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BELEDIGING 

(RedJ Naar aanleiding van een repor
tage in «De Volkskrant» van 12 juli II. 
over de jongste IJzerbedevaart 
schri j f t een trouwe «WlJ'- lezer uit 
het Gelderlandse Duiven ons onder 
de titel «Een belediging voor het 
Vlaamse volk> een vri j uitgebreide 
brief. Het kranteartikel had, aldus 
onze korrespondent, vooral oog voor 
«het optreden van neo-fascistische 
groepen» te Diksmuide. Onze korres
pondent vraagt de Vlamingen begrip 
op te brengen voor het oorlogstrau
ma van Nederlanders. De herinnering 
aan de uitroeiing van duizenden land
genoten is daar nog zeer levendig. 
Dat Vlamingen dat niet alti jd begrij
pen en dat Nederlanders niet alti jd 
de anti-Vlaamse zuiveringen na de 
oorlog in België begrijpen aanziet 
onze briefschrijver «als twee voor
beelden hoe weinig noord en zuid 
van elkaar afweten». 
In het tweede gedeelte van zijn brief 
handelt de schri jver over zijn belang
stell ing voor de Vlaamse Beweging. 

Zowat 50 jaren sta ik nu achter de 
Vlaamse Beweging, al moet Ik toege
ven dat het soms moeilijk is hierin te 
blijven volharden. Als jong demokra-
tisch socialist voelde ik mij aangetrok
ken tot een volk, dat niet alleen streed 
voor zijn ekonomische réchten, maar 
ook voor datgene wat wij nu kennen 
onder het begrip mensenrechten. Als 
ik echter nu bij een Zangfeest of een 
Borms-herdenking oog in oog sta met 
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groepen opgedirkt in uniformen en 
met vlaggen, die mij doen denken aan 
de 30'er jaren en later, dan voel ik een 
haast onbedwingbare lust om mij defi
nitief af te keren. Ons Nederlanders 
met belangstelling en sympatic voor 
de Vlaamse Beweging, wordt wel eens 
gezegd dat wij onze landgenoten die
nen te overtuigen. Wie moeten wij 
overtuigen? Glimmerveer met zijn Ne-
deriandse Volksunie? Ik dank voor de 
eer, maar wijs er tevens op, dat belang
stelling van die zijde voor het Vlaamse 
Volk eerder een nadeel dan een voor
deel zijn zal. 

Wat mij blijft binden aan de Vlaamse 
Beweging is de overtuiging, dat al dit 
neo-facistische gedoe slechts een 
randverschijnsel is. Ik ben er mij van 
bewust, dat het Vlaamse Volk in zijn 
geheel niet zo erg veel verschilt met de 
andere West- en Noordeuropese vol
keren. Misschien (en ik leg de nadruk 
op dit misschien) een beetje konserva-
tiever, maar dat is geen misdaad tegen 
de politieke en humanitaire zeden. Ik 
weet dat er ook binnen de Vlaams-na-
tionale Beweging velen zijn, die zich er
geren aan het optreden van deze splin
tergroepen. 

Een krant die zich uitsluitend richt op 
de negatieve zijden van de Vlaamse 
Beweging pleegt verraad tegenover 
het Vlaamse Volk. Echter de partijen 
en groeperingen, die nalaten zich uit
drukkelijk te distantiëren van deze 
groepen plegen eenzelfde verraad, 
aangezien zij hierdoor mede schuld 
hebben aan een onverdiend diskrediet 
van het Vlaamse volk in het buitenland. 

R.S., Duiven CGId.-NI.) 

VAN KAMERLEDEN EN.... 

Wat de parlementaire verslaggever en 
politiek-journalist van de CVP-krant 
«De Standaard» soms bezielt, zal wel 
altijd het geheim der goden blijven. 
Wekenlang heeft de heer Manu Ruys 
geprobeerd in zijn wekelijkse rubriek 
van Kamerleden en Senatoren, steeds 
maar de VU-kamerleden Schiltz en 
Anciaux tegen mekaar op te zetten. 
Braadde die haring niet meer, dan 
maar iets anders uitgeprobeerd. Voor
al zijn rubriek van zaterdag 12 juli is 
kenschetsend voor de manier hoe een 
CVP-journalist over de Vlaams-natio
nalisten in werkelijkheid denkt 

Een bloemlezing uit deze rubriek: 

VU-kamerlid Prof. De Saeyere is: «ie
mand, op wie alle ogen met afschuw 
waren gericht» (waarschijnlijk vooral 
die van «De Standaard»-verslagge-
ver)... «Hij verpletterde kamerieden (de 
afwezige tenoren van de CVP, PVV en 
SP) onder zijn deskundigheid... met 
zulk zichtbaar genoegen dat het op 
zelfbevrediging leek». De schitterende 
en deskundige bijdrage van het VU-ka-
meriid werd afgedaan als een bijdrage 
tot ontaarding (degeneratie) van het 
debat». 

Over de heren Anciaux, Schiltz en 
Kuijpers: zij zorgden samen met hun 
trawanten (volgens Van Daele: ongun
stig handlanger, medestander) voor 
breugeliaans gebulk (Van Daele: bul
ken is niet gieren van lachen, maar 
loeien, zoals rundvee, of hard schreeu

wen) en verder werden de VU-kamer
leden omschreven als mensen die 
hard konden «brullen» (Van Daele = 
geluid van leeuwen-op-11-juli-dag?_. of 
zeer hard schreeuwen). Daarentegen 
is de SP-staatssekretaris Freddy Wil-
lox jongensachtig hoffelijk, heeft een 
stevige dossierkennis en stond de op
positie snedig te woord. Maar waarom 
moet hij het dan afleggen tegen de 
VU-specialist De Saeyere? Wat is 
Manu Ruys nu in het verkeerde keel
gat geschoten? Dat zijn vrienden uit 
de CVP en PVV niets te vertellen had
den en alleen maar op het knopje kon
den drukken? Of werd hij op zijn pik 
getrapt omdat de VU-kamerieden het 
op klokslag twaalf van de nacht van 10 
op 11 juli het onder het zingen van de 
Vlaamse Leeuw opstapten, daar hun 
feestdag begonnen was en de verslag
gevers van «De Standaard» er nog tot 
vier uur 's morgens moesten blijven 
om de CVP-, PVV- en SP-kaderleden 
voortdurend op hun stemknopje te 
zien drukken? Die meenden immers 
dat de Vlaams-nationale feestdag niet 
voor hen was weggelegd... 

J.V.D., St-Martens-Latem 

OP HET MATJE-

Zodus, de basismilitanten van ProVu 
hebben «grote zonde» begaan in de 
ogen van het partijbestuur, door zich 
openlijk uit te spreken over de partij
werking van de jongste maanden; en 
voor die zonde moeten zij dringend op 
het matje komen. Tendensrecht in de 
partij kan wel, zegt men, maar afzon
derlijke groepsvorming niet. 

Voor mijn part klinkt dat redelijk, maar 
dezelfde behoedzaamheid zou dan 
wel aan iedereen moeten aangeraden 
worden. 

Overigens moet de ProVU-stellingna-
men mijns inziens wel ernstig geno
men worden, want ze konfronteert de 
partij met de kongres-teksten van de
cember jl., op grond waarvan het ver
nieuwd vertrouwen moest bevestigd 
worden. Men heeft positieve en kriti
sche dingen gezegd over de partijwer
king, zo kregen de frakties en de voor
zitter heel wat pluimpjes. ProVU heeft 
vooral de vrees uitgedrukt dat essen
tiële programma-punten op de achter
grond zouden geraken als sommigen 
toenadering zoeken tot groepen bui
ten de VU. Terecht mijns inziens: on
der geen beding mogen wij verdoeze
len dat radikaal-demokratische princi
pes ons even dierbaar zijn als Vlaamse 
principes. 

Dus moet het partijbestuur wel even 
opletten voor eenzijdige of selektieve 
verontwaardiging als het ProVU op de 
vingers tikt Was er bv. geen nuttige 
aanleiding om sommigen aan te raden 
wat meer afstand te houden van ex
treem-rechtse groepen of beroeps-
vuistvechters, die hun ideeën en meto
des elders halen dan in gezonde tradi
ties van het Vlaams-nationalisme? 

Ik hoop dat het partijbestuur de kern 
van de ProVU-kritiek niet mee onder 
dat fameuze matje veegt.. 

F.V.N., St^or is-Winge 

Het tijdschrift voor natuuriijke manier 
van leven «Onkruid» is in tegenstelling 
tot een bericht verschenen in «Van 
het eko-front» in «Wij» van 10 juli II. wel 
te verkrijgen in Vlaanderen, n.l. bij 
boekhandelaar Jos Maes, Tiensestraat 
62, te 3000 Leuven. 

J.M., Leuven 

DAGBLAD 

Aangaande de uitgave van de brochu
re «Vlaamse ekonomie en staatsher
vorming» door het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum uitgegeven en in «Wij» 
aangekondigd kan ik u reeds verzeke
ren dat u niet veel eksemplaren zult 
verkopen, wij weten wel beter. 

Belangrijker dan zo'n boekje uitgeven 
is het sensibilizeren van de massa, 
daar komt het op aan. Wij hebben een 
beter plan: laat ieder VU-lid maande
lijks 100 of 200 fr. op zij leggen en u 
kunt hen dagelijks een blad van 4 pagi
na's bezorgen. Een bladzijde over de 
plaatselijke gemeentepolitiek en de 
rest gevuld met propaganda, er is stof 
genoeg! U zou eens kunnen uitieggen 
hoe wij door onze Waalse broeders 
(?) financieel in de valies worden ge
zet hoe wij inzake het staal en de tex
tiel bedrogen worden, want dergelijke 
dingen leest men in «De Standaard» 
toch niet U zou kunnen schrijven hoe 
de Franstaligen steeds maar dreigen 
de regering te veriaten als ze hun zin 
niet krijgen en hoe Martens de gevan
gene is van (Dools. Zo een uitgave zou 
ons vooruit helpen en Lamme Goed
zak doen ontwaken! 

J.S., Berchem 

VERLOF IS 
GEEN VAKANTIE 

Langs de radio hoorde ik het bericht 
dat de minister van Landsverdediging 
beslist heeft aan miliciens-landbou
wers extra vakantie te verlenen. In an
dere media werd dit bericht ook gepu- . 
bliceerd maar toen kregen de miliciens 
extra veriof. 

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

De redaktle 

Ik dacht dat «veriof» nog altijd een spe
ciale vergunning was die de genieter 
ervan in een speciale uitzonderings
toestand plaatst waarin een of meer 
personen iets mogen doen, in tegen
stelling tot de meerderheid die dat niet 
mag. Dat de bedoelde vergunning 
moet aangevraagd worden bij de kom-
mandant wijst er op dat dit geen va
kantie is, want een soldaat krijgt nooit 
vakantiel Vakantie immers is een ver
worven recht een algemene regel 
waardoor iedereen in de gelegenheid 
wordt gesteld om ééns per jaar enkele 
weken vrij te zijn. Voor de werkne
mers en bedienden is die periode van 
vrijheid dan nog extra betaald. Maar 
voor veriof is er geen extra geld voor
zien, ook niet voor veriof van soldaten. 
Dat velen in Vlaanderen het verschil 
tussen veriof en vakantie niet kennen, 
is te wijten aan ons afgestompt taalge-
voel. De veertien miljoen Nederianders 
noemen de jaariijkse vrije tijd altijd va
kantie en de biezondere toelatingen, 
vergunningen en toestemmingen wor
den verlof genoemd. De zes miljoen 
Vlamingen zijn verdeeld in dat opzicht 
Sommige winkeliers plaatsen een 
bordje op hun deur: «gesloten wegens 
jaarlijks veriof» anderen kennen het 
verschil en schrijven de enig juiste 
tekst: «gesloten wegens jaarlijkse va
kantie». 

J.G., Maasmechelen 
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Jos Grobben in Moskou 
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Het feest van de haat gaat voort 
Aan de vooravond van 21 juli hebben de 
Belgische bisschoppen, naar aanleiding 
van het anderhalve-eeuwfeest der onaf
hankelijkheid, gepleit voor het oprui
men van de sociale en menselijke na
sleep van repressie en epuratie: *Dit ju
bileumjaar zal alleen dan in onze ge
meenschap in dankbare herinnering 
blijven, vooral bij de komende genera
ties, als het door de grootmoedigheid 
van allen ook een jaar wordt van waar
achtige vergeving». De vorige oproep 
van de bisschoppen terzake dateert van 
maart 1974; in het half dozijn jaren dat 
sindsdien is verlopen, bleeft hij onbe
antwoord... 

Enkele dagen vóór de recente bisschop
pelijke oproep had reeds — vanuit een 
totaal andere filozofische achtergrond 
— de voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad, de socialist Rik Boel, een 
gelijklopend pleidooi gehouden: *Nooit 
meer oorlog, deze boodschap die ons 
werd meegegeven door de Vlaamse 
frontsoldaten, heeft maar betekenis in
dien we ook op eigen grondgebied op
nieuw vrede brengen en de nationale 
verzoening tot stand brengen. Ik moge 
bier betogen dat, om deze vrede te berei
ken, onze gemeenschap desnoods haar 
eigen boontjes kan doppen. Wij zijn 
geen vleiers of slaven der prinsen. Wij 
zijn in staat om autonoom, grootmoedig 
en met staatsmanszin over de minder 
heldere facetten van dit verleden te oor
delen». 
In Vlaanderen hebben in de lengte van 

jaren reeds ontelbare politici, weten
schapslui, kunstenaars en andere pro
minenten van alle politieke en ideologi
sche of filozofische overtuiging bij her
haling een lans gebroken voor amnestie 
of voor opruiming van de sociale en hu
mane gevolgen van repressie en epura
tie. De oproep van de voorzitter van de 
Nederlandse Kultuurraad bevestigde 
thans de in Vlaanderen diep gewortelde 
overtuiging, dat het probleem een snelle 
en bevredigende oplossing zou krijgen 
indien de Vlamingen het recht en de mo
gelijkheid hadden om terzake zelf te be
slissen. Zelfs het meest schamele begin 
van oplossing is in het verleden steeds 
gebotst op de onivil en het onvermogen 
der Franstaligen om te zien, dat repres
sie en epuratie in Vlaanderen gehan
teerd werden als anti-Vlaamse vecht
machines. De Vlaamse traditionele par
tijen hebben nooit de moed gehad om, 
tegen de frankofonen in, van de eis van 
rechtvaardigheid een punt te maken. 
Bij het gebleken gebrek aan mogelijk
heid om tot een nationale oplossing te 
komen, zijn in Vlaanderen steeds meer 
en meer stemmen opgegaan om de Vla
mingen autonoom te laten beslissen 
over hun eigen aangelegenheden terza
ke. 
Zelfs dat is echter deze dagen opnieuw 
onmogelijk gebleken. In het parlement 
werd de bisschoppelijke oproep, de op
roep van de voorzitter van de Neder
landse Kultuurraad en van zovele pro
minenten vóór hem zopas beantwoord 
met het harteloos, ongenadig njet van de 

haat. Onder druk van de f rankof onen 
die — zoals bij hen gebruikelijk — het 
wapen van de regeringskrisis hanteer
den, werd belet dat de Vlamingen het 
grondwettelijk of wettelijk recht zouden 
krijgen om te oordelen over hun eigen 
verleden. Het is een tergende schande 
dat de kristenen en de humanisten van 
de Vlaamse meerderheidspartijen op
nieuw gezwicht zijn voor deze f rankof o-
ne chantage. De CVP, de BSP en de P W 
verwierpen, samen met de Franstaligen, 
de VU-voorstellen. Ze verwierpen met
een ook de dwingende aanmaning van 
de bisschoppen, van de voorzitter van de 
Kultuurraad en van de meest gezagheb
bende woordvoerders van de Vlaamse 
openbare mening. 
Er is, naast het laf verzaken van de 
Vlaamse meerderheid, nog een andere 
en minstens even dramatische vaststel
ling te maken. Het frankofoon verzet 
niet alleen tegen een nationale oplos
sing maar ook tegen een oplossing van 
Vlamingen voor Vlamingen, is een on
duldbare vorm van inmenging van de 
ene gemeenschap in een essentiële aan
gelegenheid waar de andere gemeen
schap eigen inzichten en gevoelens 
koestert. 
Zo is meteen het bewijs geleverd dat de 
huidige staatshervorming geen einde 
stelt aan de frankofone voogdij over 
Vlaanderen. Vlaanderen blijft vastge-
kluisterd aan het Belgisch beleid van de 
haat, van de onverzoenlijkheid en van 
de onmenselijkheid. 
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Coppieters 
en Giscard 
Een paar weken geleden heeft 
Maurits Coppieters te Straats
burg een perskonferentie ge
houden over het Corsicaans 
minderheidsprobleem in Frank
rijk. Op deze perskonferentie 
zat aan de zijde van de VU-
woordvoerder Georges Slmeo-
ni, Corsicaans nationalisL 

De Franse pers heeft zich over 
deze «ongehoorde inmenging» 
van Coppieters In «binnenland
se Franse aangelegenheden» 
nogal druk gemaakt Zelfs het 
weekblad «L'Express» wijdde 
er een fors artikel aan. Inmid
dels is bekend geworden dat 
niemand minder dan de Franse 
president gepoogd heeft een 
stokje voor deze perskonferen
tie te steken. Hij stuurde parle-
mentsvoorzitster Simonne Veil 
naar Coppieters met de (mis

lukte) opdracht om de perskon
ferentie te beletten. De minister 
van Buitenlandse Zaken Fra
ncois Poncet klom in zijn pen 
en de onvermijdelijke Michel 
Debré, gewezen eerste minis
ter, bewoog hemel en aarde. 
De bemoeienissen van Gis
card, Veil en Poncet verraden 
een uiterst bedenkelijke evolu
tie: het Frans establishment wil 
beletten, dat intern-Europese 
aangelegenheden in het Euro
parlement worden behandeld. 

Pouilet en Brussel 
In een openhartige bui verklap
te de Brusselse PSC-senator 
Edouard Pouilet zijn hoofdste
delijke verwachtingen aan «La 
Libre Belgique»: «Op voor
waarde dat we in staat zijn een 
beetje te wachten, speelt de tijd 
in het voordeel van de Fransta
ligen. Enerzijds zijn het de Vla
mingen die waarborgen willen 
bekomen vóór de eerstkomen
de gemeenteraadsverkiezin
gen. En anderzijds speelt de de
mografie te Brussel en in de 
rand rond Brussel ten voordele 
van de Franstaligen». 

Edouard Pouilet heeft het in ie
der geval veel beter gesnapt 
dan de ministers en parle
mentsleden van de Vlaamse re
geringspartijen: die geven 
thans alle troeven uit handen 
en zullen straks, als het over 
Brussel moet gaan, vaststellen 
dat «de andere kant» zijn tijd 
wenst te nemen-

Het plan Desmarets 
PSC-minister van Weten
schapsbeleid en het Plan heeft 
enkele dagen geleden het plan 
1981-'85, uitgewerkt door het 
Planbureau, aan de openbaar
heid prijsgegeven. 

Dit plan werd in de pers nogal 
skeptisch onthaald: men noem
de het vrij algemeen «te ambi
tieus» en «niet realizeerbaar». 
Zo wordt hartgrondig getwij
feld aan de mogelijkheid en het 
ekonomisch nut van het schep
pen van 80.000 nieuwe werk
plaatsen per jaar door BTK-
jobs en deeltijdse arbeid. 
Waarschijnlijk is al dit kom-
mentaar van vlijtige journalis
ten totaal overbodig. Het plan 
1976-1980 werd destijds met 

evenveel ophef bekendge
maakt Maar het is nooit in het 
parlement geraakt 

Gaston Geens ziek 
Het helse politieke tempo in 
deze vakantieperiode begint 
slachtoffers te maken. Begro
tingsminister Geens is verle
den dinsdag na afloop van de 
vergadering van het CVP-bu-
reau flauw gevallen en moest 
gehospitalizeerd worden. De 
onpasselijkheid en de ziekte 
van de minister hadden niets te 
Mmaken met de besprekingen 
in het CVP-bureau en waar
schijnlijk zelfs niet met het 
sombere vooruitzicht dat het 
tekort op de begroting een eind 
boven de honderd miljard aan 
het oplopen is. 

Geens is gewoonweg, zoals het 
overgrote deel van het politiek 
personeel, totaal overwerkt 
Dat een der eerste slachtoffers 
van de superkarwats een lid 
van de meerderheid en de rege
ring is, mag slechts een toeval 
heten. 

Moens in Moskou 
In BRT-kringen doet een nieuw 
Olympiade-mopje de ronde: 
«Gerechtelijk politie-inspek-
teur Roger Moens is zo geluk
kig in Moskou omdat hij er elke 
meter een kollega tegen het lijf 
loopt». De mop heeft een ach
tergrond. Zondagavond onder
brak Roger Moens vanuit een 
Moskouse studio een tv-ge-
sprek over de politieke achter

gronden van de Moskouse 
Olympiade, dat gevoerd werd 
tussen de journalisten Ivan 
Sonck, Hugo Camps en Carl 
Huybrechts. Moens zegde nog
al basserig dat al dat gezeur 
over politiek er niets bij kwam 
kijken en dat de opdracht van 
de BRT gewoonweg zou zijn 
verslag uit te brengen over 
sport en niet over politiek. 
De ongewone tussenkomst van 
Moens zette nogal wat kwaad 
bloed en inspireerde tot het bo
venstaande mopje. 
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de week van Gej 

Zij weten beter 
Sinds ruim een jaar wordt er 
door drie studiebureaus (in op
dracht van minister Claes) ge-
dol(terd aan een reddingsplan 
voor de textielnijverheid. 
McKinsey, Sobemap en Be-
kaert-Stanwick hebben er al
vast hun orderboekje behoor
lijk mee kunnen vullen. 
Wat blijkt nu op de eerste 
plaats in het voorgestelde re-
kon versieplan: de zogeheten 
Belgische textielnijverheid 
heeft dringend behoefte aan 
drie nieuwe overheidsinstellin

gen: het ITECO (Belgisch Insti
tuut voor Textiel- en Confectie), 
de NMTC (Nationale Maat
schappij voor Herstructurering 
van de Textiel- en Confectienij-
verheid), en een Nationale Kas 
voor Industriële Restructura-
ties. 

Of de Vlaamse textielbedrijven 
die inflatie van overheidsamb
tenaren wel broodnodig heb
ben werd niet apart bekeken! 
Maar, ook blijken de onderzoe
kers die hun bevindingen gretig 
overgenomen zien door minis
ter Willy Claes geen weet te 

hebben van, of zich alleszins 
niet te storen aan, het feit dat 
voor de overheidsbegeleiding 
van bedrijven in dit land reeds 
een legertje instellingen werk
zaam is: de Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de 
Nijverheid, De Nationale inves
teringsmaatschappij, de Ge
westelijke Investeringsmaat
schappijen, de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappijen, 
de Dienst voor Nijverheidsbe-
vordering, het Fonds voor In
dustriële Vernieuwing, het 
Fonds voor Regionale Rekon-

versie en Ekonomische Expan
sie, en zoveel meer-
Maar McKinsey en consoorten 
weten natuurlijk beter. 

Grove borstel 
Het is moeilijk een globaal 
overzicht te brengen van de 
parlementaire werkzaamheden. 
Laat ons beginnen met de Se
naat Daar heeft men in ver
schillende kommissies een 
aanvang gemaakt met de be
spreking van de begrotingswet 
die vorige week in de Kamer 
werd goedgekeurd. 

De bespreking verloopt er op 
z'n zachtst uitgedrukt «met de 
grove borstel». Elk amende
ment hoe zinnig en terecht ook, 
wordt sowieso van de tafel ge
veegd. 

Dat lot was, bij wijze van voor
beeld, ook een amendement 
van senator O. Van Ooteghem 
beschoren, dat de Nederlandse 
en de Franse tekst van een arti-
kef in overeenstemming wilde 
brengen. In de Nederlandse 
versie is namelijk sprake van 
«Wegennet». De Franse tekst 
daarentegen heeft het over <ré-
seau routier et autoroutier», 
dus over het wegen- en auto
wegennet 

Een materiële vergissing, vol
gens de regering, die het even
wel niet nodig achtte dit te kor-
rigeren. Over het amendement 
werd niet eens gestemd! 

Met ijlbodes 
In openbare zitting is men in de 
Senaat toe aan het debat over 
de bijzondere wet op de staats
hervorming. 

Voor zover in de archieven kan 
nageplozen worden, werd daar
bij voor het eerst ook op een 
zondag vergaderd. Op de natio
nale feestdag kregen de sena
toren wel een dagje vrijaf. 
Misschien geen historische 
primeur, maar dan toch uiterst 
zelden is het feit dat de senaat 
gebruik gemaakt heeft van ijl
bodes om het verslag van de 
kommissie bij haar leden rond 
te dragen. 

Het reglement schrijft immers 
twee dagen voor tussen de 
ronddeling van het verslag en 
de bespreking ervan. De Fran
se tekst van het reglement 
spreekt evenwel van «l'avant-
veille». Uiteraard heeft men 
zich door de Franse tekst laten 

leiden om vrijdagochtend het 
debat te kunnen aanvatten. 
Woensdagavond zag men dus 
her en der op de wegen ijlbo
des zich haasten naar de sena
toren. Evenwel enkel naar de le
den van de oppositie. De meer
derheid achtte het niet nodig 
het verslag door te kijken om 
het belangrijk debat over de 
staatshervorming te voeren. 

Geen reële 
autonomie 
Bij de algemene bespreking 
van het wetsontwerp kwamen 
vanwege de Volksunie-fraktie 
de senatoren F. Van der Eist, R. 
Vandezande, W. Jorissen, B. 
Maes, O. Van Ooteghem en CL 
De Rouck tussenbeide. 
Allen wezen zij erop dat door 
de frigo-oplossing van het pro
bleem Brussel, slechts in schijn 
een tweeledige gewestvorming 
ingevoerd wordt Op het vlak 
van de dekreterende bevoegd
heid bestaat weliswaar tweele
digheid, maar op het vlak van 
de executieven blijft men in het 
stadium van de drieledigheid 
hangen. De begrenzing van het 
Brussels gewest is niet gere
geld en de Brusselse Vlamin
gen krijgen niet de gevraagde 
waarborgen. 

Daarenboven zijn de bevoegd
heden die aan de gemeen
schappen en aan de gewesten 
worden overgedragen, vrij be
perkt Hun uitreiking wordt in 
de toekomst haast onmogelijk 
gemaakt omdat de residuaire 
bevoegdheden uitsluitend aan 
het nationaal parlement worden 
voorbehouden. 

