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DE SPELBREEKSTER
Inzender de Olympische tumkampioenschappen
liepen volledig uit de hand

Lees bIz. 10

omdat sport en politiek
weer danig vermengd worden
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OPirii€<?
nooit Aan wie is dit verschil te wijten?
Aan J.G. of aan een van beide kranten?

LAMBERT SWERTS

Ik kan enkel maar zeggen dat diegene
die zo denkt geen echte Vlaming is.

BRT EN EUROPA
In «Wij» van 24 julj II. merkt uw verslaggever terecht op dat de CVP-mandatarlssen er op rekenen dat de Vlamingen
zich toch niet veel om Europa bekommeren.
Maar aan wie de schuld?
Over wat er in het Europees parlement
gebeurt vindt men praktisch geen enkel verslag in de Vlaamse nieuwsmedia, de BRT op kop.
Ook de bekende Europa-journalist
Guido Naest moest op een opmerking
van een luisteraar in de BRT-uitzendIng
van Kramiek (zondagmorgen 20 juli)
erkennen dat zowel de radio als de TV
van de BRT schromelijk te kort schieten wat de nieuwsgaring over het Europese Parlement betreft Men wou
het wel op een akkoordje gooien wat
Europa zelf betreft maar daar trappen
de luisteraars niet meer in.
Die luisteraar (zeker een «WU—lezer?)
haaMe o.m. aan als typisch voorbeeld
het doodzwijgen — wat een BRT-specialiteit schijnt te zijn geworden — van
alle Viaams-natk}nale initiatieven zoals
het nooit vermeld «indienen van een
onnestje-voorstel door Maurits Coppieters te Straatsburg.»
Wordt het geen tijd dat onze mensen
in de BRT eens scherp reageren op
deze feiten?
J.V.d.B, (Sent

van sport en spel, van vrije meningsuiting en immer lachende en kontente
sportluiJB., Kessel-Lo

INGESLAPEN
De klok van de «WIJ»redakteurs loopt
ver ten achter op Vlaams-nationaal terrein. Een paar voort>eelden.
In «Wij» van 17 juli II., staat op biz. 16
een foto van de 11 juli-viering op de
Grote Markt te Brussel. Maar geen
woord van protest over het makke
programma, dat geen enkele militant
voldeed.
Geen woord over de Belgische vlag
die door de massa werd uitgefloten en
ten slotte werd weggerukt
In het weekblad geen woord kommentaar over de Belgische 11 juli-redevoering van de minister van de Vlaamse
deelregering.
Geen woord over de krachtige taal die
op 12 juli op de viering te WezembeekOppem over de Voer werd gesproken.
Waren al de leeuwen van het Barrikadenplein zo vast ingeslapen op 11 juli
van dit jaar?
J.D.T., Diest

ROGER MOENS
De wijze waarop U op de sportpagina
(«WU» van 24 juli IIJ Moens aanpakt
heeft mij eerst geërgerd maar vervolgens verheugd. Na kennismaking van
de feiten heb in ingezien dat de plaats
van het wonderkind uit Erembodegem
niet in de sport is maar de BOB. Daar
kunnen ze zo'n mannen best gebruiken. Daar kunnen ze onzedigaards
achterna zitten en voor het overige
hun mond houden. Of liever, dat
Moens in Moskou blijft In het paradijs

a 42-jarige man met ervaring
als beenhouwer en kok, ook in
bezit van rijbewijs voor vrachtwagens zoekt een betrekking te
Brussel of op de as Brussel-Aalst
als chauffeur, beenhouwer of
kok. Zich wenden tot Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers,
tel. 02-569.16.04.
D Erkend PMU-centrum te StNiklaas heeft vacature voor een
maatschappelijk werker (m. of v j
voor individueel maatschappelijk
werk, met hoofdaksent op konsultaties.
Sollicitaties met curr. vit zenden
aan: dr. Hugo Stuer. Bosstraat 9,
2780 St-Gillis.
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D Gegradueerde in de industriële scheikunde ( A l ) 1976, uit
de Brusselse agglomeratie, zoekt
een passende betreking.
Zich wenden tot Vic Anciaux, algemeen
sekretariaat
tel.
219.49.30.
D Jonge Vlaamse afgestudeerde «A»-levels Oxford (Engels,
Frans, Duits) met kennis van daktylo, zoekt een passende betrekking (vertaler, tolk, public relations).
Zich wenden tot Vic Anciaux, algemeen
sekretariaat
tel.
219.49.30.
D Dringend job-student gezocht voor Vlaamse herberg 't
Schuurke te Brussel. Voor volgende perioden: de maand augustus en van 1 tot 15 september. Kontakt opnemen van 9 tot
12 u. en van 14 tot 18 u 02/
233.60.38.

