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in de Lage Landen
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opirii€9
betogen met de Volksunie? Het komt
veel beter over bij het grote publiek
dat je een gamma aan verenigingen in
je betoging hebt dan dat je alleen opstapt
W.V, Mortsel

ANTWERPEN

DIETS ZANGKOOR
In verband met de Sporenviering van
vrijdag 4 juli te Hoogstraten On «WU»
aangekondigd) waarbij een optreden
van het Diets Zangkoor - Antwerpen
werd geprogrammeerd, zie ik mij verplicht krachtdadig te protesteren tegen het misbruik van deze naam door
een ander koor. Reeds meerdere malen heb ik getracht hieraan een einde
te stellen. Er is slechts één Diets Zangkoor en dit staat nog steeds onder mijn
leiding. Moeilijkheden in de schoot van
het vroegere bestuur, hebben ons
toen genoodzaakt enkele leden te ontslaan, dit om de goede naam van onze
vereniging niet te schaden en vooral
om de goede geest te bewaren.
Het Diets Zangkoor wordt steeds in
vert>and getiracht met mijn naam, die
niet alleen in de Vlaamse, maar ook in
de muziekmiddens, zeer gunstig staat
aangeschreven. Het is daarom pijnlijk
te moeten vaststellen, dat het gevolg
van elk optreden van de andere groep,
mij in een slecht daglicht stelt
Daar er na het bovengenoemd optreden te Hoogstraten opnieuw negatieve kritiek was verzoek ik U deze
mededeling te plaatsen.
Walter t'Jollijn
kooriekter-voorzitter
Diets Zangkoor
te Couwelaarlei 100, Deume

NEDERLANDS
Dat de deelregeringen voortaan zullen
heten als voor de Franse en Vlaamse
gemeenschap is veelbetekenend voor
de toekomst van België, dat geen toekomst heeft Het ligt volledig in de lijn
dat deze staat die door haar «muets de
portici» voorbestemd was om bij
Frankrijk ingelijfd te worden nog
steeds beheerst wordt door de geopolitieke aanzuigkracht van de Franse
macht in Europa Nu de ontwikkeling
van de geschiedenis een inlijving van
België onmogelijk gemaakt heeft gaat
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het erom een zo groot mogelijk stuk
van België nl. de Franse gemeenschap
los te scheuren en bij Frankrijk aan te
hechten. Dit is onvermijdelijk nu er
zelfs niet meer over Wallonië in engere
zin gesproken wordt
Inderdaad hadden de Vlamingen een
Nederlandse regering moeten hebben,
al was het maar om de Vlamingen, die
kultureel nog steeds achter staan, wat
kultureel bewustzijn bij te brengen.
Het is daarom onbegrijpelijk dat een lid
van de oppositie, nl. de heer Schiltz de
regering ter hulp snelt en het argument
levert om het woord Nederiands te
vervangen door Vlaanns. Als ze het er
nu nog in krijgen dat La Flandre eigerv
lijk een vazalstaat geweest is van de
Franse koning dan kunnen ze geheel
België Q^et woord zelf betekent Nederlanden) meteen bij Frankrijk voegen.
A.C., Aalst

D 18-jarig meisje met diploma
Wet B en maturiteitseksamens
biologie zoekt een passende betrekking in Brussel of op de as
Brussel-Aalst Voor inlichtingen
zich wenden tot Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, tel.
02-569.16.04.
D 22 j. ergoterapeute (afgestudeerd in Brugge) zoekt een p)assende betrekking bij voorkeur in
Brabant of Oost-Vlaanderen.
Voor inltehtingen zich wenden
tot dr. J. Valkeniers, tel.
02-569.16.04.
G 42-jarige man met ervaring
als beenhouwer en kok, ook in
bezit van rijbewijs voor vrachtwagens zoekt een betrekking te
Brussel of op de as Brussel-Aalst
als chauffeur, beenhouwer of
kok. Zich wenden tot Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers,
tel. 02-569.16.04.
D 19 j . gehuwde dame mot dipkxna van hoger middelbaar handelsonderwijs en goede referervties (o.m. interim in mijn diensO
zoekt een vaste betrekking als
bediende in Brussel of op de as
Brijssel-Asse.
Zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers (tel
569.16.04).
D Een 40-jarige dame, regentes
Nederlands-Geschiedenis, met
noties Frans, Engels, Duits en
Spaans zoekt een betrekking als
receptioniste, telefoniste, e.d.
Voor inlichtingen zich wenden
tot senator O. Van Ooteghem,
Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentboigge, tel. 091-30.72.87.
— Jonge hulpboekhouder (A2),
woonachtig te Gent vrij van legerdienst en 1,5 jaar ervaring,
zoekt vaste betrekking. Gelieve
kontakt op te nemen met het Algemeen VU-sekretariaat L De
Coster, tel. 02-219.49.30.
O Man, 30 jaar, mekanieker op
de hoogte van elektriciteit lassen, centrale verwarming, bouw,
zoekt werk als onderhoudsman

ANTWERPEN
Het initiatief van de Volksunie om op
zaterdag 5 juli een betoging te houden
in Antwerpen tegen de twee-matenen-twee-gewlchten-politiek van het
Belgisch gerecht kan ik alleen maar
toejuichen. Nochtans stel ik mij toch
een vraag in verljand met de woordenwisselingen die er geweest zijn.
Waarom werd het vertxxien aan andere verenigingen om hun vlag mee te
dragen? Alhoewel de VU een partij
voor het volk wil zijn stelt ze zich op
die manier erg ondemokratisch en elitair op. Als partij pleit de VU al jarenlang voor een partijpolitiek Vlaams
front met de traditionele Belgische partijen. Hoe wil je nu tot zoiets komen als
je niet kan duklen dat onze vrienden uit
andere Vlaamse groeperingen mee

voor fabriek-magazijn (magazijnier), eventueel bloemisterij deeltijds als dagwerker ingeschreven/zelfstandig werker, JeanPierre Fk), Driesstraat 141 te
9230 Melle, tel. 091-522728
Qiefst tijssen 17 en 20 uur).
(N192)

D Jongeman uit Heist-op-denBerg, diploma sekretariaat moderne talen, zoekt dringend een
betrekking in de omgeving Heistop-den-Berg-Mechelen-Lier-Aarschot Belangstellenden kunnen
zteh wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of telefonisch op het
nummer 015-21.79.00, referentienummer: 2075.
D Restaurantuitbater
zoekt
dame ± 50 jaar om hem te helpen in zijn zaak, gelegen in het
Brussels centrum. Antwoord op
redaktie -WIJ», Barrikadenplein,
1000 Brussel (tel. 02/219.49.30).
1) Dringend te koop aangeboden:
— modem appartement te
Schaartieek: 2 slaapkamers, hall,
woonkamer, ingerichte keuken,
wandkasten, badkamer + terras
— modem appartement op de
grens tussen Schaart)eek en
Evere: 3 slaapkamers, hall, woonkamer met open haard, ingerichte keuken, wandkasten, badkamer + terras
— moderne flat te Schaarlseek:
kleine hall, ruime living met slaaphoek, ingerichte keuken, wandkasten, badkamer + terras
— huis nabij de universitaire
campus te Wilrijk (Antwerpen):
4 slaapkamers, prachtige hall,
2 woonkamers, ingerichte keuken, 2 badkamers, ruim terras,
verschillende kelders, garage
voor 3 wagens -f- gezellige tuin.
Inlichtingen: tel. 031-2829.88 (na
19 uJ-02-427.61.36.

In verioand met de k)etoging te Antwerpen van zaterdag 5 juli heb ik wel enkele bemerkingen. Vooreerst wou ik iets
zeggen over de afwezigheid van de
pariementairen uit het Antwerpse.
Geen een van de drie was daar aanwezig evenmin als de arrondissementsvoorzitter. Waren ze op vakantie? Vervolgens de aanwezigheid van de
VMO. Ik vind dat deze mensen die
daar met dezelfde bedoeling waren als
wij dat zij met hun vlaggen mee vooraan in de betoging hadden moeten zijn
net als ook Voorpost en Vlaams Blok.
Met ze vanachter in de betoging te laten gaan worden ze ten eerste afgestoten en ten tweede als men liever
niet heeft dat ze in het oog lopen moet
men ze zeker niet alleen met hun vlaggen laten gaan. Zoals het TV-nieuws
bewezen heeft
R.L, Ekeren

gen tijdens de ooriog ook zeer scherp
waren werden door een reeks amnestiewetten in 1051, '53, '59 vrijwel alle
gevolgen van de oorlog weggevaagd.
In Luxemburg voerde men in 1952
reeds een verregaande amnestie uit
en in de zo gevreesde Sovjet-Unie
vaardigde men al in 1955 een amnestiedekreet uit dat zelfs betrekking had
op Russische burgers die in Duitse politionele diensten hadden gewerkt
Bij de viering van 150 jaar België kunnen wij het nu meemaken dat gevangenen van gemeen recht amnestie krijgen. Amnestie in Belgisch staatsverband zal nooit bekomen worden. Wij
hebben als taak hier de schijnheilige
Kristelijke Volks Partij te ontmaskeren
die het woord amnestie enkel en alleen
gebruikt wanneer het in haar elektorale kraam past om wat vliegen te vangen.
Enkel een onafhankelijke Vlaamse
staat kan amnestie verlenen. Wij hoeven niet meer om amnestie te roepen
want we lopen toch tegen een Belgische muur van onbegrip en haat De
Vlaamse jeugd riep enkele weken geleden te Gent en Antwerjjen wel duidelijk krachtdadigere slogans. Dit is al
een goed teken aan de wand...
LV.D.W, Hove

AMNESTIE-?
Terwijl overal in de wereld stemmen
opgaan om amnestie te eisen voor politieke gevangenen zwijgt de WaalsBelgicistische regering van ex-revolutionair Wilfried Martens, degene die
om wapens riep, als vermoord over
het lot van de slachtoffers van de repressie.
Vijfendertig jaar na het einde van de
Tweede Wereklooriog weigert een
kristelijk en humanistisch land met aan
het hoofd een kristelijke eerste-minister en een kristelijke koning de hand
van verzoening te reiken.
België is het enige land ter wereld dat
de hand van verzoening weigert te reiken. In Frankrijk waar de tegenstellin-

W i j ontvangen graag brieven van'
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren w i j ,
naargelang er plaats beschikbaar is.
W i j behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar 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 tv/ee 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.

saltlmbocca
Twee gekke bladzijden met raadsels en spelletjes,
voor mensen die denken dat ze denken.

Meynen en de leynen
Een fotoroman!
.K*oe"HEEJHEEJHOOi^

i))Y\^2)
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knack
Nog weken lang
gegarandeerd zomer
koop hem

2) Ernstige
hulpboekhouder:
45 jaar jong - perfekt tweetalig
en met zeer goiede referenties slachtoffer van de ekonomische
krisis. Zoekt dringend werk in
Brussel en omgeving. Wie kan
helpen gelieve te telefoneren:
02-427.61.36.
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De processie der blinden
Wie met eigen ogen wil zien hoe een
parlementaire
demokratie
zichzelf
halsrecht, moet een dezer dagen — of
een dezer nachten — in de publieke tribune van Kamer of Senaat g a a n zitten.
Doorgaans zetelen in het halfrond minder dan een dozijn vermoeide parlementsleden. Het gezelschap zwelt even
a a n bij iedere stemming. Nadat de onveranderlijke uitslag — meerderheid
tegen minderheid — op het scorebord is
aangeflitst, sloft het grootste deel weer
n a a r de wandelgangen of n a a r de kroeg
a a n de achterkant.
De dagen- en nachtenlange p r a a t m a r a tons zijn een uitputtingsslag, waarvan
de w i n n a a r op voorhand is gekend: de
regering jaagt, met de superkwarwats,
iedere tekst die h a a r goed dunkt door
het halfrond.
Dat een a a n t a l parlementsleden op de
grens van de fysieke ineenstorting
staat, dat bejaarde senatoren om tweedrie u u r 's nachts ziek uit een kommissievergadering wankelen is op zichzelf
reeds ongehoord. Men k a n echter op het
standpunt staan dat het parlement al jaren gedoogt, m a a n d e n met lege h a n d e n
te moeten zitten om d a n op de valreep
van de vakantie — als de publieke belangstelling en kontrole het nulpunt benaderen — belangrijke dossiers in een
h a n d o m d r a a i af te haspelen. Ditmaal is

'ffll
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het tempo van het demokratisch schijnvertoon echter van die aard, dat letterlijk niemand meer gelooft in de kwaliteit van het verrichte werk. Meteen zitten we op het absoluut dieptepunt: het
parlement «bewijst» dagen en nachten
a a n een stuk zijn feitelijke overtolligheid. Een alarmsignaal voor wie begaan
is met de demokratie!
Men moet er steeds weer a a n herinneren, hoe het tot dit tragisch schertsvertoon is gekomen. Na jaren van carentie
is het nu voor iedereen duidelijk dat het
land a a n de r a n d staat van een sociaalekonomlsche en financiële katastrofe.
Het was onvermijdelijk dat het parlement nog een stuk in de vakantie zou
door vergaderen, om bij voorbeeld tenminste de rijksbegroting onder kontrole
te krijgen. Daarmee was er werk genoeg
op de plank. Bij wijze van oekaze hebben
Cools in de eerste plaats m a a r ook de
andere francofone
partijvoorzitters
geëist, dat ook de staatshervorming er
onmiddellijk zou doorgejaagd worden.
Alleen om de francofonen te plezieren
wordt het parlement verplicht, te verworden tot een k a r i k a t u u r van zichzelf.
Deze ontaarding van de demokratische
zeden wordt nog aangedikt door de beschamende lankmoedigheid waarmee
de Vlaamse parlementsleden van de
meerderheid het diktaat niet alleen pas-

sief ondergaan, m a a r het ook aktief onderschrijven. Een voorbeeld d a a r v a n
werd zopas nog in de kamerkommissie
geleverd, n a a r aanleiding van een
amendement dat er op gericht was om
a a n de deelgebieden volwaardige fiskale bevoegdheid te verlenen. Het amendent werd ondertekend door kommissieleden van CVP, P W en VU. Het volstond echter dat de Franstalige socialist
Brouhon vijandig njet zegde, opdat Martens in hoogsteigen persoon de Vlaamse
parlementsleden van de meerderheid
tot de orde kwam roepen. Bij de stemming stond de VU alleen».
Ook buiten het parlement grijnst de krisis van het regrime. De sociale top vorige
week is voor de zoveelste keer een totale
mislukking geworden. Er zal nog wel
even verder g e p r a a t worden, m a a r de
regering zal hoogstwaarschijnlijk de
knoop zélf moeten doorhakken. Terwijl
het toch de ogen uitsteekt dat zij niet in
staat is ook m a a r iets door te h a k k e n
tenzij zichzelf.
De partijen van de meerderheid maken
zich immers reeds k l a a r om straks, nog
vóór de bladeren vallen, h u n schup af te
kuisen en de h a n d e n te wassen in reine
onschuld.
De Romeinen wisten het al: quos vult
perdere... Wie de goden willen verderven, slaan zij met blindheid, (tvo)
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De Clercq en
de benzine
In een interview met «Het Laatste Nieuws» praatte P W - v o o r zitter /Villy Deciercq de opslag
van de benzineprijs met anderhalve frank goed: «Ik kom pas
uit Straatsburg terug en de
benzine is bijna overal even
duur. In Frankrijk, Duitsland en
iets minder in Luxemburg. Ik
berekende het verschil. We
vormen in feite geen uitzondering-»
Of de lezers van «Het Laatste
Nieuws» naïef genoeg zijn om
dat te geloven?
In alle ons omringende landen
is benzine goedkoper dan in
België. Als we de prijs van de
benzine op 100 punten stellen
in België, dan kost hij in Frankrijk 98,81 punten, in Nederland
90,85 punten, in
Duitsland
80,19 punten,
in
Engeland
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8137 punten en in Luxemburg
78,01 punten.
Belgïe heeft de duurste benzine
van gans de Europese Gemeenschap. De Franse prijs benadert de Belgische, maar ligt
lager. De Nederlandse prijs ligt
10 o/o lager, de Duitse en de
Britse praktisch 2 0 % en de
Luxemburgse bijna 25 "/o.
Voor wie houdt Willy De Clercq
zijn lezers?

Het drama van deze man is, te
behoren tot een partij die nog
altijd de meest hardhorige is
wanneer het gaat over bij voorbeeld de opruiming van de nasleep van de repressie.

Content in
opspraak?

Dumont en
Brussel
Georges-Henri Dumont is jarenlang de kabinetschef geweest van de opeenvolgende
ministers die gelast waren met
de Franse Kuituur. Hij hield er
de bijnaam «monsieur Culture»
aan over. Thans is hij voorzitter
van de Belgische afvaardiging
bij Unesco. Uit een recente lezing van hem zijn een paar gegevens over Brussel te onthouden.
Dumont voorspelt dat in het
jaar 2000 Brussel-Hoofdstad
nog slechts 900.000 inwoners
zal tellen, waarvan 350.000 buitenlanders. Hij baseert zich
daarvoor op de meest recente
demografische gegevens. Een
«derde gewest» dus met nauwelijks iets meer dan een half
miljoen autochtone b e w o n e r s .
Hij onthulde dat in Unescokringen de Engelstaligen een
nieuwe uitdrukking gebruiken
als ze het hebben over steden,
die hun eigen historisch kader
verminken: zij spreken van
«bruxellisation».

Boel en
repressie
Tijdens zijn 11 juli-redevoering
te Brussel heeft Rik Boel, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, een pleidooi gehouden voor verzoening en federalizering van de repressie- en
amnestieproblemen: «Om de
vrede en de nationale verzoening te bereiken, kan onze gemeenschap desnoods haar eigen boontjes doppen en wij zijn
in staat om autonoom ook verder over de minder heldere facetten van ons verleden te oordelen».
Vooral sinds hij voorzitter is
van de van de Kultuurraad
heeft Rik Boel zich verder ontpopt als een onafhanklijk man,
een ruimdenkende socialist en
een radikale Vlaming.

Er is in de grote pers — en uiteraard in «De Morgen» — opvallend weinig te vinden over
een mededeling uit Groot-Brittannië: een Engelse bouwfirma
heeft bekendgemaakt dat de
Blankenbergse SP-burgemeester Content haar tientallen miljoenen smeergeld vroeg in ruil
voor de toelating om te Blankenberge een nieuwe casino te
bouwen.
Wat zou nochtans eenvoudiger
zijn dan zo'n Britse kwakkel
grondig te weerleggen?

Gerda De Rijck
vrij
VU-gemeenteraadslid
Gerda
de Rijck werd op 11 juli vrijgelaten, kort nadat zij in de gevangenis het bezoek had ontvangen van haar fraktieleider Gerard Bergers en van de parlementsleden Bob Maes, André
De Beul, Joos Somers en Willy
Kuijpers.
Gerda De Rijck en haar echtgenoot — met wie zij in de gevangenis huwde — bleven drie weken lang opgesloten. Hun vergrijp? Het gooien van een rookbom die van,zelf uitdoofde en
geen enkele schade aanrichtte.
Men vergelijke deze drie weken met de enkele uren aanhouding voor de twee francofone
sluipschutters in de Voer, die
met scherp op mensen vuurden.

Humorist
Busieau
De Waalse socialistische senator Marcel Busieau heeft, in
naam van zijn fraktie, verleden
week het infernaal ritme en de
kalender van de werkzaamheden in de Senaat goedgekeurd.
Hij voegde er aan toe dat de
dag- en nachtmaratons «de senatoren de gelegenheid geven
om, door tot aan de finish te
vergaderen, bij de publieke opinie hun kwaliteitsmerk te verbeteren».
Busieau bedoelde het heus
bloedernstig-
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de week van (j^J'
meenden dat ze hun idealen
van pacifisme en volksverheffing ook in oorlogstijd en onder
de
bezetting
konsekwent
moesten verder beleven. Den
Tomme werd schepen van ravitaillering van de stad Brussel;
een harde en ondankbare taak
die echter voor de toenmalige
Brusselaars letterlijk van levensbelang is geweest
Na de oorlog kwam Michiel
Tommelein terecht in de repressiemolen. Hij werd er echter niet fijngemalen. Berooid
maar ongebroken bouwde hij
zich een nieuw bestaan op als
koffiebrander.
Hij volgde de politiek — met
heel veel sympatie voor en
steun aan de Volksunie — van
op afstand. De wijze raad die hij
vaak gaf aan zijn vele VU-vrienden — waaronder Vic Anciaux
— kwam steeds uit een scherp
verstand maar vooral uit een
warm hart dat een leven lang
heeft geklopt voor de zaak van
de rechtvaardigheid.

Tf\ /l T5 h/£/^ t'we/v/yvö

Inflatie van
witboeken
Hoeveel witboeken minister
Claes in de voorbije jaren al beloofd heeft, en ook even zovee'
parlementaire debatten in het
vooruitzicht stelde, kunnen we
nauwelijks nog herinneren.
Maar, vandaag blijkt dan overduidelijk dat ondanks talloze
witboeken, staal- en textieiplannen de verarmingskrisis zich
gevoelig heeft ingezet
Er is zowaar zelfs een krisiskabinet bijeengebokst om onze
samenleving, vooral om de Belgische staatsstruktuur, overeind te houden. Maar, van dit
kabinet van deze regering, krijgen we alleen maar alarmkreten
te horen. En er zijn natuurlijk
ook de duizenden volgeschreven vellen, gebundeld in witboeken en rekonversieplannen,
die goed zijn voor tewerkstelling in kabinetten en in een selekt klubje van studiebureaus.
Wat levert al dat onderzoekswerk — voor honderd procent
betoelaagd door de staat — uiteindelijk op? Alarmkreten, en
een bevestiging van de reeds
eerder gemaakte berekeningen
over de zorgwekkende toename van de werkloosheid.

G«j»

«Vooruit»
optimistisch
In het 11-juliartikel van «Vooruit» schreef Piet De Buyser:
• Vlaanderen krijgt een eigen
regering en een eigen parlement en het is er zich van bewust dat het tijdperk van de
Vlaamse achteruitstelling
voorgoed tot het verleden
behoort:
Piet De Buyser pleegde dit optimistisch proza op dezelfde
dag dat door een nieuwe studie
van Leuvense ekonomen bewezen werd dat de miljarden uit
Vlaanderen nog steeds naar
Wallonië afvloeien. Hij pleegde
dit optimistisch proza een dag
nadat in de Kamerkommissie
een Vlaamse poging voor eigen
Vlaamse fiskaliteit in de grond
geboord werd door de Waalse
socialist Brouhon. Hij pleegde
dit optimistisch proza de dag
voordat de drie Franstalige
voorzitters van de regeringspartijen nog eens duidelijk en

onverminderd hun aanspraken
op Vlaams grondgebied lieten
horen; er bijvoegend dat de
Brusselse Vlamingen de rekening zouden betalen ais aan
hun eis geen voldoening zou
gegeven worden.

In memoriam
Geert Grub
Op 12 juli jongstleden overleed
in de kliniek te Kapellen de bijna 84-jarige Gerard Pijnenburg,
beter bekend onder zijn auteursnaam Geert Grub.
Geert Grub — een autodidakt
— heeft in zijn leven van alles
gedaan. Hij is achtereenvolgens bakker, smid, bediende,
graanmakelaar en restaurantuitbater geweest Hij heeft heel
wat geschreven: herinneringen
aan figuren en mensen die hij
gekend had, gedichten, pamfletten.
In de eerste wereldoorlog was
hij door de Duitsers aangehou-

den geworden als werkweigeraar. In de gevangenis botste
hij op de toen heersende Belgische taaitoestanden. Hij verliet
de cel als een overtuigd aktivisL In het aktivisme behoorde
hij tot de linkervleugel. Zijn eerbied voor Borms, aan wie hij tal
- van gedichten en een boek
wijdde, was grenzeloos.
Geert Grub was een zacht anarchist, een gevoelig kunstenaar,
een links flamingant en een
man die het altijd en overal
heeft opgenomen voor de
zwakken en de verdrukten.
In ons blad is hij enkele keren
aan het woord gekomen, als
briefschrijver maar ook als verdediger van de amnestie-gedachte en als medewerker met
artikelen over Borms en het aktivisme.