Geen echt 
federalisme 
Ook de middelen die ter be
schikking van de gemeen
schappen en de gewesten wor
den gesteld, liggen aan de ma
gere kant Het is niet ondenk
baar dat zij in de nabije toe
komst verplicht zullen zijn hun 
fiskaliteit te verzwaren. 
Daarenboven is de financiële 
regeling totaal onaanvaardbaar 
voor Vlaanderen. De VU gaat 
wel akkoord met een nationale 
solidariteit maar dan moeten 
alle transferten in hun geheel 
beschouwd worden, dus ook 
bv. in de sociale zekerheid en 
de sektoriële ekonomische 
hulp. 
Van een echt federalisme is 
geen sprake. Het voornaamste 
orgaan van een deelstaat een 
rechtstreeks gekozen parle
ment komt er niet Integendeel, 

dio Genes in de dessa (3) 
Vlaanderen heeft een handjevol van zijn zonen en dochters uitgezonden naar het 
land van de Toradjas. Nadat Indonesië onafhankelijk was geworden, hield het een tijd 
zijn grenzen gesloten voor Nederlandse onderdanen. In die dagen hebben een paar 
Vlaamse Scheutisten, die oorspronkelijk naar de Filippijnen toe wilden, geruild met 
Nederlandse paters. Ze kwamen in Tana Toraja op Soelawesi terecht Ze zitten er 
nog. 
Te Makale bijvoorbeeld vecht Leute met Westvlaamse koppigheid voor zijn bloeiende 
landbouwschool Hij stamt uit het hoppeland onder de schreve. Officieel heet hij pater 
Leleu, maar in de kleine Vlaamse omgang van Tana Toraja wordt hij steevast Leute 
genoemd. Zijn school ligt in een paradijselijk Eden, waar zowel de varkens als de 
bloemkolen en de orchideeën de standvastige zorg van de Tuinman des Heren 
verraden. 
Te Rantepao wordt Vlaanderen zowaar ook door leken vertegenwoordigd. Vier men
sen van bij ons — twee jonge Vlaamse gezinnen — werken er op het projekt Tengko 
Sitoeroe. Samen Ploegen. Tijdens de 11.11.11-aktie 1979 stond dit projekt op de lijst 
van de gegadigden. In een aantal Vlaamse gemeenten waar de Volksunie mee de 
dienst van het schepenkollege uitmaakt — te Hekelgem bijvoorbeeld, te Uedekerke 
en te Halen — werd november vorig jaar voor dit projekt geschookJ. Niet zonder 
sukses trouwens. 
Worden deze centen goed gebruikt? Of zijn ze over de tjalk gegooid, in een Derde 
Wereldland waar het toch allemaal boter aan de galg is ? Ze worden in ieder geval zui
nig tiesteed, ter plekke, aan tastbare en zichttxare dingen waarvan de Toradja-mensen 
dukJelijk beter worden. Wat het later zal worden moet over enkele jaren blijken, ware
neer de thans reeds beperkte Vlaamse staf de hele zaak heeft overgedragen aan de 

Toradja-mensen die vandaag reeds een groot deel van de verantwoordelijkheid 
dragen. 
Tengko Sitoeroe is een veelomvattend projekt voor plattelandsontwikkeling. Het 
houdt zich bezig met de verbetering van landbouwmetoden, met de koöperatieve 
aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen en -produkten, met het leggen van een 
grondslag voor mutuaUteitswerk, met het uittesten van aangepaste technologie, met 
de bevordering van hygiëne en het prediken van gezonde voedingswijze in de dor
pen. Het brengt in een bijna nog feodale maatschappij de stille revolutie van Doe het 
zelf, mensen, en Doe het samen. Het werkt, om het in een modeterm te zeggen, aan 
de t)asi& 
De twee jonge Vlaamse gezinnen lekien er het karige leven van de Toradjas. Ze wor
den wakker en ze staan op t>ij het kraaien van de haan en ze gaan 's avonds met de 
kiekens op stok Een sober maar gezond boerenbestaan zonder veel afwisseling en 
extra's. Diszelfde nasi, vaak met de vingers uit een bananenblad gegeten, als de men
sen in de kampongs. Een eindek)Os geduld en een steeds verfijnder metodiek om tot 
echt mede-t>eheer te komen met de plaatselijke staf 
Als zij hijgend uren ver naar een kampong in de bergen klimmen om er te gaan spre
ken over de tjeste bemesting van de sawah's of over de noodzaak om de kinderen 
meer groenten trij de rijst te geven, dan kijken zij uit over een tropisch paradijs midden 
de bergen. Tana Toradja, waar zij op de meest volkomen wijze thuis zijn. 

dio Genes 
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Ondanks zus en zoveel plannen 

IMog geen Vlaams 
industrieel beleid... 

Dit land ligt ziek in meer dan één bedje. 
Het is zelfs zover gekomen dat de 
dokters die geacht worden een passen
de terapie door te voeren hoognodig 
voor observatie in klinieken dienen op
genomen te worden. Voor de koninklijke 
feestneuzen van 150 jaar unitair België is 
het opzichzelf al een klein drama dat 
zelfs het staatshoofd forfait diende te ge
ven. 
Maar, na minister van financiën Henrion, 
is sinds dinsdag ook minister van begro
ting Gaston Geens door de knieën ge
gaan als gevolg van het afmattend over
werk. 
Een land met een oververmoeid staats
hoofd, een zieke minister van financiën 
(inmiddels vervangen door een petro-
leum-boss) én een in zwijm gevallen mi
nister van begrot ing-
Desondanks worden alle bezwaren van 
de VU-mandatarissen tegen het onzinnig 
werkritme, tegen de superkarwats die 
geen ernstige parlementaire behandeling 
van de wetsontwerpen meer mogelijk 
maakt, keer op keer weggewuifd. 
Er wordt zonder verpinken door de man
datarissen van de Vlaamse traditionele 
partijen toegegeven aan de chantagepo-
litiek van de Waalse polit ici die ten-kos-
te-van-wat-dan-ook hun gewestvorming 
willen binnenrijven nog vóór de grote va
kantie ten einde loopt Steeds meer blijkt 
nu (voor zover dat voor sommigen nog 
nodig diende te zijn) dat die gewestvor
ming voor de frankofone gemeenschap 
in dit land niet zozeer bedoeld is als mid
del om het eigen potje te koken, maar wél 
om regionale imperatieven via een grote 
politieke macht (een deelregering) op te 
dringen aan de nationale gemeenschap. 
Uit het pJan-Oaes voor redding van de tex
tiel- en kledingnijverheid, dat vorige w/eek 
werd bekendgemaakt, blijkt immers duide
lijk dat de terapieën om onze verziekte 
ekonomie er weer bovenop te helpen vol
komen geënt zijn op de Waalse verzuch
ting voor steun aan zieke bedrijven, en 
voor oprichting van zus-en-zoveel over
heidsinstellingen die goed moeten zijn 
voor het lapwerk. 

Nadat reeds eerder het staalplan (hoofd
zakelijk ten gunste van Waalse bedrijven) 
goed werd bevonden voor 150 miljard be
steding van gemeenschapsgelden, werd 
door de Waalse regeringspartners geen 
veto meer gesteld voor een rekonversle-
plan voor de textiel dat goed is voor om en 

bij de 36 miljard frank. Waarbij dan inmid
dels bovendien reeds ernstig vragen zijn 
gerezen omtrent de grote koek die Waalse 
textielbedrijven pogen binnen te rijven... 
Vlaanderen wordt dus wél een textielplan 
gegund, maar uit tal van reakties blijkt vol
doende dat dit door studiebureaus uitge
dokterd plan veel ongerijmdheden bevat 
en uiteindelijk slechts goed is voor een 
peulschil waarmee Vlaanderen tevreden 
dient te zijn. Het textielplan past uitstekend 
in het kader van de nu reeds jarenlang ge
voerde kompensatiep)olltiek; een beleids
optie die nog door de aan gang zijnde ge
westvorming dreigt versterkt te worden. 

Dooddoeners 
Ten eerste is er nog immer sprake van een 
Belgisch textielplan (alsof de desbetreffen
de ondernemingen in Vlaanderen en Wal-
tonië geen specifieke behande' 
nen) en vooral is er de duidehjk « (. 
gen konklusie dat ook de sanering van 
deze sektor in hoofdzaak dient neer te ko
men op een subsidiepolitiek vanwege de 
overheid aan zieke bedrijven. 
In Vlaanderen denkt men er duidelijk an
ders over; maar dat blijkt voor de plannen
makers niets terzake te doen. Het blijkt er 

de studiebureaus en het ministerie van 
ekonomische zaken in hoofdzaak om te 
doen om na de verkwisting van miljarden 
in de staalnijverheid nu ook de textielnijve-
raars enig soelaas te bieden. 
Op die manier wordt de Vlaamse ekono
mie — die duidelijk met een eigenheid be
staat maar elke politieke ondersteun in de 
nationale regering mist — blijvend meege
sleurd In de oogkleppenpolitiek van de 
Waalse politici. 
De verarmingskrisis die overduidelijk om 
zich heen grijpt en die ook de nog overblij
vende vitale groeisektoren dreigt aan te 
tasten wordt inderdaad op termijn slechts 
aangewakkerd door de door Waalse politi
ci geëiste Sinterklaas-politiek. Zowel in de 
staalnijverheid, de textielnijverheid als nu 
ook in de autonijverheW werd en wordt op 
de eerste plaats uitgepakt met het argu-

.atonale naijver de 
vcor de dreigende teleur-

gang van onze industrie-pijlers. 
Voor het staal heet de Duitse konkurrentie 
oneeriijk te zijn; voor de textiel worden de 
vestigingen in de lage-loonlanden met de 
vinger gewezen en voor de aytonijverheid 
wordt de Japianse konkurrentie als dood
doener gebruikt 

Telkens blijkt men dan tot de konklusie te 
komen dat de staat onze industriereuzen 
dan maar niet subsidies dient bij te sprin
gen. Wat de textiel- en konfektienijverhekd 
betreft heeft het rapport van VU-onder-
voorzitter Jef Maton voor de «Kommissie-
Vandeputte over de intematk>nale ar
beidsverdeling» in niet mis te verstane be
woordingen gesteld dat subskliëring en 
marktafscherming voor de redding van 
onze textielnijverhekl drastisch af te «rij
zen lapmiddelen zijn. 

In plaats van miljardensubsklies zijn belas
tingverminderingen een betere remedie. 
Maar vooral dient uiteindelijk dringend 
werk gemaakt te worden van de omscha
keling naar nieuwe exportgerichte bedrij
ven, door alle mkJdelen aan te wenden om 
de rendabiliteit te vertieteren en om de 
produktie van uitrustingsgoederen beter 
mogelijk te maken. 

De Vlaamse staalnijveraars hebben in de
zelfde optiek veel minder behoefte aan 
subsidies dan aan nieuwe expeinsiemoge-
lijkheden. Zo ook meldde zelfs E(3i-kom-
missielid Davignon dat de krisis in de auto-
nijverheld niet zal verzacht worden door 
staatssubsidies of het weren van Japanse 
konkurrenten, maar wel door een betere 
samenwerking tussen de auto-konstruk-
teurs die in onze gewesten werkzaam zijn. 
Ook op het vlak van het sociaal beleid in 
de nijverheidssektor is er een duidelijk orv 
derschelden visie tussen het Vlaamse en 
Waalse gewest Nadat het bedrijf Rodarv 
ge-Athus de vestiging ALZ-Genk in 77 af-
dreigde omwille van afdankingen, werd 
een bijzondere tewerkstelllngscel opge
richt die 1.538 arbeiders nog gedurende 
drie jaar werkzekerfieid bezorgde. Nu die 
termijn verstreken Is werd onder meer bij 
minister Claes aangedrongen op een post-
tewerkstelllngscel. 

Dat is het goed recht van die Waalse arbei
ders. Maar bij het vorige week bekendge
maakte textielplan wordt zonder verpinken 
de sfKDedige afdanking en werkloosheid 
van 15.000 arbeiders (hoofdzakelijk Vla
mingen) gemeld. Dat Wallonië geld wil 
pompen in uitzichtloze subsidiëringsavon-
turen is zijn zaak, maar het Is onverant
woord de Vlaamse gemeenschap in zulk 
verarmingsproces mee te sleuren. 
Dat is precies wat met het huidige staal- en 
textielplan, met de gewestvorming zonder 
fiskale verantwoordelijkhekJ, met de huidi
ge regeringspolitiek, dreigt te gebeurea 

een deel van de Senaat zal de 
plaats van die instelling inne
men en bovendien zullen de se
natoren nog enkele nationale 
taken blijven uitoefenen. 

En de Brusselse 
Vlamingen? 
Door het probleem Brussel ter
zijde te laten, laat de regering 
het probleem van de waarbor
gen voor de Brusselse Vlamin
gen eveneens onopgelost Zo
doende kan men voorlopig ook 
van het Brussels randgebied 
afblijven. 
Voor fraktievoorzitter F. Van 
der Eist is het evenwel duidelijk 
'dat de positie van de Vlaming 
in Brussel ondertussen blijft 
verzwakken. Zij worden aan 
hun lot overgelaten. Voor de 
Brusselse Vlamingen, waartoe 
mijn familie sinds eeuwen be
hoort, is dat dramatisch. Ik 
vrees dat met de huidige rege
ringspolitiek niet alleen het lot 

van Brussel op het spel staat, 
maar dat van heel de staat De 
toestand evolueert immers der
mate dat de hoofdstad niet 
meer het bindteken is tussen 
de twee gemeenschappen. Als 
het probleem Brussel vandaag 
niet wordt opgelost, betekent 
zulks op langere termijn het 
einde van de Belgische staat' 

Fiskalitelt 
De Kamer van haar kant heeft 
eergisteren in openbare verga
dering de bespreking aangevat 
over de herziening van de 
grondwetsartikelen met betrek
king tot de bevoegdheidskon-
ftikten en de f iskal i telt 
Inzake de fiskalitelt is eens te 
meer opvallend dat gewesten 
en gemeenschappen in werke
lijkheid op gelijke voet ge
plaatst worden met de onder
geschikte besturen. De macht 
ook op fiskaal vlak, zal bli jven 
berusten bij de unitaire staat 

Enkel zij zal kunnen beslissen 
welke belastingen de deelge
bieden kunnen heffen. 

Ondertussen wordt in de Ka
merkommissie verder gewerkt 
aan de gewone wet op de 
staatshervorming. Ook daar 
heeft men zaterdag en zondag 
vergaderd. Meer dan 27 uur 
zonder onderbreking! 

De vele VU-amendementen 
sneuvelen een voor een. Het 
pleidooi van de VU-leden W. 
Desaeyere en H. Schiltz dat er 
niet enkel een dotatietransfert 
van ongeveer 5 miljard bestaat 
jmaar dat ook met de centrale 
itransferten moet rekening ge
houden worden, haalde weinig 
u i t Nochtans bedragen die cen
trale transferten ruim 55 mil
jard. Voegen we daarbij nog de 
overdracht van Vlaanderen 
naar Wallonië via de sociale ze
kerheid — ruim 18 miljard — 
dan loopt de totale overheve
ling op tot 80 mil jard! 

In memoriam Lambert Swerts 
Verleden maandag overleed op 
74-jarige leeftijd de letterkundi
ge Lambert Swerts. 

Lambert Swerts stamde uit een 
Limburgs arbeidersgezin. Hij 
werkte zich door zelfstudie om
hoog van bankbediende tot 
journalist en letterkundige. In 
de periode tussen de twee we
reldoorlogen was hij in Limburg 
betrokken bij menig Vlaams
nationaal, kultureel en sociaal 
initiatief. Hij gaf het Vlaams-Na-
tionale maandblad «Voor Altaar 
en Haard» u i t leidde een stu
diekring en stond aktief in de 
Vlaamse Wachten. Hij behoor
de tot de stichters van de ver
eniging van Limburgse Schri j
vers. 

Tijdens de oorlog was hij kabi-
netssekretaris van de Limburg
se provinciegoeverneurs Rom-
see en Lyssens. Hij werkte 
nauw samen op het polit ieke en 

kuiturele vlak met VNV-gouw-
leider Theo Brouns, die na de 
oorlog gefusilleerd werd. Lam-
bert Swerts zelf werd tijdens de 
repressie veroordeeld tot 
15 jaar gevangenis, waarvan hij 
er vijf ten volle uitzat Na 1950 
werkte hij zich terug omhoog in 
de journalistiek. 
Naast romans en gedichten pu
bliceerde Lambert Swerts zijn 
repressie-mémoires onder de 
titel -Dagboek van een zwarte 
tijd». Hij wijdde een boek aan 
zijn vriend Theo Brouns en 
werkte mee aan de uitgave van 
diens dagboek. 

Lambert Swerts was een uiterst 
vroom man, sterk sociaal bewo
gen en Vlaams-nationalist door 
dik en dun. In zijn literair werk 
nemen de repressie-mémoires 
een aparte plaats in als een be
langrijk t i jdsdocument en als 
een ontroerend document hu-

main. 
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Over de grondwetsherziening, 
de staatshervorming 
en de parlementaire demokratie 
Het loopt de spuitgaten uit in de Wetstraat Met de staatshervorming 
en met de parlementaire demokratie. 

De grondwetsherziening en de staatshervorming leiden helemaal niet 
naar een écht federalisme en een reële autonomie. Te allen prijze 
tracht men de centralizerende staat zoveel mogelijk in stand te hou
den, zodat slechts gewaagd kan worden van een unitaristisch geïn
spireerde mini-regionalizering op kosten van de Vlamingen en met 
opoffering van de Brusselse Vlamingen. 

Voor de realizatie hiervan heeft de regering een goed ogenblik uitge
kiend: de stil le vakantiemaanden. En daarvoor heeft ze blijkbaar heel 
wat veil, zelfs het prestige van onze parlementaire demokratie. Met 
een niets ontziende brutaliteit worden alle normen van ernstig parle
mentair werk overboord gegooid. 

Zowel in de beslotenheid van de kommissies als ti jdens de openbare 
vergaderingen reageren de Volksunie-parlementairen kordaat tegen 
de werkmetoden en tegen de staatshervorming, zoals de regering en 
haar meerderheid deze momenteel «met de karwats» doervoeren. 

Gisteren hebben de Kamer- en Senaatsfraktie ti jdens een persont
moeting hun vele bezwaren tegen de metode en tegen de staatsher
vorming, gebundeld, overgemaakt aan de pers. 

WETSTRAAT 

De metode 
Het Parlement wordt door de uit
voerende macht onder de voet 
gelopen. In een voordien nooit ge-
evenaard tempK) worden uiterst 
belangrijke wetsontwerpen aan 
Kamer en Senaat opgedrongea 
De werkmetoden zijn er duidelijk 
op gericht iedere ernstige en diep
gaande behandeling onmogelijk te 
maken. 

Aandu id i ngen 

• De fysische en psychische uit
putting van parlementsleden door 
niet aflatende avond- en nachtzit
tingen gedurende weken Qsv. in de 
Kamer: grondwetsherziening, be
grotingswet staatshervorming, 
achteenvolgend of gelijktijdig in 
kommissies en openbare vergade
ringen enz.; maratons van 27 uren 
onafgebroken vergadering; in de 
Senaat: openbare zittingen tot en 
met tijdens het weekend). 

• De fysische onmogelijkheid 
voor de betrokken pariementsle-
den om zich degelijk voor te berei
den, hun politieke Instanties in te 
lichten, bevoegde middens te 
raadplegen enz., door teksten in 
extremis in te dienen, van Senaat 
naar Kamer over te schakelen, de 
zittingen aaneen te schakelen 
over alle weekdagen en zonda
gen; door de essentiële informatie 
en dokumentatie helemaal niet of 
slechts In extremis mede te delen, 
enz. 

• De gelijktijdige behandeling in 
Kamer en Senaat van onderdelen 
van eenzelfde (Xjlitiek geheel (de 
staatshervorming), dit In strijd met 
de eigen stelling van de regering 
dat de bijzondere en de gewone 
wet één geheel vormen. Dit heeft 
tot gevolg dat het ene onderdeel 
behandeld wordt zonder dat men 
het andere grondig heeft kunnen 
bestuderen en zonder te kunnen 
volgen wat In de andere kamer 
hierover wordt gezegd. Aldus 
wordt van het veel geroemde 
tweekamerstelsel een fiktie ge
maakt Verslagen worden In zeven 
haasten bij mekaar geflanst dan 
wanneer het voorbereidende wer
ken betreft inzake de staatsher
vorming. 

Alle normen en alle vormen van 
ernstig pariementair werk worden 
met een niets ontziende brutaliteit 
overboord gegooid. Dit gebeurt 
fielaas met de medeplichtigheid 
van de voorzitters van Kamer en 
Senaat wier taak het nochtans is 
In de eerste plaats de rechten van 

het Parlement ten overstaan van 
de regering te verdedigen en te 
vri jwarea 

Blijkbaar Is het wederzijds wan
trouwen tussen de regeringspartij
en zo groot dat de eerste minister 
een normale parlementaire werk
wijze niet meer aandurft uit vrees 
dat op leder ogenblik een krisis 
zou kunnen uitbreken. 

Tevens wenst men blijkbaar de 
Vlaamse openbare mening tijdens 
de vakantieperiode om de tuin te 
leiden en haar bij het hemenfien 
van het normale politieke seizoen 

voor vokjongen feiten te stellen. 
Want Inderdaad, de staatshervor
ming van deze regering is een mi
nimalistische, unitaristische opera
tie die uitgevoerd wordt op kosten 
van de Vlamingen. 

De staatshervorming 
De door de regering thans onder
nomen staatshervorming heeft 
niets te zien met een écht eeriijk 
en grondig federalisme. 

M i n i m a l i s t i s c h 

De voorgestelde autonomie is, 
naar haar omvang gemeten, mini-

In 's lands belang... 
Minister van Begroting Gaston Geens is bezweken onder het afmatten
de ministerieel en parlementair werk. 
Prompt werd medegedeeki dat hij tijdelijk wordt vervangen door 
CVP-partijgenoot Jos Chabert tevens minister van Openbare Werken, 
die trouwens ook ad interim fungeert als adjunkt-minister voor Neder-
larKÉse Opvoeding. We hopen voor het uithoudingsvermogen van land
genoot Chabert het beste. 
Maar tiet valt ons toch ook wel op dat de adjunkt-bevoegdheid van 
Geens niet werd overgedragen aan de onderwijsminister zelf, of even
tueel aan een CVP-excellentie die rrmder om harvjen heeft dan Chabert 
die behalve zijn full-time opdracht op openbare werken ook nog zetelt in 
alle biezondere ministerkomitees. 
Wat de opdracht van tjegrotingsminister betreft zou het binnen de CVP 
voor de hand moeten liggen dat gewezen minister van begroting en 
ekonomist Mark Eyskens deze ingewikkelde en ekonomisch-technische 
materie ad interim zou toegewezen krijgen. Maar, Geens gunt allicht zijn 
Leuvense rivaal dit pleziertje niet; hij ziet liever Eyskens op missionaris-
sentocht in verre landen.. In 's lands belang. 

maal. Het budgettair belang van de 
Ijevoegdheden die ondubbelzinnig 
(?) en volledig aan de Vlaamse en 
Franse gemeenschap (plus ge
west) worden toevertrouwd, ver
tegenwoordigt op dit ogenblik in 
de rijksmiddelenbegroting 86 nnil-
jard op een totaal van 1.022 mü-
jard, hetzij minder dan 8,5 procent 
Zelfs Indien men de personeete-
kosten erbij telt geraamd op plus 
minus 9 miljard waarin ook de ad
ministratie van het Brussels ge
west komt men toch nog maar tot 
95 miljard, hetzij nog steeds bedui
dend minder dan 10 procent Zo
ver Is het trouwens nog niet 
Dit Is de maat van het zogenaamd 
zelfbestuur: het strekt zich uit 
over minder dan 10 procent van 
de rijksmiddelenbegroting. Boven
dien worden de bevoegdheden 
beperkend omschreven en zijn er 
weggevallen die verworven leken 
(ontwikkelingssamenwerking). De 
predominance van het centrale 
gezag zal Ingeschreven worden in 
de grondwet zelfs. De residualre 
macht blijft aan het centrale gezag. 
Met federalisme heeft dit alles bit
ter weinig te maken. Het gaat veel
eer om een zekere decentrallzatie. 

Un i ta r i s t i sch 
Afgezien van het feit dat het leeu
weaandeel van macht en be
voegdheid blijft berusten bij het 
centrale pariement en de centrale 
regering is er nog een reeks recht
streekse of onrechtstreekse 
voogdijen en unitaristische tech
nieken ingebouwd. 

Financieel zullen de centrale rege
ring en het centrale pariement 
steeds een voogdij over gemeen
schappen en gewesten kunnen 
uitoefenen, (bij gewone we t bv. 
een programmawet kunnen dota
ties en ristorno's gewijzigd wor
den en zelfs teruggeschroefd). 
Bovendien heerst de grootste 
dubbelzinnigheid over de aard van 
de zogenaamde «pariementen» 
van gemeenschappen en gewes
ten. Men evolueert zeer duidelijk 
naar «taalgroepen» van het centra
le pariement wat de ontkenning is 
van een reële politieke autonomie 
en wat het politiek leven van de 
deelgebieden ondergeschikt 

maakt aan de centrale regerings
meerderheid. 
De provincies, gedecentralizeerde 
delen onder het centraal bestuur, 
blijven blijkbaar bestaan. 
Gemeenschapfjen en gewesten 
worden aldus Ingekapseld tussen 

de overmatige centrale staat en 
de in grote mate met de centrale 
staat samenwerkende provincies. 

O p kos ten van 
de V lam ingen 
De Vlamingen betalen de politieke 
en de financiële prijs van de ope
ratie. 

Politiek 
Fundamenteel komt de operatie 
staatshervorming erop neer, dat 
de Vlamingen hun laatete politieke 
drukmiddel en hun enig overgeble
ven troef uit handen geven, voor
aleer een van de meest belangrij
ke inzetten van de staatshervor
ming verwezenlijkt word t 
De Walen krijgen hun gewest gul 
medegefinancierd door de Vlamirv 
gen, zonder dat de Brusselse Vla
mingen werkelijk medezegging-
schap, medebeheer en financiële 
middelen bekomen in het hoofd
stedelijk gebied 
Bij wijze van voorfoeeW weze er
aan herinnerd dat de vorige rege
ring viel, naar aanlekJing van de 
woonplaat»4(westie van twee 
FDF-verkozenen — mevr. Ma-
thieu en de heer Qerfayt — om
dat er geen waarborgen voorzien 
waren voor de Brusselse Vlamin
gen. 
Thans bi jven mevr. Mathleu en de 
h. Qerfayt rustig zetelen in het 
Franse «deelparlement» en wor
den de Brusselse Vlamingen warv 
delen gestuurd met een bek>fte 
van «onderhandelingen», terwijl de 
Walen hun wensen Ingewilligd 
zien. 
Dat Is de Vlaamse strategie van 
de traditionele partijen. 
Financieel 
De huidige voorstellen bezegelen 
voor zeer lange tijd de alimentatie
prestaties van Vlaanderen ten be
hoeve van Wallonië. Het Vlaams 
belastingsgeld zal naar WaHonië 
blijven vloeien, ristorrro's of niet 
De dotaties (begrotingskredie
ten D blijven verdeeW volgens ver
deelsleutels die eenzijdig voorde
lig zijn voor Wallonië en die nog 
voordeliger worden voor Waltonlë 
naarmate Wallonië rijker word t 
Daar waar het verschil In beschik
baar Inkomen per Inwoner tussen 
Vlaanderen en Wallonië ongeveer 
500 fr. bedraagt wordt door het 
mechanisme van de verdeelsleu
tels meer dan 2.000 fr. per Inwoner 
méér aan Wallonië toebedeeld 
dan aan Vlaanderen. 
Bovendien beschikt men over 
geen enkele echte waarborg dat 
deze zogenaamde «solidariteit» 
ook ten gunste van Vlaanderen zal 
spelen, de dag dat het welvaarts
verschil zou omslaan ten nadele 
van Vlaanderen. 