VERLOF EN
VAKANTIE
Gelukkig kan ik J.G. van Maasmechelen antwoorden. Ik heb zijn brief gelezen in «Wij» van 24 juli II. en in «Het
Laatste Nieuws», een dag later, waar
hij schrijft dat veriof geen vakantie is.
Als we echter van Dale mogen geloven, wat praktisch iedere Vlaming doet
als het de Nederiandse taal betreft is
hij verkeerd. In de van Dale, die ik heb,
is dat beschreven op bIz. 2711 en
2712. Waar veriof zowel beschreven
wordt als: vergunning, veroorioving,
veriof tot iets vragen en o.a. ook als vakantie, betaald veriof (toestemming
van de werkgever aan de werknenner
om met behoud van loon zijn arbeid
om enigeriei reden voor korte of langere tijd te onderbreken), met veriof
gaan, opschorting v.d. werkzaamheid.
Wat mij echter heeft laten reageren is
het verschil in tekst tussen de lezersbrief in «Wij» en die in «Het Laatste
Nieuws». Een verschil dat niets te maken heeft met inkorting van brieven.
Dit vooral waar geschreven staat: «Het
is te wijten aan een afgestompt taalgevoel bij 6 miljoen Vlamingen, de 14 miljoen Nederianders maken die fout

n Restaurantuitbater
zoekt
dame ± 50 jaar om hem te helpen in zijn zaak, gelegen in het
Brussels centrum. Antwoord op
redaktie «WU», Barrikadenplein,
1000 Brussel (tel. 02/219.49.30).
D 18-jarig meisje met diploma
Wet B en maturiteltseksamens
biologie zoekt een passende betrekking in Brussel of op de as
Brussel-Aalst Voor inlichtingen
zich wenden tot Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, tel.
02-569.16.04.
D 19 j . gehuwde dame met diploma van hoger middelbaar handelsonderwijs en goede referenties (o.m. interim in mijn diensO
zoekt een vaste betrekking als
bediende in Brussel of op de as
Brussel-Asse.
Zich wenden tot volksvertegerv
woordiger dr. J. Valkeniers (tel.
569.16.04).
Q Man, 30 jaar, mekanieker op
de hoogte van elektriciteit lassen, centrale verwarming, bouw,
zoekt werk als onderhoudsman
voor fabriek-magazijn (magazijnier), eventueel bloemisterij deeltijds als dagwerker ingeschreven/zelfstandig werker, JeanPierre Ro, Driesstraat 141 te
9230 Melle, tel. 091-52.2758
fliefst tussen 17 en 20 uur).
(N192)
D Jongeman uit Heist-of>denBerg, diploma sekretariaat moderne talen, zoekt dringend een
betrekking in de omgeving Heistop-den-Berg-Mechelen-Lier-Aarschot Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of telefonisch op het
nummer 015-21.79.00, referentienummer: 2075.