Michiel Tommelein
Te Brussel overleed op 68-jarige leeftijd op 5 juli Michiel

Tommelein, voor zijn vrienden
«den Tomme>. Op zijn overlijdensbericht stond, naast de gebruikelijke gegevens, slechts
«hij was een eerlijk man».
Den Tomme was inderdaad een
doodeerlijk idealist, zijn hele leven lang. Als jong onderwijzer
kreeg hij levenslange schorsing in het onderwijs wegens
zijn antimilitaristische aktie;
het was de tijd van het «gebroken geweer».
Michiel Tommelein heeft gemiliteerd in de vooroorlogse socialistische jeugdbeweging; hij
werd nationaal sekretaris van
de Socialistische Jonge Wachten. Hij trad toe tot de toenmalige socialistische partij, de
BWP. Bij het begin van de oorlog was hij sekretaris van minister en partijvoorzitter Hendrik De Man.
Michiel Tommelein behoorde,
naast Delvo en anderen, tot de
kleine groep socialisten die

dio Genes in de dessa
Reizen door de tijd is in Indonesië niet alleen een onderwerp voor science ficüon; je
k»t het ook wérkelijk doen. Vsun de XXste eeuw naar de Middeleeuwen ben je mirxier
dan een etmaal onderweg. Oedjoeng Parxiang, de hoofdstad van ZuidSoelawesi —
het oude Makassar op Celebes — ligt niet eens twee vlieguren van Jakarta. Vanuit
Oedjoeng Pandang rij je met de jeep of de truck een tiental uren naar het noorden,
eerst langs de kust en dan de bergen in. Naar Makale of Rantepao, de hoofdplaatsjes
in Tana Toraja, het Land van de Toradjas.
De bergen van dit land en de fiarig naar onafhankelijkhekJ van zijn bewoners hebben
het eeuwenlang ontoegaikelijk gehouden. HiruJoe en Islam, de grote stromingen die
op de hoofdeilanden de geschiedenis en tiet kuHuurbeeki hebben geboetseerd, kregen er noort voet aan de grond. De Europese aanwezigfieid tijdens de Hollandse tijd is
uiterst kort en bijna kxjter symbolisch geweest De feodale struktuur, nauwelijks verborgen onder een laagje Westers vernis, tioudt stand tot op onze dagen. De Konir^lijke Families regeren er verder, uitkijkend over de bergen die de Trap van de Hemel
vormen en naar de terrasvormige sawah's waarop de minderen werken.
De Toradjas zijn zKh scherp van hun eigenheid bewust Ze hebben de Hotlarxiers de
duivel aangedaan met een niet aflatende guerrilla. Toen de kersverse Indonesische republiek hen wou moslimiseren, zijn ze jarenlang in gewapend verzet gegaan. Ook als
Nj de groep verlaat, blijft ieder van hen een orang Toraja, een mens van Toradja.
Dit gevoel van &genh&d, samen met de afkeer voor de islamitiscfie randvoH^eren
rond Tana Toraja, halben de poort naar het bergland op een kier gezet voor de kristelijke missionering. Er is over de aanwezigfieid van de missie niet fieen te kijken: de dominees en de predikanten en onze bkjedeigen Vlaamse scfieudsten hiebben zich uit-
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gesloofd om tegen 'iedere tieUng een kerkje en waar fiet maar even kon een school te
planten. Onderhuids blijven de Toradjas echter de belijdenis van hun Vaderen trouw,
de opdracht van de Goden die neergedaaki zijn langs de Trap van Bergen: tiet oude
animistische gekxif waarbij de dood een centrale plaats inneemt
De hele Toradja-kuhuur draait rond het tema van de dood. tiet leven van de Toradja is
niets anders dan een opgang naar de eeuwigheid. Dit volk werkt niet voor de levenden, tiet skx>ft zich af voor de doden. En sterven doet men alleen, dood is men slechts
officieel nadat de fortuinen zijn vergaard om aan de overledene een grote uitvaart te
bezorgen. Een dodenfeest, waar dagenlang soms duizenden mensen gevoed worden
met het vlees van tientallen txiffels en varkens die alleen voor deze dag zijn gefokt
In een vorm veui de kampongs van Tana Toradja is in 1952 een man overleden. Hij is
nog eMjd niet dood. In méér dan een kwarteeuw heeft de familie niet de nodige middelen voor tiet dodenfeest txjeen weten te t)rengen De man is nu al achtentwintig jaar
zwaar ziek. Hij zai slechts sterven op de dag van zijn passende uitvaart
De kinderen die vandaag in Tana Toraja geboren worden, zullen hun werkzaam leven
van pezige ber^xwoners
slijten aan het delgen van de schulden die hun grootouders
gerna^t tiebben voor het dodenfeest van hun
overgrootouders.
De Trap naar de hiemel «s hoog. Hij reikt tot boven de wdkea

dio Genes
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Staal, textiel, bouw...

uitzichtloze Klaaspolitieic
Een goede week na het markante
shownummertje van Willy Claes voor
de RTBF-camera's blijkt overduidelijk
dat ook onze minister van
ekonomische zaken het laatste greintje
geloofwaardigheid heeft verloren. Waar
was het immers voor nodig om
bijvoorbeeld zo paniekerig te doen
omtrent de sombere zomerkansen voor
de Waalse staalnijverheid-?
Nadat jarenlang miljarden in de
staalovens gegooid werden, trok Willy
Claes inderdaad aan de alarmbel met
de waarschuwing: <om de herfst te
halen hebben de Waalse staalreuzen
dringend behoefte aan een nieuwe
injektie van om en bij de tien miljard
gemeenschapsgelden».
O p de jongste bijeenkomst van het
ministerieel komitee voor ekonomische
en sociale koördinatie werd dan
meteen zonder verpinken 2,4 miljard
frank zogeheten expansiehulp
toegekend aan de staalsektor. Er
werden terzake door de excellenties
van de Vlaamse regeringspartijen geen
vragen gesteld.

worden: hoe worden die voorziene 36 miljard frank uiteindelijk tiesteed?
Urt goede bron mogen w e vernemen dat
per miljard frank er zowat 600 miljoen zullen toegekend worden aan Fabelta-Tubize,
200 miljoen voor La Motte in Moeskroen
en 100 miljoen voor andere textielvestigirv
gen in Walkxiië.
Rest nog_ 100 miljoen frank voor de
Vlaamse textiek>ndememingen!
W e vermoeden wel vanwaar deze verdeelsleutel voor texbelsubsklies k o m t De
befaamde M c Kinsey zal Immers vastgesteld hebben dat de Vlaanrise textiekxxternemlngen een tanernje maar desorxJanks
toch nog behoorlijke slagkracht hebben,
en zich met minieme overfieidssteun wel
kunnen redden. Terwijl textielbedrijven in
Wallonië morgen hun deuren meteen kunnen sluiten, befKHjderfs aanzienlijke miljardensteun van de staat
Spoedig zullen w e meer klaarfiekJ hebben
omtrent het textielplan van Willy Claes,
maar nu reeds ziet het er naar uit dat nog
maar eens de dure en ultzkii1k>ze Klaaspolitiek geharK#>aafd wordt: behoorlijk zieke bedrijven worden mkkJels zware
staatssteun overeind gehouden, terwijl het
heet dat er geen geldmiddelen meer voorhanden zijn om nog gezorKle bedrijven
een steuntje te geven.
Eenzelfde vaststelling dient gedaan te worden In vert)arKl met de bouwsektor die
varxjaag In een zeer zware krisistoestand
is geraakt Eens te meer betreft het hier
overwegend Vlaamse ondernemingen en
komt de werkzekertield van een half miljoen mensen in het gedrang. Daarover
blaast Willy Claes niet zo hard van de toren als voor het Waalse staal. Maar de perspektieven In deze sektor zijn uitermate
somber. De socialistische minister van
ekonomische zaken kan hier redenen te
over vinden om In paniek te gerakea immers, indien de regering niet spoedig uitpakt met een paar hokus-pokus besiissirv
gen dan komen dezer maanden 100.000
bouwvakkers de lange rijen werkk>zen
vervoegen-

Willy Claes had immers met zijn TVoptreden mogelijke dwarsliggers
bedreigd met de verantwoordelijkheid
voor het faillissement van het Waalse
staal.
Andere sektoren, die nog ietwat vitalisme
vertonen en die al dan niet fjer toeval
hoofdzakelijk in Vlaanderen gevonden
worden, dienen Inmiddeis nog Immer vrede te nemen met een stiefmoederlijke behandeling. Z o bIjvoorbeekJ de textielsektor. Nu IS er onderhand tot in den treure op
gewezen dat de Vlaamse textiel als een assepoester behandeld w o r d t En nochtans
is de textiel In het exportpakket van dit land
aanzienlijk belangrijk en geven de textielbedrijven werk aan drie keer zoveel mensen als In de staalnijverheid.
Maar, geen nood geklaagd, het iangbekwfde rekonversieplan voor de textiel is naar
verluidt klaargekomen.
Het heet dat dit plan voorziet 'in een verhoging van de commerciële
inspanning,
het verlagen van de kosten, het verbeteren van de financiële struktuur, het opvangen van de sociale gevolgen van de rationalizatie, en ook nog in algemene klimaatvert>eterende maatregelen.' Dat Is nogal
een forse boterham.
Zeker ook omwille van de miljarden die er
dan toch uiteindelijk voor uitgetrokken zullen worden: om en bij de 36 miljard frank,
-gespreid over vijf jaar.

Een half miljoen
gezinnenHet is een immer weerkerend
refrein dat de bouwsektor door
de overheid misbruikt wordt
als konjunkturele wisselmunt
De bouwnijverheid zelf Is inderdaad aanzienlijk belangrijk
om ook nog een massa andere
bedrijvigheden
(toelevering,
diensten en dies meer.) te stimuleren. Maar, de trieste ervaring Is onderhand dat als de
bouw slabbakt, de overheid telkens weer veel te laat komt opdagen met stimulerende maatregelen.
Evenwel: beter laat dan n o o i t
W a n t wat we vandaag meemaken grenst aan het ongelooflijke.
Terwijl er zoveel mlljardenheibel Is omtrent bij voorbeeld de
staalsektor, blijkt de regering
tot op vandaag van oordeel te
zijn dat de bouwsektor — goed
voor het beroepsinkomen van
een half miljoen gezinnen —
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-en de bouw?
Maar meteen, ondanks al die miljarden
dus, ook een afdanking ven ongeveer
15.000 werknemers.W e dienen nog eventjes te wachten op de
uitgeschreven teksten van Claes' textielplan, maar alvast is het zeker dat de hem
door het studletxireau M c KInsey inge-

zichzelf maar uit de slag dient
te trekken.

Jn de kou gelaten
Van de Nationale Confederatie
van het Bouwbedrijf Is geweten
dat deze machtige beroepsgroepering niets onveriet laat
om tijdig bij de overheid aan te
kloppen (telkens voorzien van
stevige dossiers) om een bijsturing van de bedrijvigheid te
bepleiten. Het geeft te denken
dat op het Ministerie van Ekonomische Zaken en in het kernkabinet zelfs deze goed georganizeerde spraakmakers van
kleine en middelgrote ondernemingen In de kou gelaten worden.
NCB-voorzitter Paul Willemen
kreeg begrijperlijker wijze geen
negatief antwoord op zijn vraag
voor een audiëntie, en er werd
zelfs goedwilllg geluisterd naar
zijn pasklare voorstellen voor
onder meer intrest-ristorno's
om de peperdure hypotekaire
leningen draaglijk te maken,

fluisterde saneringsoperatie veel méér dan
36 miljard zal kosten. Want er is de kost
van 15.000 werktozen méér, en er is het
onberekenbare sociale leed.
Er zijn nog te weinig gegevens bekend om
deze afdankinsgsoperatie op zijn ekorK>mlsch en sociaal nut te beoordelen. Wel
kart inmiddels ai een andere vraag gestekj

maar uiteindelijk geschiedt er
vrijwel niets om de bouwsektor
een nieuwe levensadem te geven.
Nochtans gaat het hier om een
voor 's lands ekonomische bedrijvheid en voor de tewerkstelling om een sleutelsektor
als geen ander.
Als de regering dan al eens
voor de bouw met overheidssteun uitpakt, dan blijkt het
vooral miljardensteun voor gigantische projekten (met al dan
niet een dramatische afloop in
olierijke landen) te betreffen.
De (overwegend Vlaamse) kleine en middelgrote ondernemingen
kunnen
daarentegen
slechts terecht- bij de curator.

Natte vinger
Terwijl het maanden geleden
heette dat hoogdringend een
beslissing diende genomen te
worden betreffende de Installatie van nieuwe kernraketten in
West-Europa (en «dus ook» in

100.000 werkk>zen méér in de bouw,
15.000 werldozen méér In de textielsektor.
Hebben w e daar echt een duur McKir^eybureau en een ministerie van ekonomische
zaken voor rxxJig?
Aan het begin van de magere jaren ontberen w e vooral een belekisvisie die al diegenen die in dit land willen werken en ondernemen een passende aanmoediging geeft
Aan paniekerige uitlatingen van ministers
heeft niemand nog een boodschap.

ons land) trachten de liberalen
en socialisten zich mekaar vandaag elektoraal de loef af te
steken met de forse verklaringen over de verdaging tot eind
van dit jaar, of zelfs tot eind van
volgend jaar De SP van Karel
Van Miert trachtte voor een
paar dagen haar gezichtsverlies goed te maken, na de pijnlijke instemming met de beleidsposities van minister van buitenlandse zaken Henri Simonet,
en na de forse taal die op de
Brusselse
anti-atoommars
door dezelfde socialistische
kopmannen werd gesproken.
Maar
PW-voorzitter
De
Clercq, die ook wel met zijn
natte vinger alweer elektorale
onweerswolken In het najaar
ziet aanrukken zette op een
grandioze wijze de Vlaamse socialisten een pad in hun antiatoomkorf. Het heet sinds dinsdag dat de Vlaamse liberalen
de regeringsbesllssing voor de
Installatie van de kernraketten
nog tot eind van volgend jaar
willen verdagen.

Almaar bergaf
De landbouwers hebben al veel
onheil moeten inkasseren als
gevolg van de EG-politiek die
slechts van aard blijkt te zijn
om de landbouwgronden atmaar bergaf te laten glijden.
Vandaag Is er het onvoorspelbare (en niet in witboeken te
vatten) miezerige regenweer
dat de oogsten onmeedogend
prijsgeeft aan de verrotting.
Terwijl staalbarons suksesrijk
aan de klaagmuur staan, en met
hun sociale dreigingen (massale afdankingen) uiteindelijk miljardensteun van de regering
binnenrijven is de regering van
oordeel dat de boeren het hoe
dan ook wel zullen rooien.
Als het graan van onze landbouwers v e r r o t dan zullen we
wel de Amerikaanse graanschuur aanspreken. Maar het
desastreuze sociale lot van
kleine
landbouwersgezinnen,
daar ligt geen minister van wakker.
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Het wantrouwen
tiert welig
Lusteloos en futloos. Een moordend werktempo. Onverantwoord
en zonder enig respekt voor de parlementaire regels. Chaotisch
en onoverzichtelijk. Bar slecht wetgevend werk.
Dat zijn zowat de voornaamste omschrijvingen die men kan kleven op het schouwspel dat zich momenteel in de Wetstraat afs p e e l t Een tragi-komedie, die tot diep in augustus zal uitlopen.
Want aldus luidt de wil van de regering en de voorzitters van de
meerderheidspartijen. Nog voor de vakantie, op een paar weken
tijds, moet het enorme pakket van de staatshervorming door belde kamers, moet de staatkundige kaart van België hertekend worden met alle gevolgen op het vlak van de ekonomie, de fiskalitelt
en het sociaal-kulturele leven.
Onder mensonv\/aardige omstandigheden, opgezweept met een
superkarwats, heeft de senaatskommissie het licht op groen gezet voor de openbare behandeling
van de biezondere wet op de
staatshervorming Het kommisiewerk, steeds geroemd om de degelijkheid en nauwgezetheid, is
daarbij verworden tot een kankatuur Gemanipuleerd, bedolven onder karrevrachten teksten — men
kwam met eens toe aan het lezen
ervan — op)gejaagd door een eerste minister en een toeziende
meerderheid, gedikteerd door de
frankofonen tot een dergelijk peil
IS het kommissiewerk gedaald i
Van degelijk wetgevend werk is
dan ook geen sprake Eenzaam
hebben de VU-leden F Van der
Eist en de onvermoeibare en met
aflatende R Vandezande een gevecht geleverd tegen de frankofone windmolens O p enige steun
van de Vlaamse meerderheid
moesten zij met rekenen Alles gedoogt deze, gebukt als zij gaat onder het dwingende juk van de
frankofonen Alles slikt zij, zelfs de
bewering van minister Moureaux
dat onderzocht moet worden of
de faciliteiten in de randgemeenten met tot de persoonsgebonden
materies zouden kunnen uitgebreid worden

Rol van de oppositie
De kamer heeft met ruim zes
maanden vertraging het ontwerp
van begrotingswet behandeld O p
een wijze die elk respekt voor de
parlementaire instellingen regelrecht de grond inboort.
De teksten waren niet eens beschikbaar op het ogenblik dat de
VU-woordvoerders
W
Desaeyere, V Anciaux en H Schiltz
op het spreekgestoelte geroepen
werden
Het wetsontwerp zelf is een onontwarbare poespas, een cocktail
met wat liberale en socialistische
ingrediënten Maar zonder enige
beleidsvisie, enkel her en der wat
gesleutel zonder diepgaande gezondmaking van 's lands financiën
Zelfs wat de nummenng van de
verschillende artikels betreft deden een viertal versies de ronde
Het taalgebruik is van het zuiverste vakjargon-gehalte, onleesbaar
en onbegrijpelijk Het Nederlands
dateert van de vonge eeuw
Het degelijk volgehouden amendementenwerk van W Desaeyere
— meer dan 200 amendementen
— werd afgedaan als een onzindelijke obstruktiedaad Met afschuw keek het handvol aanwezigen van de meerderheid op naar
de dossierkennis en de wetgevende Ijver van de Limburger Haast
alleen beheerste hij het hele debat
bijgestaan door H Schiltz, V Anciaux en F Baert
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Discriminaties
De senaat heeft het vorige
week «openbaar» wat rustiger
gehad. Slechts één begroting,
een reeks mondelinge vragen
en aangehouden stemmingen
werden afgewerkt
Bij het debat over de begroting
van de pensioenen hield senator W. Peeters een stevig pleidooi voor de konkrete aanpak
van de harmonizatie van de
verschillende pensioenstelsels.
Aan de hand van een boeiende
analyse van de drie hoofdsystemen van de pensioenwetgeving — het overheidsstelsel,
het stelsel van de werknemers
en dat van de zelfstandigen —
wees hij op de verregaande
discriminatie, niet alleen in de
verschillen van bedragen, maar
ook in de berekening en de wijze waarop ze tot stand komen.

op de onmogelijke ingewikkeldheid van de voorstellen en
op de frauduleuze operatie die
de regering op grote schaal
verricht
Eens te meer wordt de belastingdruk verhoogd, alles bij mekaar met zowat 53 miljard:
18 miljard direkte belastingen,
17,7 miljard indirekte belastingen, 5 miljard tariefverhogingen, 3,7 miljard afromen van
reserves en 8,4 miljard in
openbare diensten.
Daarnaast zijn er nog een aantal boekhoudkundige transferten en heeft men te maken met
begrotingswijzigingen ten nadele van de tewerkstelling, dit
ten bedrage van 6 miljard.

Cocktail
Kamerlid H. Schiltz van zijn
kant protesteerde vooreerst te-

Dat ook in de pers deze afschuw
voor de taak van de opp)ositie tot
uiting k o m t is onbegrijpelijk Een
parlementaire demokratie staat of
valt immers met de aanwezigheid
van een aktieve oppositie Uit
sommige perskommentaren blijkt
evenwel dat de Volksunie er best
aan zou doen haar mond te houden en dat eigenlijk zij verantwoordelijk IS voor het vele vakantiewerk

In een dergelijke sfeer kan er van
een degelijk, toekomstgericht parlementair werk geen sprake zijn
En hoe diep het wantrouwen wel
zit, blijkt uit de verdaging van de
begroting van Buitenlandse Zaken
waar al te veel angels insteken
Maar dat Vlaanderen met een halfgebakken staatshervorming opgezadeld wordt, blijkt de Vlaamse
meerderheidspartijen
niet te sto-

Algemeen voorzitter V. Anciaux
pikte in op de verklaringen van
minister W. Claes voor de
R.T.B.F. Een dergelijke kritiek
op het regeringsbeleid in het algemeen en op zijn eigen beleid
in het biezonder, zou normaal
tot het ontslag van de minister
moeten aanleiding geven. -Het
gaat immers niet op als een
prediker in de woestijn op te
treden en de
verantwoordelijkheid voor alles wat misloopt in
de schoenen van de anderen te
schuiven:
De huidige begrotingswet beperkt zich, aldus de voorzitter,
tot oppervlakkige saneringen.
Een grondige gezondmaking
van onze ekonomie komt niet
aan bod. Zelfs een degelijke bespreking kan niet Aan de ene
kant worden wel alarmerende
verklaringen afgelegd, maar anderzijds wordt het parlement
omwille van het wantrouwen
binnen de regering, buiten spel
gezet

Hemd nader dan
rok

De oorzaken
voor het huidig
wansmakelijk schouwspel moeten
evenwel bij de meerderheid zelf
gezocht worden, meer bepaald bij
het wantrouwen dat tussen de
verschillende partners heerst Een
wantrouwen dat veel op achtervolgingswaanzin begint te lijken,
om toch maar in de besf mogelijke
elektorale positie te komen
Het kleinste incident, het kleinste
gerechtvaardigd
voorstel van de
oppositie betekent een kink in de
kabel van het parallellisme

Eenzame prediker

WETSTRAAT
Voegen we daarbij nog de ingewikkeldheid van de pensioendossiers, het al te grote verschil tussen bepaalde mensonwaardige uitkeringen en de astronomisch hoge bedragen die
sommige beroepskategorieën
ontvangen, en het verbitterde,
afhankelijke beeld van heel wat
gepensioneerden is getekend.

Frauduleus
In zijn inleiding tot de bespreking van de begrotingswet
wees kamerlid W. Desaeyere

gen de onverantwoorde manier
van werken. <De dokumenten
zijn daarenboven zo chaotisch,
dat het zelfs niet mogelijk is de
materie in detail te bestuderen.'
De begrotingswet zelf omschreef hij als een cocktail met
de meest gevarieerde ingrediënten. Het is een heildronk
geweest bij een huwelijk, dat
dreigt op een echtscheiding uit
te lopen. Het is zeer de vraag of
de welvaart van Vlaanderen
met dit wetsontwerp wordt gediend.

EUROPECH
samen uit...
samen thuis.
heel europa een gans
jaar door voor chauffeur
en voertuig :950F
te verkrijgen:
B in de VTB-VAB kantoren, bij
de VTB-VAB vertegenwoordigers
en in de kredietbankfiiiaien.

een#-leilendienst

Het hele debat over de begrotingswet werd beheerst door
de alom amenderende W. Desaeyere. Dat werd hem helemaal niet in dank afgenomen.
Ook niet door de pers, waar
met termen als
'afschuw^,
'misbruik',
'Wansmakelijk'
en
'Obstruktie'
het optreden van
de volksvertegenwoordiger afgedaan werd.
Deze pers is reeds vergeten
dat het de VU-oppositie is die
de regering behoed heeft voor
kemels bij de grondwetsherziening. Ook de begrotingswet bevat een hele reeks artikels die
nergens op slaan, die zelfs onbegrijpelijk zijn of in tegenspraak met uitlatingen van
meerderheidsleden. Is het dan
niet de taak van de oppositie
de regering hierop te wijzen?
Is de oppositie geen essentieel,
onmisbaar onderdeel van het
stelsel van de parlementaire
demokratie? Och, van sommige
persjongens die er tegelijk een
parlementaire bijverdienste op
nahouden, kunnen we begrijpen
dat elk tijdverlies ook hun vakantie kan in het gedrang brengen. Maar moet ook uit hun
kommentaren blijken dat het
hemd van de vakantie nader is
dan de rok van een degelijke
staatshervorming en begrotingswet?

Vlaamse Leeuw
Omstreeks 4 u. 30 was het debat over de begrotingswet achter de rug. Het was toen 11 juli,
althans volgens de geldende
normen. Volgens de leden van
de meerderheid was het toen
nog 10 juli.
De afspraak om op 11 juli,
Vlaanderen's feestdag, niet te
vergaderen werd met het onwetenschappelijk smoesje
dat
een nieuwe dag pas tijdens de
ochtend begint van de hand
gedaan.
Het beroep van H. Schiltz op
een internationale konventie
dat elke dag aanvangt om
O uur, 1 sekonde, bracht geen
aarde aan de dijk. Onder het
zingen
van
de
«Vlaamse
Leeuw» verliet de V.U-fraktie
om O uur de openbare vergadering. Tot grote opluchting zag
men ook W. Desaeyere verdwijnen. Op een paar uurtjes werden dan de resterende artikelen, zonder bespreking, erdoor
gejaagd! En dan maar janken
over de herwaardering van het
parlement
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Ronald Reagani7
In de Amerikaanse autonijverheidsstad Detroit is sinds maandag de 32ste {conventie van de
Republikeinse Partij aan de gang.
In deze stad wonen zeer vele inwijketingen van Vlaamse afkomst. Er is al meer dan één generatie die volledig veramerikaanst is. Ook deze gewezen langenoten zullen in november a.s.
hun stem uitbrengen op Carter,
Reagan of eventueel ook nog op
de neutrale kandidaat Anderson.
De Demokraten zullen hun konventie houden op 11 augustus in
Madison Square Garden te New
York.
Een konventie in de Verenigde
Staten is een echt barnumspektakel,
waar
niet-Amerikanen
hoofdschuddend en niet begrijpend tegenaan kijken. Sommige

uitingen van instemming en
geestdrift grenzen aan het kinderachtige.
Temidden van deze uitbundige
kermis kiest de konventie haar
kandidaat voor het presidentschap. In de grote partijen zijn
deze uitverkorenen reeds lang gekend. De zgn. «primaries» of voorverkiezingen hebben inderdaad
door stemmingen de man van hun
keuze aangeduid. De deelnemers
aan de pnmaries duiden dan de
zgn. kiesmannen aan, die op de
partijkonventie hun stem zullen uitbrengen op de door het kiezerskorps aangeduide persoon. Vandaar dat men vrijwel zeker de kandidaat kent nog voor de konventie
bijeenkomt
De «Grand Old Party» — zoals de

Fiskale fraude
loopt in de miljarden
(jeeveedee) — Het is met de belastingfraude in Nederland zeker
zo erg gesteld als in België. Dat
is wel duidelijk geworden nu
oud-direkteur-generaal \N. van
Bijsterveld van de Nederlandse
belastingdienst een boekje heeft
opengedaan over het massale
geknoei bij het invullen van de
fiskale papieren. Twee van elke
drie ondernemers lichten de
hand met het betalen van inkomstenbelasting, één op de drie
rommelt met de BTW, honderdduizend Nederlanders betalen
nooit een cent wegenbelasting
en het zwartwerken op alle uren
van de dag neemt hand over
hand toe. Geschat wordt dat er
minstens tien miljard gulden (tegen de 140 miljard fr.) aan verzwegen inkomsten omgaat in het
zogenaamde «zwarte circuit», de
«zwarte omloop» dus. Een belangrijk vakbondsleider raamde
zelfs een vier keer zo hoog bedrag. Zonder met bewijzen te komen overigens.
Het zijn nogal schrikbarende cijfers. Voor de eerlijke belastingbetalers, maar ook voor de overheid
die de fiskale inkomsten hard en
hard nodig heeft bij haar moeizame pogingen om te touwtjes aan
elkaar te knopen. Schrikbarend
ook vindt genoemde Van Bijsterveld dat de fraudeurs en de «doorde-mazen-van-de-wet-kruipers»
zichzelf nauwelijks of helemaal
niet als boosdoeners beschouwen. Velen zijn zo gewend geraakt aan allerhande fiskale knoeipraktijken dat ze niet eens beseffen foutief te handelen. Sterker
nog: op familiebijeenkomsten en
avondjes met vrienden worden de
knoeimogelijkheden met een zeker bravour uitgewisseld. Met de
belastingmoraal schijnt het treurig
gesteld.
Of heeft ook deze medaille een
andere kant die eveneens bekeken dient te worden? Een feit is
immers dat de kollektieve overheidsuitgaven op zo'n enorme manier zijn gestegen dat de hoogte
van die miljardenbedragen niet
meer klopt met de gemeenschapszin die van de burgers van
het land vereist dient te worden.
Met andere woorden: de overheid
is er niet in geslaagd de mensen
duidelijk te maken wat die in de
vorm van gemeenschapsvoorzieningen op allerlei terrein en aan sociale zekerheid terugkrijgen voor
het belasting- (en premie-)geld dat
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zij moeten afdragen. Die falende
overheidsinformatie geeft natuurlijk geen vrijbrief voor belastingontduiking, maar biedt toch een
zekere verklaring.
W e i n i g verband
met draagkracht
Daar k o m t zeker wat de mensen
met bescheiden inkomens betreft
nog iets bij. Het Nederlandse belasting- en premiestelsel zit zodanig in elkaar dat mensen met
hogere inkomens weliswaar over
de «top» van dat inkomen veel belasting betalen (dat kan tot 72 t h .
gaan), maar slechts een bescheiden bijdrage leveren aan sociale
premies. Want die premies schelen heel weinig met wat de veel lager betaalden maandelijks of wekelijks voor hun sociale zekerheid
moeten storten. Als gevolg daarvan, zo hebben belastingdeskundigen berekend, moet iemand met
een belastbaar inkomen van honderdduizend gulden (dat is bijna
1.400.000 fr.) aan belasting en sociale premies 47 t h . betalen, maar
iemand met een belastbaar inkomen van slechts twintigduizend
gulden (tegen de 28 duizend frJ is
ook al bijna 43 t h . kwijt Van belasting naar draagkracht (het aloude
princiep) is dus feitelijk weinig
sprake. En dat leidt er bij de trekkers van bescheiden inkomens
toe dat zij pogen door elke maas
te glippen die de belastingwetten
nu eenmaal hebben. Of dat zij zoeken naar neveninkomsten die dan
voor de fiskus verzwegen worden.
Laten w e aannemen dat laatstgenoemde kategorie van mensen er
in het algemeen niet op uit iö om
met weggefoefeld geld de gebraden haan uit te hangen. Dat doen
wél de grote fraudeurs die voor
hun zwarte geld goud of diamanten kopen, dure postzegels of
protserige meubels. Ook heel wat
luxe boten zijn in Nederland met
geld uit het «zwarte circuit» aangeschaft Dat kon tot nu toe redelijk
gemakkelijk gebeuren omdat het
kontrole-apparaat van de belastingdiensten ontoereikend was om
alle zaken uit te zoeken. Er zijn
weliswaar zo'n kleine dertigduizend belastingambtenaren, maar
het overgrote deel van hen doet
bureauwerk en heeft de handen
vol aan het verwerken van de miljoenen formulieren die voor de
vele soorten van belasting door de
burgers moeten worden ingevuld.