Dat voor wat betreft de niet eens 
10 procent van de gedecentrali
zeerde middelen. Daarnaast en 
daartx>ven blijft meer dan 90 pro
cent van de middelen centraal en 
moet er ook rekening gehouden 
worden met de centrale transfer
ten ten nadele van Vlaanderen 
(gemeentefonds, provinciefonds, 
onderwijs, sociale zekerheid enzJ. 

Samenvattend dringt zich dan ook 
het volgende besluit op: 
Dit is geen echt eerlijk en gron
dig federalisme. Dit is een unita
ristisch geïnspireerde mini-re
gionalizering, op kosten van de 
Vlamingen en met opoffering van 
de Brusselse Vlamingen. 
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Iran: nog geen contra-revolutie 
De mislukte militaire putsch van 
vorige week in Iran blijkt niet het 
eerste symptoom van verzet te
gen de Khomeini-diktatuur te 
zijn. Het is echter wel de voor
naamste poging om de religieuze 
oligarchie omver te werpen. Bo
vendien blijkt het leger de hand 
te hebben gehad in het komplot 
tegen Khomeini en tegen zijn 
sterke hand, Seyyed Mohammed 
Beheshti. Deze is de sterkste lei
der van de sterkste politieke par
ti j in Iran, de Islamitische Repu
blikeinse Partij, die de volstrekte 
meerderheid heeft veroverd en 
die in het begin van vorig jaar 
door sommige waarnemers een 
bondgenoot van het westen werd 
genoemd! Deze keurig geklede 
en veel bereisde ayatollah, zoals 
het weekblad -Time» hem be
schreef, heeft zich inmiddels tot 
een machtswellusteling ontpopt, 
die voor geen geweld terug
deinst om het monopolie van de 
macht te veroveren, of in andere 
woorden gezegd, nu de basis 
legt om bij Khomeini's overlijden 
direkt de macht te grijpen. Daar
voor beschikt hij over een grote 
en goed georganizeerde partij, 
die nu reeds het nieuwe Iraanse 
parlement en dito regering naar 
zijn hand poogt te zetten. 

Van de epuratie en repressie, die 
volgt op de mislukte staatsgreep 

van een groep officieren en oud-
officieren, maakt Beheshti gebruik 
om ook lastige personen die met 
de putsch niets te maken hebben 
uit de weg te ruimen. Velen van 
die lastige personen behoren tot 
de omgeving van president (zon
der macht) Bazr, die steeds meer 
geïsoleerd raakt, ook al werd hij 
enkele maanden geleden met een 
bijna verpletterende meerderheid 
tot staatshoofd van Iran verkozen. 

Het nadeel van Bazr is dat hij geen 
organizatie achter zich heeft 
staan, zoals zijn rivaal Beheshti. 

Een ander voorbeeld van dit Iraan
se opgeruimd staat netjes is de 
aanhouding van twee neven van 
ex-premier Bakhtiar en van ver
scheidene vroegere vooraan
staanden. 

De putsch viel bijna samen met 
een — eveneens mislukte — 
moordaanslag op de laatste door 
de sjah benoemde eerste minister, 
Bakhtiar, die te Parijs verblijft en 
van daaruit een ondergrondse ak-
tie tegen Khomeini op het getouw 
poogt te zetten. Parijs geniet blijk
baar het voorrecht als basis te die
nen voor intngerende Iraanse poli
tici (Khomeini's hoofdkwartier was 
tijdens zijn ballingschap ook in Pa
rijs) Ofschoon de aangehouden 
daders (die strenge straffen riske-

Mohammed Beheshti, een keurig 
geklede en veel bereisde ayatol-

lah-

ren) beweren dat ze tot een Syri
sche verzetsgroep behoren of tot 
de Palestijnse Bevrijdingsorgani-
zatie, staat het zo goed als vast 
dat het om Iraniërs gaat of in elk 
geval om door Iran betaalde moor
denaars. Men mag er zich aan ver
wachten dat de repressie tegen 
de putschisten nog strenger zal 
zijn, precies door de mislukte aan
slag op Bakhtiar. 

Een ander gevolg van de putsch 
zou de verdere afzwakking en iso
lering van het leger kunnen zijn, of 
althans van de legerleiding, waar
toe nog officieren behoren die car
rière maakten onder de sjah. Kho
meini en gezellen slaan hen met 
wantrouwen gade. 

Er is trouwens het verlangen van 
de revolutionaire wachten om ge
leidelijk het leger te verminderen 
en op te slorpen. 

Deze opruiming heeft plaats ge
maakt voor een regime dat drie 
soorten executieven bevat: Kho
meini, die alles beheerst maar die 
de Strebers elkaar te lijf laat gaan, 
met name president Bazr en Be
heshti. De ene een generaal zon
der troepen, de andere beschik
kend over een partij en over een 
doorslaand gewicht in het parle
ment dat weldra de kwestie van 
de Amerikaanse gegijzelden zal 
bespreken. In dit laatste verband is 

er nog een vierde macht in Iran, nl. 
de zogenaamde studentengroep, 
die namens Khomeini spreekt en 
handelt in de zaak van de gegijzel
de Amerikanen. 

De islamizering van de vrouwelijke 
kledij, de invoering van lijfstraffen 
(geseling), de talrijke terechtstel
lingen (tot en met de steniging!), 
de onzekerheid over de toekomst 
de lamentabele toestand van de 
ekonomie (het Amerikaanse em
bargo laat zich toch gevoelen), dit 
alles drukt meer en meer op de 
Iraanse maatschappij, waarvan de 
lijksten reeds lang de vlucht naar 
het buitenland hebben genomen. 
Meer dan zeshonderd belangrijke 
ondernemingen gingen door sta
kingen ten gronde. Tot de vluchte
lingen behoren naar schatting drie
honderd industriekapiteins, wier 
afwezigheid zware gevolgen heeft 
voor de industrie (die feitelijk én 
de investeerders én de leidende 
technici kwijt is). 

Danus Shayegan, een bekende 
Iraanse islamitische filozoof, ver
geleek Khomeini kort na diens te
rugkeer me t . mahatma Gandhi. 
Shayegan zal vandaag een andere 
figuur moeten zoeken om er Kho
meini mee te vergelijken. Er is — 
jammer genoeg — keuze te over 
in de rij fanatici, dwingelanden, 
hardvochtigen, noem maar op.. 

Nieuwe veldslag om 
spreek- en initiatiefrecht 
STRAATSBURG — Na de overwinning in november 1979 van de 
Technische Koördinatiefraktie (11 leden, waaronder M. Coppieters) 
tegen de machtswellust van de Europese Volksparti j , de Britse kon-
servatieven en de liberalen, waardoor het bestaans- en spreekrecht 
van kleine frakties en onafhankelijken werd bevochten, kon men ver
onderstellen dat de konservatieve en machtswellustige meerderheid 
eens en voor goed haar les had geleerd. Maar toch, een nieuwe regle
mentswijziging werd op touw gezet (alsmaardoor met een EVP-rap-
porteur, de heer Luster) om het initiatief- en spreekrecht te beknotten. 
In de heftige debatten hieromtrent speelde Maurits Coppieters — sa
men met de Italiaanse radikalen op 8 en 9 juli een eersterangsrol. Met 
sukses bekroond, overigens! De wijzigingen werden verworpen. De 
CVP-staat kennen wij in Vlaanderen. De EVP-macht in Europa hebben 
we nu ook leren kennen- en bestrijden. De Vlaamse ACV-mandataris-
sen zwijgen in deze aangelegenheid dat zij zweten! Zi j rekenen erop 
dat de Vlamingen zich toch niet veel om Europa bekommeren- en dat 
een of ander KWB-manifest de «progressieve» vlag zal hooghouden. 

Inmiddels keerde de «Kommissie 
voor Jeugd en kuituur» een ad
viesverslag goed over een ont-
werp-resolutie van M. Coppieters 
'betreffende de oprichting van 
een bijzondere kommissie ter be
studering van de problemen voort
vloeiende uit de meertaligheid van 
de Europese Gemeenschap». 
Het verslag van de Britse konser-
vatief G.B. Patterson is een flink 
wapen tegen dezen die het Frans 
en het Engels zouden willen ver
heffen tot officiële gebruikstalen 
van de EG. 
Door moeheid en geldnood op de 
knieën geduwd, heeft het Euro
pees parlement dan toch het 
nieuw begrotingsontwerp '80 aan
vaard. 

Omdat geen enkele van de grote 
beleidslijnen voor een nieuwe Eu
ropese aanpak werd ingebouwd, 
had M. Coppieters — samen met 
de Italiaanse radikalen — een 
voorstel tot verwerping van de be
groting '80 ingediend. 

Dit voorstel werd met een verplet
terende meerderheid verworpen. 

Het zal nu wel voor iedereen dui
delijk zijn geworden dat de Raad 
van Ministers zich niet veel gele
gen laat aan het gepraat en aan de 
resoluties van het parlement! 

In antwoord op de verklaring na
mens de Raad, afgelegd door zijn 
nieuwe voorzitter, de Luxemburg
se minister Thorn, verklaarde M. 
Coppieters o.m.: 'Ik wil nog even 
stilstaan bij de verhouding tussen 
raad en parlement Ik meen dat 
mag gesteld worden dat, hoezeer 
wij ons ook hebben ingespannen 
en hoe stoer wij ons ook hebtyen 
gehouden, onze positie bij de raad 

er zeker niet op vooruitgegaan is: 
dat is herhaaldelijk gebleken, on
der andere in verband met het 
energievraagstuk. 
Ik moet ook zeggen dat wij geen 
enkele kontrole hebben op de be
langrijke problemen; neem bij
voorbeeld het werkkx)sheidsde-
bat Wij staan nog nergens-, de te
werkstelling moet thans de eerste 
prioriteit krijgen en ik hoop dat wij 
eindelijk samen met de raad een 
tjeleid kunnen uitwerken.' 
M. Coppieters heeft op 8 juli de 
volgende ontwerp-resolutie in
gediend in het EP: 
«Het Europese Parlement, 

• gelet op het feit dat het wel
slagen van de Europese inte
gratie essentieel verbonden is 
met de politiek van regionalis-
me, zoals neergelegd in de aan
bevelingen van de Verklaring 
van Gailhim/Galway van de 
konferentie van lokale en regio
nale overheden van de Raad 
van Europa, 
# gelet op de historische en 

kulturele verbondenheid van 
het Vlaamse Gewest in België 
en de regio Nord/Pas-de-Ca-
lais in Frankrijk, 
9 gelet op het belang van de 
grensoverschrijdende tewerk
stelling tussen genoemde re
gio's, 
verzoekt de regeringen van 
België en Frankrijk, in overleg 
met de genoemde regionale au
toriteiten, dringend betere kom-
munikatiemogelijkheden te 
scheppen tussen genoemde re
gio's, inzonderheid door: 
• het weer openstellen van de 
spoorverbinding Gent—Duin-
kerke/Dunkerque, heden on
derbroken te De Panne (Bel
gië), 
• dringend te voorzien in een 
degelijke openbare verbinding 
in aansluiting op spoorli jn 69 in 
vervanging van de voormalige 
spoorverbinding Poperinge — 
Hazebroek, waarvan het spoor 
amper vijf jaar geleden werd 
uitgebroken; 
• de nodige beslissingen te 

Wij in Europa 

nemen opdat de autoweg E5 
zonder verwijl vervolledigd kan 
worden tussen Veurne (België) 
en Kales/Calais (Frankrijk), 
mede in het vooruitzicht van 
een vaste verbinding met 
Groot-Brittannië.» 
Coppieters gunt de (hoofdza
kelijk Franse) tegenstanders 
van de autonomisten geen 
adempauze. Na het sterk ver
haal met dr. E. Simeoni — waar
van de Franse pers bol heeft 
gestaan — diende hij op 8 juli 
een nieuwe ontwerp-resolutie 
in 'Over een Europees Hand
vest ter bescherming van de 
rechten van volkeren en min
derheden'. 

Hij stelt voor een onlangs ge
publiceerde ontwerptekst van 
Handvest uitgewerkt in op
dracht van het «Internationaal 
Instituut voor Nationaliteiten-
recht» (München) als voor
beeld te nemen. 

Hoorn van Afrika 
De bedreiging met de dood 
door do rs t honger en cholera 
van anderhalf miljoen vluchte
lingen (waarvan 80 % vrouwen 
en kinderen) kwam ter sprake 
in een resolutie van MarshaM. 
Coppieters verweet de Kom
missie voor Ontwikkelingshulp 
een half jaar t i jd te hebben ge
nomen om dit verslag uit te 
brengen. Zijn amendementen 
strekten ertoe in ij ltempo een 
biezondere luchtbrug in te leg
gen; hef" gevaar voor epide
mieën tegen te gaan, financiële 
en technische bijstand te verle
nen voor het aanboren van on
diepe waterbronnen en een 
permanente informatie aan het 
parlement te verzekeren. 

In het vragenbulletin van 4 juli 
'80 stelde Coppieters drie vra
gen over de EG-maatregelen 
voor het behoud van de walvis
sen. 
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„Vijftiendwaashedentocht 
doorheen het verloederde 

land van De Witte §t 

Ondanks het Monumenten-
jaar, een Jaar van het Dorp, 
en de thans lopende aktie 
voor -Groene Ruimten» 
stellen wij maar al te vaak 
vast dat her en der aansla
gen op monumenten, histori
sche plekjes, en natuur
schoon zich ongebreideld 
voordoen. 

Maar dikwijls wordt het pro
test van de enkeling of zelfs 
van plaatselijke aktiekomi-
tees gesmoord in de admi
nistratieve en politieke mal
lemolen. 

In oktober van vorig jaar or-
ganizeerden VU-mandata-
rissen van Mechelen een 
opzienbarende elfdwaashe-
dentocht doorheen het 

> >a«u»Mka««mi; ' iEm««'v»£ M^nt;. 

Onzichtbare 
kerkschatten 
Tot voor enkele jaren was één van 
de biezonderste trekpleisters van 
Scherpenheuve! zijn kerkschat
ten. Pareltjes van kunstambacht 
en edelsmeedwerk. Momenteel 
zijn ze onzichtbaar; alhoewel toch 
niet verdwenen. Ze zijn veilig of)-
geborgen in één of andere kamer 
van de basiliek. Is het nu echt zó 
moeilijk om de talrijke bedevaar
ders deze unieke stukken van 
Vlaamse volkskunst te laten bekij
ken? 
Eeuwenlang waren de Paters Ora-
torianen verantwoordelijk voor de 
bediening en zorg van de basiliek. 
Sinds deze orde uit Scherpenheu-
vel verdween, bleef het klooster 
leeg en verlaten. Het klooster 
biedt echt een troosteloze aanblik. 
De stijlvolle gebouwen verkrotten, 
aangetast door regen en wind die 
ongestoord langs de kapotte rui
ten enorme schade aanrichten. 
Een andere funktie voor het kloos
ter zoeken is toch zeker niet moei
lijk? Een tip: misschien inrichten 
als jeugdheem? De onderaardse 
gang (gedeeltelijk) waardoor de 
Oratorianen vroeger van het 
klooster rechtstreeks in de basi
liek konden, zou zeer zeker aange
wezen kunnen zijn als tentoonstel
lingsruimte. Momenteel zijn ze «in
gericht» als rommelhok. 

Een loods die men 
Mariahal noemt 
In de prachtige (geklasseerde) 
omgeving van de basiliek vindt 
men de Mariahal. Het is een afzich
telijk gebouw dat doet denken aan 
een loods. Niet bepaald eerbiedig 
voor Mariaverering... 

Parkgebied 
Het vroegere kasteel van Scher-

CVP-BSP beleid te Meche
len. 
Zij het allicht met wat min
der allures en ook minder 
middelen heeft de VUJO 
van het arrondissement 
Leuven nu ook een gelijk
aardig initiatief genomen 
dat we zouden kunnen om
schrijven als 'de vijftien
dwaashedentocht doorheen 
het verloederde land van De 
Witte.' 
Scherpenheuvel-Zichem 
heeft inderdaad heel wat 
aan monumenten en land
schappen te bieden, maar is 
meteen een voorbeeld van 
een wanordelijk beleid ter
zake. 
Ernest Claes, de meester
verteller uit het Demerland, 

toverde een unieke wereld 
in zijn werken. Zijn land ligt 
evenwel op sterven; getui
gen uit het verleden zakken 
in mekaar. 
Uit respekt voor Ernest 
Claes heeft de VUJO van 
het Leuvense een eendags-
trip georganizeerd, en zelf 
ook ingelopen en ingereden 
op zondag 6 juli. Bij deze ge
legenheid gaven zij een dos
sier uit onder de titel: 'Het 
verloederde land van De 
Witte.' 

Hierin worden een 15-tal ge
vallen van monumentenver
waarlozing en natuurver
kwanseling aan de kaak ge
steld. 
Vujo heeft op haar tocht di
verse akties gevoerd: 

Spandoeken werden gehan
gen aan het in opbouw zijn
de jeugdcentrum in het park 
«Ster der Zee» te Scherpen-
heuvel (Weer een geval van 
CVP-natuurverkwanseling), 
aan het Elzenklooster 
(Vlaanderen verwaarloost 
zijn monumenten) en aan de 
Maagdentoren (Rika hoe 
lang nog? Restauratie nuD. 
Aan de kleine molen (H. 
Geestmolen) werd een kol-
lektebus gehangen met de 
vermelding -Steun de we
deraankoop van het molen-
rad in Nederland». 
Aan het geboortehuis van 
Ernest Claes werd een weg
wijzer geplaatst die links 
wijst naar «Museum Huize E. 
Claes» en rechts naar het 

«Museum van landschaps
vernietiging». 
Uit de Demer werd een wa
terstaai gevist dat ter ontle
ding werd meegenomen. 
Aan het Wittemonument op 
de Grote Markt van Zichem 
werd het dossier voorge
steld aan de pers en werden 
bloemen neergelegd («ter 
nagedachtenis van het 
schone land van de Witte»). 
Ten slotte heeft VUJO-arr. 
Leuven in de abdij van Aver-
bode een korte wijle ver
toefd bij het graf van Ernest 
Claes die niet alleen als 
schrijver maar ook als 
Vlaams-nationalist werd ge
huldigd (met bloemen en 
met «het gebed voor het va
derland»). 

Wie sag ooit Sighem 
aghterstaen... 

penheuvel in de Rozenstraat is nu 
bejaardentehuis geworden. Een 
zeer rustige omgeving voor be
jaarden, met een groot park, lom
merrijk en degelijk aangelegd. Dat 
zal binnenkort verleden tijd zijn; de 
oudjes moeten maar wat watte 
(watte?) In hun oorschelp stop
pen, want inderdaad, in het park 
(als parkgebied op het gewestplan 
aangeduid) bouwt men een ont
moetingscentrum voor de jonge
ren. 

Wat de moeite waard is... 
De basiliek, de omgeving van de 
basiliek, de Kruisweg, het Rozen
kranspark, vanaf 15 augustus de 
belaard, de kraampjes, de horeca, 
en ten slotte de oude windmolen, 
die In een landelijke omgeving al 
sedert jaren staat te rotten... 

Naar Zichem? 
Indien men wéét dat Zichem In de 
nabijheid van Scherpenheuvel ligt 
kan je er naar toe, uiteraard. Zoek 
echter niet naar een wegwijzer, 
die Is er gewoon niet Probeer het 
trouwens ook niet vanuit Averbo-
de. Als je niet langs de openbare 
weg Zichem wil bereiken, kan je 
proberen vla de oude spoorweg
bedding (van het lijntje Zlchem-
Scherpenheuvel — een gemiste 
kans voor een toeristisch lijntje). 
Voorzie je dan alvast van een hak
mes, en van een EHBO-kIstje. 

Van devote begijntjes 
Zoals elke middeleeuwse stad be
zat ook het «steedeken» Zichem 
een begijnhof (15de eeuw). Later 
vestigden zich er de Franciska-

nessen, tot het klooster «Ter EIze» 
tijdens de Franse revolutie werd 
opgeheven. Nadien werd er een 
tapijtenfabriek In gevestigd, nog la
ter een borstelfabriek. Momenteel 
Is er niets meer, enkel de grote ge-

De VUJO-ploeg van het arr. Leuven dat het dossier samenstelde en met 
z'n allen op stap ging en de verloedering aanvi/ees. 

bouwen die getuigen van vergane 
glorie. De ingangspoort Is geklas
seerd, maar de eigenaar-aanne
mer schijnt er een sport van te ma
ken om met zwaar materieel tegen 
diezelfde ingangspoort te rijden. 

De Demer... riool 
De Demer was eertijds bevaar
baar; daarvan getuigen nog de 
meerstenen die her en der ver
spreid staan, en zeker en vast de 
ophaalbruggen. Een klassiek zicht 
op Zichem was het houtwerk over 
de Demerbrug; tijdens de verfil
ming van «De Witte van Sichem» 
In 1979 wou de decorploeg van de 
film dit verdwenen typische hout
werk stevig namaken. Zij stelden 
dit voor aan het gemeentebestuur, 
maar het werd om onbepaalde re
denen geweigerd. 

Over sluizen, 
raderen en watermolens 
Tot voor een tiental jaar was de 
ganse Infrastruktuur, nodig om 
granen te malen, In Zichem aan
wezig. Vooreerst had men uiter
aard molens nodig; die waren er: 
de Grote Molen, In de nabijheid 
van de St.-Eustachluskerk, en de 
Kleine Molen (H. Geestmolen) in 
de nabijheid van de huidige Ernest 
Claesstraat. De Grote Molen is in-
takt; in princlep kan hij nog malen, 
maar dan op gedeeltelijke kracht, 
want de nodige sluizen werden 
gedeeltelijk afgebroken De huidi
ge eigenaars kunnen uiteraard 
niet instaan voor het onderhoud 
en vooral het behoud van de mo
len; we mogen echter wel stellen 
dat een klassering zich opdringt; 
de molen is bekend over het gan
se land want hij verschijnt In belde 
verfilmingen van «De Witte». 
Minder fraai ziet de H. Geestmo
len eruit Flagrant is dat het oude 
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Kerkschatten vertxjrgen in een of andere kamer van de basiliek... 

molenrad momenteel ergens in 
Nederland dienst doet.. 

Het Witte Paard 
Het oudste pand van Zichem vin
den we terug op de Markt; de 
vroegere afspanning «Het Witte 
Paard» dateert van 1617 en v»/as 
vroeger het tolhuis waar de 
scheepslieden hun tol dienden te 
vereffenen. Later werd het een af
spanning met herberg. Het mo
menteel nog behouden pand is 
een gedeelte van het vroegere tol
huis; gelukkig werd het huis ge
klasseerd zodat het voor het na
geslacht bewaard blijft Dank zij 
de inspanningen van de huidige 
bewoonster Alina Vos met behulp 
van volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers kon dit erfgoed worden 
gevrijwaard. De vraag blijft echter 
steeds: wat in de toekomst? Het is 
de wens van de eigenares er ooit 
een streekmuseum te herbergen. 

De Zichemse reus-
Ernest Claes noemde hem de 
«Reus van Zichem», hij wordt ook 
wel Vat van Zichem, Mariëntoren, 
Merkentoren maar vooral Maag-
dentoren genoemd. Een restant 
van de grootse burcht van Zi
chem, die door de troepen van 
Alexander Farnese grondig werd 
verwoest. Momenteel is de Maag-
dentoren, ondanks zijn historisch 
verleden, een onthoofde «reus die 
op zijn dood ligt te wachten». Hij 
werd opgetrokken rond 1384 en is 
nog een van de weinige overblijf
selen van onze krijgsbouwkunde. 
De Maagdentoren werd in 1895 
gekocht door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en kort na
dien gerestaureerd. Dat is dan ook 
het laatste wat ermee gebeurde. 
Hij staat daar, trots en pal, afge
brokkeld met her en der stenen 
erom heen. Bij harde wind is het 
gewaagd in de buurt van de toren 
te komen. 

Waar nu de sporthal 
staat 
Hier stond vroeger de gemeente
school. De uitleg van de toeristi
sche gids binnen een jaar... Straffe 
toeren, niet alleen omwille van het 
verdwenen strafkamertje... Een 
bezienswaardigheid als de andere, 
maar belangrijk omwille van zijn 

plaats in het werk van Ernest 
Claes. Het is nu te laat alleen de 
puinen tonen ons een glimp van 
de plaats waar de jonge Ernest 
Claes school liep, en waar de ou
dere Claes zijn Witte situeert. Het 
gebouw was overigens nog in 
goede staat; niettemin wou men er 
per se een nieuwe sporthal zien; 
geplakt aan een nog resterend 
stukje school... We hebben niets 
tegen sportinfrastruktuur; die 
sporthal is evenwel ook elders 
mogelijk. Het heeft niet mogen 
zijn... 

Links het Ernest 
Claesmuseum 
Rechts het Museum van 
Landschapsvernieling 
Het schijnt niet nodig te zijn de al
oude zaak rond Huize Ernest 
Claes andermaal op te rakelen. 
Een resem van onmogelijk geach
te zaken.. We plaatsen ze toch 
nog maar eens op een rijtje: In 
1966 kocht Jan Van Hemelrijck 
Huize Ernest Claes; een jaar later 
werd het museum geopend in de 
aanwezigheid van Ernest Claes In 
1970 wordt een aktie gevoerd om 
het geboortehuis van E Claes en 
zijn omgeving (Het Land van Floe-
re het Fluwijn) te laten klasseren; 
op 18 mei 1972 verschijnt het klas-
seringsbesluit in het Staatsblad. 
Ondertussen was de buur, indus
trieel Huybrechts van de achter 
het geboortehuis gelegen potte-
bakkerij, reeds begonnen met het 
ophogen van de lager gelegen 
weide. Een bouwvergunning was 
intussen onrechtmatig afgeleverd; 
een juridisch steekspel begon. Op 
29 juli 1974 verklaarde Rika De 
Backer, minister van Nederlandse 
Kuituur: 'Voor Zichem zullen wij, 
als het moet, vechten tot het bitte
re einde...' De belofte van Rika is 
nog lang niet afgelost; de woning 
is afgewerkt, reeds twee jaar be
woond, en helemaal ingencht 

De Voortberg: 
Kies hier je eigen 
weekendhuisje in Testelt 
De prachtige Voortberg heeft 
reeds heelwat te lijden gehad; 
voor een paar jaar werd er een te-
levisiemast op geplaatst die het 
zicht op de berg verbrodt De berg 
is intussen volgeplant met week
endhuisjes; wegen werden afge
sloten. Men maakt het de wande
laars onmogelijk te genieten van 
die heerlijke Voortberg... Deze 
verblijven zijn illegaal: wanneer 
verdwijnen ze? 