Ondanks een op het eerste zicht suksesvolle operatie in maart van dit jaar
Het wordt tijd dat Vlamingen meer is ook de 73-jarige Vlaams-nationale en
zelfbewust worden. En dat ze zich ze- kristelijke dichter en schrijver Lambert
ker niet laten afleiden door kleinighe- Swerts naar het huls van zijn Vader teden, zeker niet door afbraak uit eigen ruggekeerd, zoals hij het zelf zo dikvolk. Maar desnoods door schade en wijls voor anderen zei. De mannen van
schande leren wat Vlaming zijn bete- Beverio kennen hem vooral om zijn
kampblaadje «De Hysopstengel» met
kent
Pasen 1948 uitgegeven voor zijn 3.0(X)
Wat velen van die 14 miljoen Nederian- medegevangenen, slachtoffers van de
ders toch verkeerd schrijven is: «Geen Belgische repressie.
velo's plaatsen s.v.p.».
Limburger gebleven in hart en nieren,
was hij goed bevriend met die andere
D.V., Wachtebeke. Limburger van formaat de in 1946 gefusilleerde Theo Brouns (Theo Brouns
- Dagboek). Er zijn heel wat van zijn gedichten op muziek gezet door zijn an«HUTSEKLUTS»
dere Limbrugse vriend Armand Preud'homme. Uit hun samenwerking is o.m.
ontstaan: Europa één, en het meer ak'So wehe denn stolz, du Plagge der tuele strijdlied «De Stoere Voer»,
Ramen; mögest du beitragen zo im- waarvan tekst en partituur verkregen
merwahrende Freundshaft von Aus- kan worden door storting van 35 fr. op
tria und Flandem.'
pr. 000-0095964-31 van Armand
Met deze woorden begroette de h. PreudTiomme, 3500 Hasselt
Niederer uit Frankenfels, Neder-Oostenrijk, de leeuwevlag, toen die gehe- Lambert Swerts' eigen repressiejaren
sen werd ter gelegenheid van 11 juli. heeft hij beschreven In zijn «Dagboek
Nadien werd uit volle borst «De Vlaam- van een zware tijd — Repressiejaren
se Leeuw» gezongen door de leden en '44-'50» uitgegeven in 1969 en misbegeleiders van de Edegemse volks- schien nog in de handel verkrijgbaar.
dansgroep «Hutsekluts». De kleine, Van zijn hand zijn ook de dichtbundel
doch ontroerende plechtigheid werd «Cïelkoorts», uitgegeven in 1952
nog opgesmukt door een optreden (schuilnaam d'Ostuurjers C.MJ en onvan de kinderen van de Frankenfelse der die andere schuilnaam A. Augusvolksdansgroep, gevolgd door het teynen, uitgegeven in 1951. Het txjek
kundige vendelzwaainummer van een Theo Brouns (Boekengilde Brederolid van «Hutsekluts».
de), met de ballade van Marcel BeerDit alles gebeurde tijdens een reis van ten «Ballade bij een fusillade» 10-7-49.
deze «Hutseklutsers» door Neder-oostenrijk en Wenen, waar de groep deel- Een minder bekervte bijdrage over de
nam aan internationale dansfestivals. repressie is de novelle «Zij waren anrtIk ben de trotse getuige geweest van per 20 jaar» in de bundel De Mallemohun overdonderend sukses en hun len (1955 - Mechelen).
Vlaams-nationalisme.
En dan dank zij zijn medewerking het
Daarom wil ik met deze brief mijn beechte dagboek van zijn intieme vriend
wondering uiten voor deze jonge Vladr. jur. Theo Brouns (oktober 1944 - 28
mingen die onder de kundige leiding
maart 1946» door zijn volk vermoord»).
van Jos C^eelen uit Borsbeek, onze rijke volkskunst en folklore naar het buiVan Theo Brouns - Dagboek van mijn
tenland brengen.
gevangenisleven, uitgave 1970, AÓO
Mijn oprechte t)ewondering ook voor
bIz. bestaan nog enkele eksemplaren.
hun Vlaams-nationalisme, dat zij avond
Kan
verkregen worden aan de prijs
op avond tot uiting brachten door hun
optreden steeds te besluiten met het van 353 fr. -(- 22 fr. verzendingskosten
door storting op de naam van mezingen van menige Vlaamse liederen,
vrouw weduwe Theo Brouns, Frederik
waaronder Armand Preudhomme de
Untstraat 52 te 3000 Leuven.
kroon spande.
J.V.D, St-Martens-Latem
R.M., Wommelgem

LIMBURGS
UNIVERSITAIR
CENTRUM
RECTORAAT
Academisch Beleid
In het Limburgs Universitair Centrum wordt voor medewerking bij de beleidsvoorbereiding in het Rektoraat een funktie vakant gesteld van een