«Zwarte l i j s t »
g a a t n i e t door
Nu Van Bijsterveld in zijn rapport
aan de regering heeft aangetoond
hoe weinig eerlijke belastingbetalers er in Nederland zijn, kan verwacht worden dat de overheid
straffe maatregelen gaat nemen
om de fraude in te perken. Van de
kant van het ministerie van Financiën is al meegedeeld dat het aantal kontrole-ambtenaren fors zal
worden uitgebreid. Ook de boetes
wegens knoeierij worden verhoogd. Van Bijsterveld had ook
graag willen zien dat de namen
van belastingfraudeurs in de
Staatscourant werden afgedrukt,
maar zó ver wenst de overheid
niet te gaan. Men vreest dat door
het publiceren van «zwarte lijsten»
een psychologisch klimaat zou
worden geschapen dat een averechtse invloed zou hebben op de
fraudebestrijding. Per saldo hoopt
de overheid immers meer vertrouwen aan te kweken tussen haar
en de belastingschuldigen. In het
verlengde van deze opvatting liggen ook de plannen om de aangiftebiljetten minder ingewikkeld te
maken. De doorsnee burger
wordt immers door de fiskale diensten benaderd in een taaltje waar
hij nauwelijks een touw aan kan

vastknopen. Duidelijke voorlichting en heldere informatie kunnen
de mensen diets maken dat de
overheid hen serieus neemt Ook
dat Is een manier om het vertrouwen te versterken.
Intussen toont de alarmkreet
van de vroegere grote belastingbaas Van Bijsterveld óók aan dat
Nederland, wat de kollektieve uitgaven betreft vrijwel aan het plafond van de mogelijkheden zit Minister Van der Stee van Financiën
heeft dat trouwens onlangs al
eens In een televisie-uitzending
gezegd. Die kollektieve uitgaven
vergen hoge belastingopbrengsten. Maar de fiskale eisen kunnen
wel eens zó hoog worden dat het
voordeel voor de staat verdwijnt
Heeft de Amerikaanse ekonoom
Friedman niet aangetoond dat boven een bepiaald niveau een liogere belasting juist minder opbrengt
voor de schatkist? In dat opzicht
bevat het geruchtmakende rapport van Van Bijsterveld een dubbele waarschuwing: een aan het
adres van de rommelaars en een
bestemd voor de regeerders. Men
kan er dan ook van op aan dat de
fiskale druk annex de kollektieve
lasten In de politieke diskussie de
komende tijd een grote rol zullen
spelen.

'Neem er een. Robbert heeft weer een maas in de
gevonden' (uit ^Punch-Vandaag-)

belastingwet
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Wij in Hedeiiand

Republikeinse partij nog wordt genoemd — werd In 1856 opgericht
en leverde sindsdien een respjektabel aantal presidenten op. Daarbij IS opvallend dat naast presidenten van groot formaat vaak minder
bekwame kandidaten werden verkozen. Er werd ook soms weinig
rekening gehouden met hun afkomst gedachtig de Amerikaanse
opvatting dat hij, die met niets vertrekt en toch tot aan de top doorstoot respektabeler is dan de mlljonairszoon of de geleerde bol.
Daarom is het niet zo verwonderlijk — althans voor wie enigszins
met Amerika's geschiedenis bekend Is — dat ook deze keer de
middelmatigheid In deze presidentsverkiezingen schering en inslag is. Men kan Reagan en Carter
moeilijk als Intellektuelen beschouwen. Carter had het van notenkweker tot goeverneur gebracht
Reagan genoot grotere bekendheid als filmakteur en als gewezen
en niet onverdienstelijk goeverneur van Callfornië. Hij is echter
een uitgesproken konservatlef, al
zal hij wellicht In zijn aanvaardingsrede — die hij vandaag moet
houden — water in zijn wijn doen
Dit laatste is noodzakelijk wil Reagan kiezers van Carter afpikken
Vele Carter-kiezers zijn diep teleurgesteld in Carter en zouden
feitelijk een anti-Carterstem uitbrengen door op Reagan te mikken. Reeds bedacht een pas enkele dagen vrijgegeven opiniepeiling
Reagan met niet minder dan 49 %
tegen precies 10 % minder voor
Carter en 12 % onbeslisten. Indien er drie kandidaten zijn, dan
zouden de uitslagen luiden: Reagan 40 %, Carter 30 % en Anderson 25 %. Het aantal onbeslisten
bedraagt dan amper 5 %.
Reagan heeft wel een beetje zijn
leeftijd tegen (69), maar dat blijkt
niet van doorslaggevend belang.
Wel hechtten de ondervraagden
belang aan het feit dat Reagan tegen de Salt-akkoorden is, wat hem
in deze tijd van vijandigheid in
Amerika tegen de Sovjetunie als
positief wordt aangerekend. Overigens Is het met de kennis van de
twee tegenstrevers maar triestig
gesteld. Carter kon wat kennis opdoen door het bekleden van het
ambt zelf, Reagan heeft op diplomatiek vlak geen ervaring. Belden
hebben wel ervaring op administratief gebied gemeen, maar dat
volstaat niet voor iemand die vanuit het Witte Huis meer dan de
helft van de wereld moet leiden en
tegen de andere helft beschermen. Een aanduiding zal zijn, wie
Reagan als zijn -running mate» zal
kiezen, een konservatlef (wat fout
zou zijn, aan één konservatlef
heeft de RP meer dan genoeg) of
een progressist (die het konservatleve Imago van Reagan wat zou
kunnen bijvijlen). Verder is er
sprake van de terugkeer van Kissinger, voor het geval Reagan president w o r d t Kissinger zou dan
een Ideale raadgever op buitenlands vlak zijn. Maar zo ver zijn w e
nog niet het is nu wachten op
4 november 1980.
Van veel inspiratie geeft het programma van Reagan overigens
niet veel blijk: opdrijven van bewapening, strijd tegen de werkloosheid door o.m. belastingverlaging,
wat de investeringen moet prikkelen. Verder is er sprake van rassenintegratie, maar nieuw Is dit
ook niet Men vraagt zich zelfs af,
hoeveel de programma's van beide rivallzerende fjartijen eigenlijk
verschillen. Progressief en konservatlef hebben in Amerika blijkbaar
een andere betekenis dan hier.
Ideologisch moet men in ieder geval met veel verschil zoeken, er is
er geen, het Is meer een kwestie
van aksent dan van inhoud.
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Sportief inferno
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De Ronde van Frankrijk.
De Tour. Een jeugddroom
van elke gezonde Vlaamse volksjongen. Welke
knaap kromt er zich niet
over zijn eerste fiets en
ziel zichzelf niet op de
flanken van de Galibier
en de Izoard van zijn tegenstanders wegrijden?
La Grande Boude, zoals
de Tour in Frankrijk wordt
genoemd, is het boegbeeld van de internationale wielersport. Wie de
Ronde wint wordt, bij wijze van spreken, onsterfelijk. Achttien keer slaagde iemand van bij ons
erin de Tour zegevierend
te
beëindigen.
Eddy
Merckx was de meest
suksesrijke: hij zegevierde vijfmaal en evenaarde
daarmee het onbereikbaar gewaande rekord
van Jacques Anquetil. De
Brusselaar Filip Thijs zegevierde drie keer. Hij
won zowel voor als na de
eerste wereldoorlog. Hij
had bijgevolg vaker kunnen zegevieren indien het
krijgsgeweld hem niet in
de weg had gestaan.
Een andere legendarische Tourfiguur was Sylveer Maes. Hij won in '36
en '39. Sylveer zou ook in
'37 gewonnen
hebben
maar het chauvinisme
van de Fransen liep toen
zo hoog op dat de Belgische ploeg zich verplicht
zag voortijdig, en in blok.

op te geven. Sylveer
Maes droeg op dat ogenblik de gele trui. Omdat
de Fransman Roger Lapébie de Tour moest winnen werd de veel sterkere Belgen het normaal rijden onmogelijk gemaakt.
Zo hoog laaiden de hartstochten in die tijd op rond
de Tour.
Het was overigens geen
toeval dat La Grande
B o u d e in Vlaanderen al
erg vroeg ongewone belangstelling genoot. Henri
Desgranges organizeerde in 1903 zijn eerste
Ronde. In 1912 werd de
Izegemnaar Odiel
Defraye de eerste Belgische
winnaar. Het was de tijd
waarin ritten van 400 km
over soms archaïsche
wegen dagelijkse kost
waren.
De wisselende weersomstandigheden
(sneeuw,
hagel, wind en brandende
zon) in het toen nog
angstaanjagende hooggebergte maakten van de
renners giganten. Pech
moest ook nog zelf worden gerepareerd (renners
lasten eigenhandig in de
dichstbijzijnde smidse...)
waardoor de meest onwaarschijnlijke
drama's
en standwisselingen mogelijk werden.
De lezer zal het begrepen
hebben: de wielersport
was zo onmenselijk hard

en grillig dat enkel de
armsten er zich toe aangetrokken voelden. Die
armsten waren toentertijd in Vlaanderen ruim
voorradig.
Vandaar de onstuitbare
opkomst van de wielersport: zij bood de kanslozen een kans op beterschap, op maatschappelijke vooruitgang. Temeer
daar de wielersport al erg
vroeg
gecommercializeerd werd en dreef op financiële inbreng van grote wielermerken (Alcyon,
Peugeot, enz.). De journalist Karel Steyaert, alias
Mac Bolle, alias Karel
Van Wijnendaele, was
één der eersten die de
samenhang van sport en
maatschappij in zijn volledige betekenis doorgrondde. Hij ijverde voor
de lotsverbetering van de
Vlaamse coureur. Hij joeg
de geestdrift op met reportages die de omvang
van een epos aannamen.
Z o zou Tourkoning Lucien Buysse ooit door
arenden omzwermd over
de top van een col hebben gereden... Meer had
je echt niet nodig om bij
de terugkeer als een koning te worden ingehaald.
De massa vereenzelvigde zich met de kampioen:
hij was uit haar voortgekomen, hij doorbrak de
uitzichtloosheid van een
troosteloos bestaan.

Ook zonder arenden blijft
de Tour een avontuur...
Verhoogde betrokkenheid
Ondanks de Belgen er direkt na
de tweede wereldoorlog niet in
slaagden een rol van betekenis in
de Tour te vervullen, bleef de populariteit van het gebeuren onaangetast Zij verhoogde zelfs nog
wanneer het alziend oog van de
televisiecamera de wedstrijdtribulaties in de cafés en nadien op ruimere schaal in de huiskamers
bracht
In 1955 zagen wij de eerste Tourbeelden op het kleine scherm. Het
jaar waarin de Waal Jean Brankart
Louis Bobet tot op 4'53" benaderde.
Het jaar nadien won zowaar éne
Walkoviak. Een illustere onbekende. De televisie verhoogde de betrokkenheid van de massa nog
aanzienlijk. Zij ontluisterde het gebeuren enigszins — de journalisten werden door het beeld gekontroleerden verhalen over arenden
rond eenzame rijders konden niet
langer worden verkocht — maar
vergrootte anderzijds de geloofwaardigheid van het wedstrijdgebeuren. De cols — er werd nog
niet veel gereisd — waren inderdaad ontzaglijk hoog... En de renners bleven zigeuners die ook nu
nog onfc)ekende horizonten verkenden. Alhoewel de wielersport
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blijkbaar zijn geheimen prijs gaf.
Zo dachten wij tenminste. Tot het
gelukkig toeval ons in staat stelde
als gast een paar ritten te volgen in
de nog aan gang zijnde Tour. In
Luik pikten wij aan voor een paar
dagen. Inzonder de tocht naar Rijsel zal nog lang in onze herinnering voortleven. Om meerdere redenen. Eerstens stonden wij versteld omtrent de organizatie. Alles
verloopt vlekkeloos. Iedereen kent
zijn rol. Voor de start komen de
renners het kontroleblad tekenen.
Een eerste verrassing: ze staan allemaal onwaarschijnlijk scherp.
Niemand een gram vet te veel.
Meestal magere, getekende (onwaarschijnlijk veel spataderen)
benen. Maar vriendelijke jongens.
Minzame Fransen, kleine bijna lieve Spanjaarden, zelfzekere Hollanders en meestal veel te bescheiden Vlamingen. Vlaanderen
bezit geen overheersend kampioen meer en dat zie je duidelijk
aan de gedragingen van de knechten zonder meesters.
«Domestikken»
Het onderscheid tussen beide
soorten renners werd ons anders
vlug duidelijk. De kopmannen rijden onveranderlijk vooraan. De
volgwagen die achter het peloton
blijft rijden krijgt ze amper te zien.

De knechten des te meer. Die zeulen op^n af. Met regenjasjes. Het
regent Jasjes halen. Het regent
niet meer. Jasjes terug naar de
volgwagen. Honderd vijftig kilometer lang deden ze niets anders. Telkens opnieuw een gat dichtrijden.
Onder elkaar schertsen ze wel. Iedereen kent iedereen. Vrienden
op de fiets. Tenminste, zolang er in
de koers niet echt gekoerst wordt
Het werd trouwens opvallend rustig in de wedstrijd toen men de
kasseien van het Franse Noorden
naderde. Begrijpelijk ook. Want
zelfs in de volgwagen zou je er
schrik van krijgen. Kinderkopjes
blinkend nat Stenen die er vast
van overtuigd zijn dat de stenen
naast ze eigenlijk in een andere,
hoger of lager gelegen straat thuis
horen. Je vreest voortdurend dat
de wagen naast de weg zal terechtkomen. Voor en achter je vallen renners. De een na de ander
steekt een wiel omhoog. Een sportief inferno. Met de meter groeit
de waardering voor de sportieve
prestatie van onbekende knechten.- Renners zonder naam. Domestikken in de rennerstaai. Niemand kijkt naar ze om. De ogen
zijn op de kopmannen gericht In
de ultieme kilometers moeten zij
het waar maken. Zij mogen niet falen. Anders faalt gans de ploeg en

is het georganizeerde ploegwerk
nutteloos geweest De psychologische druk op de kopman weegt
vaak even zwaar als de fysische,
zo wordt ons verzekerd.
Maar het koersgebeuren heeft
ons alvast twee konklusies aangegeven: de rol van de ploegleider
wordt meestal fel overschat; ook
de naamloze renner-knecht levert
sportieve prestaties waar topvoetballers nog voor geen miljoenen

zouden willen aan denken. Enkel,
de renners vinden het nonvaal. Zij
ondergaan het gebeuren. Voor, tijdens en na de koers.
Want de Tour is, zoals we al zegden, een monsterorganizatie. Zij
voert het geld met zich mee.
Frankfurt betaalde ruim vijftien miljoen om het Franse wielerwonder
een paar dagen te mogen huisvesten. Steden die als aankomststad

"^^^i

Acht dagen lang duurde de gele droom van Rudi Pevenage, toen onttroonde
Hinault hem. Nu voert Rudi het puntenklassement aan en draagt hij groen.
Voor de supporters in Moerbeke een kiekje met een fiere Bretoense.
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willen fungeren moeten hun jaarlijkse begroting met enkele miljoenen aanpassen. Want mijnheer Lévitan luistert uitsluitend naar de
klank van harde munt Twaalf mensen werken één jaar lang aan de
organizatie van de Tour. Zeven
onder hen houden zich konstant
bezig met de publiciteit, de sponsoring. Want de Tour is rijk aan nevenklassementen waaraan sponsornamen vast verbonden zijn.
De Tour is immers een monument
van sluikreklame. De Franse televisie slikt alles en straalt door naar
gans Europa. Monsieur Lévitan
had het allemaal al heel vroeg begrepen. Hij was de wetgevers
voor. De sluikreklame was al kind
in de Tour toen de eerste beperkende maatregel nog moest worden uitgedacht.
De renners slaan er allemaal geen
acht op. Op niets trouwens. Hun
leven is fietsen, duwen, leiden en
geleid worden en ook, en vooral,
lijden.
Markt
De gevaren waaraan zij worden
blootgesteld zijn menigvuldig. De
inspanningen die zij moeten leveren zijn zo talrijk en zwaar dat degelijke medische begeleiding onontbeerlijk is. Het is zeer de vraag
of al de ploegen daarover kunnen
beschikken. Enkelen onder hen
zouden zelfs niet over voldoende
middelen beschikken om degelijke
soigneurs (een begrip met een
dubbele bodem in de wielersp)ort)
aan te trekken. Maar de weerklank
van het wielergebeuren op de
Franse wegen is zo groot dat zelfs
de zwakste ploegen er willen bij
zijn.
Dat bij zijn schept anders nieuwe problemen. Destijds volgden
enkel de grootste kranten de Tour.
Nu rijden er volgwagens van gewestelijke dagbladen en... alsmaar
talrijker wordende televisiestations mee. Zij wriemelen door elkaar als renners in een peloton.
Achter de renners rijden twee
rijen wagens. Rechts de ploegleiders (de algemene rangschikking
bepaalt de volgorde) en links de
perslui. Bekwame chauffeurs zijn
onmisbaar. Zij scheuren geregeld
langs het peloton. Renners op een
vingerdikte afstand. Voor, naast
en achter de wagen. Wie het niet
gewoon is kan amper ademen van
schrik. Je verwacht dat er ieder
ogenblik iemand zal overreden
worden. Maar het gebeurt gelukkig — en voor ons altijd onbegrijpelijk — nooit
De Tour is ook belangrijk omdat
zij fungeert als de jaarlijkse wieiermarkt Het schaadt het sportieve
verloop ongetwijfeld maar het is
nu eenmaal zo dat tijdens de Tour
transfers worden bedisseld.
Er wordt vrank en vrij over gesproken. Kuiper za\ Peugeof verlaten. Fred De Bruyne wil hem graag
inlijven. Peugeot wil graag een
paar beloftenrijke jongeren van...
Renault (inzonder Bemardeau)
aantrekken. Ludo Peeters verlaat
IJsboerke voor de ploeg Post De
Muynck zal wel niet bij Splendor
blijven. En de veel te bescheiden
Pol Wellens voelt zich niet langer
thuis tussen de lefgozers van Peter Post
Want dit zo verzekerden ons de
insiders, staat vast: de huidige wielersport mist momenteel misschien superkampioenen. Maar de
gemiddelde waarde van de renners ligt hoger dan ooit voordien.
De basis is een stuk beter geworden. De top enigszins afgezwakt
Maar ploegen als IJsboerke, Renault en inzonder Raleigh bevatten
een groot aantal sterke renners.
Meer dan er vroeger in een gans
peloton te vinden waren.
Een misschien wel overbodig bewijs: in 1976 staakten 43 renners
de strijd, in 1977 47, in 1978 32, in
1979 60. En nu, na zeventien ritten
in barslechte weersomstandigheden amper een 35.
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De «knie» van Hinault

Bernard Hinault zal de Ronde van Frankrijk geen derde keer in suksessie winnen.
De reden voor zijn opgave Is genoegzaam gekend: tendinitis. Deze kwaal, die
de pelotons almaar vaker en heviger
teistert, staat nog volop ter diskussle.
Voor de enen is zij een onbetwistbaar gevolg van overdadig gebruik van cortisone (hormonale doping!). Voor de anderen
vloeit zij voort uit de kombinatie van
slecht weer (regen en koude) en- overdadige inspanningen (het trappen van een
te groot verzet). De voortijdige aftocht
van de grote favoriet is dan ook voor uiteenlopende verklaringen vatbaar. Te
meer daar zijn ploegleider, Cyrille Guimard, niet van onverdachte huize is.
Guimard was zelf een meer dan behoorlijk coureur. Een winnaarstype. Razend
snel in de laatste meters. Zijn carrière
werd voortijdig beïndigd wegens, aanslepend knietetsel. De verbanden werden snel gelegd. Ook al omdat er binnen
de ploeg vna Hinault meerdere renners
met hetzelfde letsel sukkeldenDe wijze waarop Hinault de Ronde verliet
weekte ook bedenkingen los. Hij vertrok
als een- dief in de nacht Pas twee dagen
nadien wilde hij enige uitleg kwijt Wij
kunnen begrip opbrengen voor de handelwijze van Hinault (hij wenste zijn verdriet duidelijk niet te etaleren) maar wij
kunnen niet ontkennen dat de journalisten gelijk hebben wanneer zij stellen dat
een toprenner — en zeker het boegbeeld
van een generatie — zijn verplichtingen
tegenover de media, en de daarachter
schuil gaande massa, niet mag ontlopen.
Hinault had het anders kunnen spelen.

VOORTEKEN
Hinaults letsel kwam voor het eerst in
het nieuws daags na de helse tocht van
Luik naar Rijsel. Hij verwees naar. de
kasseien die zijn spierletsel zouden geteisterd hebben. Mogelijk. Maar er waren
voortekens. Zij ontgingen echter de
meeste persmensen. Het toeval wilde dat
wij in de bedoelde rit vlak achter het gesloten peloton — er werd voor de kasseien door niemand aangevalten — reden toen er zichtbaar beroering ontstond. Renners — meestal knechten —
lieten zich afzakken tot bij de wagen van
hun sportbestuurder. Er werd gediskussieerd. Pol Verschuere van IJsboerke
wendde zich tot de journalist in onze wagen: 'Er wordt niet gereden op de kasseien. Hinault wil het niet We gaan afstappen en een honderdtal meters te
voet afleggen. Daarna rijden we in gesloten groep verder. In de straten van Rijsel
zullen we dan om de ritzege fietsen.»
We snakten even naar adem. Er ontstond
nu zichtbaar deining in de volgerskaravaan. Ook de betere renners lieten zich

afzakken. Hinault, Kneteman, Kuiper,
Seznec. Hinault lachte fijntjes. Hij beantwoordde evenwel de vraag van de journalist
'Is het waar gaan jullie staken?'
'Staken niet Dat keert zich toch tegen
de renners. Maar we gaan rijden als de
melkboer. Rustig. Samen blijven, 't Is te
gevaarlijk op de kasseien.'
De ingewijden waren niet helemaal verrast Hinault had immers al eerder zijn
ongeneogen laten blijken over het parcours van de rit van Luik naar RijseL De
kasseien lagen hem niet Vorig jaar had
hij in soortgelijke omstandigheden enkele minuten moeten prijsgeven aan zijn
voornaamste konkurrenten. Na een valpartij weliswaar. Hij wilde dit nu hoe dan
ook voorkomen.
Voor ons was het duidelijk. Hinault voelde zich niet op zijn gemak. Hij had bovendien in het voor-Tour-interview met het
organizerende dagblad L'Equipe duidelijk gesteld dat hij het aantal zware inspanningen tot aan noodzakelijk minimum zou proberen te herleiden. Hij wenste niet met zijn krachten (of knieën?) te
woekeren. Een toch ongewone instelling
voor een kampioen van zijn gehalte.