Voor Informatie In verband met de 
eendagstrip en het vijftlendwaashe-
den-dossier kan men terecht bij 
VUJO-verantwoordelIjke Vital Geer-
aerts, Louis Woutersstraat 33, 
3010Wllsele. 

Zichems Bzenklooster, getuige van vergane glorie.. 

ue Maagaentoren, -opgepast vallende stenen:.. 
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FF Toch, goede menschen 
waren het" 

'Ons huis stond langs den 
steenweg van Zichem naar 
Averbode, daar waar langs bei
de zijden van de baan een stuk 
labeurland ligt, de Worp, en 
waar ommetom de groene vlak
te van de Demervallei zich uit
strekt Het is een schoon en 
frisch land. Naar het noorden 
toe is de vallei afgesloten door 
den Weef berg en de Averbode-
sche bosschen, waarboven de 
blauwe daken en de witte toren 
van het klooster zegenend uit
steken. Oostwaarts glijden te
gen den einder weg de groene 
heuvelen van het Grasbosch en 
den Landenberg, waarachter 
het antieke Diest zich verduikt 

De zuidelijke heuvelenrij heet 
Vinkenberg, Scherpenheuvel, 
met den vierkanten en den ron
den toren, en Keyberg, en west
waarts eindigt het dal tegen den 
zweren blok van den Testelt-
schen berg. Al deze 'bergen' 
zijn maar heuvels of hoogten, 
die een zachte op en neergaan
de lijn trekken langs den hori
zont Het Demerdal, daartus-

schen, is een effen weidevlakte. 
Waar de grond begint te klim
men, naar Scherpenheuvel toe, 
wordt hij vruchtbaar akkerland. 
Zichem ligt aan den voet van 
die helling en buigt zijn grijzen 
kop over het groene Demerwa-
ter Van zuid naar noord, van Zi
chem naar Averbode, loopt de 
steenweg, de Westelsche baan, 
en van oost naar west, van 
Diest naar Testelt, vloeit de De-
mer in grillige bochten door de 
beemden. Alleen langs den 
steenweg stonden in mijn kin
derjaren enkele huizen. 

Een schoon land, en een oud 
land. De menschen in de vallei, 
van Zichem en Averbode, Ox-
laar en Testelt, leefden er nog in 
de overgeërfde tradities, met de 
oude gewoonten in alle dingen, 
met het stampvast voorvader
lijk geloof en bijgeloof Ze spra
ken er nog met woorden en 
zegswijzen waarvan er sommi
ge wel uit een ver verleden 
moesten stammen. Als de drei
gende dondertorens boven den 
rand van den einder oprezen. 

spraken ze van 'hamerslagen 
wolken: Kwam er een dikke ne
vel op, noemden ze dat een 
'wolvenlucht'. Ze hielden er de 
familiebanden sterk aan en hiel
pen elkaar in den nood Ruw van 
aard en denken, hadden ze ook 
al de gebreken die daarmee sa
mengaan, vooral in de afgele
gen gehuchten. De kinderen 
werden hard groot gebracht 
Als het kermis was, en bier en 
jenever de koppen heet maak
ten, werd er met de messen ge
vochten, de mannen van het 
eene gehucht tegen die van het 
andere. De kermis voorbij, kwa
men ze tot zich zelf, werden ze 
weer stuursch stil, en wijs, en 
met den nasleep van gendar
men en tribunaal zaten ze nog 
weken lang 's avonds voor den 
haard te prakezeeren over het 
geval, en over eigen onschuld 
en deugdzaamheid, terwijl ze 
's nachts niet slapen konden 
van schrik als getuigen te zullen 
moeten verschijnen of er in be
trokken te worden. Toch, goede 
menschen waren het' 
Ernest Claes, in 'Jeugd'. 

Hta« 
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De grabbelton 
^ Ê V r i j d a g — S o l d a t e n te p a a r d (The H o r s e Sold iers) is e e n 
^ ^ oor logs f i lm van J o h n Fo rd (1959) en aangez ien J o h n 
^ ^ W a y n e er d e hoo fd ro l in spee l t is he t een oor logs f i lm ge
w o r d e n m e t e e n w e s t e m t i n t j e A n d e r e ak teu rs Wi l l iam Ho lden, 
C o n s t a n c e T o w e r s e a (BRT 1) - V a r a ( N e d 1) b reng t e e n ui tge
b re ide dokumen ta i r e ove r ges laagde en minder ges laagde expen -
m e n t e n me t s p r e k e n d e apen o f apen w a a r m e e mensen z o u d e n 
k u n n e n k o m m u n i c e r e n Cent raa l s taat Penny Pat te rson d ie haar 
gonl la K o k o mee r dan v i e r h o n d e r d t ekens aan leerde ( K o k o , de 
s p r e k e n d e go r i l l a ) 

^ H Z a t e r d a g — BRT-TV staat deze a v o n d hoofdzake l i j k in 
^ ^ he t t eken van d e O l y m p i s c h e S p e l e n — T r o s ( N e d 1) 
^ ^ herhaal t d e muzika le f i lm O l i v e r van Sir Ca ro l R e e d 
(1968) naar d e musica l van Lionel B a r t d ie in d e ja ren zesbg m e t 
s u k s e s in d e tea te rs van L o n d e n e n N e w Y o r k l iep D e z e musical 
IS ne t als d e r e e k s Dav id (Dopperf ield, gebasee rd o p e e n w e r k van 
Char les D i ckens d e r o m a n Ol ive r T w i s t e e n mi ld -humonst ische 
terugb l ik o p zi jn a rmoed ige j e u g d — M e t zi jn f i lm R e m b r a n d t 
( z w - w - 1 9 3 6 ) s c h e t s t e d e b e f a a m d e reg isseur A lexande r K o r d a 
e e n t r e f f end bee ld van d e f iguur e n het karak te r van d e kunst 
sch i lder R e m b r a n d t van Ri jn D e t i telrol w o r d t gespee ld d o o r d e 
g rond ig o p d ie ro l voo r t j e re ide O i a r l e s Laugh ton (Va ra - N e d 2) 

^ÊÊ Z o n d a g — P r i nsen en n o m a d e n m e i s j e s is e e n v o o r 
^ ^ j Wes te r l i ngen m e r k w a a r d i g e dokumenta i re , d ie o p he t 
^ ^ ee rs te gez ich t gaat o v e r d e g r o o t s t e kame lenmark t van 
A z i e d ie jaarl i jks w o r d t geo rgan izee rd in Pushkar (NW-Ind ia) Hier 
w o r d e n z o w a t 5 0 0 0 0 kame len te k o o p o f in ruil a a n g e b o d e n 
M a a r bij deze ge legenhe id t re f fen d e versch i l lende fami l ies e n 
s t a m m e n elkaar En er w o r d t u i teraard met al leen o v e r kame len 
g e p r a a t V o l g e n s e e n o e r o u d e t radibe k iezen s tamvade rs een le
venspa r tne r v o o r hun , n o g j onge k inde ren en k le ink inderen En 
d ie tradi t ie w o r d t n o g s tnk t t oegepas t ( N C R V - N e d 1) H ie rop 
vo lg t n o g maar e e n herhal ing d e m e t enke le pn jzen bedach te 
Br i tse TV-f i lm D e l i e fde v a n D o n a l en Sa l l y o v e r l iefde tussen 
geeste l i jk gehand icap ten G e r a r d Kel ly en Sy lves t ra Ie Tourze l 
(be iden 21 jaar) spe len o p o n t r o e r e n d e w i j ze d e hoo fd ro l len — In 
d e reeks po r t re t t en van h i s tonsche f iguren uit deze e e u w d ie d e 
V P R O ui tzendt ( N e d 2) k o m t v a n a v o n d e e n po r t re t van C h a r l e s 
de Gau l l e aan d e b e u r t 

^^k M a a n d a g — B R T b r e n g t v a n a v o n d d e halve f inale van 
m^^ K i j k u i t en w i n , e e n k w i s ove r ve rkee rsged rag , ve rkeers -
^ ^ / r eg lemen ten enz. He t to ta le d iep tepun t in d e onginal i te i t 
e n inven tv i te i t van o n z e B R T D e prezenta t ie is navenant — T ros 
( N e d 1) p rezen tee r t H o n d e n en m e n s e n : s a m e n o p s c h o o l , een 
opmerke l i j ke Bn tse dokumen ta i r e o v e r hoe het eraan toegaat o p 
e e n S c h o t s e schoo l v o o r op le id ing van b l inde-gele idehonden en 
v o o r b l inden d ie van d e d ie ren gebru ik wi l len m a k e n — Hierna 
k o m t d e b e k e n d e en al vaak o p T V v e r t o o n d e Franse oor logsf i lm 
D e He l van D u i n k e r k e n ( W e e k - e n d a Z u y d c o o t e ) van H e n n Ver -
neuil (1964) m e t Jean-Paul Be lmondo , C a t h e n n e Spaak, G e o r g e s 
G e r e t H ienn gaat het hoofdzake l i j k o v e r d e o n t r e d d e n n g van een 
ongeo rgan i zee rd t e r u g t r e k k e n d leger He t verhaal beva t enke le 
gebeur ten issen zoals d ie in werke l i j khe id in he t w e e k e n d van 1 -2 
juni 1940 p la t svonden aan d e Franse k u s t — Z D F gaat e e n pit t i 
ge r r icht ing uit Raque l W e l c h maak t een muzika le were ld re is , 
waar in zij haar ta len ten als zangeres , danseres , tonee lspee ls ter e n 
s e k s s y m b o o l vo lop t e n t o o n s p r e i d t 

^ Ê D i n s d a g — B R T draai t een merkwaa rd ige f i lm V i t a d l L i -
^ J gabue , een b iogra f ische f i lm van de Italiaanse reg isseur 
^ * ^ Sa lva to re Noc i ta (1977) o v e r d e b izarre in Zw i t se r l and 
g e b o r e n naïeve schi lder A n t o n i o L igabue — D e l ie fhebbers van 
J o h n W a y n e en van d e w e s t e r n k u n n e n te rech t bij A R D In D re -
c k i g e s G o l d (The Tram Robbe rs ) spee l t J o h n W a y n e d e rol van 
Lane, d ie s a m e n me t vi j f geze l len e e n k lus je to t e e n g o e d e inde 
b rengen in o p d r a c h t van d e ee rba re M r s L o w e Maa r Lane en zi jn 
maa ts h e b b e n z ich lelijk in 't oo t j e laten n e m e n d o o r M r s L o w e die 
ui teindel i jk e e n hoer t je bl i jkt te zi jn Da t n e m e n d e zes mannen 
m e t Regie Bur t K e n n e d y (1972) V e r d e r m e t A n n M e r g r e t ( M r s 
L o w e ) , R o d Tay lor e a 

^ Ê W o e n s d a g — O t t o Preminger , een uit Du i ts land gev luch-
^ ^ j t e j o o d s e tonee l reg isseur d ie in A m e n k a zi jn n i euwe roe-
^ i ^ p ing o n t d e k t e d e f i lm Hij maak te in 1962 d e f i lm S t o r m 
o v e r W a s h i n g t o n (Adv i se a n d c o n s e n t z w - w ) H ienn w o r d t een 
persoon l i j ke ve te tussen t w e e A m e n k a a n s e sena to rs u i tgevoch
ten D e ene, Rober t Le f f ingwel l (Hen ry Fonda) maak t kans o m be
n o e m d te w o r d e n to t min is ter van Bu i ten landse Z a k e n Lef f ing
we l l IS v o o r on tspann ing D e andere , sena to r C o o l e y (Char les 
Laugh ton ) hee f t een f jersoonl i jke w r o k t egen Lef f ingwel l C o o l e y 
b o u w t zi jn s t r i jd t egen Lef f ingwel l o p r o n d d e k o u d e oor log , d e 
on tspann ing e n d e kommums ten jach t (BRT 1) — T g v d e p lecht i 
g e openste l l ing van d e nauwkeu r i g ge res tau ree rde konink l i jke ap)-
pa r t emen ten en van d e b e r o e m d e Spiegelgar i j in he t kas tee l van 
Versa i l les b iedt d e Franse T V e e n feestel i jk kuns tp rog ramma aan 
in Eurovis ie N O S ( N e d 1) n e e m t het ove r 

^ÊÊ D o n d e r d a g — In deze k o m k o m m e r t i j d beg in t een w e e k -
^ T j ove rz i ch t van d e TV-p rog ramma 's s terk te l i jken o p een 
^ ^ f i lmrubr iek D e a f levenng van H o l l y w o o d , e e n reeks ove r 
d e A m e n k a a n s e f i lm is g e w i j d aan t w e e reg isseurs, t w e e f i lmreu-
zen, d ie e e n totaal ande re sti j l hadden maar mees te rs w a r e n in 
h u n g e n r e Cec i l B D e Mi l le en Er ich v o n S t rohe im (BRT 1) - O p 
N e d 1 ( K R O ) k o m t de psycho log i sche thnl ler The C o n v e r s a t i o n 
van Francis Fo rd C o p p o l a (1974) me t G e n e H a c k m a n in de rol 
van Har ry Caul , e e n man die b e k e n d staat als de bes te afluister-
speciai is t in het land In d e f i lm w o r d t een o n d e r w e r p aangeraakt 
da t in d e w e r e l d van vandaag e e n s teeds g roe iend p rob leem 
v o r m t de aantast ing van d e persoon l i j ke vr i jhe id, d e p n v a c y — 
T R O S ( N e d 2) herhaal t K o m van het dak af, een dol le k lucht van 
M ichae l P e r t w e e ( A bit b e t w e e n the tee th) 

Tt/-PROGR/iri|YlK<? 

Vrijdag 

BRT 1 

1600 OS-Moskou (reportage) — 
1930 Emilie (stnp) - 1945 
Nieuws — 2015 Soldaten te paard 
(film) — 2210 Zomeragenda — 
2220 Puur kultuur_ over derden 
- 2250 Nieuws 

BRT 2 
1930 OS-Moskou (reportage) — 
21 00 De Muppet show — 2125 
Cassata (f J - 21 50 OS^VIoskou 
(reportage) 

NED. 1 
1900 Wereldkampioenschap cir
cus 1978 — 1955 Koko, de spre
kende gonlla (dokJ — 2115 Cïleo 
Laine show — 2210 Nieuws — 
2230 OS-Moskou (verslag) — 
2335 Nieuws 

NED. 2 
1849 Musti (stnp) - 1855 
Nieuws — 1859 Zo vader, zo 
zoon (speO 1925 De vondelinge 
( f j - 2000 Nieuws - 2027 Da
vid Copperfield (f J - 2125 Speel 
's met licht klassiek (spel) — 2225 
Ouagadougou, een markt in West-
Afnka (dokJ — 2310 Kerkepad 
'80 — 23 35 Gesprek met de minis-
ter-president — 2350 Nieuws 

RIB 1 
1330 os -Moskou - 1915 Waal
se gewestelijke aktualiteiten — 
1930 Nieuws — 1955 Le franco-
phonissime (spel) — 2020 II etait 
une fois le pouvoir (reportage) — 
21 15 La communion solennelle 
(film) - 2255 Nieuws 

ARD 

1620 Widerstand im 3 Reich 
(dok) - 2000 Nieuws - 2030 
üek)e auf der Flucht (film) — 22 45 
Bencht uit Bonn — 2315 Der Chef 
( f j — 000 Nieuws 

ZDF 

1820 Western von Gestem — 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
joumal - 2015 Hotel Royal (TV-
spel) — 2145 Heute-Journal — 
2215Kultureel magazine — 2300 
Khartoum-Der Aufstand am Nil 
(film) — 1 00 Nieuws 

D 3 
18 30 Het versteende woud (dok) 
— 1915 Het paard en zijn ruiter 
(reportage) — 2000 Nieuws — 
2015 Zugen der Zeit (diskussie) 
— 21 00 Der Weg des Hans Monn 
Hoe men in een psychiatnsche kli
niek behandeld word t (dokJ — 
21 45 NDR-Talkshow 

LUX 
1900 Nieuws — 1930 Le succes 
de l'ete — 2000 Reeks over be
kende ontdekkingsreizigers (dok) 
— 21 00 Iwo Jima (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1944 Camera au poing (dokJ — 
2000 Nieuws - 2030 L'enterre-
ment de monsieur Bouyet (TV-
film) 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Winnetou 
( f ) — 21 35 Literair programma — 
2255 Nieuws — 2300 Paris nous 
appartient (film) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (ma
gazine) — 21 30 La ruee vers I eau 
(vanete) — 2225 Nieuws 

BBC 1 
14 45 Nieuws — 15 00 The coura
ge of Black Beauty (jeugdfilm) — 
21 10 Des 0 ' 0 ) n n o r Show -
2200 Nieuws — 2225 Starsky & 
Hutch ( f ) — 2315 Jongerenont
moeting in Sidmouth CdokJ — 
2345 Nieuws - 020 Killer Cfilm) 

BBC 2 
18 50 Regionaal magazine — 1915 
Cncket (reportage) — 19 45 De al
batros (natuurfilm) — 21 10 Dallas 
( f ) — 2200 Violette et Frangois 
(film) 

ITV 

1400 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1830 Regionaal magazine en 
nieuws — 23 00 Nieuws en regio
naal nieuws — 23 25 Opinions Un
limited (diskussie) — 005 The 
Pumpkin Eater (film) 

Zaterdag 

BRT 1 

1455 OS-Moskou (reportage) — 
1925 Emilie (stnp) — 1945 
Nieuws — 2010 De dokter heeft 
het dnjk (f J — 20 35 Terioops — 
21 20 Luchtmacht-taptoe te Brug
ge (reportage) — 2220 Nieuws 
— 2235 OS-Moskou (reportage) 

NED. 1 

15 30 Nieuws — 15 32 Wollies we-
retó (filmpje) — 1550 In de soete 
suykertxil (fJ — 1610 Pommetje 
Horiepiep ( f ) - 1900 Woody 
Woodpecker (stnp) — 1906 Oli
ver (film) — 21 30 Internationaal 
country festival — 2212 Nieuws 

NED. 2 

1700 Laurel en Hardy - 1849 
Musti (stnp) — 1855 Nieuws — 
1859 Sprookjes van overal (stnp) 
— 1908 Popkaravaan — 2000 
Nieuws — 2027 Man over de 
vloer ( f ) — 2052 Remt)randt 
(film) — 2215 Achter het nieuws 
— 23 00 Sterke verhalen (anekdo
ten) — 2330 Nieuwa 

RTB 1 

1915 Waalse gewe»tsli)ke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws. — 1955 
Animaux au soleü (dokJ — 2020 
Scaramouche (film) — 2210 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2030 Per saldo 
Mord (tv-spel) — 2 2 00 Nieuws — 
2220 Julie Felix (portret) - 2250 
Ein Mann wirdt gejagt (film) — 
050 Nieuws 

ZDF 

2015 Musik ist trumpf (koncerO 
— 21 45 Nieuws - 21 50 Das ak-
tuelle Sport-Studio - 2305 De 
tweede vrouw (film) — 015 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Die Hand 
auf den Augen (tv-film) — 21 15 
Lord Butler hennnert zich (dokJ — 
21 30 Wilhelm Riegger Filmvorfuh-

LUX 
1955 Nieuws — 2000 La chute 
des aigles ( f ) — 21 00 La regie du 
jeu ( f ) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Camera au poing (dok) — 
2000 Nieuws - 2030 Festival de 
Provins (show) - 21 30 Starsky 
et Hutch ( f ) — 22 25 C'est arrive a 
Hollywood (dok) — 23 00 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Remane-toi 
(teater) — 2215 Ray Charles a 
Montreux (show) 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Holiday on ice (show) — 
2125 Les liaisons dangereuses 
(teater) 

BBC 1 

11 10 Film - 1810 Nieuws -
20 00 Fnendly persuasion (film) — 
2140 Nieuws - 2205 Telford's 
Change (fJ 

BBC 2 

2020 Dallas ( f ) - 21 10 Portret
ten van kunstenaars en musici 
(dokJ - 2210 Het politiekorps in 
Hong Kong (dok) - 2310 The 
curse of the Werewolf (gnezelf ilm) 
— O 45 Return cal! to Brass Tacks 
(diskussie) — 055 From kjeyond 
the grave (gnezelfilm) 

ITV 

1415 Nieuws — 1420 Paarden
rennen (reportage) — 1755 
Nieuws — 20 00 Trevor Baker's all 
weather show — 22 30 Nieuws — 
035 Have qirls will travel ( f ) 

Zondag 
[ 27 JULI 

BRT 1 

1000 Eucharistievering en Zeewij-
ding in Blankenberge — 1400 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1430 De gegijzelden (jeugd
film) — 1530 OS Moskou (repor
tage) — 1935 Emilie (stnp) — 
19 45 Nieuws — 2015 Een familie
kroniek (f J — 21 05 Lied van mijn 
land (Vlaamse liederen) — 21 30 
OS-Moskou 0-eportage) — 2300 
Nieuws 

NED 1 
16 30 Tenniskampioenschap (re
portage) — 1900 Nieuws — 
1905 Wollies weretó (f J - 1910 
(^n ta te Domino (kerkmuziek) — 
1945 Pnnsen en nomadenmeisjes 
(dokJ — 2030 De liefde van Donal 
en Sally (tv-spel) — 21 50 De ver
geten ooHog (dokJ — 22 45 Bole
ro (koncerO — 2305 Nieuws 

NED 2 
1530 Nieuws. — 1535 Koning 
Bolo (fJ — 1605 De man van At
lantis (f J - 18 00 OS-Moskou (re
portage) — 1900 Mus t (strip) -
19 06 Studio Spor t - 19 55 Huma
nistisch VertxxxJ — 2000 Nieuws 
- 2005 AU in the family (fJ -
2030 De GanM (portreO - 21 15 
Instant pictures (film) 

RTB 1 
20 05 Herev Tov Karmon Dancers 
and Singers (folklore) — 21 05 La 
guerre des enfants (dok over 
Noordierse kinderen) — 2215 
Nieuws 

ARD 

16 00 Vier Stunden von Elbe 1 (tea
ter) — 1745 Vrouwen in de top
sport (dok) — 2000 Nieuws — 
2030 Tatort ( f ) - 2205 Nieuws 
— 2210 Was ist heute konserva-
t i v ' 

ZDF 

10 (X) Programma-overzicht — 
1030 Eskimo's (reportage) — 
1615 Das Musik-Portrat (Herbiert 
von Karajan) — 1715 Nieuws — 
1830ParadiesederTiere(dok) — 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Der Mann, 
der Sherlock Holmes war (film) — 
21 10 Sport am Sonntag — 21 30 
Sudsee - reiches, armes Meer (re
portage) — 2215 Reinhard Mey -
France mon amour — 2315 
Nieuws 

D 3 

1855 Charlie Chan am Broadway 
(film) - 2000 Nieuws - 2015 
Hoe een grammofoonplaat ont
staat (dok) — 21 05 Wer will denn 
heute noch K inder ' (reportage) 
— 21 50 Projektionen (kortfilms) 

LUX 
17 30 Ptite tête de troufion Cfilm) 
- 1900 Nieuws - 1905 Doux 
Pays-Bas des vastes pleines fleu 
res (dok) — 21 00 Le chevalier 
des sables (film) 

F 1 
14 20 Billy Smart Cirkus - 1505 
Brasil Tropical (show) — 1610 L e-

nergie c'est nous — 1i 
en kleuren in de trop 
(dok) - 2000 Nieuv 
Trapeze (cirkusfilm) 

A~2 

2000 Nieuws - 203' 
frontieres — 22 00 Jap 
ge) - 2330 Nieuws 

F3 
2030 Les merveilles 
(dokJ - 21 00 Rugby 
op antenne — 2200 
2215 Bajonette au c 

BBC 1 

1410 Salomon and Shi 
2000 Conrack (filml 
Nieuws — 2200 Th 
(tv-spel) - 2300 Ma 
2335 Nieuws 

BBC 2 

2015 Ontwikkeling vai 
luchtvaart (dok) — 21 
- 21 10 Peter Skellei 
21 40 Kunstrubnek -
ward Hughes (dokJ 

ITV 
1500ThePnmeof MIS 
die ( f ) - 1600 Anc 
played on (show) — 11 
- 2015TheSacket ts 
2200 Nieuws - 231 
Sonq — OISTheChn 

Maande 
28 

BRT 
1500 OS-Moskou (rei 
1925 Emilie (stnp) 
Nieuws - 2015 Kijk 
(kwis) — 21 10 Rot£ 
2200 OS-Moskou (rei 
2315 Nieuws 

NED. 1 
1900 Koning Bolo (f 
Honden en mensen 
school (dokJ - 2025 
Duinkerken (film) — 2', 

NED. 2 
18 49 Musti (stip) - 1i 
- 1859 Alleen op de 
- 1925 Dirk van Hav 
- 20 00 Nieuws - 2C 
uit (show) - 2120 
22 05 Televizier magaz 
Nieuws 

RTB 1 
1915 Waalse geweste 
teiten — 1930 Nieuv 
Rue des Frames (film) 
la recherche d un nou' 
(dok) - 2220 Nieuv 

ARD 
1610 Nieuws - 175( 
1800 Kintopp - Ennm 
Alfred Biolek Komisct 
kellner - 1810 Gehe 
Meeres (dok) - 20: 
von Monte Chnsto (1 
Boston wird 350 (dol 
Verstehen sie Spass 
ningsprogramma) — 
themen - 2315 ' 
Wahrheit (film) - C 

ZDF 
1900 Nieuws - 192 
im ZDF - 2015 «Ui 
gann ich zu Leben» ( 
Nieuws — 21 30 Eingi 
- 2300 Raquel Wel 
2350 Nieuws 

D3 
20 00 Nieuws - 201 ' 
Schweizervolki» (dok 
Gib keinen Trottel e 
(film) - 22 25 Heiml 
per-8-films) 

LUX 
1955 Nieuws - 20 C 
des batailles du pass 
21 00 Quand vient Ihi 

WIJ lO h 24 JULI 1980 



W-PROGR/^MMK^? 