LICENTIAAT OF DOCTOR IN DE RECHTEN
(M/V)
De aanstelling gebeurt met de graad van bestuurssekretaris.
Algemene voorwaarden:
• Belg zijn;
• voldaan hebben a a n de militieverplichtingen (voor mannelijke kandidaten);
• houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag;
• de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
Indienen der kandidaturen •
Belangstellenden dienen een sollicitatieformulier aan te
vragen op de dienst Financiën en Personeelsadministratie
van het LU.C, tel. 011-22.99.61, toestel 260.
Kandidaatstelling gebeurt door het toezenden van een behoorlijk ingevuld sollicitatieformulier, met toevoeging van
een gelegalizeerd afschrift van diploma en van een bewijs
van goed zedelijk gedrag.
De kandidaatstelling dient als aangetekende zending uiterlijk op 5 september 1980 op de post te worden afgegeven, geadresseerd a a n het Limburgs Universitair Centrum, dienst
Financiën en Personeelsadministratie, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek.
Wedde: De jaarlijkse aanvangsbezoldiging verbonden a a n
de funktie van bestuurssekretaris is vastgesteld op
273.480 fr. (aan 100 % - huidige index 199,99 %), te vermeerderen met de reglementaire toeslagen.
(Adv.)
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Jongeren, politiek en VU
In opdracht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd zopas een enquête gehouden over de politieke belangstelling van de jongeren. Aangezien
de opdrachtgever een van onze twee Kamers is, werd ook speciaal gepeild naar
de mening van de jongeren over het parlement, de parlementairen en de politieke partijen.
Voor een deel vertonen de resultaten
weinig verschil met de resultaten van
gelijklopend onderzoek bij volwassenen. Het percentage politiek geëngageerde jongeren — bij voorbeeld 10 % —
is praktisch hetzelfde als bij volwassenen.
Voor een ander deel zijn er duidelijke
verschillen. Zo zijn de jongeren weliswaar de mening toegedaan dat de fundamentele rechten in ons land vrij behoorlijk worden geëerbiedigd. Een
meerderheid meent echter, dat de individuele rechten van de jongeren niet op
dezelfde wijze gewaarborgd worden als
die van de volwassenen.
Er zijn ook duidelijke verschillen tussen
de jeugd in Vlaanderen en in Wallonië
of Brussel. De Vlaamse jongeren hebben meer belangstelling dan de anderen voor de werkloosheid, het energievraagstuk, problemen van morele aard
en communautaire problemen. De

Vlaamse jeugd is minder onvoldaan
over het regeringswerk en de werking
van de instellingen. Men hoort echter bij
Vlaamse jongeren meer negatieve meningen over het parlement Ze staan kritischer tegenover de monarchie en afwijzender tegenover een sterk regime
met autoritaire inslag dan de anderen.
Zij zijn beter geïnformeerd over wat in
het andere landsgedeelte gebeurt dan
omgekeerd. Het aktieve politieke engagement is echter niet belangrijker dan
in Wallonië of Brussel, alhoewel de belangstelling voor het Belgische politiek
leven bij de Vlaamse jongeren duidelijk
groter is.
Niet alleen in Vlaanderen maar in gans
het land heerst bij de jongeren een vrij
negatieve mening over het parlement
en de politieke partijen. Alhoewel het
parlementair reg^inie zelve niet op de
helling wordt grezet, beschouwen de jongeren de parlementsleden als ondeskundig en te ver verwijderd van de reële
bekommernissen der bevolking. In
Vlaanderen rijst het bijkomend vewijt
dat de parlementsleden te zeer het algemeen belang en te weinig het belang
van de eigen gemeenschap dienen. Alhoewel de jongeren een aantal deugden
zoals moed en idealisme toeschrijven
aan de partij-militanten, heten deze

laatsten toch in de eerste plaats door eigenbelang gedreven te zijn.
Het meest opmerkelijk gegeven van
deze enquête is de negatieve kijk van de
jongeren niet op het regime als dusdanig, maar op het parlement en de politieke partijen. Voor zover er ter zake
verschillen zijn tussen de Vlaamse jongeren en de anderen, wijzen deze verschillen op een kritischer houding maar
een gezonder demokratische basisopvatting in Vlaanderen.
Wie deze dagen het parlement dag en
nacht ziet dol draaien onder de oekaze
van de regering en de meerderheid, zal
méér dan begrip hebben voor de appreciatie van de jongeren.
Voor een partij als de Volksunie, die in
deze opiniepeiling door de jongeren vaker vermeld wordt dan enige andere
partij behalve de twee groten, betekenen de resultaten als het ware een uitdagring: niet meegesleurd worden door
de algfiemene afkeuring van de jongeren
voor de partijen. Dichter staan bij de
reële noden en bekommernissen van de
mensen. Militanten uitsturen bij wie het
beeld van moed en idealisme duidelijk
de voorrang heeft op dat van eigrenbelang. Tegremoet komen aan de hang
naar waarachtigheid die sterk schijnt te
leven bij de jongheren, vooral d4tl
tvo
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Pieters van Komen
Burgemeester Pieters van Komen kan men veel verwijten,
behalve dat hij zijn anti-Vlaamse maneuvers en zijn gekuip tegen een Nederlandse school te
Komen in het geniep zou verrichten. In een interview met
«De Standaard» bekende hij
zonder blikken of blozen dat hij
vijf aanvragers van een Vlaamse school te Komen persoonlijk
heeft bezocht; het rezultaat van
dit «bezoek» was, zo zegde hij,
dat drie van de vijf hem mededeelden dat ze hun kinderen
niet naar die Nederlandstalige
school zouden sturen.