VERZET
Dat er op de kasseien toch fel om de
overwinning werd gestreden, was dan
ook geen gevolg van Hinaults zegedrift
Het initiatief van Hinault werd doorkruist
door de bedoelingen van de ploeg Post
— die het Tourgebeuren nadrukkelijker
dan ooit beheerst — en de ploeg De
Muer. Peter Post diende eigenlijk niet
zelf te beslissen: Raes en Kneteman deden het voor hem. Zij wensten het gezag
van hun aartsvijand (sinds het wereldkampioenschap in Valkenburg) niet te
aanvaarden. Ook Hennie Kuyper wenste
strijd en beoogde minutenwinst
Volledigheidshalve voegen we er nog
aan toe dat Fred De Bruyne de enige
ploegleider was die luide verzet predikte: 'Wat denkt Hinault wel? Dat hij iedereen de les moet lezen ? Als meneer vindt
dat er op kasseien niet moet gefietst
worden, vinden wij dat er geen cols moeten beklommen worden. En waarom heeft
hij dan zo sterk gereden in de tijdrit te
Francorchamps? Waarom stelde hij dan
niet voor een gezapig tempo aan te houden? Omdat hij dan verzekerd was van
winst Mijn renners moeten proberen aan
te vallen. Desnoods alleen. Overigens je
kunt zo'n gedrag niet tegenover de toeschouwers verantwoorden.'
Walter Godefroot hield zich opvallend
afzijdig. 'Wij hebben de gele trui (Pevenage) te verdedigen. Wij regelen onze
koers af op de konkurrentie.'
Er werd achteraf opvallend weinig over
deze gang van zaken geschreven. Het
ontging de meeste volgers overigens.
Het gros der Belgische journalisten pikte
slechts in op een tiental kilometer voor
de Frans-Belgische grens.
Op de kasseien was Hinault dan ook verplicht tot het uiterste te gaan. Zijn gezag
stond immers ter diskussie. Hij was gedwongen de ploeg Post te counteren. Hij
deed het met brio. Maar de vraag rijst of
hij zich in de inspanning niet vergaloppeerde. Daags nadien immers werd zijn
knie frontpaginanieuws.

rijs-Nice. Luik-Bastenaken-Luik. Wedstrijden die in verschrikkelijke en uitputtende omstandigheden werden verreden.
In sommige wedstrijden heeft Bernard
buitengewone inspanningen geleverd. In
Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld. De
opeenstapeling van inspanningen ligt
aan de basis van zijn huidige moeilijkheden.'
'Dat kan toch niet de enige reden zijn ?»
'Neen. Ik denk ook aan de kasseien tussen Luik en Rijsel. Je weet dat Bernard
nooit op souplesse rijdt Hij duwt grote
verzetten. Hij trekt In die bewuste rit zat
hij bovendien niet normaal op zijn fiets.
Er was geen synkronisatie van hart en
spieren. De inspanningen die hij daar leverde waren misschien de druppel die de
emmer deed overlopen.'
'Jij verwijt hem geregeld te grote verzetten te duwen.'
'Ik wil niet spreken over in mijn tijdMaar toen ik in 1962 mijn eerste Tour
reed duwde ik nooit meer dan 51 x 14
voor wie aan de voet van de Pyreneeën
stonden. En we haalden ook gemiddelde
snelheden van 43 per uur. We reden bijgevolg veel meer op souplesse dan op
kracht Ik weet wel dat de tijden veranderd zijn maar ik betwijfel toch of Hinault
wel degelijk het gestel heeft om soortgelijke verzetten te blijven duwen. Ik vraag
me af of hij geen inspanningen levert die
voor zijn lichaamsbouw bovenmaats zijn.
Hij mag dan over nog zoveel kracht beschikken.'
'Laat je je pessimistisch uit over zijn toekomst?'
'Het is in ieder geval niet de eerste keer
dat hij in nood verkeert Er was ook al Parijs-Nice. Hij is echter te ambitieus om
het nu zo te laten. Hij zal nu een tijdje rusten om zich daarna koortsachtig voor te
bereiden op het W.K Daar zal hij een grote slag willen slaan. Maar hij zal er moeten afrekenen met sterk gemotiveerde en
scherp rijdende Italianen-'
'Is het niet verkeerd de Tour en de Giro
in één en hetzelfde jaar te willen rijden
(en winnen)?'
'Neen. Maar het is wel erg moeilijk. Men
zal Hinault nu gaan vergelijken met
Merckx en Anquetil. En die vergelijkingen vallen in zijn nadeel uit Je moet de
zaken zien zoals ze zijn: hij heeft zijn eerste nederlaag geleden.'
Het geciteerde interview was dus een
onrechtstreekse lofrede aan het adres
van twee van de allergrootsten: Anquetil
en Merckx. Er mag nog wel even aan herinnerd worden: Eddy won vijf Tours en
evenveel Giro's!

I
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i
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POUPOU
Over é^n en ander verscheen in l'Equipe
een misscTïien verhelderend interview
van Noël Couëdel (wiens dagelijkse interviews journalistieke hoogtepunten
zijn) met Raymond Poulidor Wij citeren
(vrij vertaald):
'Eigenlijk geloof ik niet zozeer in die knie
van Hinault'
'Wat wil je daarmee zeggen?'
'Dat Hinault gewoon slachtoffer is geworden van oververmoeidheid. Denk
eens na: wat heeft hij dit seizoen al niet
verwerkt? Hij herbegon in februari. Pa-
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De grabbelton
^ f l
Vrijdag — Stilzwijgen is niet te koop (The Liberation of
1 ^ ^
L B Jones) van William Wyler (1970) is een voor die tijd
^ ^ /
moedige Amenkaanse anti-racistische film Met Lee J
Cobb, Anthon Zerbe, Roscoe Le Browne en Lee Majors (BRT 1)
— Puur kuituur (BRT 1) is geheel gewijd aan het werk van meester-vervalser Han van Meegeren, die schildenjen van o a de 17deeeuwse schilder Vermeer op perfekle wijze vervalste — De Italiaanse film Een schooljaar (Un anno di scuola) van Franco Giraldo IS gebaseerd op een waar gebeurd feit Net voor de Eerste
Wereldoorlog wordt een wet uitgevaardigd waardoor vrouwen
de toelating knjgen om universitaire studies te volgen In het
schooljaar 1913-1914 is Edda Marty uit Tnest de enige vrouw die
het aandurft zich voor universitaire studies aan te melden Haar leraars en medestudenten hebben bewondenng voor haar als studente en als vrouw Maar zij hebben het lastig om zich spontaan
te gedragen tegenover haar Edda is een goeie studente en wordt
aktief in de studentenwereld Tot dat haar zuster ziek wordt en zij
haar verzorging op zich neemt (Ned 1, Vara)
^ ^
Zaterdag — Met de Amenkaanse tv-film Een klus voor
^^Ê
Jordan (The Jordan Change) bewijzen de verantwoorde^ ^
lijken bij de BRT voor de aankoop van films nogmaals dat
ZIJ* eert fijne neus hebben Raymond Burr speelt de rol van Frank
Jordan, die tot gevangenisstraf veroordeeld werd voor een
moord die hij met begaan heeft Tijdens zijn gevangenschap studeert hij rechten Na zijn vnjiating sticht hij een advokatenbureau
die veroordeelden die geen eerlijk proces kregen, helpt Elena
Delgado is in dat geval Zij werd veroordeeld voor moord op haar
vroegere vnend Jordan vindt het de moeite waard om haar zaak
aan te pakken — De beroemde oude clown Charlie Rive! vertelt
over zijn bewogen leven en toont enkele van zijn meest suksesvolle nummertjes (Ned 2, Vara) — Hierna volgt deel 2 van de Italiaanse film Een schooljaar.

«

Zondag — Tros (Ned 1) brengt een natuurdokumentaire
van een team uit Mol De Galapagoseilanden, over het
dierenleven op de Galapagosarchipel Zes maanden
noeste artjeid, schitterende filmopnamen en een goed kommentaar zorgden ervoor dat deze dokumentaire heel wat prijzen in de
wacht wist te slepen — Banana Split is de gekke titel voor een
reeks opnamen van lachwekkende situaties in New York —
Come back, little Sheba, een toneelstuk van de Amenkaanse toneelschnjver William Inge is een indnngende kijk op twee mislukte
levens Doe heeft geen illusies meer en raakt langzaam maar zeker aan de drank Zijn vrouw Lola kan het leven niet aan en rouwrt
om haar verloren jeugd en om haar lievelingshond Sheba.

e

Maandag — Om 15 u zendt de BRT een rechtstreekse
reportage uit van het miljoenen verslindende jaarlijkse mi^^
litaire defilee dat in het deficiete Brussel wordt georganiz ^ r d t g V de Belgische nationale feestdag Na het journaal volgt
een uitgebreide show rond de Zweedse zanggroep Abba, een
biezondere show die werd opgenomen tijdens de toernee van
Abba door de Verenigde Staten en Europa — De Rock 'n roll
wolf IS een kleung muzikaal sprookje voor groot en klem dat
wordt gezongen en gedanst door 600 zangers en dansers van het
Moskous Circus, het Bolsjoi Ballet en de teaters van Moskou en
Leningrad en met medewerking van de beroemde clown Popov
Hierna volgt een reportage over de opvang van Vietnamse bootvluchtelingen in Nederland De titel spreekt voor zich Bootvluchtelingen? O ja, dat is waar ook_ (Vara, Ned 1)

S

Dinsdag — Newsfront (BRT) is de eerste grote speelfilm
van de Australiër Phil Noyce, die hiervoor al heel wat dokumentaires en korte films had gemaakt Het is een virvermenging van gefilmd drama en echte journaalbeelden
Tegen de achtergrond van de sociale geschiedenis van Australië
tussen 1948 en 1956 brengt hij een beeld van het pnvè-leven van
mensen die het nieuws beroepshalve volgen (1978) — Apen zijn
altjd al een geliefkoosd onderwerp van studie geweest voor allerhande wetenschapslieden In Apen en na-apen wordt het gedrag
gevolgd van verschillende apensoorten in dierentuinen en in hun
natuurlijke omgeving (E O , Ned 1) — Z D F brengt het eerste deel
van de Amenkaanse film FBI-Kampf dem Terror (Attack on terror) van Marvin Chomsky (1975) De film dramatizeert een misdaad die in 1964 in de V S veel opzien baarde Enkele prominente
Ku-Klux-Klan-aanhangers werden in opdracht van president
Johnson zelf aangehouden i v m misdaden tegen de zwarte bevolking Het proces tegen hen trok de aandacht van heel A m e n k a

«

Woensdag — BRT 1 pakt uit met een nieuwe reeks en
met een geslaagde gangsterfilm Vlinders (Butterflies) is
een Bntse comedy-reeks over een gelukkig getrouwde
vrouw die zich ouder voelt worden en die, ondanks haar gelukkig
huwelijk, vreest heel wat te hebben gemist En dan komt Leonard
opKJagen, een gescheiden lieftallige man — De Franse gangsterfilm De tipgever (Le doulos, z w / w J van Jean-Pierre Melville
(1962) mag als een klassiekr in zijn genre worden beschouwd
Met Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli — De
spannende film Sugarland Express is gebaseerd op werkelijke
feiten die zich in 1969 in de V S hebben voorgedaan Lou Jean
Poplin haalt haar man uit de gevangenis Zij en haar man zijn uit de
ouderlijke macht gezet Haar moedennstinkt is echter zo sterk,
dat ZIJ ongeacht de gevolgen, haar kind uit het pleeggezin weg wil
halen Zij dwingt een politieman naar Sugarland te njden Politiechef Tanner zet zich aan kop van een stoet auto's die de achtervolging inzet Regie Steve Spielberg (1974) (Ned 2, Veronica)

^ ^
Donderdag — De 6de aflevenng van Hollywood, de do^ ^ ^
kumentaire reeks over de geschiedenis van de Ameri^ ^ /
kaanse stomme film is gewijd aan twee filmgoden Gloria
Swanson en Rudolph Valentino (BRT 1) — De eerste aflevenng
van de reeks dokumentaires over het politiekorps van San Francisco gaat over de manier waarop vrouwen in het politiekorps
van San Francisco funktioneren (Deel 2 gaat over homoseksuelen in het korps, uitz 6 augustus) (Avro, Ned 1)
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Vrijdag
BRT 1

BBC 1

A2

ZDF

1155 Golf (reportage) - 1445
Nieuws — 18 40 Nieuws en regionale magazines — 2010 Militair
defilee — 21 10 Des O'Connor Tonight - 2200 Nieuws - 2225
Horseshow in Wembley — 2345
Sharron (film) — 015 Nieuws —
020 Dechne and fall (film)

2000 Nieuws - 2035 La Phamsienne (tv-film) — 2220 Le merveilleux de Claude Brasseur (portret) — 2320 Nieuws

14 40 Nieuws schon — 15 00 Irc
(film) - 1715 N
Het ontwikkelingsf
- 21 00 Nieuws rechnung (satire)

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Les justicier (tv-film) —
21 30 Het festival van Bastia (reportage) — 2230 Nieuws —
2250 Aspects du court metrage
(kortfilm)

1600 Ronde van Franknjk (reportage) — 1830 Emilie (stnp) —
18 35 De problemen van professor
Popper (fj — 1850 Klem, klem
kleutertje (fJ 1905 KTRO
Kruispunt (over de Sovjetunie) —
1945 Nieuws. — 2015 Stilzwijgen
IS niet te koop (film) — 21 50 Zomeragenda — 22 00 Puur kuituur
Han van Meegeren — 2230
Nieuws

1720 Golf (reportage) - 1955
Dallas — 21 35 De geschiedenis
van de tapijtweefkunst (dokJ —
2225 Madame Ex (film) - 2345
Newsnight (aktualiteiü — 030
Golf (reportage) — 120 The Outer
Limits (Sf-fJ

BRT 2

ITV

ITV

2015 De Muppets — 20 40 Cassata (fJ — 2100 Het gedroomde
boek (tv-film) - 21 45 Randmuziek (jazz)

1030 Jeugdmagazinea — 1400
Nieuws en regionaal nieuws —
1430 For Maddie with love (fJ 1525 Fanny by Gaslight (film) —
18 45 Nieuws en regionaal nieuws
— 1930 Opinions Unlimited (diskussie) — 22 00 Cannes Film Fesbval — 23 00 Nieuws en regionaal
nieuws — 2335 (^mera — 005
The Buttercup Cham (film)

11 30 Fun Factory (magazine) —
1330 Sporbiamiddag 1415
Nieuws — 1420 Sportnamiddag
— 1805 Nieuws - 1815 Trevor
Baker's all weather show — 22 30
Nieuws — 2245 Closing Ranks
(TV-spel) — 2345 Regionaal
nieuws — 23 50 Terror in the Wax
museum (film)

NED 1
1830 De Republikeinse konvenbe
USA (verslag) - 1849 Must
(stnp) - 1855 Nieuwa - 1859
Popeye (stnp) — 1906 Robbie,
Tobbie en het Frawatuig (fJ —
1931 De natuur en de mens (dokj
— 1956 Vara Brassbandfestival
1980 — 2038CleoLame-show 21 37 Nieuws - 21 55 Een schooljaar (tv-film) — 23 00 Humanistisch
vertwnd — 2335 Nieuws

NED 2

BBC 2

Zaterdag

LUX.
1955 La chute des aigles (f) —
21 00 La regie du jeu (f)

BBC 1
1045 Sportreportages — 1730
Nieuws — 1745 Cialifomia Fever
(show) — 1920 A Gathenng of
Eagles (film) — 21 15 Nieuwa —
21 25 The Royal Intemabonal Horse Show — 2320 Golf (reporta-

1855 Nieuwa — 1859 Zo vader,
zo zoon (spel) — 19.25 De vondeling (fJ - 2000 Nieuws - 2057
Alle schepselen groot en klein (fJ
- 21 20 Hier en nu - 22 00 't Was
maar een spelletje (tv-speD —
2250 Kerkepad '80 2320
Nieuws

BBC 2

1745 Ronde van Frankrijk (reportage) - 1925 Emihe (stnp) 1945 Nieuws — 2025 De dokter
heeft het druk (fJ - 2050 Zo
maar een keertje een andere
show — 21 55 Een klus voor Jordan (tv film) — 23 25 Nieuws

RIB 1

NED. 1

14 45 Dark Joumey (film) - 16 00
Cncket en Golf (reportage) —
1930 Nieuws en Sport - 2020
Paul Gauguin (TV-spel) - 21 25
The Hong Kong Beat (dokJ —
21 55 Cncket (reportage) - 22 35
The Devil Doll (film) - 2355
Daughters of Satan (film)

1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws - 2005
URSS La guerre et les jeux —
2200 Salvator Giuliano (film) 0000 Nieuws

15 30 Nieuws - 15 32 Van de zee
naar de hemel (dokJ — 16 23 Walt
Disney prezenteert (dok J — 1710
Bedreigde dierenwereld (dokJ —
17 35 Betty serveert (tennisles) —
1855 Nieuws — 1859 Worzel
Gummidge (fJ — 1925 Mork en
Mindy (fJ - 1950 Kayak (show)
— 2015 Wereldfesbval van de magie (goochelfestival) — 21 05 Galway m Holland (fluitkoncerO —
21 35 Nieuws — 21 55 Brainwave
(fJ - 2255 Nieuws

1650 Country-music (show) —
2000 Nieuwa — 2015 Ennnerung
an einem Sommer m Berlin (tvfilm) — 21 45 Het verzet tegen Hitler m Duitsland zelf (dok) — 22 30
Tagesthemen — 2300 Casino
Royale (film) — 01 05 Nieuwa

ZDF
18.20 Western von Gestem 1900
Nieuwa — 1930 Auslandsjoumal
— 2015 Aktenzeichen XY_ ungelost — 21 15 Haustaere - Vom Aussterben bedroht — 2200 HeuteJoumal — 22 50 Sport am Freitag
- 23.20 Aktenzeichen XY_ ungelost Eerste resultaten — 23.20
Vier Vogel am Galgen (film) —
01 00 Nieuwa

D 3
1915 De Chileense protestzanger
Victor Jara (portreO — 2000
Nieuws — 2015 Gesprek met
Hermann Rickmann en Hans Lutzkendorf — 21 00 Hoe men in een
zenuwinnchbng terechtkomt (reportage) — 21 45 Oostennjkse
talkshow

LUX.
1955 Nieuws — 2000 Harry Morton Stanley (dokJ — 21 00 Operabon é coeur ouvert (tv-film) —
2237 Programma-overzicht

F1
1800 De hedendaagse spelen
1972 Munchen (dokJ - 1900
Herten over de hele wereld (dok)
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 2000 Nieuws — 2030 Legibme
defense (tv-film) - 2200 Chéteaux de France CdokJ — 2245
Nieuws

A2
19 20 Gewestelijke akbjaliteiten —
1945 Vanete — 2000 Nieuwa —
2035 Wmnetou (fJ - 21 35 üteraire uitzending

F3
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Vnjdagavondmagazine
— 21 30 Hommage è Luis Manano
(dok) — 2225 Nieuws

18 50 Charlie Chan
schen Spielen (I
Nieuws — 2015 /
sure (dok) — 21
ze Wellen (dokJ
mentele Duitse filr

LUX.

1730 Tiens bon k
(film) - 1900 Ni
lies Italiennes celi
nues(dok) — 20 (
son dans la prairie
coeur froid (film)

F1

1745 Polynesie (i
Les faucheurs de i
— 1915 Overlevei
(dok) - 2000 Ni
Les manes de I an I
Koncert

A2

2000 Nieuws - 2
frontieres — 22 05
nous (vanete) —

F3
BRT

ARD

D 3

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Sprookjes
van overal (fJ — 1908 Popkaravaan (show) — 2000 Nieuws —
2027 Man over de vloer (fJ 2052 Chariie Rivel (een oude
klown vertelt) — 21 35 Een schooljaar (tv-film) — 2235 Achter het
nieuws — 2325 Nieuws

Rri
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws - 2005
Als de leeuwen gaan dnnken
(dokJ — 20 35 Les enfants du paradis Cfilm) - 2205 Bing Crosby
(show) — 2305 Nieuws

Zondag
BRT 1
1100 Konfrontatie
1200
Nieuws voor gehoorgestoorden
— 1515 Ronde van Frankrijk (reportage) — 1700 Sammy & Cie
- 1725 OS-Moskou - 1935
Emilie (strip) — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend — 2030 Een
familiekroniek (fJ — 21 20 Het laatste stukje paradijs (dokJ — 2215
O S Moskou (reportage) — 2245
Nieuws

11 00 Euchansbevienng — 19 00
Nieuws — 1905 Woody Woodpecker (stnp) — 1915 Bassie en
Adriaan (f) — 1935 De Galapagos eilanden (dok) — 2000 Banana Spilt (verborgen camera) —
20 30 Come back little Sheba (teater) — 2202 Avond der pianos
(koncerO — 2300 Nieuws

13 30 De «zwaluwen» en de «amazones» (jeugdfilm)
— 1500
Nieuws — 1515 Ronde van Frankrijk (verslag) - 1800 OS-Moskou (reportage) — 1900 Musb
(stnp) - 1906 Studio sport 1955 Humanistisch verbond —
2000 Nieuws — 2005 Puur natuur
(dok) - 2040 Gerard (kortfilmpje) - 20 50 All in the family (f) 2115 De schat (dok) - 21 45
Roosevelt (dok) - 2230 O S Moskou (verslag)
— 2330
Nieuws

D3

RTB 1

1800 Die Teufelsinsel (dok) 1900 Rock Follies 2000
Nieuws — 2015 Die Hand auf den
Augen (tv-film) — 21 15 Deutsche
Wochenschau — 21 40 Schneewittchen auf Ibiza (dok) — 2225
Zukerman spielt Mozart (Engels
kamerorkest)

19 30 Nieuws en sportbenchten —
2005 Michel Sardou (show) 21 05 Le rabat joie (tv-film)
2235 Nieuws

F1

ITV

1230 Achter de se
televisiewereld (dol
van de vakbonden
It started with Eve
The lady killer - 2
23 30 Song by sor
land lovers (fJ

NED. 1

1445 Bekehrung eines Taugenichts (film) — 1922 Politieserie
— 2000 Nieuws — 2015 Allein
gegen Alle (spel) — 21 45 Nieuws
— 22 05 Der Herr der sieben Meere (film) — 2350 Nieuws

2000 Nieuws - 2030 Escale au
Mont Saint Michel (show) — 21 30
Starsky and Hutch (f) - 2227
C est arrive a Hollywood (dok) —
2330 Nieuws

1255 Nieuws -middag — 1830 N
Brannigan (film) —
te Voyage (report.

— 1355 Cricket
18 45 Nieuws - 2(
se nights lm gonr
day (tv-spel) — 2
bergh Kidnapping

NED. 2

1900 Nieuws — 1930 Roek-pop
— 2015 Leoparden kusst man
nicht (film) — 21 45 Nieuws —
21 50 Das aktuelle Sport-Studio 2300 Der Kommissar (fJ - 0005
Nieuws

BBC 1

BBC 2

ARD

ZDF

2030Deschuchtei
- 21 00 De gescf
televisie (dok) — 2
22 30 Gardez le se

ARD
1830 Nieuws - 1833 Die Sportschau — 1915 Wir uber uns —
1920 Weltspiegel
2000
Nieuws — 2015 Das Land das
meine Sprache spricht (tv spel) —
2205 Nieuws - 2210 Em kleines
Lied auf allen Wegen (show) —
2310 Verzetsliteratuur in NaziDuitsland (dokJ - 2355 Nieuws

BRT

1500 Militair defile
1700 OS-Moskou
1925 Emilie (str
Nieuws - 2010 /
(show) - 2055 I
21 45 OS-Moskou
2245 Nieuws

NED 1

19 00 Popeye (strip
per, het lieve spool
De rock n roll wolf
Bootvluchtelingen '
waar ook (dok) —
de vloer (f) - 22
2230 OS-Moskou
2335 Nieuws

NED 2

1849 Musti (stri
Nieuws - 1859 A
raid (f) - 1925 D
kerke (f) - 20(
20 27 Mork en Mini
Kaz(f) - 2 1 40 Te
ne - 2220EinW2
(operette) - 231'

RTB 1

1650 La perie du
(film) - 1830 La I
ciel(film) - 1915
telijke aktualiteite
Nieuws — 1955 l
paradis (film) — 21
taire muziek — 22
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NED 2
Nieuws. — 14.45 Danke
I. — 15.00 Irgendwo in Berlin
- 17.15 Nieuws. - 20.15
ntwikkelingsprobleem ( d o k j .
00 Nieuws. - 21.20 Reiseabung (satire).

18.49 Musti (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Het paard van
Troje (info). - 20.00 Nieuws. 20.27 Socutera - 20.32 Countdown special. — 21.00 Rovers onder water (onderwaterarcheologie). — 21.15 Sugarland Express
(film). — 22.55 Veronica's agenda.

Charlie Chan bei den OlympiSpielen (film). 20.00
IS. — 20.15 Always for pleadok.). - 21.10 Jagd auf kursilen (dokJ. — 21.55 Experi'le Duitse films.

RTB 1
15.55 Olympische Spelen Moskou.
— 19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. —
20.50 Inti Raymi: zonnefeest bij de
Inca's (reportage). — 21.05 Cinéromance
(tv-spel).
—
22.00
Nieuws.

Tiens bon la barre, matelot
- 19.00 Nieuws. - 19.05
aliennes: célébres et incon;dok.). - 20.00 La petite maians la prairie (f J. — 21.00 Le
froid (film).

ARD
16.15 Ein Ratz für Tiere (dok). 20.00 Nieuws - 20.30 Schach
dem Roboter (tv-film). - 22.00 Kultureel magazine.

Polynesie (dokJ. — 18.15
lucheurs de marguerites (f J.
15 Overleven in de woestijn
- 20.00 Nieuws. - 20.30
ariès de l'an II (film). — 21.58
srt

Nieuws. — 20.35 Jeux sans
ires. — 22.05 A 2 pas de chez
(variété). — 22.35 Nieuws.

De schuchtere inktvis (dokJ.
00 De geschiedenis van de
ie (dokJ. - 22.00 Nieuws. —
Gardez le sourire (film).

1
Nieuws. — 13.00 Sportnag. - 18.30 Nieuws. - 19.15
gan (film). — 21.05 Despera^age (reportage).

(tv-fllm). - 16.45 Quest for Arthur
(dokJ. — 17.15 Filmmagazine. —
20.00 Regionaal magazine. — 21.00
Grundy (show). — 21.30 Aktualiteiten in beeld. — 22.00 The French
Atlantic Affair (tv-film). - 23.00
Nieuws en regionaal nieuws.

ARD

.55 Cricket (reportage). —
•«Jieuws. - 20.50 One of thehts I'm gonna get an early
v-spel). — 21.45 The LindKidnapping Case (film).

D 3
^chter de schermen van de
iewereld (dok). - 13.00 Rol
! vakbonden (dokJ. — 15.20
ed with Eve (film). - 21.15
Jy killer - 23.15 Nieuws. —
Song by song. — 0.30 The
ivers (f J.