St nous — 19 25 Vormen 
n in de tropische zeeën 
2000 Nieuws - 2030 

cirkusfilm) 

uws — 2035 Jeux sans 
— 22 00 Japan (reporta-

330 Nieuws 

5 merveilles de la mer 
21 00 Rugby dertig jaar 
ie - 2200 Nieuws — 
onette au canon (film) 

jmon and Sheba (film) — 
snrack (film) — 2145 
— 2200 The anatomist 
- 2300 Mamed (f) -
uws 

•wikkeling van de burger-
t (dok ) - 2105 Nieuws 
Peter Skellem show — 
nstrubnek — 2200 Ho-
jhes (dokJ 

Pnme of Miss Jean Bro-
- 1600 And the bands 
(show) — 19 00 Nieuws 

fhe Sacketts (tv-film) — 
uws — 2315 Song by 
015 The Chnstians (dok) 

landag 
28 JULI 

•Moskou (reportage) — 
nilie (strip) - 1945 
- 2 0 1 5 Kijk uit en wini 

21 10 Rotstad ( f ) -
-Moskou (reportage) — 

ning Bolo ( f ) - 1930 
en mensen samen op 
DkJ - 2025 De hel van 
ïn (film) - 2212 Nieuws 

iti (stip) — 18 55 Nieuws 
Alleen op de wereld (f J 
Dirk van Haveskerke ( f ) 
vJieuws — 20 27 Groeten 
w) - 2120 Kaz ( f ) -
'Vizier magazine — 2250 

alse gewestelijke aktuali-
1930 Nieuws - 2005 

=raines (film) - 21 25 A 
,he d un nouvel Eldorado 
2220 Nieuws 

j w s — 17 50 Nieuws — 
topp - Ennnerungen mit 
jlek Komische serie De 

1810 Geheimnisse des 
dok) - 2030 Der Graf 
te Christo ( f ) - 21 30 
/ird 350 (dok) - 2215 
n sie Spass ' (Ontspan-
jramma) — 22 45 Tages-
- 2315 Stunde der 
(film) - 010 Nieuws 

uws — 1930 Hitparade 
— 2015 «Und dann be-
zu Leben» ( f ) - 21 00 
- 21 30 Eingriffe (tv-film) 
Raquel Welch-show — 
uws 

uws - 2015 «Wach auf, 
ïrvolki» (dok) - 21 15 
en Trottel eine Chance 
22 25 Heimkino 80 (Su-

s) 

uws — 2000 Les gran-
lles du passé (dok) — 
and vient Ihiver (film) 

F1 

1600 Reis naar Japan (dok) — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 De vliegende dokters (dokJ 
- 2000 Nieuws - 2030 Le rosier 
de madame Husson (film) — 22 00 
Grand'meres (dok portreü 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Le moulin 
rouge regoit l'Unicef (show) — 
21 40 Solistice d'ete (poëzie) — 
2325 Nieuws 

F3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Indomptable Angelique 
(film) - 21 50 Nieuws 

BBC 1 
15 05 Your songs of praise choice 
psalmen — 1545 Mans favounte 
s p o r t ' (film) — 1840 Nieuws — 
2110 Panorama (aktualiteit) — 
2200 Nieuws - 2225 Ransom 
(flm) — 010 Mensen uit de 
nieuwswereld (dokJ — 050 
Nieuws 

BBC 2 
1745 Engelse kunsten (dok) — 
1850 Regionale magazines — 
19 05 Nieuws — 19 35 Winchester 
73 (film) - 2115 Dallas (fJ -
2200 Rhoda ( f ) - 2225 Brass 
Tacks (diskussie) 

ITV 

11 00 Focus on Wildlife (dok) -
12 20 De geschiedenis van de auto 
(dokJ — 1400 Nieuws en regio
naal nieuws — 1525 The Mark of 
Zorro (tv-film) — 1645 Brave old 
world (dok J — 1715 Filmmagzine 
— 2000 Regionaal magazine — 
2100 Crundy (show) - 2130 
Aktualiteit in beeld 

Dinsdag 

BRT 1 
1850 Emihe (stnp) - 1835 Johan 
en de Alverman — 1945 Nieuws 
— 2010 Vita de ügabue (film) — 
21 55 Tocht door de Middeleeu-
wen (dok) — 2250 Nieuws 

BRT 2 
1830 OS Moskou (reportage) — 
2200 Scenanoschnjven in Holly

wood (dok) 

NED. 1 
1400 Henkies droomboom ( f ) — 
1410 De zwaan en het vliegtuig 
(dok) - 1415 Wind onder de 
vleugels (dok) — 14 35 Vluchtplan 
(jeugdfilm) — 15 05 Zelf vliegen en 
vliegtuigen maken (dok) — 1515 
Grizzly Adams ( f ) - 1855 
Nieuws — 18 59 The great Amen-
can wilderness (dokJ — 1935 
Vrede over Jeruzalem (dok) — 
20 30 Olympische Spelen en evan
gelie — 2125 Ars Musica (kon-
cerO — 21 55 Tenslotte (medita
tie) 

NED. 2 
1849 Musti (strip) - 1855 
Nieuws — 18 59 Cijfers en letters 
(kwis) — 1925 De verlaten eilan
den ( f ) - 2000Mieuws - 2027 
De Sullivans (fJ - 21 15 Brand
punt — 2140 Leven op aarde 
(dok) - 2235 Drie hoog achter 
( f ) - 2305 Nieuws 

RTB 1 
1830 Salut glaciers sublimes 
(dokJ - 1930 Nieuws - 2000 
Cine-Tilt (kwis) - 2035 Le retour 
du Saint ( f ) - 2225 Nieuws 

ARD 
1815 Indiaanse schilderijen (dok) 
— 2120 Aktualiteitenrubriek — 
2200Schaup la t zNewYork ( f J -
2245 Tagesthemen — 2315 Bis
marck von hinten - oder wir schlies-
sen me (tv-film) — 0045 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dreckiges 
Gold (film) - 21 30 Der Sport-
Spiegel — 2210 Nieuws uit de 
filmwereld — 22 55 Konig Pausole 
(musical) — 0015 Nieuws 

D 3 

1915 Kankerpreventie (dok) — 
1945 Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws 
— 2015 Goud maat voor alle din
gen (dok) - 2100 Lord Peter 
Wimsey - Diskrete Zeuge ( f ) — 
21 45 Een jaar na het gifschandaal 
(dok) - 22 30 Die schwarze Kat-
ze (film) 

LUX. 
2000 La corde au cou ( f ) - 21 00 
Miroir. Miroir (tv-film) 

F 1 
17 00 Reis naar Japan (reportage) 
— 2000 Nieuws — 2030 Mathias 
Sandorf ( f ) — 21 20 Les FranQais 
du bout du monde (reportages) 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Du feu 
dans le ciel (tv-film) - 2330 
Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La brigade des cow-boys 
(film) - 2205 Nieuws 

BBC 1 
1430 Trumpton kinderprogram
ma — 1445 Nieuws — 1500 
Paardenrennen en cncket (repxDr-
tage) - 1840 Nieuws - 1850 
Olympische Spelen — 1955 Blue 
water, white death (film) — 22 25 
Story of a woman who runs a bou-
tique (f J 

BBC 2 
1200 Ray school TV-kleuterklas 
(tot 1225) - 1435 Cncket -
1715 Kinderprogramma's — 18 00 
Ask Aspel (talkshow) — 18 50 Re
gionaal magazine — 1915 Film — 
20 50 Dallas (f J - 21 35 My music 
0<wis) — 2200 The six wives of 
Henry VIII (film) 

ITV 

11 00 Above us the waves (oor
logsfilm) — 1525 Bachelor Knight 
(film) — 1715 Under the same sun 
(dokJ — 1745 De kindertijd van 
beroemde mensen (dok) — 1845 
Nieuws en regionaal magazine — 
2015 Bestsellers The Sacketts 
(tv-filnp) — 22 00 Looking for Vicky 
(tv-speO — 23 (X) Nieuws en regio
naal nieuvi/s — 2330 The other 
Victims (reportage) 

Woensdag 

BRT 1 

1555 OS-Moskou (reportage) — 
1930 Emilie (stnp) — 1945 
Nieuws — 2015 Vlinders ( f ) — 
2045 Storm over Washington 
(film) — 2300 Nieuvtra 

BRT 2 
1555 OS-Moskou (reportage) 

Scaramouche, man te l - en de -
g e n f i l m met S t e w a r t Granger , 
Jane t Le igh en M e l Ferrer. Z a 
t e r d a g 26 ju l i o m 20 u. 30 o p 
B R T 1 . 

NED. 1 

1530 AVRO'S kinderfilmfestival 
— 1900 Van gewest tot gewest 
(reportage) — 1950 Toenstische 
tips — 19 55 Als Jozef terugkomt 
- 21 20 Koninklijk Versailles (re
portage) — 2212 Nieuws 

NED. 2 
1849 Musti (stnp) — 1855 
Nieuws — 1859 Het paard van 
Troje (jeugdprogramma) — 2000 
Nieuws — 2032 Countdown spe
cial - 21 00 Thnllseekers (dok) 
— 21 25 A man called Sloane (fJ 
- 2210 Bergbeklimmers (dok) — 
22 35 Muziekspecial (Boz Scaggs) 

RTB 1 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2010 
Op reis in India (dok) — 21 05 Zoo 
OU l'assassin philantrope du Ver-
cors - 2320 Nieuws 

ARD 
1610 Nieuws — 1615 Musik aus 
Lugano Muziek en ontspanning 
met Udo Jurgens Milva en de 
Pepe Lienhardt-Band — 1700 Ni
cole en de reuzenotters (dok) — 
1800 Vanete international — 
2000 Nieuws - 2030 Der Mond 
scheint auf Kylenamoe (tv-spel) — 
21 55 Wenn Olympische Traume 
platzen (reportage) 

ZDF 
2100 Heute-Journal - 2130 
Dame Konig As Spion ( f ) — 
2215 Sieh mal an - 2220 Wege 
aus der Nacht (reportage) — 
2320 Das blaue Palais (film) — 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Bei den 
Otomi-Indianer in Mexico (dok) — 
21 00 Koslowsky (Rockopera) — 
2200 Das letzte Band (teater) 

LUX. 
1955 Nieuws - 2000 Hit-parade 
— 21 00 Lescadron noir (western) 

F1 
1700 Op reis in Japan (dok) — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 De kleine pnns van de Sey
chellen (dok) - 2000 Nieuws — 
2030 Les incorngibles ( f ) - 21 30 
Cela sappelait I empire (dok) 

A2 
1945 Vanete - 2000 Nieuws — 
2035 Au feu le prefeti (tv-film) — 
2205 Hollywood California (dok) 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La guerre des bootleg
gers (gangsterfilm) — 22 00 
Nieuws 

BBC 1 

1445 Nieuws - 21 10 Bntish 
Greats (dok) — 2225 Scrupules 
(portret van een vrouw) 

BBC 2 

1200 Play school TV-kleuterklas 
(tot 1225) - 1715 Animal magic 
(natuurdok) — 1850 Regionale 
magazines — 1950 Cncket (ver
slag) - 2040 Dallas ( f ) - 21 30 
Luther (film) 

ITV 
11 50 New Forest Show - 1330 
Een buitengewoon kind (dok) — 
14 00 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1500 Nieuws kunst en show 
— 2300 Nieuws en regionaal 
nieuws — 2335 Reeks over uit
gevers — 

Donderdag 

BRT 1 
15 55 OS Moskou (reportage) — 
1930 Paulus de Boskabouter (O 
- 1945 Nieuws - 2010 De 
prins regent (film) — 21 00 Pano
rama - 21 50 Hollywood (dok) — 
2240 Nlieuws 

BRT 2 
1930 OS-Moskou (reportage) 

NED 1 
1400 De Bons en Bram-show — 
1428 De leeuw, de heks en de 
kleerkast (stnp) — 18 00 OS-Mos
kou (reportage) — 1900 Interna
tionale folklonstische parade (re
portage) — 2015 The Conversa
tion (film) - 2212 Nieuws — 
2230 OS-Moskou (reportage) — 

NED 2 
1849 Musti (stnp) - 1855 
Nieuws - 1859 De Tros Top 50 
— 20 00 Nieuws — 2027 Kom van 
het dak af (teater) - 2220 Aktua 
TV — 23 00 Dave Allen (lolbroek-
show) - 2330 Nieuws 

RTB 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2025 
Liaisons secretes (film) — 2215 
Nieuws 

ARD 
1610 Nieuws — 1720 Waarom is 
een wasbeer een wasbeer ' (dok) 
— 2000 Nieuws — 2030 Auf der 
Suche nach der Welt von Morgen 
(energieproblemen) — 21 15 Bio's 
Bahnhof (talkshow) — 2315 Mu
ziek en dans aan het Japanse Hof 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Herkulespil-
len (teater) - 21 00 Heute-Jour
nal - 21 30 Blickpunkt - 2215 
Kindheit in Amacueca - Oye Rai-
mundo adonde v a s ' (film) — 

D 3 
1900 Auf geheimer Tauchfahrt 
Een Franse atoomonderzeeboot 
(reportage) — 19 45 Journal 3 — 
2000 Nieuws - 2015 Nur noch 
72 Stunden (film) - 21 50 Abfahrt 
Ankunft und Weiterfahrt — 22 35 
Pat Metheny (jazz) 

LUX. 
1955 Nieuws — 2000 Histoire de 
la manne (dok) — 21 00 Carmen 
(film) 

F 1 
1600 Lanzarote (dok) - 2000 
Nieuws — 20 30 Le chien des Bas
kerville (teater) - 22 45 -Le chant 
du Styrene» en "Van Gogh- (kort-
films) 

A 2 
20 00 Nieuws - 20 35 Les fous du 
stade (film) - 2200 Gala des 
grandes ecoles 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Anna de Brooklyn (film) 
— 2205 Nieuws 

BBC 1 
1445 Nieuws — 1500 The girls 
(film) - 2040 Wonderful worid of 
Walt Disney — 21 30 Last of the 
summer wine ( f ) — 22 00 Nieuws. 
— 2225 Scrupules (portret van 
een vrouw) 

BBC 2 
1515 Paardenrennen — 18 50 Re
gionale magazines — 1915 Animal 
World (natuurdokJ - 2030 Dallas 
( f ) — 2130 Rhythm on two 
(show) - 2200 Call my bluff 
(speD - 22 40 Inside story (dok J 

ITV 
1125 News Forest Show - 14 00 
Nieuws en regionaal nieuws — 
15 00 Mensen en dingen in de aktu
aliteit - 15 30 Send in the girls ( f ) 
— 16 30 Vedetten uit de jaren der
tig en veertig vertellen — 1830 
Regionaal magazine en nieuws — 
23 00 Nieuws en regionaal nieuws 
- 005 Celebnty concert (Paul Wil
liams) 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 3110 71 
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kRITKCH DeK€K€h 

Kantdriedaagse 
te Nieuwkerke 
Op 25, 26 en 27 juli 1980 staan Sint-Anna, kant en kantwerk-
sters in het middelpunt van de belangstelling op de Kantdrie
daagse in Nieuwkerke. 
In 1850 waren er ongeveer 20.000 spellewerksters in leper en 
omliggende dorpen. Elk dorp had zijn spellewerkschool. Voor
al in de grote krisisjaren bloeiden de kantscholen. 
Het loon van de arbeiders was klein, zodat vrouw en kinderen 
zoveel mogelijk kantjes moesten maken, om de meest noodza
kelijke uitgaven te kunnen betalen. Kinderen van 10 tot 12 jaar 
zaten vaak 8 tot 10 uur per dag voor hun kussen. Een uurtje 
leesles, rekenles en katechismus, dat was hun ontspanning. En 
zingen, zingen om de tijd te doden, zingen om de ellende te 
vergeten, zingen om harder te werken. Albert Blyau, de sa
mensteller van het «lepersch Oud-Liedboek» (waarin heel wat 
kantliederen zijn opgetekend) beschreef hoe bij het zingen 
'de hele school een ander uitzicht kreeg. De kinderen schenen 
enkel nog ooren te hebben voor het lied. dat allen meezongen 
en oogen voor de boutjes die met verdubbelde snelheid over 
het kussen rMen: 

Vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 juli 1980 In 't Seultje te 
Nieuwkerke. Klassieke en moderne kant, gebruiksvoorwerpen 
in kant foto's uit de kantscholen, kantmateriaal (boutjes, kus
sens). Kantwerksters tonen hoe het moet Open van 10 tot 12 
en van 14 tot 20 uur. 

Op maandag 28 juli worden alle bejaarden uitgenodigd voor 
een bezoekje aan de tentoonstelling (14 uur 't Seultje), en 
nadien wordt in zaal Westhove «Schetsen uit het spette-
werkstersteven» opgevoerd. Toegang: 30 frank. 

26 j u l i : Sint-Annafeest 

17 uur: spettewerksterswandeting, met bolling 
Wandeling naar de «pont d'amour» in Nieuwkerke. Vroeger 
stond hier een Snt-Annakapel. Later kwam daar een spoor
brug: «pont Ste Anne», maar al vlug werd dat «pont d'amour», 
een druk bezochte ontmoetingsplaats voor jonge mensen-
Start op de markt van Nieuwkerke. 

19 uur: koekevotlaards 
Het Sint-Annafeest gaat verder m zaal Westhove, markt 
Nieuwkerke, met koekevotlaards (koekebrood) en koffie. 
Deelname in de kosten: 100 fr.voor volwassenen en 60 fr. voor 
kinderen. 

20 u. 30> VAN KANT MAKEN 
Schetsen uit hét spellewerkstersleven: het leven in de k ^ t -
school, en het feest van Sint-Anna, in toneelspel en liederen. 
Zaal Westhove. 
Kaarten aan 50 fr. (gezinskaart aan 125 fr.) te bekomen bij de V W 
Westvlaamse Bergen, streekhuis Malegijs, 8948 Kemmel, bij Maria 
Ghillebert, Dranoutersestraat 21,8950 Nieuwkerke, bij MIa Soenen, 
Steenwerksestraat 8, Nieuwkerke, bij drukkerij Lasure, Markt 75, 
Nieuwkerke. 

Brugge maakt zich 
klaar voor zijn Gouden 
Boomstoet 
Op 17 en 24 augustus a.s. zal de 
Gouden-Boomstoet weer door de 
straten van Brugge trekken. 
De lange en geduldige organizatie 
IS bijna af De materiele uitwerking 
IS thans volop bezig. 
Op 25 juni II. had een originele 
perskonferentie plaats te Damme. 
Het huwelijk van Karel De Stoute 
en Margaretha van York werd 
door de figuranten van de Gou
den-Boomstoet gerekonstrueerd 
op de eigenste plaats van de 
plechtigheid in 1468. Daarna ston
den O. Dombrecht, schepen van 
Kuituur, en Frans Vromman, alge
meen leider van de Gouden-
Boomstoet, de internationale pers 
te woord. Later werd een bezoek 
gebracht aan de Beurshalle, waar 
de journalisten konden kennis ma
ken met het personeel, druk bezig 
aan de kostumes, de praalwagens, 
de vlaggen, de reuzen, de (onge
vaarlijke) wapens en andere ac-
cessoria van de Gouden-Boom
stoet 

De perskonferentie werd besloten 
met de opening van de tentoon

stelling in het stadhuis. Door mid
del van affiches, foto's, hennne-
ringsgeschenken, attributen en 
een paar honderd kostuumkrea-
ties van Arno Brys wordt hier een 
beeld opgeroepen van wat de 
Gouden-Boomstoet is: een reus
achtige onderneming, een stoet 
met meer dan 2.000 deelnemers, 
een kulturele manifestatie op inter
nationaal peil. «WIJ» komt nog te
rug op dit indrukwekkend gebeu
ren. 

Gezellewandelingen 

Op 22, 23, 24, 29, 30, 31 augustus 
en 5, 6, 7,12, 13 en 14 september, 
telkens vanaf 21 u. 30 tot 24 u. 
worden avondwandelingen door
heen de St-Annaparochie georga-
nizeerd. Deze wandelingen heb
ben een didaktische, kulturele en 
toeristische bedoeling. 
Namelijk het leven, het werk en de 
geest van Guido Gezelle verstaan
baar en bereikbaar te maken voor 
alle belangstellenden. Daarom 
wandelen door de straten en buur

ten waar G. Gezelle ook heeft 
rondgelopen. 
De wandeling begint aan het ge
boortehuis van Gezelle (Gezelle-
museum) in de Rolweg en loopt 
langsheen de gebouwen en instel
lingen waar hij gewoond en 
gewerkt heeft. Ze eindigt bij zijn 
sterfhuis, het Engels Klooster in de 
Carmersstraat nr. 85. 
Langheen de wandelweg zijn alle 
monumenten, merkwaardige ge
bouwen, de bruggen over de 
reien, op passende wijze verlicht. 
Op sommige plaatsen is er muziek 
(door het Veremanskoor), elders 
wordt voorgedragen uit het werk 
van de grote Brugse lyrische dich
ter (door het O.-L-Vrouwekollege 
van Assebroek). 
Een praktische wandelgids, met 
kaartje van het Gezellekwartier, 
begeleidt de late wandelaar. Kost
prijs: 50 fr. 
Deze 12 Gezellewandelingen wor
den georganizeerd door de Stede
lijke Dienst voor Kuituur in nauwe 
samenwerking met de Kulturele 
Kring St-Anna. 

Ouwe krakers en 
nieuwkomers in LP-land 
Om eerst nog even in de festival
sfeer te blijven: de Kinks — de 
prijsbeesten van het dubbelfesti
val Torhout en Werchter — heb
ben een dubbel-elpee uit. Wij hel> 
ben ze kritisch beluisterd en we 
kunnen ze dan ook aanraden! 
Elvis Costello komt voor de pinnen 
met een nieuwe «extended-play», 
dus vier liedjes op een singel, zo
als in de gouden jaren zestig. 
«New Amsterdam» is het liedje dat 
het op de zenders en de hitladders 
zal doen. Niet meteen een mee-
stamper, maar mooi. Zoals trou
wens volgend «Dr Luthers assis
tant», dat ergens aan de eertijdse 
Who doet denken. Beide liedjes 
van de ommekant — zoals «New 
Amsterdam» — hadden beter op 
de laatste «Get happy—elpee ge
staan. 

Extended ook voor Pete Towns-
hend, van de Who, met drie num
mers waarvan «Let my love open 
the door» voor dit plaatje, evenals 
voor zijn nieuwe solo-elpee het 
swingend visitekaartje is (even
eens op WEA). 

O p n i e u w : O n c e M o r e 

Na een paar maanden in de scha
duw zijn ze terug, gewafjend met 
een eerste elpee, «Stress confe
rence», sterker dan ooit tevoren. 
Winnaars van Rock Rally '78, drie 
singels in drie jaar en een elpee 
Een mooie prestatie. Het zat er 
van bij het begin in. Een nummer
tje als «Zig zag» bij voorbeeld (op 
de tweede singel) was meer dan 
vernieuwend voor de inlandse 
popsien. Op deze plaat, zoals ze 
het zelf omschrijven de verwer
king van de muziek van de laatste 
decennia tot muziek van vandaag. 
En zij zijn er ongetwijfeld in ge
slaagd degelijke popsongs van 
1980 op te bouwen. Inzetters van 
beide kanten, «Toys and tools» en 
«Alone with you», zetten aan om 
verder te luisteren, terwijl de titel 
het wellicht vooral bij optredens 
zat doen. Fout is de wat scherpe 

opname, waardoor de sisklanken 
en de cimbalen het geheel wat on
beheerst doen overkomen. «Up 
on the roof» is in elk opzicht de 
beste opname, terwijl het laatste 

nummer omwille van het meesle
pende refrein en de aanpak het 
meest aanspreekt en «You» dus 
de beste keuze wordt Een sterk 
elpeedebuut Sergius 

-Once more» doet het! 

Nieuwe Nederlandstalige 
kaart van Brussel 

Bij de Brusselse uitgeverij 
Carto is zo juist een nieuwe 
Nederlandstalige kaart van 
het stadscentrum van Brus
sel verschenen. Het in kaart 
gebrachte gedeelte van 
Brussel omvat de vijfhoek, 
maar dan wel ruim genomen. 

Op de kaart zijn zowel de 
straten met éénrichtingsver
keer als de voetgangersstra
ten aangegeven. Verder zijn 
de parkeergelegenheden 
vermeld. 

Behalve de eigenlijke 
stadskaart (schaal 1/7.500) 
zijn er enkele bijkaarten, zo
als: een kaartje met de lijnen 
van het openbaar vervoer 
(metro, tram, bus en trein); 
een kaartje met de autosnel
wegen rond Brussel; een 
kaartje van de gehele Brus
selse agglomeratie met onder 

meer de grenzen en de na
men van de 19 gemeenten; 
een plattegrond van de Grote 
Markt met vermelding van de 
namen van de gebouwen. 

Deze kaart is voorzien van 
een lijst met een aantal be
zienswaardigheden, alsmede 
van een tweetalige straatna
menlijst, want het kan zijn, dat 
men een adres opgegeven 
krijgt in het Frans en dan zou 
men de straat op de Neder
landstalige kaart niet kunnen 
vinden. 

De afmetingen van de kaart zijn 
open 45 X 64 cm, gevouwen 11 X 22,5 
cm. Prijs 50 fr. (BTW incl.). Men kan 
de kaart ook bestellen door over
schrijving van 68 fr. (50 fr. -I- 18 fr. 
verzendingskosten) op postrekening 
000-0441659-18 of op bankrekening 
310-0017075-89 ten name van Uitge
verij Carto, Gaucheretstraat 139, 
1000 Brussel. 
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Joop is nu een grote 
De zevenenzes t igs te Ronde van 
Frankr i jk heeft J o o p Zoe teme l k 
roem en eer opge leve rd . De Neder
lander — hi j w o r d t in december v ier
ender t ig — t rad e inde l i j k uit de scha
duw van de g ro te overw innaars . Na 
v i j f tweede p laatsen s laagde hi j er in 
op de hoogs te t rede van het pod ium 
te s tappen. J o o p Zoe teme lk , de kam
p ioen van de erns t en de i jver, verza
mel t vee l deugden in z i ch : moed , ge
du ld , vo lha rd ing , besche idenhe id , in
te l l igent ie . H i j k i jk t o m naar een ge
we ld ige l oopbaan : hi j sch i t t e rde Im
mers b i j voo rkeu r in de grootste 
wie le rweds t r i j d van het jaar : de Tour. 
In Be lg ië w e r d hi j in het verleden 
vaak met hoon on thaa ld . M e n ver
weet J o o p een gebrek aan durf , een 
gemis aan s t r i jd lus t . Hi j leefde zoge
zegd van het zweet van anderen. 
N ie ts was minder waar. Joop kende 
zi jn e igen begrenz ingen. HIJ hield er 
reken ing mee. Éénmaal s lech ts g ing 
hi j echt in de fou t : in 7 6 toen Van 
Impe de Ronde won . J o o p verkeek 
toen een g ro te kans. M a a r in de ja ren 
dat hi j de ove rw inn ing moes t laten 
aan Merckx , Ocana, Thevenet en H i -
naul t was hi j d o o d g e w o o n de op één 
na beste. N ie ts meer en n ie ts minder. 
Het moe t zei z i jn dat de Neder landse 
w ie le r fans het a l lemaal u i t s tekend 
begrepen. Wan t zi j hebben Zoe te 
melk, d ie t och al jaren in Frankr i jk 
leeft, in Par i js als een kon ing inge
haald. Z o e t e m e l k s tap te ko rdaa t 
van„. Raymond Pou l ido r weg. H i j is 
een w innaars type . 