De VU zal daarover in het parlement interpelleren, bij monde
van senator Michel Capoen en
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volksvertegenwoordiger Willy
Kuijpers.
Inmiddels staat het, op een
maand afstand van het nieuwe
schooljaar, met het Vlaams onderwijs te Komen nog nergens.

Zwijgende
Tindemans
Het is opvallend, hoe weinig
CVP-voorzitter Tindemans dezer dagen in zijn kwaliteit van
parlementslid te horen is. Stilzwijgend neemt hij deel aan de
maraton van de staatshervorming en draaft hij op onder de
superkarwats van de regering
en de Franstalige partijvoorzitters.
Even opmerkelijk is de stilte
van de CVP-rebellen, die de vorige regering-Martens hebben
doen struikelen over het gebrek aan waarborgen voor de
Brusselse Vlamingen. Deze
waarborgen zijn er thans ook
niet. Net zo min als de dames
Staels en D'Hondt en als de
heer Leo Tindemans, die — ziek
of in het buitenland — ditmaal
géén stokken in de wielen staken.

De dood van
David Kuhan
De terreuraanslag op een aantal Joodse kinderen, die het le-

ven kostte aan de 15-jarige David Kuhan te Antwerpen, heeft
aangetoond tot welke graad
van ontmenselijking fanatisme
en misbruikt idealisme kunnen
leiden. Misschien is de dader
een onevenwichtige; hoogstwaarschijnlijk echter genoot hij
de steun van een organizatie,
wier opdracht hij uitvoerde. In
ieder geval kan een dergelijke
afschuwelijke misdaad slechts
gepleegd worden in een algemeen klimaat van fanatieke verdwazing en menselijke verblindheid.
Het is het trieste voorrecht van
de twintigste eeuw, het blind
terrorisme op het altaar en de
menselijkheid op de helling gezet te hebben.
Dat deze terreurdaad gepleegd
werd op kinderen, in een neutraal land, maakt ze nog afschuwelijker. Maar iedere vorm van
blind terrorisme, van geweld tegen mensen alleen maar omdat
ze tot een bepaald ras, een bepaald volk, een bepaalde godsdienst of een bepaalde groep
behoren zou steeds en overal
radikaal moeten veroordeeld
worden.

Chabert
en de cijfers
Bij ontstentenis van de door
oververmoeidheid uitgeschakelde minister Gaston Geens is

het de minister van Openbare
Werken, Jos Chabert, die zich
bezig houdt met de begrotingsaangelegenheden.

Alvarez wordt 80

Hij wordt gekonfronteerd met
het vooruitzicht dat de staat
volgend jaar voor zijn gewone
en buitengewone begroting ongeveer 1.400 miljard zal nodig
hebben. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zal een
nadelig saldo van zowat 300
miljard bedragen.
Het is dus nu de taak van de minister van Openbare Werken
om de financiële appetijt van
zijn ministeriële kollega's in
een eerste besnoeiingsronde
naar omlaag te schroeven. Het
valt te betwijfelen of Jos Chabert, met zijn eeuwige fletse
glimlach, zijn eeuwige bekommernis om niemand te kwetsen
en zijn eeuwige hoop ooit nog
eens de eerste viool te mogen