LUX.

laandag
2\

JULI

19.30 Le succes de l'été. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les grandes batailles du passé (dokJ. - 21.00
Home Sweet Home (film).

F 1
Militair defile (reportage). —
OS-Moskou (reportage). —
Emilie (strip). 19.45
s. — 20.10 Abba in koncert
). - 20.55 Rotstad (fJ. OS-Moskou (reportage). —
Nieuws.

18.00 De Sumerische reis van Thor
Heyerdahl (dok). - 19.00 Herten
over de hele wereld (dok.). —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —

19.45

Frederic

(f).

-

20.00

Nieuws. — 20.30 La bonne planque
(film).

A2

1
^lopeye (strip). - 19.06 Cas3t lieve spookje ( f ) . — 19.17
:k 'n roll wolf (film). - 20.40
uchtelingen? O. ja... dat is
lok (dok). — 21.40 Man over
er (f.). - 22.10 Nieuws. —
OS-Moskou (verslag). —
Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.55 Collaroshow (variété). — 22.00 Fausses
notes (klassiek).

F3
20.30 Angélique et le roi (film). 22.10 Nieuws.

BBC1
Musti (strip). — 18.55
s. — 18.59 Alleen op de we). - 19.25 Dirk Van Haves(f). - 20.00 Nieuws. \/lork en Mindy (f.). — 20.55
). — 21.40 TelevizierMagazi22.20 Ein Walzer zu Zweien
tte). - 23.15 Nieuws.

La perle du Pacifique Sud
— 18.30 La Belgique vu du
m). — 1915 Waalse gewesaktualiteiten.
— 19.30
3. — 1955 Les enfants du
5 (film). - 21.30 Festival mililuziek. — 22.45 Nieuws.

13.45 Nieuws. — 14.40 Oklahoma!
(musical). — 17.40 Nieuws. —
19.40 The Good Life (film). - 20.10
Panorama. — 21.25 Billy T w o Hats
(film).

BBC 2
16.45
doah
21.25
22.10

Nieuws. — 18,15 Shenan(film). - 20.10 Dallas (fJ. Bevalling thuis? (dokJ. —
Best of Brass (koncert).

ITV
10.30 Check it out (show). — 11.00
Focus on Wildlife (dokJ. - 12.20
De geschiedenis van de auto
(dok.). — 14.00 Nieuws en regionaal nieuws. — 15.25 Future C o p
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16.30 O.S.-Moskou (reportage). —
19.00 Gastprogramma (het humanistisch verbond). — 19.30 Emilie
(strip). — 19.45 Nieuws. — 20.10
Newsfront (film). — 21.50 Tocht
door de middeleeuwen (dokJ. —
22.40 Nieuws.

BRT 2

19.15 Christof Stahlin tübinger
Denkweisen (portret van een liedjesmaker). — 20.00 Nieuws. —
20.15 De Belgische dynastie in de
Tweede Wereldoorlog (dok.). —
21.00 Der Bankraub (film). - 22.10
Königsfischer Eisvogel (dokJ. —
22.40 The Al Jarreau-show.

F 1

A 2
BRT 1

15.00 Daktari (jeugdreeks). —
19.00 Nieuws. - 19.30 Zirkus, Zirkus (show). — 21.00 Heute Journal. — 21.30 Die langste sekunde
(tv-film). — 23.45 Nieuws.

20.00 La corde au cou (fJ. - 21.00
Branie-bas au casino (film).

20.00 Nieuws. — 20.30 Mathias
Sandorf (f.). - 21.20 Les frangais
au bout du monde. — 22.15 A bout
portant (Yvette Horner). - 23.10
Nieuws.

16.10 Nieuws. — 20.00 Nieuws. —
20.30 Der Graf von Monte Christo
(f). - 21.30 De Britse politieke linkerzijde (dokJ. — 22.00 Bitte umblattern (variété). — 22.45 Tagesthemen. — 23.15 Die Lady v o n
Shangai (film). — 0.40 Nieuws.

ZDF

LUX

20.10 O.S.-Moskou (reportage).

NED. 1
14.00 Popeye (strip). - 14.06
Krishna, een jongen uit Nepal
(dokJ. — 14.39 Popeye (strip). —
14.45 Avonturen op het land (dokJ.
- 15.54 Popeye (strip). - 18.00
O.S.-Moskou (verslag). — 19.00
De levenscyclus van de zalm
(dokJ. - 19.30 Paul Stookey in
koncert — 20.00 Apen en na-apen
(dok). — 21.15 M S : een ongeneeslijke ziekte? (dok.). - 21.55 Tenslotte (meditatie). — 22.12 Nieuws.
- 22.30 O.S.-Moskou (verslag). 23.35 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en
letters. — 19.25 De verloren eilanden (fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27
De Sullivans (fJ. - 21.15 Brandpunt. — 21.40 Leven op aarde
(dokJ. — 22.35 Drie hoog achter
(tv-spel). — 23.05 Nieuws.

RTB 1
20.00 Ciné tilt (spel). - 20.25 Le retour du Saint (fJ. — 21.25 Portrait
Wallon (dok). - 22.25 Nieuws.

ARD
17.00 Leeuwen in Afrika (dok.). —
18.10 Richelieu (f.). - 20.30 Telespiele
(telefoondiskoteek).
—
22.00 Detektiv Rockford: Anruf genuegt (f.). — 22.45 Tagesthemen.
- 23.15 Auf Station 23 (tv-film). -

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Acapuico
Madame (teater). — 21.00 Nieuws.
— 21.30 Mensen uit Pakistan die
asiel aanvragen in Duitsland (dokJ.
- 22.10 F.B.I.-Kampf dem Terror
(tv-film). — 23.45 Nieuws.

D 3
18.00 Sesamstrasse. - 21.00 Lord
Peter Wimsey: diskrete Zeugen
(f). — 21.45 Monitor im Kreuzfeuer. - 22.30 Angst (tv-film).

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Variété (Maman, si tu me
voyais). — 20.35 Chantons sous la
pluie (film). — 23.30 Nieuws.

F 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La familie Fenouillard
(film). — 21.45 Nieuws.

Woensdag

19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalll
(spel). — 21.00 Heute-Journal. —
21.30 Duits uit oost en w e s t —
22.15 Al Irs - Die Hochzeit - 23.45
Nieuws.

LUX

D 3

19.55 Nieuws. - 20.00 Hit-Parade.
— 21.00 T a s le kx)njour de Trinita
(western-musical).

20.00 Nieuws. — 20.15 Das letzte
Kommando (film). — 21.55 Don
Siegel (portret). — 22.55 Albert
Mangelsidorff - Michel Portal Quartett

F 1
18.00 De Sumerische reis van Thor
Heyerdahl (dok). — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Les incorrigibles (f). —
21.30 Cela s'appelait l'empire (dok).
- 22.30 De kleine soldaat (kortfilm). - 23.30 Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. — 20.35 Le misanthrope (teater).

BBC 1
13.45 Nieuws. - 14.20 A Star is
B o m (film). — 19.40 Porridge (tvspel). - 20.10 Ontdek de ster. 21.25 The Scarlett O'Hara W a r
(film). - 23.00 The Robots are Ck)ming (dokJ.

LUX.
19.55 Nieuws. — 20.00 Histoire de
la marine (dokJ. — 21.00 Le pigeon
(film).

F 1
18.00 De Sumerische reis van Thor
Heyerdahl (dok.). - 20.00 Nieuws.
— 20.30 Attends-moi pour c o m mencer (teater).

A 2
20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand
échiquier
(variété). "—
23.30
Nieuws.

F 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Nous voulons les colonels
(film). — 22.05 Nieuws.

BBC 1
BBC 2
16.15 Animal Magic (dok J. - 16.45
Nieuws en regionaal nieuws. —
18.15 Thunder Bay (film). - 20.10
Dallas (f J. 21.00 The Maids
(film). - 22.30 MacLeod's America
(reportage). — 22.45 Nieuws.

11.25 Cricket (reportage). — 13.45
Nieuws. — 14.00 This Earth is Mine
(film). - 17.40 Nieuws. - 19.55
Fawlty Towers (film). — 20.30 Last
of the Summer Wine (film). —
21.25 The Silent Lovers: Garbo and
Gilbert

ITV

BBC 2

13.30 Superkinderen (dokJ. —
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 15.00 Nieuws, kunst en show.
— 23.00 Nieuws en regionaal
nieuws.

14.50 Cricket (reportage). - 16.55
Nieuws. — 17.00 W e are the
Champions (reportage). — 17.30
Cricket (reportage). — 18.35 Animal Worid (dokJ. - 19.35 Dallas
(fO. - 20.20 Sky (show). - 21.30
Inside Story (dokJ. - 22.30 Cricket (reportage). — 22.50 Nieuws.

Donderdag
BRT 1

BRT 1

ARD

ZDF

13.45 Nieuws. — 14.00 The wonderful world of Disney (film). —
14.25 Song of Norway (film). —
17.40 Nieuws. — 21.25 This year's
blonde; Marilyn Monroe (film). —
23.00 The case of the Bermuda
triangle (dokJ.

ITV

1325 OS-Moskou. - 19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. —
19.30 Nieuws. - 19.55 De visteelt
(info). - 20.15 El Gringo (film). 22.05 Nieuws.

D 3

F 3

11.00 Battle beneath the earth
(film). — 14.00 Nieuws en regionaal
nieuws. — 1525 The Clone Master
(film). — 17.45 De kindertijd van
beroemde mensen (dokJ. — 20.30
The B.A.D. Cats (film). - 21.00
Lyndsay (tv-spel).

RTB 1

20.00 Nieuws. - 20.15 Nomaden
im Audamanischen Meer (dok). —
21.00 Pudhys im Konzert (rock in
de DDR). - 21.50 Fünfter A k t siebente Szene (dok).

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Vertige pour un tueur
(film). - 21.50 Nieuws.

16.40 Hong Kong phooey (show).
— 17.30 Happy times and jolly moments (show). — 18.15 Night passage (western). — 19.40 Nieuws.
- 19.50 Dallas (fJ. - 20.35 M y
music (show). — 21.30 The enigma
files (fJ. — 22.20 Sharron Davies
(portret van een topzwemster). —
22.45 Nieuws.

18.49
Musti
(strip).18.55
Nieuws. — 18.59 W o o d y W o o d pecker (strip). - 19.07 De Hulk (f J.
20.00 Nieuws. 20.27 De
Sacketts (f J. - 22.05 Aktua tv. —
22.50 Nieuws.

19.00 Nieuws. - 19.30 Gegen den
Wind (f). - 21.00 Heute-Joumal.
— 21.30 Dame, König, As, Spion
(f). - 22.20 FBI-Kampf dem Terror
(tv-film). — 23.55 Nieuws.

BBC 1

BBC 2

NED. 2

20.00 Nieuws. — 20.30 Die Femseh-Diskussion. — 21.15 Café in
Takt (variété). 22.00 Abba
Wembley Station (reportage). —
22.45 Tagesthemen. - 23.15 Kraftproben (dok. over O.SJ. — 0.15
Nieuws.

ZDF

Abba in koncert, een ongewone show rond de Zweedse
suksesvolle popgroep Abba.
Maandag 21 juli om 20 u. 10 op
BRT1.

(kinderprogramma). — 18.00 O S
Moskou (verslag). — 19.00 Worzel
Gummidge (f J. — 19.25 Geheimen
der zee (dokJ. — 20.15 Tenniskanv
pioenschappen van Nederland
(verslag). — 21.15 De politie van
San Francisco (dokJ. — 22.12
Nieuws. - 22.30 OS-Moskou (verslag). — 23.35 Nieuws.

16.30 OS-Moskou (reportage). 19.30 Emilie (stnp). 19.45
Nieuws. - 20.15 Vlinders (O. 20.45 De tipgever (film).

15,30 OS-Moskou (reportage). —
19.30 Emilie (stnp). 19.45
Nieuws. — 20.10 De prins-regent
(f). - 21.00 Panorama - 21.50
Hollywood (dok). - 22.40 Nieuws.

NED 1

BRT 2

15.30 Vara's Filmklub (tot 17.30). 19.00 Van gewest tot gewest (reportages). — 19.50 Toeristische
tips. — 19.55 Leve de operette. —
20.55 Mur Italien (tv-spel). — 22.12
Nieuws. — 22.30 Olympische Spelen Moskou. — 23.35 Nieuws.

19.30 OS-Moskou (reportage).

NED. 1
14.00 Assortimento (balleO. —
14.20 Wilde beesten in de zon
(dok.). — 14.35 Hugo de Hippo

ITV
11.00 About Britain (dok J. - 1125
Winged Devils (film). - 14.00
Nieuws en regionaal nieuws. —
15.00 Mensen in de aktualiteit —
16.45 Vedetten uit de jaren dertig
vertellen. — 23.00 Nieuws en regionaal nieuws. — 2335 People
Rule! — 0.05 Ferrante & Teicher
(koncert).
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Een jongere
over de Voerstreek
Johan Vanden Dorpe van de
VUJO-Kortenberg maakte een
pracht van een studie over de
Voerstreek, netjes verzorgd
door de Typo-Offsetdrukkerij
Zenebergh uit Meerbeek.
Dit jongerenwerk is origineel in
zijn soort door de oorspronkelijkafgedrukte briefwisseling die de
schrijver voerde met al de partijvoorzitters, met Vlaamse vooraanstaanden, met verschillende
Voerenaars en met_ J, Happart
Deze briefwisseling is zeer verrassend in zijn soort vooral het
antwoord van de heer L Tindemans.

Daarnaast vinden we er alle gegevens over de geschiedenis, de
onderwijstoestand, de bevolkingsverhouding, de verkiezingsresultaten, enz. van de Voerstreek.
Ook de duidelijke Aelvoet-kaart
van de Jeker-. Geer-. Voer-. Gulpen Geulvallei verhoogt de leesbaarheid van dit werk.
Wie zich wil dokumenteren: een
enige kans!
Kostprijs: 220 fr. - Vanden Dorpe. Leuvensesteenweg 423.
3070
Kortenberg,
P.C.R.;
000-0167230-02.

Zichem zoekt
(weer) zijn Witte
Het Wlttekomitee richt in Zichem jaarlijks feesten in, ter nagedachtenis aan Ernest Claes en zijn wereld. In 1980: de 16de uitgave. In 1964, ter gelegenheid
van de 100ste druk van het boek, werd het Wittemonument gebeeldhouwd
door Albert Poels en geschonken door de VTB, ingehuldigd. Het jaar daarop
werden de eerste feesten georganizeerd. Meer dan honderd jongens tussen 10
en 12 jaar pogen er de titel van -Witte» te behalen. De ermee gepaard gaande
feesten zijn een unieke belevenis.
toonstelling heeft plaats in zaal «De
Heren van Zichem». Markt Zichem,
van 27 juli tot 10 augustua
Robert Janssens

IMoord en Zuid
zingen ijverig door
Met weemoed denken w e terug
aan het ludieke totaalteater dat
Bram Vermeulen en Freek De
Jonghe samen groot maakte tot
Neerlands Hoop. De humor en
het cynisme waarmee ze politieke
en sociale problemen aanpakten
en voor hun entoesiaste publiek te
grabbel gooiden was uniek. Bij de
twee laatste shows was het duidelijk dat Freek nog meer de kabarettoer op wou, terwijl Bram samen met nieuwkomer gitarist Jan
De Hont op de rocktoer wou. Intussen is de split een feit en Is aan
beide kanten hard gewerkt Freek
wil als een grote meteen naar Carré. Voor Bram en Jan is er met hun
nieuwe groep Toekomst wel wat
in het verschiet O p een eerste
langsF>eler geven ze een overzicht
van wat het moet worden. Nummers als «Tekens aan de wand» of
nog «Het gaat niet over» zijn pretentieloze singelnummers die een
kans krijgen, en de elpee zullen
aanprijzen.
Bram lijkt nu ook van zijn vorige
polltiek-geïnspireerde periode afstand genomen te hebben, en
misschien is dit wel dé grote reden
voor het uiteenvallen van Neerlands Hoop. De titel «Puistje» is het
beste wat op deze plaat staat: zowel tekstueel als muzikaal (met
piano en stemmen) knipoogt hij
dankbaar naar de kolderpop van
voorheen die sterk aan Lamp en
Lazarus doet denken. Op de onrv

mekant zes nummers die achtervolgingswaanzin, eigen beperktheid en het tienermeisje Pauline
als onderwerp hebben. Niet meteen gillers, hoewel ze nog boven
de middelmaat van de meeste
kleinkunst en Nederlandstalige
pop uitreiken. Het rocktempo en
de swingende sax krikt de plaat in
de fijne bluesy afsluiter «Nooit
meer» weer op. Ik zou zeggen:
nog een keer. Bram, maar tracht je
verleden niet zo snel te vergeten.
De weg ligt nog braak voor de
toekomstT j e n s C o u t e r en D e M i s t e r s
Een goed idee is het uitbrengen
van een verzamelplaat waar de
singels van Arno Hintjens en Paul
Decautere, samen Tjens Couter
zijn
samengebracht
Getiteld
«1975-'80» geeft deze plaat een
fijn overzicht van wat dit rockend
duo dat later werd uitgebreid van
even voor de Punk-opkomst tot
nu te bieden hadden. Afkomstig
uit Oostende en Blankenberge is
het kontakt met de Engelse toeristen de grote stimulans geweest
om te opteren voor wat er rest
van rythm & blues, en met het (lelijke) Londense cockney-aksent als
meest opvallend ingrediënt Hun
ervaring als terrasjes-zangers, in
bluesclubs, in de Parijse (Jloir
Drouot en overal hier te lande
maakte van hen een fenomeen.
Hun sp>ontane humor en hun dyna-

OM MILJOENEN TE WINNEN
MOET U EENVOUDIG
HET JUISTE BILJET KIEZEN.
Dit jaar komen jongens, geboren in
1968.1969 en 1970 in aanmerking voor
de titel «Witte 1980». Vereisten zijn:
Nederlandstalig zijn. wit of blond haar
hebt)en. zich in «Wittekledij» aanmelden en het boek «De Witte» gelezen
hebben.
De verkiezingen verlojjen via preselekties. die dit jaar plaatshadden op 8
juni te Moorslede. 14 juni te Tumhout
29 juni Westerlo. 6 juli te Kampenhout
en op 13 juli te Gruitrode.

Het geluk kan u elke week toelachen.
En tegelijkertij(i stelt u een goede daad:
de winst van de Nationale Loterij wordt immers
volledig aan liefdadigheidswerken geschonken.

misme raken ze op de planken en
op de plaat goed kwijt Nummers
als «Saturday night», de «Javatrot»
en de «Honeybee» die internationale erkenning kregen zijn mooie
voort)eelden van wat ook hier mogelijk Is, terwijl hun «Walking the
dog» onvergetelijk blijft
De Misters uit Tervuren hebben
een eerste grote kans enigszins
verkeken omdat ons publiek de
wat pretentieuze wijze van voorkomen, zowel op als beneden de
planken niet neemt Na korte maar
hevige kritiek kwamen de jongens
tot bezinning, kwam er wijziging in
de groepsbezetting, van de modieuze new-wave naar meer rauw e rockklanken. Als trio zijn ze nu
de hard-rocktoer op, en op deze
elpee «Greatest Hits» (?) brengen
ze twaalf nummers door leider en
zanger Bert Decorte geschreven.
Stampende meedreuners die het
ongetwijfeld zullen doen op de
vele festivals die deze zomer (zowat elk weekeinde) hun kop boven water proberen te houden.
Een uitschieter is het singelnummer «Do jou wanna rock & roll»
dat de voorkant afsluit O p de ommezijde iets meer melodieus werk,
waarbij er hard tegenaan te gaan
blijkbaar de hoofdbekommernis is.
Een plaat voor liefhebbers, in produktie van Alfie Faickenbach en
Chris Ramon.
En festivals, weer aan de lopende
band. Deze week «Bunkpop 80»,
dat doorgaat in en om de tent op
de weide naast het Jeugdhuis «De
Bunker», Grotestraat te Glabbeek
(op 8 km van Tienen), dit weekeinde (19 en 20 juli). Met op het
programma
vanaf
13 u. 30:
nieuwkomers Crispy en virtuele
Roek-rally
winnaars
de
Employees, de Misters, Rick Tubbax
en zijn Taxis uit Leuven, de Antwerpse Kids en Raymond van het
Groenewoud.
Sergius

galerij
• Arié Mandelbaum stelt ten
toon in de Galerij H. Godderis,
Driekoningen,
Vleeshouwerstraat 23 te Veume tot 26 juli.

Programma Wittefeesten
Op vrijdag 1. zaterdag 2 en zondag
3 augustus a.s. gaan de Wittefeesten
door.
Op vrijdag om 20 u. met Stampen en
Dagen, zaterdag om 20 u. met Eddy
Smets en op zondag om 15 u. finale
van de Witteverkiezingen. De feesten
worden afgesloten om 20 u. met een
optreden van Henk van Montfoort
Het Wlttekomitee
Het Wlttekomitee is samengesteld uit
afgevaardigden van de Koninklijke
Harmonie St-Cecilia «De Heren van
Zichem». de Chiro en voetbalklub Marie-Josée Zichem. Het komitee heeft
zich als doel gesteld de werken en de
persoon van Emest Claes bekend te
maken, en het lezen van zijn werken te
bevorderen bij de jeugd. Kontaktpersonen voor inlichtingen: Michel Van
Attenhoven. voorzitter, E. Claesstraat
12, 3280 Zichem (013-77.11.98), Willy
Guypers. Molenstraat 24, 3270 Scherpenheuvel (013-77.37.70). Karel Peeters, Markt 35. Zichem (013-77.41.42),
Hugo Noe, tel. overdag 016-23.04.82.
Tentoonstelling
Een initiatief van het Wlttekomitee, met
medewerking van de VW-Scherpenheuvel-Zichem. Onderwerpen: de
Wite. Ernest Claes. Zichem. De ten-
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• Tot 25 juli heeft een tentoonstelling plaats «Aspekten van de
kunstambachten in Oost-Vlaanderen» in de tentoonstellingszaal
Grasmarkt 61 te Brussel. Dagelijks van 10 tot 17 u. van maandag
tot en met vrijdag.
• De Vlaamse Kring Groeninghe van Merksem, richt een
tentoonstelling in onder da benaming: «Vlaamse schilders
stellen ten toon».
De tentoonstelling blijft toegankelijk tot en met zondag 3 augustus. Zij is toegankelijk elke
dag, behalve maandag en wordt
gehouden in de zaal van Taveerne «De Patio» aan de Bredabaan 583 (Oude Barree!) te
Merksem.
Het betreft werken van schilders, leden van Kring Groeninghe, met name: Irene Arnould,
Yv. Holsters, Jef Gruythuyzen,
Ward Laureys en Gilbert Van
Tendeloo.
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Olympische Spelen zonder
Sacharov maar met Belgen
den het Is volkomen waardeloos geworden. Atletiek voor mannen heeft ook een
stuk geloofwaardigheid verloren. Het Franse sportblad L'Equipe rekende nummer
per nummer voor wat er eigenlijk nog.„
overblijft In de 100 meter ontbreken zeven
— waaronder de drie bestel — van de
zestien beste wereldtijden '80. In de 200
meter negen — waaronder andermaal de
drie beste — van de negentien wereldbesttljden.