Lef 

Ongetwijfeld heeft Joop in de voorbije 
Tour van een aantal omstandigheden ge
profiteerd. Maar dat was zijn goed recht 
Eerstens was er de opgave van Hinault. De 
knie Alhoewel het heet dat steeds meer 
volgers daaraan gingen twijfelen. Men 
meent dat Bernard verder sprong dan zijn 
stok lang was: de Tour en de Giro winnen 
in twee maanden tijd zou buiten zijn moge
lijkheden liggen. Hij zou geen pijnlijke maar 
vermoeide knieén hebben gehad. De toe
komst zal het uiwijzen. 
Verder werd Joop gesteund door de 
sterkste ploeg uit de Tour. Op het vlakke 
beheersten de mannen van Post het 
koersgebeuren met ontmoedigend gezag 
Vóór de bergen stonden zij tienmaal op 
het podium In het hooggebergte brokkel
de het overwicht af maar Joop kreeg in 
moeilijke omstandigheden ruim voldoende 
steun van de beste (en ijzersterke) jonge
re uit de Tour- Van de Velde. Een knaap 
die ooit naar de gele trui zal gnjpen. 
En alsof het allemaal nog niet genoeg was 
kon Joop in de enige rit waarin hij echt min
der sterk fietste — de ruige tocht over de 
Telegraphe, Galibier, Madeleine en Joux-
Plane — terugvallen op de «toevallige» 
hulp van de IJsboerkes en inzonder op... 
Ludo Peeters, zijn toekomstige ploegmaat. 
De lezer zal de konklusies zelf wel willen 
trekken. 

Voor de Belgen is de Tour nog een onver
hoopte meevaller geworden Vijf ritover-
winningen (Pevenage, Ludo Peeters, De 
Schoenmaeker, Loos en Pol Verschuere) 
en de groene trui voor Rudi Pevenage die 
ook nog negen dagen lang in het geel reed. 
Johan De Muynck trad naar voor als beste 
vertegenwoordiger Hij eindigde vierde. 
De Muynck was al bij al de enige die een 
aanval ondernam tegen Zoetemelk Hij 

mislukte wegens gebrek aan steun en om
wille van eerder aangehaalde reden: het 
gekombineerde weerwerk van de Ra-
leighs en de IJsboerkes. 
Toch heeft deze Tour ons één zekerheid 
gebracht: de Belgische wielersport leeft 
beneden haar werkelijke waarde — die 
weliswaar niet zeer hoog is — omwille van 
het gebrek aan lef en persoonlijkheid van 
haar beste vertegenwoordigers. Pevena
ge, Peeters en Loos bezitten meer inhoud 
dan vermoed werd. Zij plooien echter 
graag terug in de knechtenrol. Het gevecht 
op het hoogste vlak lokt hen slechts okka-
sioneel. 

En De Muynck? Eén uittreksel uit een aan 
LFqu/pe toegestaan interview zal veel dui
delijk maken. 

«Heb je je tijd niet te lang verioren als 
knecht?» 

«Neen. Met de Vlaeminck kenden we 
hoogten en laagten. Maar het was vaak ge
weldig. Ik werd goed betaald. Ik werkte 
honderd, honderdvijftig kilometer Daarna 
liet ik begaan. Ik dronk een glas Ik at goed 
Aan de aankomst nooit interviews. Direkt 
naar het hotel. Een stortbad. Ik wist niet 
eens wie gewonnen had. Geen enkele ver
antwoordelijkheid. Zalig.» 
«Je schertst"?» 

«Neen. Knecht zijn en goed betaald wor
den Dat IS het beste. Kopman zijn schnkt 
me af. Niet zozeer in de koers. Maar voor
dien. Ongerust worden als de vorm niet 
komt. Een onmogelijk leven.» 
«Je verdient dan toch meer geld?» 
«Daarvoor wil ik het niet doen. Ik wil goed 
en lang leven. Me gelukkig voelen ais ik 's 
morgens wakker word. En dat was meest
al zo.» 

• INDRUKWEKKEND - Men kan er 
onmogelijk tussenuit: de op NOS II 
rechtstreeks uitgezonden openings
plechtigheid van de Olympische Spe
len was indrukwekkend. De massare
gie zelfs verpletterend. In zoverre dat 
wij ons afvroegen of de betrokkenen 
aan een soortgelijke opzet — wat al 
training moet hieraan vooraf zijn ge
gaan- — nog enige vreugde konden 
beleven. 

De Intrede van de verschillende de
legaties wekte uiteraard onze grootste 
belangstelling. Het kontrast was pijn
lijk: massa's atleten en dan éen vrouw 
en één man (bord met naam van het na
tionaal Olympisch Komltee en de 
Olympische vlag) voor de Westeuro-
pese naties. De Russen moesten het 
wel opmerken-

Oe na het officiële gedeelte opge
voerde show was een ongewoon bont 
en kleurrijk schouwspel. Wat al rijke 
culturen schuilen er niet onder die lan
ge naam van de Unie der Socialisti
sche Sovjetrepublieken- Nog één en
kele bemerking: gast Yasser Arafat 
zou best zwijgen. Hij vond het nodig te 
zeggen dat sport en politiek op een 
Olympiade gescheiden moesten blij
ven. Hij die in Munchen zijn moord-
kommando's uitstuurde om de Israëli
sche afgevaardigden de dood in te ja

gen. Maar dat zal wel niets met politiek 
van doen gehad hebben. 

• WERELDKAMPIOEN - Georges 
Jobé is de eerste Belgische wereld
kampioen motorcross van het seizoen 
geworden. Door in de Grote Prijs van 
de Verenigde Staten tweede te eindi
gen nam hij de laatste twijfels weg. 
Jobé is negentien en meteen de jong
ste wereldkampioen in de geschiede
nis. Georges is afkomstig van Retinne. 
Een dorp tussen Luik en Herve. Als ze
ventienjarige werd hij al nationaal kam
pioen in de kwartliterklasse. Vorig jaar 
eindigde hij achtste in het wereldkam
pioenschap. Dit jaar won hij ook al drie 
Grote Prijzen (België, Nederland en 
Frankrijk) en eindigde ook vijfmaal der
de. Voor Wallonië wordt hij de opvol
ger van Joel Robert 

• KAATSKAMPIOENSCHAP -
Gembloers, één van de betere vijftallen 
van het land, heeft te Aalst het kaats-
kampioenschap van Vlaanderen ge
wonnen. Aan zo'n kampioenschap ne
men de twaalf ploegen van de hogere I 
deel. Vier kwalifikaties met telkens drie 
vijftallen. Voor de halve finales plaats
ten zich Tollembeek (in de zifting baas 
over Buizingen en Meerbeke), Braine, 
Nijvel en Gembloers. Tollembeek ver
loor in zijn halve finale erg nipt van de 
latere kampioen Gembloers (7 — 6). 

Het gebeurt niet vaak dat de sportdienst 
van de BRT kritische standpunten inneemt 
WIJ waren dan ook aangenaam verrast 
toen we Hugo Camps, de hoofdredakteur 
van Het Belang van Limburg, als gast in de 
studio zagen zitten vlak voor de eerste 
«sportbeelden' uit de Russische hoofd
stad zouden worden uitgezonden. 
Camps relativeerde het Olympisch gebeu
ren met inzicht en wijsheid Hij wees op het 
onmenselijk gigantisme van de Spelen, op 
het propagandistisch misbruik door de 
Sovjetunie Hij stelde ook vragen omtrent 
het lot van de dissidenten en de aan de be
volking opgedrongen levenswijze. De 
glamour en plotse weelde van Moskou 
worden door de inwoners van de overige 
Sovjetrepublieken (en satellietstaten) duur 
betaald. Kortom, een gesprek op niveau. 
Temeer daar Hugo Camps niet aarzelde 
de lijn door te trekken naar andere grote 
internationale sportgebeurtenissen en de 
daaraan vasthangende mistoestanden en 
onderdrukkingen Camps verwees terecht 
naar de wereldkampioenschappen voetbal 
in Argentinië. Hij voegde er ook aan toe 
dat de door hem naar Moskou uitgestuur
de sportjoernalist opdracht had gekregen 
ook verslag uit te brengen over de sociale, 
ekonomische en politieke implikaties van 
het Olympisch gebeuren. 

De 
onmondigen 
Soortgelijke opdrachten zijn onbestaande 
voor sportjournalisten van de BRT Im
mers, toen de mensen in de studio enkele 
vragen stelden aan Carl Huybrechts die in 
het Olympisch zwembad op rekords zat te 
wachten meende "policier" Moens — 's 
lands betrouwbaarste handhaver van 
recht en orde — te moeten tussenkomen 
«WIJ zijn door de Raad van Beheer van de 
BRT uitgezonden om sport te verslaan en 
met om politiek te bedrijven» Aldus de 
man uit Erembodegem 
Ongelooflijk nief^ Een losse medewerker 
die meent iedereen de les te moeten lezen. 
Weliswaar een Olympische grootheid — 
om de vier jaar bestijgt hij in alwetendheid 
de Olympus en verliest alle kontakt met de 
realiteit — die nog elke nacht droomt van 
Peter Snell — zegde Mon Van den Eynde 
niet dat kampioenen vaak door aan para
noia grenzende grootheidswaanzin en gel
dingsdrang worden gedreven"^ — maar 
die daarom nog met mag denken dat hij ge
roepen IS de Olympische Spelen voor elke 
-terechte' kritiek te behoeden 
WIJ vinden met dat Moens uit Moskou 
moet teruggeroepen worden We zijn hem 
liever kwijt dan njk Hij mag zelfs ginder 
blijven In Rusland immers werd Rogers 
hartewens vervuld politiek en sport zijn er 
inderdaad gescheiden... 
Nog één bedenking het heet — zo werd 
ons bij navraag telefonisch bevestigd — 
dat de Raad van Beheer de in Moskou 
aanwezige sportjournalisten (op radioman 
Jan Wauters na) inderdaad aanbevolen 
heeft in geen geval aan eigen garing te 
gaan doen Sportjournalisten moeten zich 
aan sport houden Verder reiken hun be
kwaamheden niet Ze werden niet opge
leid of geschoold voor extra-sportieve op
drachten. 

Kortom- ze knjgen een brevet van onbe
kwaamheid, van onmondigheid. Daarom 
ouders, wanhoop niet langer wanneer één 
van uw kinderen minder goed studeert 
Laat je lieve dommenk sportjoumalist(e) 
worden bij de BRT Hij wordt er goed be
taald en hoeft enkel tijden en afstanden te 
lezen of doelpunten op te tellen. 
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Gezinsbeleid - demografisch beleid 

Bedoeld wordt het mogelijke 
overheidsbeleid om het gezinsle
ven al of niet te bevorderen en het 
bevolkingsbestand hetzij op peil 
te houden, hetzij te doen afnemen 
en verouderen, hetzij te doen aan
groeien en verjongen. 

Overheidsbeleid 
De overheid kan inzake gezinsleven en 
inzake verhoging of verlaging van het 
aantal geboorten enige invloed uitoefe
nen door de instellingen die zij al of niet 
opricht of subsidieert door haar beleid 
ta.v. het overheidspersoneel, door de 
sociale zekerheid, door het onderwijs, 
door het fiskaal beleid, door het media
beleid. 
Hierbij dient gezegd dat de invloed van 
de overheid beperkt is op het al of niet 
in huwelijksverband te leven, op geluk
kig gezinsleven en op de natalitelt. 
Deze aangelegenheden zijn in hoofd
zaak een kwestie van mentallteitsvor-
ming. In een demokratlsche samenle
ving betekent dit dat als de overheid in 
een of andere richting een beleid voert 
of Indien een politieke partij een stand
punt inneemt zulks in genen dele mag 
inhouden dat zij die het anders zien, het 
anders willen of die anders leven, per
soonlijk misprezen of gediskrimineerd 
zouden worden. Demokratie houdt im
mers het recht in «anders te zijn». Ook 
daar moet een demokratlsche overheid 
om bekommerd zijn. 

Standpunten 
Het gezin is de primaire cel van de sa
menleving. Als vele cellen van een or
ganisme afsteryen, wordt het organis
me zelf daar ziek bij. Het gezinsleven 
dient dus bevorderd. 
Ons bevolkingsbestand moet verjon
gen. Er moeten meer kinderen geboren 
worden. 
Is dat volksnationalistisch? 
Men kan klassiek nationalistisch rede

neren en zeggen dat een gezond volk 
en bevolkingsbestand nodig zijn voor 
het aanzien van een volk, voor de 
volkskracht en de nationale macht Als 
men het zó stelt gaat men onbewust 
van de stelling uit dat het volk een soort 
super-entiteit is waar, zo nodig, het ge
luk van de mensen mag aan opgeofferd 
worden. Men mag zich afvragen of het 
ijveren voor een gezond volk en tjevol-
kingsttestand bij deze redenering niet 
ingegeven wordt door de trots, de mo
rele voldoening, het aanzien, zelfs de 
machtswellust en het eigenbelang van 
de leiders of van een e//'fe. Deze moti
vering mag niet gelden. Het Is alleen de 
vraag of het leven in gezinsverband en 
een normaal demografisch bestand de 
Individuele volksgenoten over het alge
meen (afgezien van persoonlijke ver
schillen) gelukkig maakt Ons volksnati-
onalisme is personalistisch. Het welzijn 
en het geluk van de volksgenoten is 
ons richtsnoer. 

Gezinsbeleid 
Men hoeft geen statistieken op te ma
ken om een stijging vast te stellen van 
gebroken of verbroken huwelijken en 
van de miseries die er uit voortspruiten 
voor de partners of ex-partners en 
voor de kinderen. Wie even rondkijkt in 
eigen vriendenkring of omgeving kan 
de oorzaken aanwijzen of vermoeden 
van deze miseries. Het is overduidelijk 
dat een normaal gezinsleven het per
soonlijk geluk bevordert. En het is met 
omdat men per ongeluk een bluts in zijn 
wagen rijdt dat men er mede ophoudt 
per auto te rijden. 

Al IS het In bijkomstige orde, toch kan 
de overheid het gezinsleven bevorde
ren en waar het averij oploopt een hel
pende hand toesteken. Het is niet de 
bedoeling in dit opzicht zulk beleid uit te 
stippelen. 
Dat het gezin de pnmaire cel van de sa

menleving Is vloeit voort uit de algeme
ne kongres-resolutie over het integraal 
federalisme, nl. dat men het zoveel mo
gelijk bevordert dat wat kleinschalig 
kan gedaan worden niet grootschaliger 
geschiedt Eén konklusie daaruit is b.v. 
dat het beter is jonge kinderen in de 
kleinschalige cel, het gezin, op te voe
den, dan ze In een grootschaliger cel, 
de kinderbewaarplaats of peutertuin te 
stoppen. 
Normaals! De rechtstreekse Invloed 
van de overheid Is gering en zij moet 
rekening houden met persoonlijke 
voorkeur van de burgers. De mentall-
teitsvorming is de hoofdzaak; In dit op
zicht heeft de overheid echter ook een 
dikke vinger in de pap. Te denken aan 
het media-beleid. 

Demografisch bestand 
Het Is klaar dat een volk zijn welvaart 
en dus zijn welzijn niet op peil kan hou
den als 2/3 van de bevolking gepensio
neerden of werklozen zijn. 
In de toekomst ziet het er naar uit dat er 
minder zal gewerkt worden maar... dat 
er beter zal moeten gewerkt worden. 
Beter betekent dat wij hoog gewaar
deerde produkten moeten op de we
reldmarkt brengen. De technologische 
evolutie zal zich versnellen. Zij die als 
technici of arbeiders produceren zullen 
steeds moderner geschoold moeten 
zijn en dus niet te oud. Dus jongere 
krachten! Is het met duidelijk dat een 
verouderd volk slechter behuisd is? 
En wat met het onderwijs in scholen 
waar overwegend oudere leerkrachten 
werken omdat men te weinig jongeren 
kan aanwerven bij een regressieve 
schoolbevolking ? 

En hoe zit het met de afzet op de bin
nenlandse markt als de belangrijkste 
konsumenten, de jongeren en jonge 
gezinnen, er niet meer opdagen als ko
pers? Met een pleidooi voor ons demo
grafisch bestand denken wij nogal van

zelfsprekend aan Vlaanderen.» en niet 
aan India! 
Toch ook wel aan onze nationale plicht 
tot ontwikkelingshulp. Het Westen 
moet ermee ophouden met slinkse mid
delen zijn ex-kok>niën ekonomisch te 
overheersen en ermee ophouden uit 
minder ontwikkelde landen slaven als 
gastart>eiders weg te transporteren, ze 
in krotten op te stapelen en uit te bui
ten. Ook voor hen geldt onze slogan 
iver^ in eigen streek. Of zijn wij egoïsti
sche nationalisten? Wij moeten ons vuil 
werk zelf doen. 

In dienst van de volken die een achter
stand hebben moet ook Vlaanderen zo
nen en dochters kunnen uitzenden. 
Wat indien wij geen zonen of dochte
ren meer zouden hebben? Wie luidop 
roept dat wij onbaatzuchtige (!) ontwik
kelingshelpers moeten uitzenden maar 
zelf geen kinderen wil die het zullen 
doen, is toch een tikje schijnheilig. Ont
wikkelingshulp voor de armste volken 
is geen aalmoezen-affaire maar wel een 
kwestie deze mensen te helpen boeren 
zó dat zij, om te beginnen, uit hun bo
dem het nodige voedsel halen om niet 
uit te hongeren. 

De veroudering van de bevolking is op 
velerlei gebieden een noodlottige spi
raal. Voor Vlaanderen biezonder nood-
lotting omdat het tegen de tijdsgeest in
gaat er tegen op te tornen. Dit ingaan is 
des te moeilijker daar wij nu algemeen 
reageren tegen het konservatisme 
waarin ons volk gekluisterd bleef met al 
te gesloten gezinnen en waarin de 
vrouwen maar alleen goed waren voor 
de drie K's: Küche, Kinder, Kirche. 
Slaan wij nu niet op hol de andere kant 
op? Vlaanderen is al te bruusk in deze 
spiraal terecht gekomen. Hij is voor ons 
gevaarlijker dan voor volken die in de 
vorige decennia langzaamaan verou
derden maar zich nu hervatten, 

M. Van IHaegendoren 
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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 ge
kregen om vanuit de meerderheid een duidelijke Vlaamsnationale stempel te 
drukken op het gevoerde beleid. 
In 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 ' M in verschillende gemeen
ten een reeks konfrontatiedagen over gemeentebeleid 

Vertrekkend vanuit hun algennene be
leidsvisie van de fraktie In de meerder
heid brengen de deetnemers een be
zoek aan enkele konkrete realizaties. 
Telkenmale worden deze realizaties 
toegelicht door deskundigen op dat 
vlak; nadien volgt dan een roncBeiding 
doorheen stad of gemeente. 

Naast deze informatieve opdracht is 
het vooral de bedoeling mensen (ge
meenteraadsleden, maar ook be
stuursleden en aktieve militanten en 
die belangstellenden) samen te liren-
gen om hen eens heel konkreet te la
ten kennismaken met het beleid in een 
andere gemeenta 

Zo'n konfrontatie wO in eerste instantie 
een forum zijn waarop allerfiande Initia
tieven kunnen voorgesteU en aan me
kaar getoetst worden, waarop kontak
ten voor verdere samenwerking kurv 
nen gelegd worden, waarop mensen 
nieuwe en frisse ideeën leren kennen 
om nadien in eigen gemeente uit te 
werken. 

IHet wordt niet zozeer een konfrontatie 
van mensen, maar voord van kieeëa 

Ten stotte Is het voor de «gastheer» 
een ideale gelegenhekJ om de eigen 
basis in te lichten en verantwoording 
te geven over een aantal realizaties. 

Op zaterdag 20 september komt de 
stad Brugge aan de beurt en op zater
dag 25 oktober de gemeente Mol. Wie 
interesse heeft voor een van deze 
konfrontatiedagen neemt kontakt op 
met het Vormingscentrum Lodewip< 
Dosfel. Bennesteeg 4 te 9000 Gent 
(091-25.7527) waar het volledige pro
gramma van deze konfrontatiedag te 
verkrijgen Is. 

Hombeek-Blaasveld en de 
elektrif ikatie van de spoorweg 
Zowel te Willebroek-Blaasvekl als te 
Hombeek wekten de plannen van de 
NMBS om er de spoorlijnen te elektrifi-
ceren heet wat opschudding. Ingrijpen
de infrastruktuurwerken zouden Im
mers vergaande gevolgen hebben op 
het leef- en woonmilieu in deze ge
meente. Alternatieve voorstellen wer
den door aktiegroepen en de bevol
king reeds geformuleerd. 
Daarover wenste volksvertegenwoor
diger Joos Somers van de minister van 
Verkeerswezen te vernemen of men 

OCMW Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en aanleggen van een 
wervingsreserve van: TAND
ARTS voor het Jan Palfijnzieken-
huls. (Geneesheer-tandarts of li
centiaat tandheelkunde). Betrek
king te begeven als konsulent -
betaling per prestatie. 
Nadere Inlichtingen in verband 
met de aanwervingsvoorwaar-
den en de In te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege
ling zijn te bekomen bi] het per
soneelsbureau Jaak De Boeck-
straat 3-11 te Merksem (tel. 
45.75B0 - toestel 28). 
De eigenhandig geéchreven aan
vraag voor voornoemde betrek
king dient bij een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer S. Smits, voorzitter van het 
(XIMW, uiterlijk op 5 september 
1980 toe te komen. 
Verzoek een proefnummer 
waarin deze aankondiging ver
schijnt te zenden aan de perso
neelsdienst van het OCMW 
Merksem, ter attentie van de h. 
W. De Locht. (AdvJ 

met deze alternatieve plannen zou re
kening houden en In fioever de voor
stellen van de NMBS zouden uitge
voerd wordea 

In zijn antwoord deekle minister Sp<-
taels mee dat tot de principiële elektrifi-
katie besloten was. Over de infrastruk
tuurwerken die moeten uitgevoerd 
worden blijkt men nog niet tot een 
vaststaand plan bestoten te hebben en 
blijft de weg open om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de plaatselijke 
bekommernissen. 

De minister deekje slechts mede dat 
de lijn 53 Mechelen-Dendermonde-
Schellebelle, deel van de verbinding 
Mechelen-(3ent zal geëlektrificeerd 
zijn In 1983. Bij die gelegenheid zal de 
snelheid op het baanvak Mechelen-
Dendermonde van 90 op 120 km/u. 
worden gebracht De lijn 54 Sint-Ni-
klaas-Mechelen zal eveneens geëlek
trificeerd worden tegen 1983. Daarbij 
zal het baanvak tussen Willebroek en 
de vertakking Heike, waar de lijnen 53 
en 54 samenkomen, op dubbelspoor 
worden gebracht dit in het kader van 
de modemizering van de verbinding 
Antwerpen-Boom-Mechelen waarvan 
het vak Antwerpen-Boom sedert 1 juni 
elektrisch is. 

Volksvertegenwoordiger Somers zal 
dan ook als lid van de pariementaire 
Kommissie Verkeerswezen bij de mi
nister blijven aandringen om rekening 
te houden met de betrokkenfieid van 
de plaatselijke bevolking bij de besluit
vorming betreffende de uitvoering van 
de noodzakelijke werken. Zowel sche
pen Wilfried Leemans te Willebroek 
als de gemeenteraadsleden Firmin 
Veriinden en Walter Jaspers te Hom
beek volgen deze aangelegenheid op 
de voet 

Kleinschaligheid beschermen 
Kameriid Somers is van mening dat 
men de bevolking niet lang voor vol
dongen feiten mag stellen, maar dat 

een ruime konsultatie noodzakelijk is 
waarbij men rekening houdt met alter
natieve opk)ssingen inzake de infra
struktuurwerken die noodzakelijk zijn 
bij de geplande elektrifikatie. Het is 
noodzakelijk dat men naast een effi
ciënte uitbouw van het spoorwegnet 
ook oog heeft voor de leefgemeen
schappen die langs de spooriijn geves
tigd zijn. De zorg voor het behoud van 
een leefmilieu is even belangrijk als de 
modemizering van het openbaar ver-

In memoriam 
Eugeen De Vree 
Op 11 juli IL overleed te Weert 
Eugeen De Vree. De overledene was 
te Temse op 18 september 1931 ge
boren en na een dodendienst in de 
parochiekerk van Weert-Bornem ten 
grave gedragen. 
Eugeen De Vree was een Vlaming uit 
één stuk, vol liefde voor zijn land 
maar ook voor dat stukje Vlaande
ren: Kleln-Brabant 
Zijn wens dat zijn vele vrienden zijn 
rechtvaardige strijd voor Vlaande-
rens zelfbestuur zullen verderzetten 
mag hem een troost wezen. 
Aan de familieleden bieden wij ons 
diep medeleven aan. 

Zondag 12 oktober 

Nationale VU-meeting 
in het 

Koninklijk Cirkus 
te Brussel 

Als inzet van 
de hete poBtieke herfst 

ANTWERPEN 

Volgende betrekkingen worden openverklïiard: 

1 DIREKTEURf-TRICE) BEJAARDENTEHUIS 
-HUIZE BLOEMENVELD. 

maximum leeftijd bij indiensttreding: 40 jaar -i-
5 jaar voor de voorkeurrechthebbenden. 

GEBREVETTEERDE VERPLE(E)G(ST)ERS 
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 weddever-
lies door toekenning van een diplomabijsltig! 

De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven ge
richt te worden aan Mevrouw de Voorzitter van het 
OCMW Wilrijk, Bist 25 te 2810 WILRIJK en uiterlijk toe te 
komen op 5 septemlier 1980. 

Inlichtingsformulieren zijn te bekomen op de Dienst Se-
kretariaat, telefoon: 031-2850.47. 

(Adv. 168) 

0«K€BC} 
G 42-jarige man met ervaring 
als beenhouwer en kok, ook in 
bezit van rijbewijs voor vracht
wagens zoekt een betrekking te 
Brussel of op de as Brussel-Aalst 
als chauffeur, beenhouwer of 
kok. Zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr. J. Valkeniers, 
tel. 02-569.16.04. 

G Jongeman uit Heist-op-derv 
Berg. diptoma sekretariaat mo
derne talen, zoekt dringend een 
betrekking in de omgeving Heist-
op-den-Berg-Mechelen-Uer-Aar-
schot Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Katellj-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00, referentie-
nummer: 2075. 