Achter de kloosternaam Alvarez gaat pater Pieter-Jozef
(«Jef») Nuyens schuil, die op 30
juli 1900 te Antwerpen werd geboren en die dus deze week
woensdag zijn tachtigste verjaardag heeft gevierd.
Alhoewel kloosterling kan men
pater Nuyens rekenen tot de
grote groep van «petits vicaires» die de Vlaamse Beweging
onschatbare diensten heeft bewezen. Hij werd Dominikaan,
omdat de Jezuieteri hem aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog aan de deur zetten omwille van zijn aktivisme. Als
medestander van Ernest Van
der Hallen en als medewerker
van pater Callewaert speelde
pater Nuyens een belangrijke
rol in de Vlaamse Beweging
tussen de twee wereldoorlogen, vooral dan in de jeugdbeweging en met name in het
AKVS. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij zich het vuur uit
de sloffen gelopen om troost
en leniging te brengen in honderden door de repressie getroffen gezinnen.
Daarnaast is hij een intellektueel van formaat, die gepubliceerd heeft over Savonarola,
Jörgensen en Lacordaire.
Onze redaktie wenst pater Jef
Nuyens ad multos annos!

spelen, daarvoor de geschikte
man is_
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de week van G e j
van de Waalse metaalbouw.
Daarbij gaat niemand vrijuit: de
aandeelhouders niet, de vakbonden niet de banken en de overheid niet
De Waalse metaalbouw heeft jarenlang er maar op los geleefd,
zonder zich om de toekomst te
bekreunen. Zolang de orderboekjes gevuld waren, verdeelden de vakbonden en de
bedrijfsleidingen onbezorgd de
koek onder mekaar: steeds hogere lonen en steeds hogere
winsten. Aan marktonderzoek,
aan research, aan vernieuwing
van het industrieel apparaat of
van de produktie werd niet gedacht De wijze waarop in deze
sektor aan wanbeheer en profitariaat werd gedaan, gelijkt sterk
op de manier waarop de Waalse
siderurgie in haar geheel op de
helling werd gezet

G^J*

En Vlaanderen?
Tegen de
bisschoppelijke
oproep

Twee-derden
Franstaligen

Het Kontaktkomitee van de Vaderlandslievende verenigingen
heeft «verbitterd» (zoals zij het
zelf zegt.J kennis genomen van
de oproep der bisschoppen tot
verzoening, door opruiming van
de menselijke en sociale gevolgen van repressie en epuratie.
Het Kontaktkomitee probeert
nog maar eens, de goegemeente
wijs te maken dat deze oproep
er moet toe leiden, de «incivieken» miljarden uit te betalen.
Daartegen protesteert het, in
naam «van de 300.000 overlevende oorlogsslachtoffers en
hun families».
Wie zijn die 300.000? Het is
moeilijk uit te maken, alhoewel
senator Van Ooteghem al vaker
geprobeerd heeft om via een
reeks parlementaire vragen de
juiste samenstelling van dit gezelschap te kennen.
Zo zijn er ongeveer 230.000 (om
juist te zijn: 232.978) houders
van een reduktiekaart bij de
NMBS, die vermindering op het
spoor genieten in een of andere
kwaliteit van oorlogslachtoffer.

Bij de rechthebbende oud-strijders 1914-1918 zijn er bijna dubbel zoveel Vlamingen als Franstaligen. Bij de oud-strijders 19401945 met vermelding nationale
erkentelijkheid zou men kunnen
spreken van een min of meer
normale verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen.
Bij een reeks andere kategorieën rijzen er echter levensgrote vraagtekens. Zo blijken er bijna tweemaal meer Franstalige
gewapende weerstanders geweest te zijn dan Vlaamse. Er
zijn 3,5 keer meer Franstalige
agenten van inlichtingsdiensten
geweest dan Vlamingen. Bij de
burgerlijke oorlogsslachtofiFers
zijn er minder dan 9.800 Vlamingen tegenover meer dan 12.900
Franstaligen. Bij de talrijkste
groep, die van de «oorlogsslachtoffers» zonder meer, blijken er
meer dan 66.800 Franstaligen te
staan tegenover minder dan
17.900 Vlamingen.
Telt men alle kategorieën samen,
dan blijken er in de groep van
230.000
NMBS-verminderinghouders minder dan 83.800 Vlamingen te zitten tegenover meer

dan 148200 Franstaligen.
Hetzij 36 % Vlamingen en 64 %
Franstaligen.
Is het overbodig hieraan toe te
voegen, dat voor het overgrote
deel van deze 230.000 de
NMBS-vermindering slechts één
van de blijken van nationale erkentelijkheid is.
Om hoeveel miljarden gaat het in
totaal? Hoeveel daarvan voor
Vlamingen en hoeveel voor
Franstaligen?