Riliiiluii
Het olympisch vuur zal zaterdag branden
boven Moskou. Daarmee wordt ook een
punt gezet achter de maandenlange dlskussles omtrent de wenselijkheid van
een b o y c o t Als de Spelen dan uiteindelijk toch beginnen verstomt meestal (zo
was het tenminste in het verleden) de politiek. Meteen zal ook het grote gelijk van
de Sovjetunie zijn bewezen.
In de partij-aktivistenhandleiding voor
1980 staat het immers zwart op wit: 'De
beslissing
om de Olympische
Spelen
1980 toe te wijzen aan de hoofdstad van
de eerste socialistische staat van de wereld getuigt van de algemene
erkenning
van de historische
belangrijkheid
en
juistheid
van de buitenlandse
politiek
van ons land.'
Waarmee nogmaals wordt onderstreept
dat de wijzen van het BIOK overschot
van gelijk hadden toen zij stelden dat
sport en politiek inderdaad niets met elkaar te maken hebben en er voor hen bijgevolg geen enkele reden bestond om uit
Moskou weg te b l i j v e n .
Te meer daar W.l. Popov, vice-voorzitter
van het organizatiekonnitee plechtig had
verzekerd dat het olympisch charta strikt
zou worden nageleefd. Waardoor de laatste twijfels inderdaad wegvielen. Wees
verzekerd beste lezer, deze Spelen worden georganizeerd «tof opvoeding van de
Jeugd in een geest van betere wederzijdse
verstandhouding, van vriendschap en van
vestiging van een universele vrede».
Dat het de Russen ernst is bleek al maanden geleden toen zij in Afghanistan vrede
gingen prediken en toen zij Nobelprijswinnaar Sacharov in bescherming namen tegen zichzelf. Er is dus geen vuiltje aan de
lucht en de Belgische sportwereld — stilzwijgend gesteund door de regering die op
het vlak van de buitenlandse politiek nog
nooit enige originaliteit wist op te brengen
— bewees andermaal dat zij bekwaam
was de Internationale situatie scherp en
juist te beoordelen. Overigens ondervond
de ARD, het Westduitse televisiestation.

alvast dat niet het Duits Olympisch Komitee maar wel het BIOK momenteel recht
tot spreken heeft Immers, majoor Mollet
en zijn klowneske lakeien werden door de
Russische autoriteiten alvast in het gelijk
gesteld. Deze vonden er niets beter op
dan een fragment uit een televisiefilm
(Olympische Spelen en Propaganda) te
knippen toen de beelden naar Duitsland
werden doorgeseind. Zogezegd omdat
sport met politiek werd gemengd. Het gewraakte fragment (vijfenhalve minuut) bestond uit citaten uit officiële boeken en
kranten en uit toespraken van Leonid
Brezjnev. Zaken die dus helemaal niets
met de werkelijkheid te maken hadden...
De Westduitse filmmaker tekende protest
aan bij de Europese Omroep Unie en bij
het Internationaal Olympisch Komltee. Er
werd ook vernomen dat de Sovjetautoriteiten zich het recht hebben toegeëigend

• SIMON. — Het nieuws was een volslagen verrassing. Standard CL had de
24-jarige Simon Tahamata aangeworven.
De kleine Zuid-Molukker van Ajax sp>eelde al zes keer voor de Nederlandse nationale ploeg. Een snelle, vaardige flankaanvaller — een alsmaar zeklzamer wordende soort voetballer! — die ook op
het middenveld kan worden ingezet Een
knaap die de massa aanspreekt Een
speler vol vondsten. Fysiek niet van de
sterksten. Tahamata is een t)uitenlander
die misschien een verrijking voor
's lands voetbal kan worden.
• MODDER. — De tweede wedstrijd
tellend voor het Belgisch motorcrosskampioenschap werd voorbije zondag
te Ciplet verreden. De televisie bracht
een beeldverslag dat best voor het nageslacht t}ewaard l)lijft De piloten waren
amper over de startlijn of de meesten
staken al vast in de modder. De beelden

alle programma's die via het olympisch tvcentrum worden uitgezonden naar «nletvolksdemokratische» landen te kontroleren en zonodig te censureren. Het BIOK
mag dus pronken: In Rusland hebben
sport en politiek «niets» met elkaar te maken.
Zwaar gehandicapt
De negentiende Olympische Spelen gaan
ondanks de bedenkelijke en wereldvreemde Ijver van diverse nationale olympische
komitees zwaar gehandicapt van start
Door het wegblijven van grote sportlanden (de Verenigde Staten, Japan, Canada,
West-Duitsland, China en Nieuw-Zeeland)
worden de twee basissporten van de spelen (de atletiek en het zwemmen) in hun
wezen aangetast Zwemmen voor mannen
zonder Amerikanen Is als wielrennen zonder Westeuropeanen. Met andere woor-

waren spectaculair. De modder vtoog bij
manier van spreken de huiskamer binnen. Blijft de vraag of in de gegeven omstandigheden van een regelmatig wedstrijdverloop mag gesproken worden.
André Massant won de wedstrijd. In de
stand voor het Belgisch kampioenschap
staan na vier reeksen (d.i. twee wedstnjden) vier piloten in een speling van twee
punten gerangschikt: Massant Malherbe, Vromans en Van den Broeck.
• ZOON VAN VADER. - De zestienjarige Brusselaar ComeHIe Daems is te
Nijlen Belgisch wielerkampioen t>ij de
nieuwelingen geworden. Corneille is, zoals de meesten onder ons, de zoon van
zijn vader. Maar die vader heet Miei
Daems. Miei was in het begin van de jaren zestig een toonaangevend Ijeroepsrenner. Kort gebtokt en sterk finisher. Hij
won o.m. de Ronde van Lombardije, Milaan-Sanremo en Parijs-Routiaix. Miei

In de 400 meter — waar Fons Brijdenbach
verzekerd schijnt van een medaille — is
het niet minder erg en ook de aflosslngsnsummers (4x100 en 4x400) drijven maar
op de helft van hun gewoon olympisch niveau. Van de hordennummers blijft eigenlijk niets meer over en in het hoogspringen
ontbreken vijf van de zeven atleten die
2,30 meter of meer haalden». In de tienkamp blijven acht van de zeventien besten
afwezig. Op de 25 en 50 kilometer snelwandelen na Is er geen nummer dat niet
echt wordt gedevalueerd.
In de vrouwenatletiek (en in het vrouwenzwemmen ook uiteraard) richt de boycot
minder schade aan. Enkel In de spurtnummers kon het Oosteuropees overwicht
normaliter doorbroken worden. De hormonenvrouwen uit het Oostblok zullen zich
volwaardige... olympische kampioenen mogen noemen. Het gevoelig afnemen van de
konkurrentie zal de al lang in twijfel staande topsport evenwel niet saneren. De
prestatiedrang zal nog naar een hoger en
nog absurder toppunt worden opgevoerd.
Voor vriendelijkheid en broederlijkheid is
er geen plaats meer op het miljarden verslindende sportfeest En achteraf zullen de
autoriteiten — ook in dit land — wel weer
staan pronken met de eventuele medaillewinnaars. Want deze Sfjelen worden ondanks alles een sportlef sukses. De computer voorspelde dat wereldrekords massaal zullen vertieterd worden. De tribunes
zullen hoe dan ook door de Russen worden volgestouwd. Desnoods gedwongen.
En de televisie — want ondanks alle officiële boycotverzuchtingen worden toch
nog ruim zeventig uren Spelen uitgezonden — zorgt wel voor de glamour. Gelukkig maar. Want hoe zouden de publicitair
gesponsorde amateurs anders «hun
brood» kunnen verdienen.

was een tijdlang een gevreesde tegenspeler voor Rik Van Looy en Jan Janssen Blijkt>aar wil hij zijn zoon, die opvallend goed op hem gelijkt dezelfde weg
opleiden.
Aan die zege van Corneille Daems zit
evenwel nog een ander verhaal vast
Ck)rneille reed op een.. Eddy Merckxfiets. Eddy verzorgt namelijk met ongewoon veel ijver zijn public-relations ais
koersfietsfabnkant Stel je voor: hij ging
zelf het parkoers te Nijlen verkennen om
Corneille op de Ideale flets — een zonder versnelling I — te «zetten». Eerder
had hij hetzelfde gedaan met amateurskampkjen Jean-Mane Wampers En alsof het allemaal nog niet genoeg was won
ook Jos Deschoenmaecker in de Tour
een rit op een Merckx-ftets.
Ook te Nijlen werd de 20-jarige Nele
D'Haene nationale kampioene t>ij de
dames.
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11 juii-bevrijding voor Gerda en Dirk

«De gevangenen verlossen, een werk van Barmhartigheid»
Zo dachten en deden we! De debatnachten waren lang in Kamer en Senaat Tijd om te plannen! Het misbruik
van voorarrest, de «twee maten en
twee gewichten»-politiek van de gerechtelijke wereld zijn irriterend,
's Morgens rap naar de 11 juli-receptie
op het Brusselse Stadhuis (wat een
eer.J en dan rap naar de Antwerpse
Begijnenstraat De rest volgde vlug!
Twee platen op de hekken «Gerda en
Dirk vrij!» — «Geen misbruik van
voorarrest!». De cipiers nog even on-

Antwerpen dankt!
De besturen van VU-Antwerpen, stad en arrondissement,
danken de zowat 800 manifestanten op de spoedbetoging
van zaterdag 5 juli II. De manifestatie heeft nogmaals aangetoond dat voor VU-mensen solidariteit geen ijdel woord is.
Nogmaals dank!

wennig als de vorige keer, na de betoging, wisten niet goed wat ze moesten
aanvangen met vijf protesterende parlementsleden. In het kantoor van direkteur Van Dijck waren er slechts twee
bezoekerstoelen en dat materiële feit
maakte het moeilijk om vijf parlementsleden tegelijk te ontvangen... Bovendien was de direkteur erg moe, zo vertelde ons de eerste-met-dienst.. en dan
was er nog het reglement! Parlementsleden mogen steeds de gevangenis
bezoeken, maar mogen ze wel in kontakt komen met de gevangenen? In ieder geval: oppassen geblazen, want
wat waren die 5 wel van zin?
Enkele uren eerder hadden leden van
TAK al betoogd in de stad vóór het
Gerechtshof- Maar deze vijf parlementsleden leken toch wel onschuldiger. Een boek afgeven met een Franse
titel «Face au Mur» van een zekere De
Pillecijn, uitgegeven door «De Clauwaert» dat zou wel kunnen..
Bezoeken was veel moeilijker: en vrijkrijgen._ was echter onmogelijk! De minister en de prokureur stonden immers in de weg. Dan maar Isellen, overtuigen, pleidooien opbouwen,. En kamerlid André De Beul kan dat wel an-

derhalf uur lang. Een pracht van een
rekwisitoor, verbrekingshof waardig.
Zo kwam het veriossend telegram
sneller dan verwacht: Brussel liet Antwerpen niet los. Gerda twijfelde; 20 dagen voorarrest doorgebracht al kaftend, zouden je inderdaad doen twijfelen, maar het telegram was écht 17
deuren gingen open: vijf parlementsle-

den; André De Beul, Raf De Clerck,
Willy Kuijpers, Bob Maes en Joos Somers vormden samen met fraktielelder
Gerard Bergers de erehaag voor Gerda en Dirk, het pasgetrouwde en pasbevrijde kopp>el. Het in kranteF>apier
zelf-geknipte bruidsruikertje, gekleurd
met viltstift in de hand, deden Gerda
en Dirk de gevangenispoort effen
wegdoezelen.

De vele BOB'ers en rijkswachters-inburger leken zelfs ontroerd toen de
ouders en het losgelaten echtpaar mekaar omarmden. Dikke tranen werden
weggeveegd... Toen weerklonk een
forse Vlaamse Leeuw... Zo werd het
achter ons in de gevangenis ook een
beetje 11 juli- dachten we!
Willy KUIJPERS,
Kamerlid.

Tegen 2 maten en 2 gewichten-gerecht
De ondergetekende VU-parlementsleden beklemtonen de
scheiding van de drie machten
in onze samenleving, die maar
al te dikwijls politizerend doorbroken wordt
1. Bovendien wensen zij in de
eerste plaats te protesteren tegen het misbruik van het voorarrest, waarvan de heer en mevrouw D. Uyterwilghen-De Rijck
het slachtoffer zijn.
2. Bovendien stellen zij de
'2 maten en 2 gewichten'-

rechtspraalf aan de kaak, waarbij de gerechtelijke wereld in
Vlaanderen totaal anders optreedt dan deze in Wallonië
waar:
# het met scherp schieten
door rijkswachters in KomenWervik zonder gevolg geklasseerd wordt;
# het herhaaldelijk schieten
van de heer Grosjean in Voeren,
met slachtoffers, tot onmiddellijke vrijlating voert;
# het met voorbedachten rade

schieten van de heer Snoeck in
Voeren geëerd wordt door het
gevangenisbezoek van de Prokureur, die de heer J. Happart
vergezelde.
• een 83-punten-tellende door
de rijkswacht geregistreerde
reeks Voeren-klachten, nog
steeds niet werd behandeld.
André De Beul (Antwerpen)
Raf De Clercq (Knokke)
Willy Kuijpers (Herent)
Joos Somers (St-Katelijne-Waver)
Bob Maes (Zaventem)

ZO ZIET DE VU HET

Radikaal federalisme
De Vlaamse Bevyreging wordt
door twee kwalen bedreigd, enerzijds tamme moedeloosheid van
hen die niet begrijpen wat er op
het spel staat en anderzijds een
desperate vlucht naar voren van
sommigen onder de beste strijders. Beide kwalen hebben dezelfde oorzaak nl. de uitputtingsooriog
van het unitaire establishment tegen de Vlaamse en ook tegen de
Waalse drang naar zelfstarKJIgheid.
Volgens ieders temperament en
situatie brengt het de enen tot oeverloos en uitzichtloos extremisme Cl), de anderen tot ontmoediging. Deze ontmoediging en passiviteit worden in de hand gewerkt
door de pers. Zij doet het zwijgen
toe aan wat er in het parlement
aan het gebeuren is en gebruikt
het financieel failliet van de N V
België als afleidingsmaneuver.
Vlucht naar voren
in s e p a r a t i s m e
Het staatslTeleld moet in dienst
staan van het volk. Wij willen een
zelfstandige Staat Vlaanderen om
ons volk, onze mensen, gelukkiger
en welvarender te maken en hun
meer welzijn bezorgen.
De verhouding van een zelfstandig Vlaanderen tot andere staten.
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inz. tot Wallonië, is een probleem
van politiek beleid. Het is uitsluitend te toetsen aan het volksbelang, het totale volksbelang.
Het totale volksbelang.
Men kan niet bewijzen dat het bij
volledig separatisme beter zou
gaan voor de Vlamingen te Brussel dan bij radikaal federalisme.
Men kan niet aantonen met welke
middelen men Brussel bij Vlaanderen zou aanhechten met het historisch motief dat Brussel Vlaamse
grond is. Is de hoop gewettigd dat
Brussel, uit ekonomisch belang,
zich globaliter zou uitspreken voor
Vlaanderen in de eerstvolgende
jaren? Nu dadelijk niet! Later wellicht!
Wie roept «België barst» heeft gelijk als hij er radikaal federalisme
(konfederallsme) mede bedoelt
Wie er separatisme mede bedoelt
moet meteen ook zeggen waar hij
de barst hebben wil. Bezuiden
Brussel of te Vilvoorde?
Sommige ex-unitaristen hebt)en
de jongste tijd nogal separatistische taal gevoerd. Het kan zijn dat
deze oud-gedienden zich persoonlijk afzetten tegen hun opvolgers. Het kan echter ook zijn dat
zij aan het separatisme willen wind
in de zeilen geven om verdeeldheid te zaaien bij de radikale

Vlaamsgezinden en om de oplossing, in de zin van een radikaal federalisme, tegen te gaan.
Bij een volledig staatkundige
scheiding tussen Vlaanderen en
Wallonië zouden er zich een aantal onoverkomelijke problemen
stellen inz. op internationaal gebied. Wij gaan ze hier niet verdragsrechtelijk ontleden. Zeker is
het dat er inmenging van het buitenland zou bij te pas komen. Niemand gelooft toch zeker niet dat
België nog een onafhankelijk land
is of dat Vlaanderen het zou kunnen zijn. Bij een pre-revolutionaire
toestand die volledig separatisme
zou voorafgaan zullen noch de
Walen, noch de Vlamingen alleen
over hun lot beslissen. De grootmachten zullen meespreken. Zij
zullen over de betwiste gebieden,
nl over Brussel mede beslissen.
Zou de «francité» in dit geval geen
hoge troefkaart hebben?
De band met Wallonië, in het 150
jaar oude België, heeft de Vlamingen veel gekost; ekonomische
verwaarlozing, verlies aan volkskracht door uitwijking en kulturele
uitholling. Wij zijn deze achterstelling nog niet volledig te boven. Dagelijks worden er ons staaltjes van
geserveerd. Het «nieuwe België»
van de regeringspartijen is noch
min noch meer een grondwettelijke hold-up voor de Vlaamse werkende mensen. Gevoelsmatig is
het «België kapot» dan ook een
voor de hand liggende opwelling...

maar, alleen met gevoelens, hoe
rechtmatig ook, beijvert men zich
niet voor nationaal welzijn. Amputatie is niet noodzakelijk de beste
chirurgie.
Het is te begrijpen dat er Vlamingen zijn die simplistisch redeneren: de band met Wallonië was en
is voor ons nadelig, dus laten wij
alle banden verbreken en het zal
ons vanzelf goed gaan. De weldaden van volledig sejsaratisme zijn
echter geen automatisme. Niemand heeft tot heden toe bewezen dat een volledige scheiding
ons automatisch meer welvaart en
welzijn zou brengen.
Natuurlijk wil dit alles niet zeggen
dat wij bang moeten zijn Indien de
Walen deze toer moesten opgaan.
Integendeel! In dat geval zouden
wij ons misschien in een konfortabele positie bevinden, binnenlands
en buitenlands. Meer dan dat! Wij
moeten van nu af onze houding
kalkuleren tegenover de stommiteiten van verhitte Waalse (ex)broeders.
Moesten de Vlaamse politici van
de traditionele partijen werkelijk
het Vlaamse belang nastreven
(en/of) voldoende taktisch inzicht
hebben, zouden zij de Walen hek)ben laten wachten op hun Waals
republiekje tot wanneer zij, ofwel
redelijk worden, ofwel uit de band
springen.
Dat wij het separatisme als programma niet aangewezen achten
betekent vanzelfsprekend niet dat

wij ons verzet zouden opgeven tegen de huidige verdoken «solidariteit». Wij mogen niet aflaten, met
alle propaganda-middelen, de Vlamingen te wijzen op deze jsolitieke
hold-up.
Radikaal federalisme
met twee
In een federale staat van een zelfde natie en uit vele deelstaten bestaande moet het bondsgezag
over de macht beschikken om regionale belangen te harmonizeren.
Bij een federalisme met twee van
twee volken kan dat niet Een betrekkelijk samenleven is slechts
mogelijk op twee voorwaarden.
Ten eerste dat het samenleven alleen betrekking heeft op aangelegenheden waarvoor beide volken
er akkoord over gaan de zaken samen te doen.
Ten tweede dat de bondsbevoegdheden haarfijn afgelijnd zijn.
Hoe meer betwistbare bevoegdheden er aan het bondsgezag
worden toegekend, hoe meer konflikstof.
M. Van Haegendoren
(1): Extremisme is wat anders dan radikalisme. ftadikalen zijn degenen die hun houding konsekwent afstemmen op hun beginselen (radix — wortel). Extremisten zijn zij
die de meest extreme oplossing per se als
de beste beschouwen, zonder na te gaan of
deze stelling ja dan neen bevorderlijk is
voor het nagestreefde doel. Radikalen willen, hoe dan ook, hel doel bereiken. Extremisten willen vooruithollen, al is het de afgrond in.
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VU-voorzitter Anciaux
sprak te Meerhout
MEERHOUT — In aanwezigheid van nationaal VU-voorziMer, Vic Anciaux,
vond op 5 juli in Meerhout de akademische slotzitting plaats van een arrondissementele, achtdelige kaderkursus voor gemeentelijke mandatarissen rond
het tema «Modern Gemeentebeleid». Deze kaderkursus was een iniatief van
het VU-arrondissement Turnhout en werd verzorgd door het vormingsinstituut
L Dosfel. De praktische organizatie van zowel de kaderkursus als de slotzitting was in handen van de plaatselijke VU-afdeling, die nu al geruime tijd sterk
in de kijker loopt door haar doorgedreven engagement in het verzet tegen de
gedwongen ruilverkaveling in MeerhouL
De feestelijke evenementen rond deze slotzitting boden meteen ook de gelegenheid o m wat nader kennis te maken met de werkzaamheden van de Volksunie in M e e r h o u t
Het valt o p dat begrippen als «efficiënte taakverdeling», «demokratische besluitvorming» en «frisheid In de
weri<lng» er erg hoog In het vaandel
geschreven staan.
D e algemene leiding berust bi] een
VU-raad die maandelijks vergadert en
momenteel een twintigtal bestuursleden telt waarvan de helft jonger Is dan
35 jaar.
Binnen deze raad organizeert een
Dienstbetoonwerkgroep de algemene sociale hulpverlening die OF>en staat
voor alle Meerhoutenaren. Deze werkgroep heeft zich d e voorbije rrraanden

Uitreiking van de brevetten
strument*.

meer speciaal ook sterk bezig gehouden met intensieve aktie en informatie
rond de verhoging van fiet kadastraal
Inkomen.
Heel wat mensen werden geholpen en
zelfs andere partijen maakten gretig
gebruik van de Informatie die deze
werkgroep hierrofKl verspreidde
Het gemeentelijk informatietijdschrift
T Katoogje dat viermaal per Jaar huis
aan huis verschijnt en ook het ledenen propagandablad W i j in Meerhout
worden verzorgd door een speciale
redaktieploeg.
Vermeteten wij nog dat d e afdeling in

aan de kursisten

- D e gemeente als politiek

werkin-

ANTWERPEN

het nieuws kwam n A v de uitgave van
een brochure Woonerf, een bijdrage
om te komen tot een beter begrip o m trent -wonen».

Een en al aktie
En er Is ook nog het feestkomitee dat
vooral oog heeft voor sfeervolle en
verzorgde Vlaamse gezelligheid. Tot
zijn jaariijkse vaste aktiviteiten behoren o.a het opzetten van een Vlaams
Bal in het voorjaar en een Leden- en
Sympatizantenfeest in het najaar.
Heel die werking wordt gekoordineerd
in een Dagelijks Bestuur dat zonodig
ook zelf akties u i t w e r k t
Z o Is er de massaal bijgewoonde informatieavond geweest rond het Gewestplan, de anti-gedwongen ruilverkavelingsbetoging voor de woning
van minister Akkermans, de recente
pamfletten- en affichecampagne rond
•150 jaar Diefstal» en noem maar op.
Plannen voor de toekomst blijken er In
deze VU-afdelIng ook te over te zijn
Het feit dat 5 mensen uit de Meerhoutse V U gans de bovengenoemde kaderkursus gevolgd hebben kadert zo
ojn. In de breder opgezette voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in '82, waar zij nu al mee bezig zijn
Naast de volgers van de kaderkursus
Is er immers ook nog een ploeg aktief
die via inventanzabe, voortiereidende
studie en uitwisselingskontakten met
andere VU-afdelingen aan de uitbouw
van een verantwoord, evenwichtig en
toekomstgencht
programma
voor
deze verkiezingen w e r k t
VU-Meerhout had dus redenen genoeg om te vieren: 10 jaar afdeling,
stotkursus, 11 juli, bezoek van de nationale voorzitter.- Graag onze gelukwensen aan deze aktieve VU-afdeling'

Met de Europese
VolkshogescliQol
naar Corsica
Vk: Anciaux,

Lucien

Volgende betrekkingen worden of)enverklaard:
1 DIREKTEUIU-TRICE) BEJAARDENTEHUIS
-HUIZE BLOEMENVELD»
ma>xlmum leeftijd bij indiensttreding: 40 jaar -i5 jaar voor de voorkeurrechthebbenden.
GEBREVETTEERDE VERPLECEIGISTJERS
VERPLEEGASSISTENTEN Full-time ofi Part-time
voor tewerkstelling in modern bejaardentehuis
maximumleeftijd bij indiensttreding 45 jaar + 5 jaar
voor de voorkeurrechthebbenden
Gegradueerde verple(e)g(st)ers die solliciteren voor de
betrekkingen van Gebrevetteerde doen geen weddeverlies door toekenning van een diplomabijslagi
De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven gericht te worden aan Mevrouw de Voorzitter van het
OCMW Wilrijk, Bist 25 te 2610 WILRUK en uiterlijk toe te
komen op 5 september 1980

A a n t a l d e e l n e m e r s 'n 30-tal ( g e zinssfeer). O n k o s t e n , v e r m o e d e lijk ± 10.000 fr.

Financiële aanslag
Vic Anciaux ten slotte hiekl
een zeer boeiende toespraak
over de politek in het algemeen
en het welzijn in het biezonder
HIJ voorspelde ondermeer dat na
de vakantie een gevoelige aanslag op de geldbeugel zal voetbaar worden. Voorts dient de V U
met alle mogelijke middelen het

schijnfederalisme bkx)t te leggen
en de traditionele partijen wijzen
op haar «dadenloze» woorden.
Volgens Anciaux lijkt het er meer
op dat de traditionele partjen
doelbewust en moedwillig een
ondoorzichtelijke p d i t e k beginnen te voeren zodat de gewone
burger zich volledig van de polh
bek keert wat o p langere termijn
een gevaarlijke toestand kan
scheppen.
In dit verband hekeWe hij ook het
Hoog Komitee van Toezicht
Deze organizatie oJ.v de eersteminister bereikt wel resultaten
maar bepaalde dossiers verdwijnen blijkbaar o i v de traditionele
parbjen.
SmeergekJen
lijken
meer en meer in te worden
Na de toespraak volgde de uitreiking van de brevetten Van de 19
kursisten ontvingen de volgende
personen hun brevet- Diana TaelmarvDemukler, Suzanne Geyzen-Meynen, üliane Helsen-Ven,
Juul Moons, Carl Cambré, Jos
Helsen, Jo Valgaeren, Hugo
Draulans, Jos Deckers, Johan
Vandecraen, Mannu Dox, Isidoor
Wouters en Lucien Beyens.
Het offiaele gedeelte w e r d met
een gezellige receptie afgeskv
ten, waarna te midden de dennenbossen voor zo'n 110 vierders een gezellige barbecue
doorging. En of de liederen galmden door de bossen_

GRAVE-DE DRIE Jan DE LANDTSHEER en Michel
MARTENS.
Ze werden ervan beschuldigd, tijdens de woelige periode, uitgelokt
door een halsstarig gemeentebestuur ten tijde van de Arenaperikelen
wat al te «daadwerkelijke- steun aan
de bezetters te hebben verleend.
Ze werden namelijk betrapt bij het
plakken van affiches die lucht gaven
aan de verzuchtingen van de Arenabewoners
Het is algemeen bekend dat de Volksunie zich terzake met afzijdig heeft gehouden en onvoorwaardelijk de zijde
der bezetters gekozen heeft
De ondemokratische houding van de
BSP-CVP-meerderheid die een belangrijke groep van de Deumese bevolking als onmondige kinderen in de
hoek maneuvreerde door een taktiek
van voldongen feiten, dwong de oppositie tot harde akties in de raadszaal en
daarbuiten De Volksunie heeft het
«veldwerk» nooit geschuwd en als het
er op aan kwam de demokratische
rechten van de burgers te verdedigen
heeft ZIJ ook niet geaarzeld daarvoor
herhaaldelijk op straat te komen

Schuldig!
Dat zulks kan resulteren in het gedaagd worden voor de korrektionele
rechtbank was daarbij geen beletsel

Aldus stonden o p vnjdag 30 mei de
«wetsovertreders- voor hun rechters
ZIJ hebben allen schuldig gepleit ook al
was de aanklacht nogal doorzichbg
Het gemeentebestuur wil zich wel bedienen van allerlei duistere prakbjken
om haar wil o p te dnngen aan de bevolking, maar als daar openlijk tegen gereageerd w o r d t aarzelt het met om het
rechtsapparaat in te schakelen
De rechter relativeerde de feiten, toonde biegnp voor de spontane steun aan
een door de politieke meerderheid in
de steek gelaten bevolkingsgroep en
schortte de uitspraak op voor dne jaar

BROUWERIJ

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
Voor

'AL» u w bieren
en limonades

Bijhuizen: Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. 031-36.10.11
Oaheegher Jan
Ledeganckstraat 19, Gent
Tel. 091-22.45.62

Reis: p e r b u s v a n B r u s s e l n a a r
M a r s e i l l e ; b o o t o v e r z e t naar B a s tla.

GEMEENSCHAPSSCHOOL

^ o f ten Ö?cnl|oorn

1

Restaurant
Feestzaal Café

lAdv. 168)

(

V a n 13 t o t 2 8 a u g u s t u s 1980, vijft i e n d a g e n lang, o n t m o e t e n w e d e
natuur, k u i t u u r e n s t r i j d v a n h e t
K o r s i k a a n s e volk.
W i j zijn hartelijk w e l k o m o p d i t
M i d d e l l a n d s e Z e e - e i l a n d bij k a d e r l e d e n v a n d e U.P.C, ( d e K o r s i k a a n se Volksunie) en verbijven er —
s o b e r ! — e e n w e e k in d e b e r g e n ,
een w e e k aan zee.
Reisleiding -|- i n s c h r i j v i n g : W i l l y
en Lieve Kuijpers-Devijver, SwetnrKilenstraat 23, t e 3 0 2 0 H E R E N T .
(016-22.96.42).