G Man, 30 jaar, mekanieker op 
de hoogte van elektriciteit las
sen, centrale verwarming, bouw. 
zoekt werk als onderhoudsman 
voor fabriek-magazijn (magazij
nier), eventueel bk>emisterij deel
tijds als dagwerker ingeschre
ven/zelfstandig werker, Jean-
Pierre Ro, Driesstraat 141 te 
9230 Melle, tel 091-52.27.28 
(Uefst tussen 17 en 20 uur). 
(NI92) 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 25 TOT 31 JULI 

TERVUREN 
Zondag. 1500 K.T 

THE MUPPET MOVIE 

Vnjdag. zaterdag, 2030 
zondag, 1800 K.T 

ODDS AND EVENS 
Film met Terence Hrll 

en Bud Spencer 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 

2030 , ICNT 

LE VOYAGE EN DOUCE 
Film wan Michel Deville, 
met Dominique Sanda, 

GeraMne Chaphn 

TIENEN 
Zondag, 1500 KT 

GOOFY EN DONALD 
OLYMPISCHE SUPERSTARS 

van Walt Disney 

Alle dagen, 2000 K.T 
THE PRISONER OF ZENDA 

met Peter Bellers 

Alle dagen, 2200 
Zondag, 1730-2200 K T 

CONVOY 
van Sam Peckinpah 

met Kns Knstofferson 
en All Mac Graw 

LEUVEN 1 
1345-2130 K.NT 

Tweede week 
THE GOOD, THE BAD 

AND THE UGLY 
Een film van Sergio Leone 

met Clint Eastwood 
Muziek van Enmo Momcone 

1615 KT 
The Beatles in 

LET IT BE 

1715-2400 K.NT 
Sean Connery in 

DR. NO 
van Terence Young 

1945 KT 

6de week 
THE MISSING LINK 

van Picha 
Dolby Stereo 

LEUVEN 2 

1400-2200 
2de week 

NORTH SEA HIJACK 
met Roger Moore. James Mason, 

Antony Perlons 

1600-2345 K.NT 
Bo Derek 

. 1 0 . 
van Black Edwards 

1815 K.NT 

M A D MAX 
van George Miller 

2000 
WHEN A STRANGER CALLS 

met Carol Kane 

KURSAAL TURNHOUT 

Alle dagen 1500 K.T 
DE WITTE VAN SICHEM 
Film van Robbe de Hert 

met Ene Clerckx 

Alle dagen 1800 en 2030 K.T 

KRAMER VERSUS KRAMER 
Film van Robert Benton 

met Dustin Hoffman 
en Meryl Streep 

AHe dagen 22.30 KJM.T 

TAXI DRIVER 
Film van Martin Scorsese 

met Robert de Niro 
en Jodie Foster 

Zitting geschorst uit schrik voor onthullingen? 

Burgemeester weigert stemming 
te Scherpenheuvel-Zichem BRABANT 

Wat algemeen verwacht werd is dan 
ook gebeurd. De etterbuil is voor de 
zoveelste keer opengespaL Na de 
Sinterklaaspolitiek van de Scherpen-
heuvel-Zichemse raadsleden ten 
voordele van sommige sportvereni
gingen, kwamen andere gemeente
mandatarissen aandraven met geld-
eisen voor hun favoriete ploegen. 
Een straatje zonder einde. Burge
meester Lemmens (CVP) wou een 
einde maken aan de weggeefpartij, 
de gemeente zit alles behalve op fi
nanciële rozen! De heibel die daarop 
volgde deed de burgemeester beslui
ten de zitting voortijdig te schorsen! 

Aanleiding 

Vier van de vijf bijkomende agenda
punten gingen over eisen van sportve
renigingen aan het gemeentebestuur 
Dit laatste verbaasde niemand meer, 
gezien de toegeeflijkheid van de 
raadsleden op dit vlak Schepen 
Boeckx (Eenheids üjsO maakte een 
'"-* 'VI van toegekende voordelen aan 
sportverenigingen FC Testelt heeft bij
na heel z'n voetbalpleirvHnstallatie op 
kosten van de belastingbetaler ge
plaatst en onlangs kreeg deze ploeg 
nog een extra geschenk van meer dan 
een miljoen voor de bouw van een tri-
tHjne MJ Zichem kreeg 150 (XX) fr. 
omdat ze kampioen speelden. FC 
Messelbroek mag een voetbalplein 
aanleggen op een plaats in stnjd met 
de wet op de ruimtelijke ordening, ter-
vinjl de gemeente de huur zal t>etalen 
Scfierpenheuvel Sport mag zich wel
dra verheugen in een groots opgevat 
plan voor sportakkommodatie-

voorzieningen rond het zwembad en in 
Avertxxie zullen aan de sporthal nog 
eens overdekte tennisterreinen bijge
bouwd worden En zal de parking en 
toegangsweg geasfalteerd worden 
voor 1,5 miljoen De toegangsweg 
voor het zwembad is nog in ontwerp
stadium «fn dit, zoals de Volksunie 
reeds zo dikwijls aanstipte, terwijl som
mige wegen nog niet verhard zijn, laat 
staan degelijk uitgerust En er voor de 
kinderen weinig of niets gedaan wordt 
De wekelijkse markt die toch heel wat 
geld in de gemeentelijke kas brengt 
niet bevorderd wordt zoels het hoort, 
geen reklame, geen nutsvoorzienin
gen, geen elektnatert. enz.' 

Nieuwe eisen 
Raadslid Leeuws ( E ü eiste dat de wer
ken nodig om het voetbalvekl van FC 
Messelbroek aan te leggen, onmiddel
lijk worden aangevat en op kosten van 
de gemeente De gemeente was nog 
niet overgegaan tot de ophogingswer-
ken, daar nog geen officiële toelating 
werd verteend Omdat sport echter 
boven is, werd beloofd de werken zon
der toelating uit te voeren Mevr 
Meeus (SP) wou dat er een overeen
komst komt tussen het gemeentebe
stuur en de turnvereniging Thor uit Zi
chem voor het gebruik van de nog te 
bouwen turnzaal Het zit namelijk ver
schillende verenigingen fxxig dat de 
gemeentelijke turnzaal te Zichem erv 
kei zal gebruikt worden door Thor Om 
hun belangen veilig te stellen eisten de 
verantwoordelijken van Thor dat ze 
een schnftelijke regeling vastkregen 
van het gemeentebestuur hierover De 
overeenkomst werd goedgekeurd 

Dubbele rouw bij 
VU - Vossem 
In de tijdspanne van amper een week 
ontvielen ons twee trouwe leden 

Edward Neale 
Na een aanslepende ziekte, overleed 
op onze Vlaamsnationale feestdag, in 
de gezegende leeftijd van 74 jaar, de 
h Edward Neale Jarenlang, met nooit 
aflatende zorgen omnngd in het ge
zin van ons bstuurslid. Mare Trappe-
niers, heeft hij zich steeds ingelaten 
met het wel en wee van onze afdeling. 
De groei en bloei van onze partij is 
hem steeds een bekommernis ge
weest 
VU-Vossem betuigt langs deze weg 
haar innige deelneming in de rouw. 

Michael Gerard de Jonghe 
Op vrijdag 18 juli ontviel ons plotse
ling in de leeftijd van 78 jaar de h Mi
chael Gerard de Jonghe, strijdend 
katoliek Vlaming van het eerste uur. 
Wij zouden de Vlaamse beweging on
recht aandoen dit heengaan on-
bsproken te laten voorbijgaan. Zon
der overdnjven mag van deze ingoe-
de en vrome mens worden gezegd 
dat hij een stuk Vlaamse beweging is 
geweest Urenlang kon de h de Jon
ghe ons onderhouden over zijn we
dervaren, zijn beleven, zijn Vlaande
ren Urenlang hebben we gehoord 
over het onrecht dat onze mensen 
werd aangedaan, over de belangelo
ze inzet van vele anderen. Hij vertel
de ons hoe hij het leed heeft helpen 
lenigen van zovelen, die in de malle
molen van de hatelijke repressie wa
ren terechtgekomen. Hoe hij het leed 
van Vlaanderen van nabij heeft ge
zien. Het vele onrecht dat ons, -zijn» 
volk, werd aangedaan. 
Wij hadden trouwens beloofd hem 
eerlang terug een bezoek te brengen. 
Want bezield door het heilig vuur, 
was hij een uiterst genietbaar vertel
ler, die ons zoveel te zeggen had. Ge
tuigenissen van bij de bron aan de 

jeugd, die nu teert op de verworven
heden van die strijders. 
Het noodlot heeft de afspraak ver
daagd, en dat spijt ons uitermate 
In onze afdeling blijft nu een leemte 
achter, maar het vuur dat de overle
dene bezielde heeft ons aangewak
kerd Samen met zijn dierbare familie 
rouwen wij om zijn heengaan, dat een 
tot weerziens is 

VU-Vossem jubelt 
Onze grote VU-familie werd nogmaals 
uitgebreid In het gezin van Etenne 
C;ort)eel en Chnstiane Trajjpeniers 
werd een dochtertje, Vanessa, gebo
ren VU-Vossem jubelt met de jonge 
ouders. 

Van harte proficiat Etienne en Chnstia
ne en wat ons betreft niet versagen, 
doe zo voort' 

VU-Groot-Berlare 
kreeg vlag 

Burgemeester Lemmens kreeg het nu 
stilaan op z'n heupen met al de toezeg
gingen en vooraleer verder te gaan 
met de raadszitting vertelde hij een pa
rabel bedoekl om de eisende partajen 
te matigen De vertelling die een min
der gelukkig gekozen vergelijking in
hield kwam echter slecht aan bij ver
schillende meerderheidsleden, zodat 
het er bovenarms opzat Schepen 
Boecks kon namelijk uit de overdrach
telijke parabel afleiden dat er wel eens 
iets aan z'n opvoeding kon mankeren, 
en dat hij kon ophoepelen of de laan 
Vou uitgestuurd worden als hij bij z'n 
eis bleef Waar hebben we nog zo iets 
gelezen'' 

Nog meer toelagen 

Schepen Boeckx vroeg namelijk in het 
volgende agendapunt een financiële 
tegemoetkoming van 250000 frank 
plus de nodige werken voor een ver
lichting voor Okselaar Sport uit te voe
ren door het gemeentepersoneel Par-
tjgerwot Boonen vroeg eveneens een 
tussenkomst van 250 000 fr voor 
Jeugd en Sjxjrt Keiberg. Schepen 
Boeckx eiste dat hogervermekte voet
balverenigingen ook van de koek dien
den te delen De schepen noemde in 
z'n betoog enkele staaltjes van wanbe
leid in de gemeente, zoals het voetbal-
vekJ aangelegd voor FC Testelt dat 
minstens 3 miljoen kost De tnbune 
voor deze werd op de begroting ge
stemd voor enkel een half miljoen, 
maar nu zal er een gekocht worden 
van 750 000 frank, wat nnet BTW bij, 1 
miljoen wordt waarover niet gespro
ken werd en daarbij moet hiervoor een 

betonnen voet gegoten worden van 
nog eens 2000(X) fr, zei de h Boeckx 
De schepen stipte nog aan dat het 
sportcomplex rond het zwembad prak
tisch alleen ten dienste zal zijn voor 
Scherpenheuvel Sport en besloot z'n 
stormachtige uiteenzetting met de 
woorden 'De mensen in de gemeente 
moesten eens weten wat hier op de 
gemeentehuizen allemaal gebeurt ' 
Om te vermijden dat heel de vuile was 
van het gemeentebestuur op straat 
werd uitgehangen, schorste burge
meester Lemmens voortijdig de raads-
zittng. 

Volksunie-standpunt 
Dat het binnen de koalitie van CVP en 
de liberate Eenheids üjst van in den 
beginne meer botst dan klinkt weet ie
dereen En meer en meer komt de on
gehoorde vnendjespolibek en koeharv 
del aan het hcht Dat is blijkbaar ook al
les waartoe de meerderfieid in staat is, 
want van enig ernstig beleid is er geen 
s p r ^ e laat staan dat er ergens een 
programma of plan bestaat Ze slagen 
er maar niet m overeen te konnen, zelfs 
met over wie wat mag weggeven' Men 
kan dus enkel spreken van een zeer 
slechte weggeefpolitiek, waarvan de 
brave belastingbetalende inwoners het 
slachtoffer zijn Goede projekten ten 
bate van de inwoners komen door in
nerlijke verdeekJheid gewoon met aan 
bod, of worden met ernstig genomen 
en gedwarsboomd Hoelang nog'' 
Spijts alles, zal de Volksunie zoals 
steeds een opbouwende en positieve 
oppositie blijven voeren, met hoop op 
een ernstiger politiek beleid' 

Robert Janssens 

OOST-VLAANDEREN 

VUJO-Aalst wil 
woonerf in Kattestraat 

Op 'OTOB' feestdag, 11 juli zelf, kreeg 
deze afdeling een vlag en liet ze inwij
den, in het prachtige kader van de Ba-
reklonkkapel te C)vemnere 
De vlaggenwijding zelf greep plaats 
aan het einde van een euchanstievie-
nng opgeluisterd met koor en samen
zang Onder de aanwezigen bestuurs
leden uit de afdelingen Zele. Oudegem 
en Schoonaarde 
Na de dienst en de groepsfoto aan de 
kapel was er een gezellig samenzijn in 
het restaurant «De Pluim», geanimeerd 
door het koor dat voor een ganse 
reeks volksliederen zorgde 
Met dit nieuwe initiatief bewees de af
deling Berlare steeds meer en beter te 
willen Met de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober 1982 kan dit werk 
in resultaten worden omgezet 

Herman van den Abbeele 

Na de recente pogingen van sommige 
Aalsterse middenstanders om op
nieuw auto's over de verkeersvnje 
Grote Markt te laten razen, wilten som
migen nu de (door sloping) vnjgeko-
men ruimte in de Kattestraat tot par
king omvormen 
De eisen van sommige middenstan
ders om ook hier weer een parking 
aan te leggen vindt VUJO volkomen 
misplaatst 

Volgens haar heeft het stadscentrum 
met enkel een ekonomische funktie Er 
nrwet ook plaats zijn om er te wonen 
en te teven, om er elkaar te ontmoeten 
Een beter gebruik (door bewegwijze-
nng) van de bestaande parkings kan 
het stationeren in het hart van de stad 
doen afnemen 

Een woonerf! 
VUJO-Aalst s van mening dat de stad 
Aalst de vnjgekomen gronden moet 

onteigenen om er zelf een woonpro-
jekt te reahzeren Dat kan het in de 
vorm van een woonerf 
Een woonerf dat gebouwd moet wor
den volgens volgende px-inapes 
• kteinschalig en — naar vorm, mate
riaal en verhoudingen — volkomen ge
ïntegreerd in de histonsche stadskern 
# ptentsoenen en rustbanken kun
nen van het woonerf een aangename 
ontmoetingsplaats maken, een oaze 
van rust in de drukke Kattestraat 
# de kapel moet gerestaureerd wor
den en in het geheel geïntegreerd (er 
kan bijvoorbeeld een buurthuis in on
dergebracht worden) 
• de te bouwen woningen moeten 
sociate womngen zijn, bestemd voor 
bejaarden, alleenstaanden, mmder vali
den, jonggehuwden, ed jn AUus zal 
ook de historisch gegroeide soaate 
funktie van de vnjgekomen terreinen 
bewaard bhjven 
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lepel & vork... 
Banketbakkerij 

AIMTWERPIA 
G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 3 8 Dr V a n D e Per' -elei 51 
9300 A A L S T B O R G E R H O U T 
M a u r i t s G O S S Y E J o o s t G O S S Y E 
Te l 0 5 3 - 2 1 3 5 33 T e l 0 3 1 - 3 6 56 .54 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41 Westerlo 
(Voortknpel). tel 014-213696 

Vraag prtjzen voor uw 
feestniemi's 

Specialiteiten 
Alte dagen verse mosselen 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Ar.igonstr.int 6 Lier 

Tel 031-80 1568 

Industriële 
brood- en banketbakkeri j 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Annncmer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein. Neusden Limburg 

ÜNDENHOVE 
Bellestrnat 49 

1970 HEKFLGEM 

Cnfo rcst.mront spocftuin k'tr.is 
Wqonsdai^ en (iondfjrd.io tK'sloton 
M,i,m(Jfi<] dmsdaq vnjd'Hj Vfin.)f 15 u 
XiiU'fdtH.] rn /ondiK) v^tn.if s miei 

Tel 053-668740. 

CORTÏfALS 
UW kOFF/EHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denders t reek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van W A F E L S 
en U S R O O M 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere-Morcella Nïaessens 

Lokafti Votksunie 

Gontrode Hetrweg 49 
9230 Melle 

TeL 091-3006 53 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brake) 

Tel 0 5 5 / 4 2 41.07 

Fef^stzaal voor aEie 
gelegenheden 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11. GOOIK 

Tel 054 /334857 

Uw tweede thuis! 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S » 

Vosseniberg 13. 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Al le feeste l i jkheden. 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bestekken . 

« O e n B o t a n l e k » verwacht aNe vol
waardige Vlamingen in zijn V laams-
Brabants restaurant in d e Konings
straat te Brussel. Bar, restaurant e n 
tuin. Bui tengewoon kader, meester
keuken, matige rekening. Kon ings
straat 328 , 1030 Brusse l ( S t - M a r i a -
kerk) . O p e n van m a a n d a g m o r g e n tot 
v r i jdagavond. Jaar l i jkse vakant ie v a n 
14 juli tot 3 augustus. Tel . 2 I & 4 8 . 3 & 

Drank- en eethuis 

« WALTRA » 
Ardumkaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 5212 

De vier troeven vnn de Waltrn 
1 VliMnts in t hiirt vnn Brussel 
2 Je kan er .ilti/d p.trkeren 
3 Je knigt er nlti/d wat te eten 
4 Oe pn/zen iifn sociaal 

WIJNIMPORT HERMAN 
Menenstr.nat 376 WEVELGEM 
Tel 056/4129 22 

Bordeaux- en Bourgognewi jn 
Rechstreeks van invoerder 

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

Spijshuis Béarnaise 
V I S R E S T A U R A N T 
Verzorgde keuken 
Proef onze specialiteiten 

Z A A L V O O R 
F E E S T M A A L T U D E N 

E. O U Y S T E R S - M I N N A E R T 
de S m e t da N a e y w t a a a J B 
8370 Blankenberge Te l . 060-41.30.70 

41.36.54 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische pii|zen 
Uitgelezen dienstbetoon. 

Kciselsteonweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031 /818841 

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

M a a k o o k e e n s k e n n i s m e t 

d e g e z e l l i g e s f e e r tn 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SEtiüTTER&HQF 
D o r p s s t r a a t 10 

2 9 2 2 R A M S O O N K 

T e l . : 0 1 5 - 7 1 . 1 5 . 4 9 

VOEDING «DE POLDER» 
Polderstra.nt 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit en 
groenten 

Dubbe le Valois-zegels aan alle 
leden 

D.M. IMPORT 
Duitse voedmgsspecialitei-
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep. goulachesoep, jagers
soep, keukenkruiden en 
specerijen. 

Schapenstraat 43. 2200 Borger-
houl Tel 031/360045. 

tet mmMin 
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« famlltozuk uMt traditi*. 

9 3 2 8 S C H O O N A A R D E 
O u d e Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal «T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9 3 2 0 O U D E G E M 
Tel. 052 /21 ,16 .06 

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

en Franse wijnea 

Herberg 't STAMPKOT 
S t - M a n a - L a t e m , Z W A L M 

Boerenbrood - H e s p - K a a s 
Tel, 0 5 5 - 4 9 9 4 7 6 

Dinsd, gestoten. 
Vroeger uitbater Zwatmiandw. 

Beauvoordse speeialiieft 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e t y n - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 1 8 

8 4 8 6 B E A U V O O R D E 
tel. 058/2994,91 

Gestoten, vnidag. betialve in seizoen 

V ^^,•vV^^,,•<,^v^,^,^^i,^^ 

Café «'t Le«uwke» 
Kruittorenwetf 2 

3690 BREE 
Tel 011-463451 

W a a r e e n V l a m i n g thuis i s ! 

Maandag gesloten. 

R e s t a u r a n t 

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

Kapelstraat 1 

T O N G E R L O - W E S T E R L O 

Tel. 014 /54 .40 .07 

M a a n d a g gesloten - Rustieke 
sfeer. 

K E M P E N L A N O 

V laamse gezellighekJ 

C a f é Kempenland 

Gemeentest raa t 4 1 , Nijlen 

Tel. 031 /81 .73 .16 

V o o r u w feestgerechten 

J. BOONEN-KWANTEN 

Kampert jaan 24 

3 5 6 8 Hechtel 

Tel. 011 /73 .68 .84 

D 18-iarig meisje met diptoma 
W e t B en maturiteitseksamens 
biologie zoekt e e n passende be
trekking in Brussel of o p d e as 
Brussel-Aalst V o o r inlichtingen 
z c h w e n d e n tot Volksvertegerv 
woordiger dr. J . Valkeniers, tel. 
02 -569 .1604 . 

— Jonge h u l p b o . k h o u d a r (A2 ) , 
woonacht ig te G e n t vrij van le
gerdienst e n 1,5 jaar ervaring, 
zoekt vaste betrekking. Gel ieve 
kontakt op te nemen met het A ^ 
g e m e e n V U - s e k r e t a n a a t L D e 
Coster , tel. 02-219.49.30. 

D 2 2 j ergoterapeute (afgestu
d e e r d in Brugge) zoekt e e n pas
sende t)etrekking bn] voorkeur in 
Brabant of Oost -Vlaanderen. 
V o o r Nk:ht ingen zich w e n d e n 
tot d r J . Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

D G e g r a d u e e r d e in d e indus-
tnële scheikunde ( A l ) 1976, uit 
de Brusselse aggk)meratie, zoekt 
e e n passende betreking. 
Zteh w e n d e n tot V ic Anciaux, al
g e m e e n sekretar iaat tel. 
219.49.30. 

D Jonge V laamse afgestudeer
d e «A»-levels Oxford (Engels, 
Frans, Duits) met kennis van dak-
tyk>, zoekt e e n passende t>etrek-
king (vertaler, tolk, pubik: relati
ons) 
Z ich w e n d e n tot Vk ; Anciaux, al
g e m e e n sekretar iaat t e l 
219.49.30. 

D Dr ingend jot>-student ge
zocht voor V laamse hert>erg 't 
Schuurke te Brussel. V o o r vol
gende jserioden: de maand au
gustus en van 1 tot 15 septem-
t>er. Kontakt Ofmemen van 9 tot 
12 u. e n van 14 tot 18 u. 0 2 / 
233.60.38. 

1) Dr ingend te koop aanget>o-
d e n : 

— m o d e m appartement te 
Schaarbeek . 2 slaapkamers, hal l 
woonkamer , ingerichte keuken, 
wandkasten. t>adkamer + terras 
— m o d e m appartement op de 
grens tussen Schaart>eek en 
Evere: 3 slaapkamers, hall, w o o n 
kamer met o p e n haard, ingerich
te keuken, wandkasten, t>adka-
mer + terras 
— m o d e r n e flat te Schaartseek: 
kleine hall ruime living met slaap-
hoek, ingerichte keuken, wand
kasten, badkamer -l- terras 
— huis nak)ij de universitaire 
campus te Wilrijk ( A n t w e r p e n ) : 
4 slaapkamers, prachtige hall, 
2 woonkamers , ingerichte keu
ken, 2 t)adkamers, ruim terras, 
verschillende keUers , garage 
voor 3 wagens + gezellige tuin. 
InlKhtmgen: tel. 031-28.29.88 (na 
19 uJ -02 -427 .61 .36 . 

2 ) Emsbge hulpboekhouder: 
45 jaar jong - perfekt tweetal ig 
e n met zeer goede referenties -
slachtoffer van de ekonomische 
knsis. Z o e k t dr ingend w e r k in 
Brussel en omgeving. W i e kan 
helpen gelieve te te lefoneren: 
02-427.61.36. 

D Restaurantuitbater zoekt 
d a m e ± 5 0 jaar o m hem te hel
pen in zijn zaak. gelegen in het 
Brussels centrum. A n t w o o r d o p 
redaktie - W U - , Barrikadenplein, 
1000 Bnissel (tel. 02 /219 .49 .30) . 

• 19 j . g e h u w d e d a m e met di-
pk)ma van hoger mkklelbaar han-
delsonderwijs en goede re feren
ties (o.m. intenm in mijn dienst) 
zoekt e e n vaste betrekking als 
t>ediende m Brussel of o p de as 
Brussel-Asse. 
Zich w e n d e n tot volksvertegen-
woorxiger dr. J . V a k e n i e r s ( t e l 
569.1 &04) . 
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Aktie «Red de Gistelbeek»: 
meer dan 1000 handtekeningen 

WEST-VU\ANDEREN 

IZEGEM — De aktie «Red de Gistelbeek» heeft op enkele maanden tijd flinke 
vaart gekregen: de petitie voor het behoud van de Emelgemse Giatelbeek in 
haar natuurlijke staat, leverde meer dan 1000 handtekeningen op. 

Het verzamelen van handtekeningen is geen eenmanswerk geweest De mi
lieuvereniging -De Vlaamse Gaai» heeft niets onverlet gelaten om al het mo
gelijke te doen. Bovendien werkt deze vereniging ook nog aan een inventaris 
van fauna en flora van de Gistelbeek. Naast VU-gemeenteraadslid Erik Vande-
walle, die de zaak voor het eerst op het politieke vlak bracht, hebben ook de 
Izegemse VUJO's zich ingezet om handtekeningen te verzamelen. Dat gebeur
de vooral op de Izegemse Batjes, waar ze bovendien 4000 pamfletten over de 
Gistelbeek uitdeelden. En daarnaast hebben een aantal Emelgemnaars handte
keningen ingezameld: mevr. Vanhoutte-Bogaert, Willy Boucquet, Godfried 
Vandommele, Raf Werforouck en Raymond Wullaert 

Dit werd vorige week meegedeeld op 
een perskonferentie, georganizeerd 
door genoemd aktiekomitee. 

Belangrijke 
fauna en flora 

Namens de milieuvereniging -De 
Vlaamse Gaai» deeklen voorzitter 
Dennis Dochy en Luc Van Bruaene 
meet dat deze vereniging werict aan 
een systematische inventaris van de 
Gistelbeek. Die is momenteel nog niet 
volledig, gezien nog geen waarnemin
gen over een heel jaar konden gebeu
ren. Totnogtoe werden de volgende 
vogelsoorten opgemerkt: steenuil, 
ransuil, buizerd, torenvalksperwer, 
blauwe reiger, veklleeuwerik en kuif-
leeuwerik, koom- en pimpelmees, me
rel, lijster, distelvinl(, kievit. wiUe eend, 
patrijs, fazant tuinfluiter, fitis, tjiftjaf, 
zwartkop, zwarte roodstaarl 
Op botanisch gebied hecht de «Vlaam
se Gaai» veel belang aan de aanwezig
heid van knotwilgen. Daarnaast zijn er 
ook de populier, knotels, waterranon
kel, speenkruid, dotterbloem, wilge
roosje, peterselievlier Onder de amfi-
bieën zijn belangrijk en zeldzaam ge
worden: de bruine en groene kikker, 
de watersalamander en de kamwater-
salamander De vereniging legt er ook 
de nadruk op dat de vochtige weiden 
achter de hoeve Foukxi een echt «na-
tuurreservaatje» vormen, dat bij de 

-normalizatie» zal verdwijnea Verder 
benadrukt de «Vlaamse Gaai» nog het 
belang van de Gistelbeek als verleng
stuk van ArdooievekJ en van het Man-
dethoekreservaat 

Toch een morele 
overwinning 

Na de perskonferentie trok een afvaar
diging van het komitee «Red de Gistel
beek» naar het schepenkollege. Dit 
weigerde een onderhoud. Wel bleek 
txjrgemeester Vandenberghe twee 
dagen later berekl de petitie in ont
vangst te nemen en een delegatie te 
ontvangen. 