De icrijgsgevangenen
Onderzoekt men deze groep
van 230.000 houders van een
verminderingskaart
bij
de
NMBS, dan valt daarbij op dat
Nederiandstaligen en Franstaligen in sommige kategorieën in
een zeer merkwaardige cijferverhouding staan.
Het is zonder meer voor iedereen duidelijk dat er veertig maal
méér Franstaligen zijn die langer
dan vier jaar krijgsgevangene
waren dan Vlamingen: de Walen
hebben inderdaad het bittere onrecht geleden dat hun krijgsgevangenen de hele oorlog in de
stalags moesten blijven, terwijl
de Vlaamse krijgsgevangenen in
overgrote meerderheid vrij vlug

naar huis mochten. In het totaal
gaat het hier echter slechts om
zowat 22.000 NMBS-verminderingshouders, hetzij minder dan
1 0 % van het totaal.

Nu ook Waalse
metaalbouw
Nadat er tientallen miljarden verloren gegooid werden in de
Waalse koolputten, nadat er tientallen miljarden verloren gegooid
worden en zullen worden aan de
Waalse siderurgie, dient er zich
reeds een nieuwe Waalse nijverheidssektor aan met de vraag
naar miljardensteun: de metaalbouw.
Het studiebureau Booz-AllenHammilton is van oordeel dat de
Waalse metaalbouw slechts kan
overeind gehouden worden
door inpomping van miljarden
openbare of private gelden. Die
zullen dan nog maar juist voldoende zijn om het essentiële te
redden: in ieder geval zullen er
duizenden arbeidsplaatsen moeten geschrapt worden.

Wie is
verantwoordelijk?
Het studiebureau Booz-allenHammilton heeft ook de oorzaken blootgelegd van het verval

Vlaanderen dreigt naast de miljarden voor de Waalse siderurgie, ook mee te zullen moeten
opdraaien voor de miljarden aan
de Waalse metaalbouw. En het is
niet de onwezenlijke schim van
een zogenaamde staatshervorming, zoals ze thans door het
pariement wordt gejaagd, die dat
zal beletten. De mechanismen
voor de financiële overdracht
van miljarden uit Vlaanderen
naar Wallonië zijn niet afgebouwd, wel integendeel!
Moet Vlaanderen dan helemaal
meegesleurd worden in de gapende afgrond van het WaalsBelgisch failliet? Zowel de ondememingsstruktuur als de kapitaalsstruktuur en het sociale klimaat zijn in Vlaanderen fundamenteel anders dan in Wallonië.
Er zou dan ook een breed
Vlaams
sociaal-ekonomisch
overleg moeten op gang komen,
met alle betrokkenen, ook met
de vele Vlaamse ondernemers
die — in middelgrote en kleinere
bedrijven — iedere dag het bewijs leveren dat Vlaanderen
voor zijn eigen toekomst kan instaan. Als het niet bestolen en
leeggezogen wordt Als het niet
moet opdraaien voor de puinhoop van Waalse zorgeloosheid
en voor de fouten zowel van het
Waals syndikalisme als van het
Belgisch-Waals grootkapitaal.

dio Genes in de dessa (4)
De verhouding tussen de doorsnee Europeaan en zijn voedselis, dat hij driemaal per
dag aan tafel gaat om het tot zich te nemen. Zelfs de 80.000 txjeren die ons land nog
telt zitten op bedrijven waar de vooruitgang al lang de band tussen wat zij telen en
wat zij eten heeft doorgesneden.