Inhchtingsformulieren zijn te bekomen op de Dienst Sekretanaat, telefoon 031-285047
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De afdelingsvoorzitter
mocht
een goede 100 aanwezigen verwelkomen op de akademische
Zitting in feestzaal - D e Watermolen- O p zijn gekende humoristische wijze schetste hij kort de afdelingswerking en noemde hij
het een kroon op de vele inspanningen van de afdeling dat hij de
nationale VU-voorzitter in Meerhout mocht begroeten. Het was
tevens een heuglijk feit te noemen dat hij zoveel aanwezigen
mocht welkom heten
Hugo Draulans overschouwde
de arr jaarwerking, blikte in de
toekomst en gaf zijn vooruitzichten op de VU-deelneming aan de
gemeenteraadsverkiezingen van
1982 HIJ bekntizeerde ook fel het
CVP-initatief ter oprichting van
een overkoepelende O C M W ,
een soort mastodont of interkommunale O C M W waann de
oppositie door enkele kunstgrepen zou geweerd worden

Vijf VU-raadsleden voor
rechtbank om Arenaweide-zaak
O p 30 mei jl. dienden vijf VU-gemeenteraadsleden zich te verantwoorden voor hun aandeel in de
«Red de Arenaweide>-zaak. O p de
beklaagdenbank: Carlo DE RIDDER,
Stad HEREYGERS.
Monique
DE

Aan de voorzitterstafel
Hugo Draulans, arr voorrzitter;
Beyens, sekretans en senator Cark> Van Eisen.

Kursus
feestelijk bekroond

Uitbating:
Erna Van Dborer
Keierberg 25
1700 Asse
Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

ERASMUS

Talen - steno - typen - boekhouden - direktiesekretariaat
medisch sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage
hostessen - mannequins - receptie - journalisten
public relations - toerisme
BEGIJNENVEST 99 (Nat. B a n k ) A N T W E R P E N
TEL. (031) 33.60.58 - 45.05.31
Aalst - Brugge - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Mechelen
Algemeen directeur: Dries BOGAERT
LAdv. 174)
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FILMTHEATERS 1 VU-Brec: overzfcht van een werkjaar...
studio
LIMBURG
WEEK VAN 18 TOT 24 JUU

TERVUREN
Zondag 15.00
K.T.
GOOFY EN DONALD
Olympische superstars
film van WaK Disney
Vrijdag, zaterdag 2030
Zondag 18.00
KT.
THE PRISONER OF ZENDA
film met Peter Sellers
Zondag, maarxiag,
woensdag, donderdag 20.30
ICN.T.
WHEN A STRANGER CALLS
met Carol Kane

BREE — Hat einde van het werkjaar
1979-1980 nadert Dit is een gelegenheid om terug te blikken op onze
voorbije aktiviteiten en om zo al de
VU-leden van Groot-Bree op de
hoogte te houden van onze werkzaamheden. Naar onze mening is dit
noodzakelijk om een blijvend kontakt
en vertrouwen te verzekeren.
Het VU-bestuur van Bree vergaderde
iedere 3e dinsdag van de maand, van
september tot en met juni. Onze agerv
da zorgde steeds voor een rijk gevuM
programma; deels met besprekingen
van praktische punten, meestal van organizatorische aard: deels met besprekingen van poitieke aard. Algemene
nationale politieke toestand en niet te
vergeten onze eigen VU-standpunten,
vooral tijdens de «woelige» weken
rond de val van de regering Martens,
de staatshervorming, enz.

Buiten de -traditnnele» aktiviteiten zoals ons herfst- en lentebal (dat weer
eens een groot sukses heeft gekerKD,
onze kerstaktie in het ziekenhuis, onze
ledenwerving, deelname aan het nationaal VU-kongres. hebben we enkele
«nieuwigheden» aan ons programma
toegevoegd. De algemene ledenvergadering, een initiatief dat we in de toekomst zeker zullen herfialen en ook irv
houdeCjk zulen vert>eteren en de veeivuMige plaatselijke plakakties. de uitgiften van onze «Kantonkrant» die nu
driemaandelijks zal verschijnen.
De organizatie van ons dienstbetoon in
verband met belastingbrieven invulen
werd vert>eterd. Steeds meer mensen
schenken ons hun vertrouwen en f»et
doet ons genoegen in 1980 ruim ZOOO
mensen van dienst te zijn geweest Wij
houden eraan iedereen van harte te
danken voor hun vertrouwen.

Een meer recente aktiviteit was de
deelname van Bree aan de jaarlijkse
Uzerfoedevaart Ingevolge de enorme
inzet van ons bestuursfid Jaak Gieussens hadden we ruim 50 inschrijvingen
voor een aktiviteit die toch wel mag beschouwd worden als «de» tiijeenkomst
van het jaar voor efce bevvuste Vlaming.

Bree skiit zijn werkjaar af met een
pamflettenaktie in het kader van de 11
juR-viering.

15 jaar VU-Bree
Onze aandacht gaat nu reeds naar het
volgend werkjaar dat in het teken zal
staan van het 15-jarig l)estaan van
Volksunie-Bree.
In septemt>er eJc worden nieuwe bestuursverkiezingen
georganizeerd.

VLMeden van Bree die interesse hebben om deel uit te maken van het plaatselijk t>estuur kunnen zk:h opgeven bij
een van onze huidige bestuursleden.
Tot beskiit willen wij onze VU-bestuursleden danken voor hun voortdurende inzet wat niet altijd gemakkelijk
is. Toch durven wij fxjpen op een
vruchtbare samenwerking in de toekomst
Er wacht ons, als Vlaming, nog een
enorme en zware taak waaraan bCjverxi moet gewerkt wordea
Nadine Decock.
aidelingsvoorzltMer

In Tervuren is Vlaamse Beweging niet thuis!
TIENEN
Zondag 15.00
K.T.
2 MISSIONARISSEN
van Franco Rossi
met Terence Hül, Bud Spencer
Alle dagen: 20.00

K.N.T.

L^ÖTO© WOOK

TEN
met Bo Derek, Jute Andrews
ADe dagen: 22.00
Zondag: 17.30-22.00
THE CHAMP
van Franco ZeffireN
met Ricky Schroder, Jon Voight
Jane Fonda

LEUVEN 1
20.00

K.T.
Vijfde week
THE MISSING LINK
film van Picha en
Dolby Stereo

13.45-18.15-21.45
KT.
NORTH SEA HIJACK
film van Andrew V. Mc Laglen
met Roger Moore,
James Mason, Antfiony Perkins
1530-2330
K>I.T.
THE GOOD. THE BAD
AND THE UGLY
film van Sergio Leone
met Clint Eastwood,
Lee Van Oeef

LEUVEN 2
14.00-18.00
K.T.
MEATBALLS
film van Ivan Reitman
met Bill Murray
20.00

K.N.T.
Vierde week
WHEN A STRANGER CALL
film met Carol Kane

16.00-22.00
K.N.T.
Tweede week
MAD MAX
film van George Miller
met Mel Gibson
24.00

K.T.
THE MAN WITH
BOGARTS FACE
met Robert Sacchi, Franco Nero,
Olivia Hussey

KURSAAL TURNHOUT
Alle dagen 1500
K.T.
DE WITTE VAN SICHEM
film van Robbe de Hert
met Ene Qerckx
Alle dagen: 18.00-20.30
KT.
Kramer versus Kramer
film van Robert Benton
met Dustin Hoffman
en Meryl Streep
Alle dagen: 22.30
K.N.T.
LENNY
film van Bob Fosse
met Dustin Hoffman
en Valerie Perrine

CVP verhindert Tervuren toe te treden
tot komitee 150 jaar Vlaamse Beweging
In «Wij» van 3 juli "SO laat lezer
J.V.dV. uit Gent in een lezersbrief terecht opmerken dat Tervuren. waar
de VU in de meerderheid zetelt nog
niet toegetreden was tot het herdenkingskomitee 150 jaar Vlaamse Beweging.
Toeval of niet maar op 3 juli werd er
daarover tijdens de gemeenteraadszitting gehandeld. Als VU-fraktievoorzitter wil ik hier even orde op zaken stellen en duidelijk maken hoe de
vork aan de steel zit
Tijdens de zitting van een schepenkollege. waarin de VU twee schepenen
teü naast 3 CVPers en een CVP-burgemeester, werd daarover gehandekl

VUJO-Vossem
hield
België-barst fuif
Op vrijdag 27 juni jL organizeerde de
energieke VUJO van Vossem in zaal
Edelweiss een jeugdfuif, die de betekenisvolle benaming -Belgie-barst-fuif»
meekreeg. De plaatselijke VUJO-afdeling, die nu reeds sedert jaren gedurfde en geslaagde organizaties op touw
zet schoot ook ditmaal in de roos. Op
vrijdagavond 27 juni zag het in en om
zaal Edelweiss zwart van jong volk.
Opgevat als een hapening, in een met
leeuwevlaggen versierde zaal, temklden oorverdovend disco- en ander geluid, groeWe het zoveelste VUJO-Vossem initiatief uit tot een groot sukses,
waar de Vlaamse Vossennse jeugd
prat mag op gaan.
AVDA

Onze bekJe schepenen hadden veel
vroeger reeds aHe moeite gehad om
niets te laten voorzien voor 150 jaar
België. Nü moesten zij eerst en vooral
aan hun CVP-kolega's dukJeiijk maken
wat 150 jaar Vlaamse Beweging in feite betekent CVP-burgemeester Van
Frachem was toen — eens te meer —
afwezig op fiet schepenkoNege. 2 j n
sfipperxiragers durven dan geen
standpunt innemen. CVP-schiepen
Hermans voelde zijn vaderlandslievend hart bonzen! Zijn nrtedailles op
zijn jas gingen aan 't rinkelen want kapotgescheurde vlaggen spookten
voor zijn ogea
Uit «hoffelijkhekJ» dwongen onze
schepenen toen geen starKipunt af.
Op een latere samenkomst van liet
schepenkoHege, waarop de burgemeester wél aanwezig was, werd dat
punt opnieuw behandekj. CVP-scfiepen Hermans ging terug de trikokxe
toer op zodat zijn partijgenoten eveneens negatief reageerden. Twee tegen
vier, dat was het standpunt van het kollege.

CVP samen met FDF!
Onze fraktie nam dit natuurlijk niet en
ons raadsikj Robert Grauls tet dit punt
aan de agenda van de gemeenteraadszitting toevoegen. Hij verdukJelijkte

waarover het ging en vroeg of de raad
bereW was toe te treden tot het Herdenkingskomitee 150 jaar Vlaamse
Beweging, zonder financiële steun.
(Daarover zou wij na een pxjsitieve
stemming gefiandekl hebbenJ
De burgemeester trachtte het voorstel
af te wimpelea Zijn argumentatie:
«Wij hebben niets gedaan voor 150
jaar België, dus kunnen wij ook niets
doen voor 150 jaar Vlaarnse Beweging.» En «Wij worden zo vaak benaderd voor toetredingen en financiële
steun: een gemeente kan dat aRemaal
niet tx>lwerken!»
CVP-schepen Hermans sprak opnieuw zwaarkKnkende hoHe woorden!
Daarop vroegen wij naar de houding
van de raad onder vorm van een stemming.

Resultaat: voor toetreding: 6 Vu'ers
(de volledige fraktie) en 2 CVP'era Tegen toetreding: 8 CVPers (onder wie
de 3 schepenen-I-burgemeester), 2
SP'ers, 1 P W e r en 3 FDFers. Afwezig: 1 CVPer, 1 SPer en 1 FDFer.
Zo kjkh het verdikt: Tervuren kan dus
offk:ieel de stap niet zetten wegens de
zo zuivere Vlaamse ingesteldhekj van
de meeste CVP-verkozenen. Tervurens, bruine genr>eente, waar Vlamingen thuis zijn, kan dus het voortieeki
niet volgen van haar zustergemeenten
Overijse, Hoeilaart Dübeek, Asse,
Grimbergen e.a.. de meeste toch bestuurd door een CVP-kollege.
Daar kan het wel, alleen In Tervuren
kan het niet omwille van de CVP! Men
zegge het voort!
Alex Vander Hulst
VU-frakUevoorzitter

BRABANT
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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: Openbare gemeenteraadszitting vandaag donderdag om 19 u. 30 in de raadzaal te Scherpenheuvel Inlichtingen: Marcel Gemoets, tel. 013-77.17.98 of Robert
Janssens, tel. 013-77.32.40.

11 juli in hart van Brussel

11 Juli-motie
in Voeren
Naar aanleiding van 11 juli deekJe de
Kulturele Raad Voeren volgende motie
meeDe verenigingen vragen ongestoord
hun kulturele aktiviteiten te mogen blijven propageren, zoals dit In het verieden ook mogelijk was zonder bijzondere politemaatregelen ter ordehandhaving
Het Is onduldbaar dat er met de Voerstreek steeds opnieuw het spel der onzekerheid wordt gespeeld.
Daarom geen speciaal statuut onder
Brusselse voogdij'
Geen Inmenging meer uit Walonlé om
het Vlaamse kulturele leven te boycotten.
Geen verder uitbreiding der faciliteiten
voor nietbestaande zogezegde Waalse verenigingen.
Een definitief standpunt van de Vlaamse gemeenschap in het algemeen en
van de Vlaamse ministers en pariementariërs in het bijzonder wordt nu
dringend, om een «halt» toe te roepen
aan de verfransingspolihek.

Wat velen voor onmogelijk achtten Is op 11 juli IJ. waarheid geworden: Guldensporen in het hartje van Brussel
's Morgens voor de hoogwaardigheidsbekleders
In het stadhuis, regeringsleden inkluis, 's namiddags en 's
avonds voor Jan en alleman op onze Grote Markt! Een zeer grote opkomst, boelend vertoon. Beslist jaarlijks te
herhalen!
(foto Dann)
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Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR - EETHUIS
INGRID
Otenseweg 41 Westerio
(VoortknpeO tel OH 21 3696
Vr.iag prijzen voor uw
feestnienu s
Speci.ihteiten
Alle dogen verse mosselen

Industriële
brood- en banketbakkerij

Feestzalen

Roomijs

HOF VAN ARAGON

Wiifried BLANCQUAERT

Ar.igonstrnnt 6 Lier
Tel 031 801568

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

CORTITALS

LINDENHOVE
Beltestr.-iar 49
1970 HEKFLGEM
Cifc r('st.uir<inl sfX-pHuin terr.is
Wofiisdni) an dO)«lfr(i,ic| qeslotrn
M<i,m(i.j<] ilirisriac) vniciic) v.in.if 15 u

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Kattestraat 20, AALST

Steeds welkom in

KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/3348 57
Uw tweede thuis'

Spijshuis Béarnaise
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTMDEN
E. DUYSTERS-MINNAERT
de Smet da Naeyertaan 86
8370 Blankenbwg. Tel. 060-41.30.70
41.36.54

FEESTZAAL
-< E D E L W E I S S »
Vosseniberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76
Alle feestelijkfieden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

e

Verzorgde keuken
Deniokratische pn|zen
Uiigefeïeri dienstbetoon

Kcs^^clsteetisveg 38
2260 NIJIPII Tel 031/818841

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
TeL 02-51325.64
Waar Vlamingen THUIS zijn.

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEfVt
Tel. 052/2116.06

Algemene voeding bieren, wijnen, bkeuren Rechtstreeks invoer Duitse
er» Franse wijnea

Cofe VU lokaal

Schilderslr.ial 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

Dorpsplein Heusden Limburg

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Restaurant

BRAKELHOF
Rondpfein 5 Brakel

Lokaal Volksunie

Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7

Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 3006 53

Feoslzaat voor iitïe
gelegenheden

Drank en eethuis

WIJNIMPORT HERMAN

. WALTRA .

Mcncnstrnat 376 WEVELGEM
Tel 056/4129 22

Arduinkaai 2 (bi| K V S )
1000 Brussel
Tel 02/219 52 12

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

De vier troeven van de Wnllr.i
/ W.i.ims m / /i.irt van Brussel
2 Je h.in er .llli/d fj.lrkeren
3 Je knigi er .tlliid wal Ie elen
4 De prtizen zi/ii sociant

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

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulachesoep,
/agerssoep,
keukenkruiden
en
speceri/en
Schapenstraat 43 2200 BorgerhouL Tel 031/360045

Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois zegels aan alle
leden

DE OUDE KRING

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgcnef

Toegankelijk
vrifdag van 17 tot 20 uzaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k ook e e n s kennis met
de gezellige s f e e r in

Duitse
ten

Polderstrn.1t 12
8458 Oostdumkerke

Lokaal <T SCHUURKE»

« D e n Botanlek» verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaamsBrabants restaurant m dé Koningsstraat te Brussel Bar, restaurant en
tuin Buitengewoon kader, meesterkeuken, métbge rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel (SL-Mariakerk). Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond. Jaariijkse vakantie van
14juli tot 3 augustus. Tel. 2 i a 4 a 3 a

D.M. IMPORT

VOEDING «DE POLDER-

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Elie Van Laere Marcella Naessens

UW KOFFIEHUIS

Tel 053 668740

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maunts G O S S Y E
Joost GOSSYE
Tel 053-21 35 33
Tel 031 36 56 54

Herberg 't STAMPKOT
SL-Maria-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055-499476

Dfirrs*^ gestoten
Vroeger urlfoater Zwalmtantfta

Cafe-Restaurant

SEtlUTTERitiQF
D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S O O N K
Tel 015-71.15.49

i^rt ^aHnrfmi»

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
O* familiezaak UMI traditi*.

Beauvoordse specialiiert
Pannekoeken en wafels

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-42.3246
JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

Mevrouw
Pauwetyn- Duquesne

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwa) 2
3690 BREE
Tel. 011-46.3451

Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE

Waar een Vlaming thui« is!

tel 058/2994 91
GeskJten vrijdag behalve m seizoen

Maardag gestoten

•^ "-VS^ijSt^^C^ -^V^^ -.V.-yV

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLaWESTERLO

Tel 014/54.40.07
Maandag gesk>ten sfeer

Rustieke

KEMPENLAND
Vlaamse gezelligheid
Café Kempenland
Gemeentestraat 41, Nijlen
Tel 0 3 1 / 8 1 7 3 1 6

Voor uw feestgerechten

J. BOONEN-KWANTEN
Kamjpert>aan 24
3568 Hechtel
Tel 011/73.6884
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Konfrontatiedagen over gemeentebeleid

Model voor Vlaanderen
Sinds 1976 zijn reeds bijna vier jaar gemeentebeleid verstreken; straks staan
de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 voor de deur
Sommige gemeenteraadsleden hebben in hun gemeente of stad de kans gekregen om vanuit de meerderheid een duidelijke Vlaamsnationale stempel te
drukken op het gevoerde beleid.
tn die steden of gemeenten is ondertussen heel wat gerealizeerd; sommige
realizaties betekenen een ware doorbraak en vernieuwing in het traditionele
gemeentebeleid en kunnen als model voor Vlaanderen staan.
In samenwerking met enkele plaatselijke verantwoordelijken organizeert het
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel in het najaar '80 in verschillende gemeenten een reeks konfrontatiedagen over gemeentebeleid.
Vertrekkend vanuit fiun algennene beleidsvisie van de fraktie in de meerderheid brengen de deelnemers een bezoek aan enkele konkrete realizaties.
Telkenmale worden deze realizaties
toegehcht door deskundigen op dat
vlak; nadien volgt dan een rorxMeKtrtg
doorheen stad of gemeente

Naast deze informatieve opdracht is
tiet vooral de bedoeling mensen (gemeenteraadsleden, maar ook t>estuursleden en aktieve mittanten en
aHe t)elangstellenden) samen te txengen om hen eens heel konkreet te laten kennismaken nrwt het belekl rt een
andere gemeente.

Zo'n konfrontatie wil in eerste mstantie
een forum zijn waarop allertiande inibabeven kunnen voorgestekJ en aan mekaar getoetst worden, waarop kontakten voor verdere samenwerking kurv
nen gelegd worden, waarop nnensen
nieuwe en fnsse ideeën leren kennen
om nadien m eigen gemeente urt te
werken
Het wordt niet zozeer een konfrontatie
van mensen, maar vooral van ideeën.
Ten sk>tte is fiet voor de -gasttieer»
een ideale gelegenfieid om de eigen
basis in te lichten en verantwoording
te geven over een aantal realizabes.
Op zaterdag 20 september komt cte
stad Brugge aan de beurt en op zaterdag 25 oktober de gemeente Mol Wie
interesse heeft voor een van deze
konfrontabedagen neemt kontakt op
met het Vormmgscentrum
Lodewi^
Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent
(091-257527) waar het voiacige programma van deze konfrontatiedag te
verknjgen is.

Op zaterdag 23 augustus om
19U.30

Grandioos
Rodenbach-feest
In de expohaSen van Roeselare.
(slechts plaats voor duizend menserO
Bijdrage 5(X) frank per persooa
Daarvoor wordt u aangeboden
— de bart)ecue (tMggetjes, worstjes,
koteletten, aardappelen, t o m a t e n j ,
— een Rodenbachkruik als aandenken,
— gans de avond Rodentjachbier, Bmonade en cola,
— een Otier-Bayem orkest
In de namiddag is er een warxieling
langs het Rodent>ach-pad. Na de wandeling bkiemenhukJe aan het standbeeki van Rodenbach.
De bijdragen voor de bart)ecue-avond
denen gestort te worden vóór 7 augustus op de speciale rekenng nr.
954^)278922-92 p/a Patnck Calewaert. Hoogstraat 46, 8800 Roeselar«.
Voor nSchtngon tel 051-2014.71
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Gent blijft metro-ziek!
GENT — Met 90 punten op de agenda en drie interpellaties werd op 30
juni 1980 de laatste gemeenteraad^
zitting voor de vakantie ingezet Een
aantal tussenkomsten waren dermate technisch waardoor het schaarse
publiek er weinig belangstelling voor
opbracht De Gentse VU-fraktie was
evenwel nog niet in vakantiestemming en betoonde zich zeer aktief.

Eis om ijs
Inzake de uitbouw van het stedelijk
sport- en rekreatiecentrum Blaarmeersen liet Aimé Verpaele (VU) niet na
om het stadsbestuur te herinneren aan
de eis van heel wat sportbeoefenaars
om in Gent een ijspiste uit te txxjwen.
Een konventie tussen stad en ministerie van Nederiandse Kuituur werd
door deze laatste niet nageleefd. Verpaele vroeg aan schepen Ackerman
dat het stadsbestuur al het mogelijk
zou doen opdat Gent zijn Ijspiste zou
krijgen. Andere sprekers ondersteunden dit «eis om ijs»-pleidooj van Verpaele. Besk>ten werd om nogmaals bij
de voogdij-overfieid aan te dringen om
aan deze zaak een gepaste opkissing
te geven.

Stadsbegroting
Hugo Waeterloos (VU) bekritizeerde
de wijze waarop het stadsbestuur verregaande financiële engagementen
aangaat zoals dit bij de uittxHJw van
parkeergarages het geval is. Waeterkx>s wees, als financieel deskundige,
op het feit dat er geen studie werd genriaakt aangaande de reperkussie van

deze projekten op de toekomstige
stadsbegrotingen.
Schepen Monsaert betwistte deze
aantijgingen met een voor de leek wrat
Ingewikkekle uitleg.

Elektriciteit duur!
Voor wat laetreft de rekeningen van de
EGW-stadsbedrijven t>elk:htte raadslid
Verpaele vooral de problemen In het
Gentse elektriciteitsbedrijf.
De winst op het elektriclteitsvert>ruik is
met zomaar eventjes 21 t K afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Verpaele zag in deze verminderde opbrengst er>erzljds een k>kale oorzaak,
namelijk In de hogere prijs die dient betaald te worden voor zware fuel. Deze
fuel Is bestemd voor de werking van
de drie bestaande dieselgroepen. Anderzijds is er een nationale oorzaak
doordat het natk>naal tarief lager ligt
dan het Gentse, ondermeer door de
aanwending van de «goedkope» kernenergie.
Verpaele steMe nogmaals voor om in
de toekomst steenkool als brarKistof
te gebruiken. Daarnaast deed hij een
suggestie om een studie over ondergrondse warmtebedeling te verrichten.
Schepen Temmerman beaamde de
heWere analyse van AImé Verpaele.
Er komt een uitgebreide studie over
het inrichten van een kolencentrale.
Voor wat betreft het voorstel tot uitbouw van een warmtenet vond de
schep>en dat dit toch wel heel duur zou
uitvallen. Er is wel een studie met t)etrekklng tot de warmtevraag beëindigd, en de resultaten daarvan zullen
nog dit jaar bekend zijn.

WEST-VLAANDEREN

OOST-VIMNDEREN

en niet aan het St-Pletersstatkxi. De
kosten voor deze werken, voorzkrfitig
VU-volksvertegenwoordlger
Frans
geravnd op 1 miljard 200 miljoen, zijn
Baert hield een interpellatie met beniet in verhouding tot de wezenlijke
trekklng tot het ondergronds tirengen
vert>etering van het gbbaal openbaar
van het tramstation aan het Maria Henvervoer.
drikapleln (St-PietersstatkarO en de tij«Men lijdt nog aan de oude metrodelijke en blijvende gevolgen die dit
ziekte, waarbij alles onder de grond
projekt zou hebben voor de wijk en
moet>, akjus Baert die als aKematiehaar bewoners.
ven een fijnmazig tramnet in eigen
Deze p>lannen, waartNj het complex
bedding, fiet automatlzeren van de
verkeersknooppunt aan het Maria
kaartjesverkoop en het bouwen van
l-lendrikap>lein grondig gewijzigd wordt
enkele voetgangerstunnels voorsteldoor een komplete ondertunneling van
de.
het tramnet en een totale vernieuwing
Schepen Monsaert vond dat Baert
van de verkeerscirkulatie met een een positieve bijdrage leverde bij het
nieuwe viadukt orKler de spoorweg,
oplossen van de verkeersproblemen
stuiten bij de wijkbewoners op heel
aan het Marla-Hendrikaplein. Hij bewat weerstand.
klemtoonde dat de fjlannen niet definiDe bewoners werden tot op heden
tief zijn en dus nog vatbaar zijn voor
nog niet gekonsulteerd of geïnforgroncHge wijzigingen. Toch dient volmeerd aangaande deze p>restigieuze
gens de schepen dit voorgestekle
plannen. Vooral heel wat handelaars
projekt als een eerste faze gezien te
die bijdragen tot de levendighekj van
worden t>ij het uitwerken van een tohet statK>nskwartler hebben ernstige
taal veriteerscirkulatieplaa
vragen rond dit projekt Het spook van
de failliete handelszaken bij jarenlange
Wat kost kunst?
metrowerken In Antwerpen en Brussel
VU-senator Van Ooteghem interpelzit bij hen begrijpelijk In het achterleerde over de weerslag op de begro-

Ondergronds tramstation

fKXjfd.