Daar bleek dat noch burgemeester, 
noch schepenkollege rekening wen
sen te houden met de petitie en de 
werken in elk geval wensen aan te vat
ten en wel zo snel mogelijk. Dit staat 
dan scherp in tegenstelling tot Oost
kamp, waar een eveneens al lang ge
pland normalizatieplan gewoonweg 
verdaagd werd orrdat er geen reke
ning was gehouden bij de ontwerpers 
met ecok>gische motieven. 

Bij het onderhoud met de burgemees
ter beloofde deze laatste dat in het ge
bied van de genormalizeerde Gistel
beek meer groen zal komen «dan er 
ooit gestaan heeft», ook in het meest 
laxJelijk gebied. Maar hij moest toege

ven dat zowel bij de ontwerpers als bij 
de opdrachtgevers (het Izegemse 
schepenkollege) nooit ecok>gische 
motieven meegespeeld hebben. 
Ondanks de negatieve reaktie van de 
Izegemse overfieid, meent het aktieko
mitee «Red de Gistelbeek» toch te 
kunnen spreken van een «morele 
overwinning». Na VU-tussenkomsten 
in de gemeenteraad is immers het 
meest noordelijke gedeelte van de bo
venloop van de Gistelbeek uit het nor-
malizatiep>lan gelicht en dus gered. 
Maar vooral de handtekeningenaktie is 
belangrijk geweest Voor het eerst 
heeft de Izegemse bevolking gerea
geerd, en massaal gereageerd ten 
gunste van het leefmilieu. En dat opent 
interessante perspektieven voor de 
toekomst 

Rouw te Oostende 
Op vrijdag 11 juli overleed te Oost
ende Daniel de Pontieu. De overiede-
ne werd op 25 maart 1908 te Menen 
geboren en was gehuwd met mevr. 
Maria Irena Renders. De h. de Pon
tieu werd dinsdag te Oostende ten 
grave gedragen. 
Aan de rouwende familie bieden wij 
onze blijken van diep meeleven aan. 
De h. de Pontieu was te Oostende lid 
van de Vlaamse Gepensioneerden
bond, in uitvoering van zijn wilsbe
schikking werd zijn lichaam naar de 
KUL overgebracht 

OVD dankt! 
Elf hoofdikj van het arrondissement 
Oostende-Veume-Diksmuide ontving 
een zogenaamde «bedelbrief» om 
onze kas wat op peil te brengen. De 
antwoorden beginnen nu binen te stro
men en hartelijk dank aan hen die 
reeds stortten ook met de bank. 
Mogen we de achterblijvers nog vra
gen, voor ze gebeuHijk met vakantie 
gaan, nog hun omslag weer te zenden. 

Dank U 

Belgisch wielerkampioenschap 
te Koekelare kreeg staartje 
Op 22 juni II. had in het Westvlaamse 
Koekelare het Belgisch wielerkam-
FNoenschap plaats. Er werd duchtig 

«Diefstal» te Waregem 

met affiches in zwart-geel en rood 
gewerkt zoals dat voor zo'n, gelegen
heden past Enkele mensen van de 
plaatselijke VU dachten dat een paar 
Vlaamse leeuwen op het wegdek als 
tegengewicht geen kwaad konden. 
Gedurende deze werkzaamheden 
werden ze opgemerkt door enkele le
den van de Koekelaarse wielersport-
raad die seffens dachten dat België in 
gevaar was. 's Anderendaags werd de 
grote trom geroerd en een stijgend 
Vlaamshatend liberaal patriottisme 
werd op de daders losgelaten. De 
leeuwen werden in alle haast wegge
schilderd, huiszoekingen werden ver
richt intimidatie indien geen schuldbe
kentenis en andere fraaie dingen wer
den uitgedacht Om dit zaakje te klaren 
werden 12 rijkswachters de straat op
gestuurd. Spijtig genoeg hebben enke
le Vlaamsgezinde mensen In de sport-
raad de nek gebogen... 

Waar is de tijd dat VU-volksvertegen-
woordiger E Lootens vele van deze 
mensen uit de moeilijkheden heeft ge
haald? 

In Koekelare neemt men graag een 
loopje met het recht kijk maar: 

Bij de jongste pariementsverkiezingen 
hadden «onbekenden» alle VU-borden 
en affiches stuk gemaakt Toen geen 
enkele huiszoeking, klachten hielpen 
en alles werd vergeten. Maar omdat 
de verdedigers van de driekleur van 
blauwen huize kwamen trad het hele 
apparaat in werking. 

Ze doen maar, ondertussen weet Koe--
kelare dat de grootste verdedigers van 
zwart geel en rood nog steeds uit de 
blauwe hoek komen. Net zoals in de 
goede oude tijd van de blauwe bak
steen! 

«In de nacht van zaterdag op zondag 
hebben onbekenden een spandoek 
van 16 m aangebracht op 60 m hoge 
kerktoren van Waregem. Hadden ze 
de sparKksek met CVP getekend \p.v. 
met VU, hij fiad er misschien langer ge
hangen. Geen torens zijn te hoog om 
het aan gans Vlaanderen te zeggen 
«150 jaar diefstal». Voor vele Ware-
gemse Vlamingen zullen de ogen fie-
laas te laat opengaan. 

Taalgrenspad 
Wervik-Komen 
Op 31 augustus wijden wij ons taal
grenspad in. Het is een organizatie van 
de Wervikse Dosfelkring. Dit pad zal 
de grenzen van Wervik met Frans-
Vlaanderen en Komen bestrijken. Wij 
hopen daarmee de histonsche banden 
tussen deze verschillende streken te 
beklemtonen. Het zal ook de mensen 
uit «binnen-Vlaanderen» aantonen dat 
men niet noodzakelijk hoeft te verfran
sen omdat men op «wip- zit tussen het 
Franssprekende gedeelte van Frans-
Vlaanderen en het tweetalige Komen. 

open 
Dienstbetoon senator Capoen 
Wij brengen nog even in herinnering 
dat dit dienstt>etoon te Wervik door
gaat elke tweede zondag van de 
maand, tussen 11 en 12 uur, in «'t Kapit
tel». 
Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria 
Zitdagen: elke tweede en vierde zater
dag van de maand, van 10 u. 30 tot 
11 u. 30. Adres: St-Maartensplein 2 
Afgevaardigde: Marnik Rosselle, Gos-
serieslaan 5. 

OCMW-Brugge OCMW-Brugge 
Aanleggen werving^reserve 

geschoold werkman B 

Beroepsspecialiteit: 
1. MECANICIEN 
2. ELEKTRICIEN 

geldig tot 30 november 1982 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1. Gewone administratieve voor
waarden. 
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bij Indiensttreding. Voor de In 
dienst zijnde personeelsleden en 
voor de personeelsleden komen
de van andere openbare bestu
ren geldt Inzake deze leeftijds
grens volgende regeling: op 
65-jarige leeftijd ten minste 
20 pensioenaanspraak verle
nende dienstjaren kunnen laten 
gelden voor pensionering door 
de Omslagkas voor Gemeentelij
ke Pensioenen. 
3. Diplomat van volledig lager 
secundair technisch onderwijs 
CA3) of van lagere secundaire 
technische leergangen, afgege
ven na minstens 720 lesuren, of 
een brevet van hoger secundair 
beroepsonderwijs, telkens in de 
betrokken specialiteit nl. van me-
canicien of elektricien. 
4. Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingseksamen. 
Weddeschaal: 1.22 tegen index
cijfer 199,99 %: 316.184 - 480.792 (in 
29 jaar). 

Inschrijvingsgeld: 100 fr. storten 
op P.R. n r 000-00995.81-59 van het 
AZ. St-Jan, Ruddershove te 8000 
Brugge, vóór 22 augustus 1980, 
met vermelding: eksamen meca-
nicien ofwel elektricien. 
In te sturen uiterlijk tegen 22 au
gustus 1980 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, 
AZ. St.-Jan, Ruddershove te 8000 
Brugge: geschreven aanvraag 
deelneming eksamen, recent be
wijs goed zedelijk, gedrag, ge
boorteakte, dienstplichtattest, 
voor eensluidend verklaard af
schrift diploma. 

(Adv. 167) 

Op zaterdag 23 augustus om 
19U.30 

Grandioos 
Rodenbach-feest 
In de expohallen van Roeselare. 
(slechts plaats voor duizend mensen) 
Bijdrage: 500 frank per persoon. 
Daarvoor wordt u aangeboden: 
— de barbecue (biggetjes, worstjes, 
koteletten, aardappelen, tomatenj; 
— een Rodenbachkruik eris aanden
ken; 
— gans de avond Rodenbachbier, li
monade en cda; 
— een Ober-Bayem orkest 
In de namkJdag is er een wandeling 
langs het Rodenbach-pad. Na de wan
deling: bloemenhulde aan het stand
beeld van Rodenbach. 
De bijdragen voor de barlaecue-avond 
dienen gestort te worden vóór 7 au
gustus op de speciale rekening nr. 
954-0278922-92 p/a Patrick C âlle-
waert Hoogstraat 46, B800 Roeselare. 
Voor inlichtingen: tel. 051-20.14.73. 

Aanleggen wervingsreserve 
van OPSTELLER 

geldig tot 31 december 1982 

Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1. CJewone administratieve voor
waarden. 
a 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 leef
tijdsgrens volgende regeling: op 
65-jarige leeftijd ten minste 
20 pensioenaanspraak verle
nende dienstjaren kunnen laten 
gelden voor pensionering door 
de Omslagkas voor Gemeentelij
ke Pensioenen. 
3. Diploma: van volledig hoger 
middelbaar of gelijkgesteld on
derwijs. 
4. Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingseksamen. 
Weddeschaal: 150 tegen index
cijfer 199,99 %: 326.160 - 595.266 (in 
29 jaren). 
Inschrijvingsgeld: 150 fr. storten 
op P.R nr. 000-(X)995.81.-59 van het 
AZ. St.-Jan, Ruddershove te 8000 
Brugge, vóór 22 augustus 1980 
met vermelding: «eksamen op
steller». 
In te sturen uiterlijk tegen 22 au
gustus 1980 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, 
AZ St.-Jan, Ruddershove te 80(X) 
Brugge: geschreven aanvraag 
deelneming eksamen, recent be
wijs goed zedeUjk gedrag, ge
boorteakte, dienstplichtattest, 
voor eensluidend verklaard af
schrift diploma 

(Adv. 166) 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 28 augustus 1980 
om 10 u. zal er in de vergaderzaal 
van de raad van beheer, AZ. St.-
Jan, 2e verd, Ruddershove te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het AZ. St-Jan te 
Brugge. 
Lot 500: behandelen ramen - bed
denhuls - technisch blok - tera-
pieblok - stookcentrale - restau
rant - technische werkplaatsen. 
Erkenning: onderkategorie D 13, 
klasse 3. 
Dossier ter inzage: 
— Op het verkoopskantoor voor 
Openbare Aanlsestedingen, resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2e verdieping. Wetstraat 155 
te 1040 Brussel 
— Bij de technische dienst van 
het AZ, St.-Jan Rudderhove te 
8000 Brugge. Op dinsdag en 
woensdag van 9 tot 12 u. en op 
vrijdag van 14 tot 16 u. 
Dossier te koop: 
— Op het verkoopskantoor van 
Openbare Aanbestedingen, p.cr. 
nr. 000-0009455-46. 
— In het AZ. St-Jan, p.cr. nr. 
000-0099581-59. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
440 fr. (port inbegrepen). 
Uitvoeringstermijn: 250 werkda
gen. (Adv. 175) 

amB^uoLin 
Verzekeringen - Hypoteken 

Jaak VAN DUCK 
Verzekeringsraadgever 

Grote Baan 435 

3538 HOUTHALEN-
HELCHTEREN 
Tel. 011-53.42.52 .z^ 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.8a09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

U zoekt een goecie drukker? 

Iedereen kiest 

JAN TRUYEN 
Waarom u dan niet? 
Stationsstraat 58 2440 GEEL 

Tel. 014-58.85.81. '^ Alle dag- en weekbladen. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

V)Qekhandel 

Tekengerief -
Tijdschriften -

Schoolgerief . 
Boekengerief . 
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-56 93 34 

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

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

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 23, 
2650 B O O M 
Tel 031-88 0160 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galerij -de Gapaert... 
Molenstraat 45. 9300 Aalst. 
Tel 053-70.32.19. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031 881316 

Meer dan 3000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 

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

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 13 76 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-3337 56 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

> 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18u 42546 42 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel 058-31 1909 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 . 

Kleintederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

A. RUTTEN 

Radlo-TV-Hifi-Video 
Eigen hersteldlenst 

Dorpstraat 43 
HOUTHALEN 

Tel. 011/53.50.40 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 4935 07 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kmderkieding. 

IO%vr.V,U.leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS, 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvesl 52, Antwerpen 
Tel 031-3135 83 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-2681402 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

V o o r i e d e r o n d e r h o u d e n / o f 
a a n l e g v a n t u i n e n , s n o e i e n van 
f r u i t b o m e n , d i v e r s e b o m e n , 
p l a n t e n , a f z a g e n van b o m e n + 
v e r k o o p van o p e n h a a r d h o u t 
aan zee 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 23 of 452 58 25 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmeubelen 

schilderijen geschenkartikelen 
lustrerle 

Zaakvoerder Staf Kiesekoms Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel: 02-582.22.22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jf.Mris en ,„nk.r<:) PAR 
K A S BLOFSONS ANORAKS 

Fel 053 m n 33 
Slf-Cfiwf.fj ii.i.ir Ninov* 
94 70 DENDERLEEUW 

76 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel. 031-8825.31. 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staalkonstruktie 
IJzer-, koper-, aluminium- en inox-
verwerkmg. 

Binnenstraat. 32 
9300 AALST 

Tel 053-2142 07 

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

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel. 
Tel.. 031-88.25.31. 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleersiraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/21.71.38 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Tel. on-53.43.49 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-5395 30 en 53 75 75 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL>BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cerrtrale 
verwarming # Houtkachels • Jnbouvi/ 

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

Diepvriezers. 

Gelegenheidsgrafiek: Huweli)k - Ge
boorte • Zelfklevende plakband en 
etiketten. Houten drukletters - Rektn-
nie-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

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

< 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP: 

A P P A R T E M E N T E N 
S T U D I O ' S 

Villastij l - Alle komfort 
Garages. 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 Oostduinkerke 
Tel. 058-51.26.29 

WASSEN VAN ALLE"RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsobtrnat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 25 89 

W() bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne 
Tel 031/21 66 99 

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

lustrerje 

mare 
de vriëse 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 74 04 
baan brugge-kortrijk 

^aadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 5142. 

DURASON-KEUKENS 

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

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken. 
A. De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel. 053-6674.08 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 31.46 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 36.36 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -
Open haarden 

Iel. 053-62.37.65 
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ihTCRviiew 

Marc De Staercke: 

Neerhof, geen kijkboerderij 
van stadsmussen 
Marc De Staercke: «In de statuten van. 
de vzw Neerhof werd geschreven dat 
onze boerderij zou dienen om l<inderen, 
jongeren en volwassenen in een na
tuurlijke omgeving hun kreativiteit te la
ten ontwikkelen. Voor ons betekent dit 
na vijf jaar konkreet, dat wij hier een 
echte boerderij tonen; maar toch is het 
Neerhof veel méér dan een simpele 
kijkboerderij. Wie bij ons kontakt zoekt 
met de dieren en met de natuur moet 
ook zelf de handen uit de mouwen ste
ken. Akkoord dat het Neerhof ietwat 
kunstmatig in het leven is geroepen. 
Ik besef wel goed dat een boerderij 
zeer kwetsbaar is, als er geregeld groe
pen bezoekers rondhangen. Precies 
daarom hebben wij op het Neerhof van 
meet af aan gesteld dat geen mogelijk
heid tot overnachting binnen de boer
derij-gebouwen zelf zou voorzien wor
den.» 

Het Neerhof-Dllbeek Is onlangs ver
huisd naar de prachtige hoeve aan de 
Kwade Plas in St-Genesius-Rode be
zuiden Brussel. Dat moet met hebben 
en houden nogal een fameuze verhuls 
geweest zi jn; waartoe was die nodig? 
Mare De Staercke: «Zo'n verhuis van 
de hoeve-inboedel, werktuigen en 
beesten wil ik met een beperkt aantal 
mensen nooit meer meemaken. Noch
tans kijken we aan tegen een tweede 
editie van boerderijverhuis. 
Het zit namelijk zo. De geklasseerde 
boerderij Neerhof in Dilbeek werd des
tijds aangekocht door de NCC-kultuur-
kommissie, met de bedoeling er een 
jeugdboerderij werkzaam te maken. 
Haast een vijf jaar is zulks ook met een 
zekere voldoening geschied. Maar de 
dringende restauratiewerken konden 
niet uitgesteld worden, en gedeeltelijk 
gebruik van de boerderij tijdens de ver
bouwingswerken zou voor ons veel 
hinder betekenen en tegelijkertijd de 
kosten zwaar de hoogte induwen. 
Daarom werd uitgekeken naar een ver
vangingsboerderij, en die hebben we 
hier bij het gemeentebestuur in Rode 
voor een schappelijke huurprijs gevon
den. Het is in feite een dubbele boerde
rij van een landbouwer die zeker niet 
voor de eerste keer met onteigenings-
fjerikelen geplaagd zat, 66 jaar gewor
den was, en dan uiteindelijk maar de ge
hele bedoening liet onteigenen. In het 
tegengestelde geval zou toch het be
langrijkste deel van zijn gronden voor 
verkaveling onteigend worden...» 
Maar uw jeugdboerderij vindt metter
ti jd een definitief onderkomen in het 

ST.-GENESIUS-RODE - 'Mijn
heer, d'er heeft een konijn mij ge
beten!» Het gebeurt nogal eens 
dat op de jeugdboerderij «Neer
hof» een jonge snaak die voor 
eventjes op bezoek is met zo'n 
hulpkreet bij het boerengezin De 
Staercke komt aandraven. En 
dan wordt prompt de farmacie-
schuif geopend. Maar, het blijft 
bij dergelijke kleine venijnige in
cidentjes, die vooral getuigen 
van het boerderij-vreemd zijn 
van de jongeren die al dan niet in 
klasverband voor een poos af
zakken naar het Neerhof om nu 
eens een kalf, èen varken, en een 
konijn van dichtbij te gaan bekij
ken. 

En om te zien hoe je een stal 
moet uitmesten; om het zelf ook 

Neerhof te Dilbeek dat momenteel 
helemaal in de steigers staat? 
Mare De Staercke: «De aan gang zijn
de werken zijn goed voor 32 miljoen 
frank; dat hoog bedrag houdt natuurlijk 
ook verband met het respekteren van 
de klasseringsbeslulten. Als dat zware 
werkje is opgeknapt trekken wij inder
daad terug naar de tien hektare grote 
boerderij in Dilbeek. 
Wijzelf zullen in Dilbeek dan wél een 
nieuwe refter, ontvangstruimte en keu
ken vinden, en een behoorlijke herver
deling van de funkties (bij voorbeeld 
een kleine info-ruimte). 
Als we vandaag mochten verhuizen 
dan zouden we uiteraard onze 20 koei
en, ons boerepaard, onze 17 schapen, 
onze mestvarkens, onze ezels, ons 
pluimvee en gans de uitgebreide Neer-
hofbedoening opnieuw moeten mee
sleuren.» 

— Is een jeugdboerderij wel al die 
centen en inspanningen waard? 
Mare De Staercke: «Er Is de kritiek dat 
ons initiatief en onze werking te roman
tisch zouden zijn, terwijl weer anderen 
vinden dat wij met te moderne appara
tuur uitpakken. 
Ikzelf vind het ook wel een zielige erva
ring dat kinderen bij ons op bezoek 
moeten komen om soms zelfs als tiener 
een varken of een vaars voor het eerst 
van dichtbij te bekijken en te ontdek
ken hoe de boerderijdieren leven en 
onderhouden worden... 

te doen. De jeugdboerderi j : het is 
veruit de enige vorm van kleine 
boerderij in ons land die met-de-
jaren opgang maakt, die in aantal 
toeneemt Behalve het Neerhof, 
zijn er nog gelijkaardige kinder
boerderijen in Hasselt, Deurne, 
Bornem, Westrozebeke, Brakel, 
Marke-
De door PSC'er Desmarets, 
thans minister van Landsverde
diging, beloofde kijkboerderij 
midden het Brussels lawaai- en 
stankgedoe, aan de Helihaven, is 
er inmiddels wel nog niet geko
men! 
Waarom toch die hoe dan ook 
kunstmatig in het leven geroepen 
jeugdboerderijen? Dat matinaal 
gesleur met melkkannen om de 
toerist te plezieren? 

Maar goed, het blijkt zo te zijn dat in 
onze maatschappij zoveel te veel kin
deren slechts een stenen leefwereld 
kennen: van het appartement naar de 
betonnen speelplaats op school (waar 
tuintjes en bomen plaats ruimden voor 
bijgebouwen), en dian met de wagen of 
de autobus opnieuw naar huis waar zij 
al evenmin in een tuin terechtkunnen. 
Dat wij die stadskinderen nu de uitge
breide gelegenheid bieden om van 
dichtbij kennis te maken met het platte
landsleven is toch voor de maatschap
pij van morgen waardevol? 
Het Neerhof kent nrKxnenteel ongeveer 
5.(XK) bezoekers per jaar, zo'n twintig 
tot 25 mensen per dag, maar het z ip 
niet uitsluitend jongeren: tweevijfden 
zijn de bezoekers in klasverbatKl en 
één op vijf komt via een jeugdorganiza-
tie. De andere 2.(XX) Neoiiof-bezoe-
kers zijn de individuele gezinnen (dus 
ook vader en moeder) die de rxxxi voe
len om even de boer op te gaan. 
Een en ander betekent ook dat wij door 
landbouworganizaties afgewezen wor
den als volwaardig landbouwbedrijf, 
omdat wij eerder landbouwkultuur be
drijven... Maar, is het niet zo dat in dit 
land alles een beetje kuituur dreigt te 
worden: boskultuur, en dus ook land
bouwkultuur.» 

— Uzelf voelt zich een echte land
bouwer? 
Mare De Staercke: «Zou je anders ver
wachten van iemand die verscheidene 
hektare grond bewerkt en een Ijehoor-
lijke veestapel gadeslaat? 
Het Neerhof wordt in leven gehouden 
door twee echte boerengezinnen: door 
mijn broer Johan en zijn vrouw Lut op 
de eerste plaats, en bijgestaan door 
mezelf en mijn vrouw Annie. 
Johan en ikzelf zijn boerenzonen; we 
voelen ons dus geenszins sociaal-kultu-
reel werker of zoiets. Nee, wij boeren 
echt Daarin worden we bijgestaan 
door een gewetensbezwaarde en ge
regeld door enkele stagiairs of vrijwilli
gers. 
Onze permanente zorg is twee even
wichten na te streven. 
De boerderij-aktiviteit moet volgens 
ons op het Neerhof van die aard zijn 
dat het teeltplan en het dierenbestand 
niet te ver uit mekaar lopen. Het blijft 
onze betrachting om met de teelt aller
eerst de dieren van de boerderij te voe
den en anderzijds met een verkoopop
brengst van hoeveprodukten de kos
ten van het projekt-jeugdboerderij te 

betalen. Die rekening klop uiteraard 
niet elk jaar perfekt 
We verkopen aardappelen, boter, ho
ning, eieren en dies meer, rechtstreeks 
aan de verbruiker. Momenteel zoeken 
we naar behoorlijke kaasbereidingen, 
maar de geheimpjes terzake achterhaal 
je niet zo gemakkelijk. 
Er zijn ook wel een aantal teelten die 
we extra erbij nemen om de jeugdige 
bezoekers te behagen, maar zij moeten 
dan wel om beurten meehelpen bij de 
winning ervan. 
Dat is het tweede nagestreefde even
wicht: het feit van jeugdboerderij te 
zijn, en elke maand van het jaar, elke 
dag, boerderijvreemde bezoekers te 
ontvangen mag niet van aard zijn om 
onze «echte boerderij» te verleiden tot 
het toegeven aan toeristische kijknum-
mertjes en te verworden tot museum
stuk. 
Precies daarom is er de afspraak dat 
mijn broer Johan de boer is voor het 
land en voor de beesten, dat ik hem 
daarbij help, maar dat ik ook boer voor 
de mensen speel. Ik vang de bezoekers 
op, en schakel hen in bij de dagelijkse 
werkzaamheden op de boerderij, maar 
Johan boert met een streng landbou-
wersplan.» 
— Toch zijn er de onvermijdelijke ne-
venaktivlteiten? 
Mare De Staercke: «Ja, maar die mo
gen het bedrijf zelf in niets storen. Wij 
houden het in hoofdzaak bij kleine 
groepsbezoeken van 5 tot 7 man; daar
mee kan je behoorlijk werken. 
Grote groefjen zijn welkom op het ge
paste moment bij voorbeeld voor het 
aardappelrooien, bij het wilgenknotten, 
het planten van bomen, houtverwer
king en zo van die dingen. Ook bij een 
bietencampagne bij voorbeeld. 
Tijdens weekends gebeurt het al eens 
dat een groep van 50 mensen aanklopt 
En dan zeggen we, ja kom maar binnen, 
als een tieperkte groep (meestal de kin
deren) een handje komt toesteken, en
kele anderen van het gezelschap zor
gen voor het potje-koken van de groep, 
en de anderen bij voorbeeld in de om
geving de natuur gaan verkennen. 
Daarnaast richten we inderdaad ook 
nog wel kursussen en spreekbeurten in 
om de mensen opnieuw te leren kor-
venvlechten, spinnen, imken, wijn ma
ken. 

In tegenstelling tot andere initiatieven 
is het Neerhof nabij Brussel voor de 
stadsmussen zeker véél meer dan zo
maar een kijkboerderij. Je kan er te
recht als je zelf de riek en de schop 
ter hand wil nemen, als je mee de var
kensstallen ui tmest 
Ook als je op je knieën aardappelen 
wi l rooien. Je krijgt dan wel het ge
noegen aan de kleine bar op het veld 
even een lekkere Lambik of zo te kun
nen uitslurpen-
In zo'n jeugdboerderij is er zeer zeker 
h^t kontakt met de natuur, met de 
landbouwteeld, met de beesten, met 
de boer. Maar, van de zware proble
men van het boerenleven hoef je niet 
wakker te liggen. Als de slechte zo
mer de oogst vernielt ben je niet met
een een frank armer, en heeft de 
jeugdboerderij geen geld om een 
tweede traktor aan te kopen, dan zal 
dat de boerderijbezoeker allicht een 
zorg z i jn -
Maar, dat stadsmussen een haas van 
een konijn leren onderscheiden, dat is 
ongetwijfeld een kultureel winstpunt 
(hds) 
Neerhofboerderij, Kwade Plas "2, St-Ge
nesius-Rode (dichtbij de Kerk). Tel. 
02-512.99.88. 
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