Frans Baert zelf bewoner van deze
wijk, weerlegde op een briljante wijze
enkele door de MIVG opgesomde
voordelen aan de harKl van alledaags
praktische feiten.
Baert toonde dukjelljk aan dat dit ene
projekt niet bijdraagt tot een vert>etering van een effk:iënt en kwalitatief
goed opent>aar vervoer te Gent De eigenlijke problemen voor het tramnet
situeren zich in de oude stadskern zelf,

ting van de kosten die gemaakt werden voor de tentoonstelling -Kunst in
Europa na '68», dat momenteel doorgaat in het Museum van Hedendaagse
Kunst
Van Ooteghem virxlt het positief dat
aan fieel wat kunstenaars een eerlijke
kans wordt gegeven om hun artistieke
scheppingen en experimenten aai het
publiek voor te stellen. Toch zit er bij
kunstenaars ook heel wat kaf tussen
het koren. BepaaMe -artistieke markt-

kramers» maken misbruik van dergelijke geboden kansen om de handelswaarde van hun kunstwerk op ongehoorde wijze de hoogte In te drijven.
Van Ooteghem betwistte niet de kwaliteiten van konservator Jan Hoet die
door zijn Inzet het museum bekend en
ook wel berucht heeft gemaakt tot ver
buiten de Groot-Gentse grenzen. Toch
is het de taak van de gemeenteraad
om na te gaan wat dergelijke manifestaties werkelijk aan de gemeenschap
kosten. Zo wenste Van Ooteghem te
weten tegen welke prijs het -kunstwerk» van Joseph Beuys, een metalen
rek met daarop een aantal kok>niale
waren, verzekerd was?
CVP-kultuurschepen
Vandeweghe
weigerde elk antwoord op deze vragen, ook al had hij het Interpellatieverzoek reeds de vrijdag voor de gemeenteraad In zijn bus gekregen. Het
heet dat de schepen niet genoeg tijd
had om de cijfergegevens op te zoeken. Of liever, waar geen wnl Is Is geen
weg.
Mark Symoens

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn - Aalst

De r a a d van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij
het verplegend en verzorgend
personeel een betrekking opengesteld van vroedvrouw.
De kandidaturen moeten bij ter
post aangetekende brief worden
gestuurd a n de voorzitter van het
OCMW, de h. Martin Van der
Speeten, Gïisthuisstraat 40, 9300
Aalst, en dienen met de bewijsstukken ulterUjk op donderdag
17 juli 1980 ter bestemming te
zijn.
Overeenkomstig de bepalingen
van titel V van de wet tot ekonomische
heroriëntering
van
04.08.1978, genaamd antikrislszo goedkoop mogelijk te kunnen IKMJwilte van hun handicap, hun horizon za- wet, is de opengestelde betrekden. Dank zij de mikte steun van beoegen verkleinen tot hun huis, hun home, king toegankelijk voor majinen
fenaars van vrije beroepen en van hun straat
en vrouwen tenzij het uitdrukkeplaatselijke middenstanders werd
Een paar maanden na de publlkatie lijk anders is voorzien.
deze wens meer dan Ingewilligd en
van de belangrijke VU-nota over fiet Bijkomende inlichtingen zijn op
kon de reis (ultgebrekl middagmaal ingehandicaptenbeleid Is dit een eerste dat adres te verkrijgen op de perbegrepen) volledig gratis worden aanen k>venswaardig initiatief dat navol- soneelsdienst (tel. 053-21^.93 geboden, ook aan de mensen vert>lijging verdient VUJO-Menen van harte binnenpost 104).
lAdv. 162)
vende In de rustoorden en resktenties
profksat!
van onze stad. De reis stond onder
medische begeteiding en werd gevolgd door een ziekenwagen met verplegers van het Vlaams Kruis.
Er werd gezorgd voor een volledig
aangepaste autobus (plaats voor rolwagens, speciaal llftsysteem, wat het
op- en afstappen voor Iedereen mogelijk maakt
Daardoor waren alle hinderpalen weggewerkt zodat Iedereen In de gelegenheid was om aan deze reis deel te nemen.
Met een groep van 50 werd dan In de
richting van Frans-Vlaanderen vertrokken.
Onder de deskundige lekjlng van een
gebrevetteerde gkjs veHiep dez reis
rimpelloos in een echt gemoedelijke
sfeer.
Onder de aanwezigen waren verschillende mensen die er voor het
eerst In meer dan 5 jaar konden op uit
trekken en zo de enge band van hun
mikro-omgeving te doort>reken.
Alle deelnemers waren na afloop van
de reis zo tevreden over het initiatief,
dat door de organizatoren dezelfde
Wij bouwen voor u...
dag nog werd beslist om volgend jaar,
— sleutel op de deur
op zaterdag 11 juli, opnieuw een der— en... zonder problemen
Verzekeringen - Hypoteken
gelijk initiatief te plannen (dan waarschijnlijk wel met 2 bussen}.
Jaak VAN DUCK
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
Daarmee is echter het doel van de orVerzekeringsraadgever
Van d. Branden pvba
gani2:atoren nog niet bereikt Door dit
Grote Baan 435
Initiatief hopen de Volksunie-jongeren
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
een stimulans te betekenen voor lederTel. 052-47.88.09
3538 HOUTHALENeen die wil werken aan het tot stand
HELCHTEREN
Gratis voorstudie en prijsofferte
komen van een reëel beleid, dat streeft
Tel. 011-53.42.52
naar een werkelijke integratie van de
^
minder-validen.
>
Met deze reis werd t>ewezen dat wanU zoekt een goede drukker?
neer er gezorgd wordt voor de aangepaste Infrastruktuur en mits de menIedereen kiest
sen persoonlijk aan te spreken, zij dolgraag van de aangeboden gelegenheid gebruik maken.
Hofjelijk wordt door de beleidsverantWaarom u dan niet?
woordelijken in de welzijnssektor van
Stationsstraat
58 2440 ( J E E L
onze stad, uit het sukses van deze reis
de passende konklusies getrokken in
Tel. 014-58.85.81.
* Alle dag- en weekbladen.
het voordeel van deze mensen die om-

VUJO-initiatief werd groot sukses!

Minder-validen van Menen naar Frans-Vlaanderen
OCMW-Brugge
Aanleggen wervingsreserve
geschoold werkman B
Beroepsspecialiteit:
1. MECANICIEN
2. ELEKTRICIEN
geldig tot 30 november 1982
Voorwaarden tot deelneming
a a n het eksamen:
1. Gewone administratieve voorwaarden.
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van
45 jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de in
dienst zijnde personeelsleden en
voor de personeelsleden komende van andere openbare besturen geldt inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op
65-jarlge leeftijd
ten minste
20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten
gelden voor pensionering door
de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma: van volledig lager
secundair technisch onderwijs
(A3) of van lagere secundaire
technische leergangen, afgegeven n a minstens 720 lesuren, of
een brevet van hoger secundair
beroepsonderwijs, telkens in de
betrokken specialiteit nl. van mecanicien of elektricien.
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.22 tegen indexcijfer 199,99 % : 316.184 - 480.792 (in
29 jaar).
Inschrijvingsgeld: 100 fr. storten
op P.R. n r 000-00995.81-59 van het
A.Z. St.-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge, vóór 22 augustus 1980,
met vermelding; eksamen mecanicien ofwel elektricien.
In te sturen uiterlijk tegen 22 augustus 1980 a a n de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
A.Z. St.-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge: geschreven a a n v r a a g
deelneming eksamen, recent bewijs goed zedelijk, gedrag, geboorteakte,
dienstplichtattest,
voor eensluidend verklaard afschrift diploma.
(Adv. 167)
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Door de afdeling Menen van de Volksunie-jongeren werd op zaterdag 5 juli
een reis georganizeerd naar FransVlaanderen.
De reis stond open voor alle mindervaliden.
Om aan zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid te geven aan deze reis
deel te nennen, werd gehoopt de reis

OCMW-Brugge
Aanleggen wervingsreserve
van OPSTELLER
geldig tot 31 december 1982
Voorwaarden tot deelneming
a a n het eksamen:
1. Gewone administratieve voorwaarden.
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van
45 jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de in
dienst zijnde personeelsleden
komende van andere openbare
besturen geldt inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op
65-jarige leeftijd
ten minste
20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten
gelden voor pensionering door
de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma: van volledig hoger
middelbaar of gelijkgesteld onderwijs.
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.50 tegen indexcijfer 199,99 % : 326.160 - 595.266 (in
29 jaren).
Inschrijvingsgeld: 150 fr. storten
op P.R. nr. 000-00995.81.-59 van het
AZ. St.-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge, vóór 22 augustus 1980
met vermelding: «eksamen opsteller».
In te sturen uiterlijk tegen 22 augustus 1980 a a n de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
AZ St.-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge: geschreven a a n v r a a g
deelneming eksamen, recent bewijs goed zedelijk gedrag, geboorteakte,
dienstplichtattest,
voor eensluidend verklaard afschrift diploma.
lAdv. 166)

ftmB^VCMU
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Aanbevolen huizen
PVBA

VAN

IMPE

&

i)Qekhandel

Zonen

Steen- en marmerhouwerij

Meubelmagazijnen

BLOEMEN -ERIKA.

DE

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

Alle bloemen en planten

Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. AARSCHOT
Tel 016-5693 34

Korting van 10 °/o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergtsche matrassen

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten.

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

v o o r al u w

Specialist

meerkleurendruk.

Preulegem

in

drukwerk

150-152, 9400

H. V e r r i e s t s t r a a t

64, 9 4 7 0

Ninove,

in t y p o e n

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij -de Gapaert-,
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel. 053.7032.19.

Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan
3000m2
's Maandags gesloten

Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten

NV

offset.

Molenvest

Selsaetensiraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031 5395 30 en 53 75 75

50

HERENTALS
014/21.12.07

PVBA
D R O O G K U I S - WASSERIJ

CRAEN

ROM

KLEDING LENDERS

pvba

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 12 40

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 7039

Verwarming - stoom • sanitair.
Alle herstellingen.

014-31 13 76

Lederwaren-Parfumerie

Dames en heren, In uw belang
wendt u voor uw

VAN

REETH

Dames-, heren- en kinderkleding.

IO%vr.V.U.Iedeni

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-3337 56

MEUBELEN MOENS

- handtassen
regenschermen

ETN. BERT

Markt 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

A.

KUNSTGEBITTEN

RUTTEN

VERVOER-VERHUIZINGEN

R a d l o - T V - H if i - V i d e o
Eigen hersteldienst

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Dorpstraat 43
HOUTHALEN
Tel.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

LUKOS

011/53.50.40

p.v.b.a.

Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechlers - offertemappen.

Begrafenissen - Kremalies
Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 4 9 3 5 0 7

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons

kleinmeubelen

schilderijen

geschenkartikelen

lusfrerie
Z a a k v o e r d e r Staf

BARBIER
-

kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
2640
tel.

47

Niel
031- 88.2531.

t7 JULI 1980

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel. 0 2 - 5 8 2 2 2 2 2

pvba

huis-

houdtoestellen - draad

Antwerpsestraat

Kiesekoms

TAVERNIER

Instailatiennateriaal

ANTIEKZAAK

en

Rollebeekstraat
1000

45,

Brussel

Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-214207

569.03.18

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andc ro) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
Tri 053 6 6 / 3 33
SUH nwog n.j.ir Ntnovr 76
9470 DENDERLEEUW

BARBIER

Installatiemateriaal
Zonneluiken en aluminiumramen,
staatkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerkmg

Kerkstraat 44
Tel 35 65 75

-

huis-

fioudtoestellen - draad e n ka-

Antwerpen

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl. s m e e d i j z e r e n p o o r t e n ( h a n d -

GROÉNINCKX GEORGES
Letterkundestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

Littoral

Leopold II laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
Tel 058 51 2 6 2 9
(woensdag gesloten)

W A S S E N VAN ALLE RUITEN
Aalsterse

Glazenwasserij
ALLOO

Raphael en

Willy

Tel bureau 053-21 72 12

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel 091-62.51.42.

d

511.61.33

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -tverkoop
van
openhaardhout
a a n z e e r v o o r d e l i g e p r i j z e n TeL
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 of 4 5 2 5 8 25

THEO

Herentalsebaan 340
DeurneZ
Tel 2 1 0 8 9 6

Algemene Bouwondernemingen

Tel.:

Aankoop en verkoop van Hollandse,
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 16de eeuw.
Kunstvoorwerpen

'^"^

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Asselman

Privé:

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734 0 6 4 3
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

THEO

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-26814 02

FRANSSENS OPTIEK:

Vraag gratis katalogus met foto's.

Gebr.

Jozef

Gelegenheidsgrafiek: Huweli)k - Geboorte - Zelfklevende pl.ikbond en
etiketten. Houten drukletters - Reklnme-kntenders.

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

West

Laadruimte van 30 tot 50 m3

TOONZAAL

Tel 011-53 43.49

OOSTDUINKERKE

Steenhouwersvest 52, Antwerpen
Tel 031 3 1 3 5 83

Marcel

HERSTELLINGEN

G. B R U N E E L

«DEN DUVEL>BANKELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers 4 Keukens # Centrale
verwarming • Houtkachete • Inbouw
openhaarden • Gasradiatoren •
Af
was- e n w a s a u t o m a t e n # Frigo's o n
Diepvriezers.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

VECOVEN
Specialist primitief stijlmeubelen en modern

Reinigingswerken

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

053/66.41.40

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

PEETERMANS

tel.

DE

toonzalen.

Valerius De Saedeleersiraat 99
9300 Aalst
tel 053/2171.38

054/33.14.24

Denderleeuw,

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweli|ksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
alle moderne meubelen

DRUKKERIJ WAEGEMAN
dé oplossing

02-428.69.84

Stiflmeubelen -f- kleinmeubelen

Schoolgerief • Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

STUDIO
DANN

WINST

te Niel
Antwerpstraat 164 177

Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel 031 8 8 0 1 6 0

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

KLEINE

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4 1 2 5 8 9

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Oeurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen Tel 031/29 0 7 8 7

DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem
Tel 053 2 1 9 3 2 5

Jeroom

EVENEPOEL

DECORETTE
Alle schikier-, t i e h a n g - e n d e k o r a tiewerken.
A. D e Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel. 053-66.74.08.
lustrerie

mare
de vriesè
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 04
,
baan brugge-kortrijk

Georges

DE

RAS

pvba

Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-2136.36

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

PVBA D A M A
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

belakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat
2640

Niel.

TeL 031-a825.31.
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Marcel VAN den BULCKE

Vloeren Open haarden

Wurmstraat 7
SLEIDINGE
tel 091/5731.46

lel. 053-62.37.65

WIJ 19

inT€Rviiew
gretig afgenomen worden door eigenaars van private visvijvers voor anderhalve frank het stuk; en dat zijn de palinkjes die langs geen kanten een uitweg meer zagen in het kruisnet ondanks hun potloodmagere
afmetingen».

Maurits Boucquez

„Suksesrijke
eenmansstrijd tegen
stropers van waterkant
WULPEN (Oostduinkerke) Hij
heeft zijn jarenlang fel begeerde
vangst binnengehaald; niet zonder
genoegen. Maar de politieke pluimen
van de opmerkelijke vissersprestatie
werden hem uiteindelijk onlangs bestolen door de heer Mark Galle, minister voor het Vlaamse Gewest.
Lijnvisser Maurits Boucquez uit Wulpen, zit als amateurvisser nu om en bij
de dertig jaar (sinds zijn veertiende)
zoveel als het effe kan aan de waterkant.
In de wateren van de Westhoek achter de IJzertoren keek hij evenwel met
alsmaar groeiende ergernis aan tegen
de kruisnetvissers die niet alleen de
sportieve vissers een pad in de korf
zetten, maar die uiteindelijk kilometerslange watergeulen meteen na de
officiële opening van het vissersseizoen kompleet «schoonmaken», die
het visbestand in de kortste keren onder de overlevingsdrempel brengen.
Behalve zijn suksesrijke eenmansstrijd tegen de kruisnetvissers — de
stropers aan de waterkant — heeft
Maurits Boucquez ook en vooral bewezen dat hardnekkige strijd van een
enkeling kan uitgroeien tot een invloedrijke aktie die uiteindelijk (hoe
dan ook) politiek weerbarstige dijken
doet bezwijken.
^

Het is een volksgezegde dat de jachtwachters uiteindelijk de beste stropers blijken te zijn. Zo ook bleek
jachtwachter D. uit Diksmulde-Pervijze aan de volkse verwachtingen te
voldoen. Deze beëdigde ambtenaar
plaatste nog niet zo heel lang geleden
in de Grote Beverdijkvaart in de
Westhoek een tiental fuiken en twee
stelnetten, en wel precies op de
plaats waar wegens waterwerken een
lage waterstand ontstond. Als gevolg
van een klacht mocht een rijkswachtbrigade vaststellen dat in de fuiken en
netten van jachtwachter D. uit Pervijze toevallig, en niet voor de eerste
keer, 50 kg paling en witvis gevangen
zat.

Onweidelijk vissen?
Maurits Boucquez: 'Net zoals met de
bestrijding van de ecologisch onverantwoorde vogelvangst, hebben we gemeend dat de stroperij aan de waterkant niet alleen omwille van het genoegen van de gewone lijnvissers, maar
ook omwille van het behoud van de visstand zelf dringend een einde diende te
nemen. Fuiken leggen en kruisnetvissen zijn twee manieren van visvangst
die uiteindelijk reeds generaties-overlevend beoefend worden. En, waarom
zouden wij dan plots deze visserstuigen afwijzen? Toen de
zoetwatervis
nog voor een belangrijk deel moest instaan voor de voeding van de arme gezinnen, kwam het er op aan om bij een
visbeurt een aanzienlijke
hoeveelheid
vis te bemachtigen. Daartoe
werden
netten gebreid en werden, bij middel
van twijgtakken, ook fuiken (als het
ware visvallen) gevlochten. Met-de-jaren verdween ontegensprekelijk
de

FF

vishonger van de plaatselijke bevolking,
maar de drastische
visvangstmetoden
werden evenwel verfijnd".
— Is de controverse omtrent het al
dan niet onweidelijk sportvissen uiteindelijk geen nauwelijks te ontwaren
storm in de kleine wereld van de hengelaars en andere sportvissers?
Maurits Boucquez: «Ik hoop en ik
meen van niet Ik besef wel dat niet zoveel mensen in Vlaandere wakker liggen van onze strijd tegen het kruisnetvissen, van ons pleidooi voor het weidelijk vissen... Al was het nog maar om
het simpele feit dat wij toestanden aanklagen die omwille van het vakjargon
van de vissers voor andere (zelfs ecologisch-wakker
geschudde)
vrienden
zich troebel voordoen.
De aktie die wij gevoerd hebben — en
die ook bekroond werd met een koninklijk besluit, een paar weken geleden
— IS, méér dan de ministeriële beteugeling van de kruisnetvisserij een goede
zaak gebleken op twee vlakken: allereerst werd onze strijd tegen de stropers van de waterkant door de wetge-

een behoorlijk gedeelte van hun gezinsinkomen, en waren vooral beperkt
door de waterkracht die hun boten bij
overdadige vangst onder de waterspiegel dreigden te drukken.
In de voorbije tien jaren heeft de kruisnetvissenj evenwel een perfektioneel
ontmoedigende
evolutie
ondergaan.
Het aantal kruisnetvissers in de Westhoek is op zijn minst
vertienvoudigd,
terwijl de visrijke wateren op een derde
teruggebracht is. Tussen Veurne en
Adinkerke kon je tot voor kort 15 en
meer netboten hun 36-vierkante-meternetten zien uitspreiden, waarmee ze op
één nachtbeurt de watergeulen omzeggens volkomen van de levende visstand beroofden.
Daarbij werd begrijpelijkerwijze
geschermd met formele argumenten; zoals de officiële openingsdatum van het
paling-jachtseizoen. Maar, voor de lijnvissers was het toch een tergende ervaring dat de paling zich nimmer laat
vangen door een ministeriële datum, en
dat de broedperiode als gevolg van
(zeg dat wel dit jaar) kille en onzomerse

ver na veel moeite beloond, maar ook
hebben we wat ons betreft, en wat de
Westhoek betreft toch onderhand voldoende tijdig gewezen op de milieuverstoring die zich ook bij ons gisteren
aandiende, die vandaag nog kan bestreden worden, maar die bij gebrek
aan gedegen
overheidsmaatregelen
morgen zeer zeker
generatiebelastende nefaste gevolgen zal hebben'.
— Waarom uiteindelijk uw kruisvaart
tegen de kruisnetvissers?
Maurits Boucquez: "Een kruisnetvisser is vandaag-de-dag noch min noch
meer een visverdelger Terwijl jaren terug dit soort vissers, onder meer wat
de palingvangst betreft,
grootscheeps
maar toch nog verantwoord
kanalen,
beken en kreken afschuimden is het
echt met meer verantwoord dat de
sportvissers en ook een aantal semiprofessioneel gedegen lijnvissers hun
buit volkomen weggemaaid zien door
nachtelijke piraten. De gedegen kruisnetvissers van weleer waren veel minder in aantal dan vandaag, visten voor

weken een eindje in de zomerse maanden uitloopt
Het vertraagd broedritme van de palingen is geenszins hinderlijk, maar de
strooptochten
van de
kruisnetvissers
met hun 36 vierkante meter netten is
vaak nefast".
— De kruisnetvissers die weleer de
arme gezinnen visrijk bevoorraadden
mogen er vandaag niet meer zijn?
Maurits Boucquez: «Deze (overwegend) palingvissers in de binnenwateren hebben stropersallures
aangenomen. Het gaat meestal om mensen die
van deze palingvangst een nachtelijke
flinke bijverdienste maakten; de 200 tot
250 fr per kilo paling werden de jongste tijd gretig (en om begrijpelijk wederzijdse belangen) verkocht aan de kustrestaurants. Dat de kruisnetvissers niet
alleen oog hadden voor de zware kanjers, maar ook voor het kleine grut is
onderhand toch wel voldoende gebleken in het feit dat de kleine palinkjes die
bij de schoonmaakbeurt van kruisnetvissers massaal opgescharreld werden

— Vandaag is er dan nauwelijks nog
een reden om misnoegd te zijn over
de wetgever wat betreft de wandel (én
soms ook nog handel) van de sportvissers-?
Maurits Boucquez: "Wij hebben er
voor geijverd (en minister Mark Galle
poogt de pluimen op zijn hoed te steken) om de stropers van de waterkant
te weren. We hebben er zelfs een aantal fameuze bedreigingen moeten voor
trotseren. Er is nu zeker niet de grote,
maar wel een kleine voldoening: namelijk de beteugeling van de kruisnetvisserij Maar, politiek gezien, is er voor
ons wel menige teleurstelling. Nadat wij
met onze VU-werkgroep geruime tijd
nergens op regeringsniveau
gehoor
kregen, en nadat ook
VU-kamerlid
Emiel Vansteenkiste een wetsvoorstel
terzake indiende, mochten we zopas
ervaren dat een aanvankelijk afwijzende minister Mark Galle uiteindelijk de
strijd tegen de kruisnetvissers op zijn
naam trachtte te schrijven.
Voordien
mochten wij dan wél al onze energie
gebruiken om meer dan 1.800 hengelaars in een petitie-aktie te verzamelen.
De partijgenoot van minister Mark Galle, en tevens
Mommerency-kustburgemeester, probeerde nog wel hardnekkig om de kruisnetvisserij legaal boven
water te houden, maar uiteindelijk werden de kruisnetvissers bij koninklijk besluit dwingend aangemaand om niet alleen wal te kiezen, maar om bovendien
in de kortste keren hun kapersschuit uit
de visrijke waters te halen».
— Ach, het valt niet weinig op dat de
omstreden vogelvangst een tijd geleden goed was voor zoveel (ook al niet
weinig opvallende) politieke passies,
terwijl de vissers-van-den-lande zonder verpinken met hun kwart miljoen
goed bevonden worden voor een weiberekend staatsinkomen van om en
bij de 35 miljoen frank.
Maurits Boucquez: "Ik voel mij vandaag een gelukkig man; zij het genoegen dat de stropers hoe dan ook (na
een VU-wetsvoorstel, en het opportunistisch KB-besluit van Mark Galle) aan
de waterkant de pas afgesneden worden, maar ik vind het jammer dat in
Vlaanderen nog méér
onweidelijker
praktijken dan de kruisnetten — bij
voorbeeld de fuiken — legaal blijven!
Toen ik vier jaar geleden, bij de jongste
gemeenteraadsverkiezingen,
mezelf
aandiende als mandataris (ik ben nu
OCMW-lid in Oostduinkerke)
had ik
twee uitgesproken politieke betrachtingen: de strijd aangaan tegen de kruisnetten én de verbetering van autobusverbindingen in onze gemeente. Deze
twee bestrevingen
zijn positief beloond. Misschien vind ik toch ook wel
nog voldoende vrije tijd om de strijd tegen de trieste vervuiling van de wateren in de Westhoek aan te gaan...
Ik heb de genoegdoening dat een eenmansstrijd, uiteindelijk ook dank zij de
steun van een parlementslid, niet helemaal uitzichtloos dient te blijven. Maar,
taaie volharding is geboden. En, het gebeurt uiteindelijk ook allemaal ten koste
van... Maar dat we de Westhoek als een
vissersparadijs kunnen behouden, daar
hebben we geen moment spijt van!»

(hds)
Vereniging van Visstandh schermers,
Maurits Boucquez, Konterdijk 19, WulpenOostdulnkerke.
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