bussels daarvan straks zullen meegenomen worden als dagloon. In de snelle schemer
van de tropische avond schuift de rij vrouwen over de dijkjes terug naar de kampong,
de ani-ani in de haarwrong en de weinige busseltjes rijst op de rug.
Java kent volop de vooruitgang. Verhoging van de opbrengst is uiterst moeilijk, omdat
In Indonesië leeft tachtig procent van de tievolking op het platteland. Het grootste deel reeds iedere millimeter grond gedrenkt is met het zweet van een boer Er kan echter
daarvan moet zijn bestaan in de landbouw vinden. Op het overbevolkte Java is iedere sneller en goedkoper geoogst worden. De rijst wordt op het veld en nog in de aar vervierkante millimeter grond die daarvoor in aanmerking komt t>ewerkt Vele generaties kocht aan de penebas, een handelaar die tegelijk koppelbaas is. De penebas draagt
van hongerlijders hebben de Javaanse boer geleerd, aan de aarde het allerlaatste te met zo weinig mogelijk volk en zo veel mogelijk winst zorg voor de oogst Loonarbeiders trekken met de sikkel de sawah in. Minder dan vier mannen doen het werk dat
ontfutselen van wat zij kan geven. De bevloeiingsdijkjes in de sawah's zijn een handgreep breed, precies genoeg om niet te bezwijken. Zij worden gebruikt als minuskule vroeger gedaan werd door tien vrouwen.
streepjes akker, waarop t>onen geteeld worden en erwtjes en de een of andere Als je 's avonds door Jakarta hopt of door Soerabaja — de miljoenensteden die de
groente die in de stad een prijsje kan halen. Tot hoog tegen de flank van de vulkanen, armoe van het platteland aantrekken gelijk de spons het water — dan zorgen duizenden petroleumlampen op evenveel kraampjes en karretjes voor een spookachtig
tot op de bedding van jonge lavastromen, tot onder de as van de Merapi bijt de Jaschouwspel Op deze massale straathandel hebben de ekonomisten een vaag maar
vaanse boer zich vast in het stukje grond waarvan hij moet eten.
geruststellend etiket gekleefd: dit is arbeid in de informele sektor
Op Soelawesi, waar de t>evolking minder dicht en de ontwikkeling minder snel is,
Wat gewoonweg wil zeggen dat achter ieder lichtje een mens in het duister zit howordt nog altijd geoogst zoals in Multatuli's dagen. Gedeelde armoede. Men heeft niet pend op het mirakel dat hem een behoorlijke portie rijst zal bezorgen, de handen
veel, maar van het weinige eet iedereen mee. Wie zelf te weinig of helemaal geen sa- werkloos in de schoot Handen die gisteren nog de ani-ani door de rijsthalm voerden.
wah heeft, gaat werken bij iemand anders, in ruil voor een deel van de oogst Goeddeels vrouwenwerk. Met de ani-ani, het kleine rijstmesje, wordt aar per aar afgesneden. Aan de rand van het veld zit de rentmeester onder zijn tijdelijke hut van bamboe
en bananenUaderen nauwkeurig te tellen, hoeveel bussels iedereen oogst en hoeveel

dio Genes
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Het berouw komt na de zonde
Dezer dagen offeren we dus ons «kwartje», beter gekend met de Belgische benaming 25 centiemen, op het altaar van de
ekonomische vooruitgang. Het streven
naar steeds meer heeft ook voor de munt
als gevolg dat we almaar met hogere cijfers gaan rekenen, tot op het moment dat
op drastische wijze een komma wordt
geplaatst tussen de nullen van het duizendtal.
Het verdwijnen van het kwartje gaat gepaard met het in de omloop brengen van
een nieuw muntstuk: dat van 500 frank.
Zulks heeft een verregaande betekenis:
voor het eerst sinds verscheidene decennia kan zelfs een behoorlijke maandwedde opnieuw met enkele muntstukken
uitbetaald worden. Het verarmingsproces is volop op gang gekomen en vertoont zich middels vooralsnog kleine
symptomen die de gezinnen beginnen
pijn te doen; op de eerste plaats die gezinnen — en dat is één op de drie — die
voor hun inkomen geheel of in belangrijke mate afhankelijk zijn van een «vervangingsinkomen»; met name een of andere
toelage vanwege de staat
Nu ziet de dag van morgen er echt niet bepaald rooskleuriger uit Dit land stevent regelrecht af op een ongezonde situatie
waarbij om en bij een half miljoen gezinnen
hun budget met onontbeerlijke werkloosheidsvergoeding dienen rond te maken.
Voor de teleurgang van de grote ekonomische pijlers heeft men in de voorbije jaren
middels allicht zoveel teveel studies tal van
goede en minder behartenswaardige redenen gevorKJen. Zo werd nogal eens regelmatig met zware nadruk gewezen op de
hoge lonen die mogelijke nieuwe investeringen afremden en bedrijven met inboedel, maar zonder werknemers van bij ons,
aanspoorden om uit te wijken naar de zogeheten lage-loonlanden.
Steeds meer evenwel begint te blijken dat
beleidsverantwoordelijken zich al te veel
en al te lang verscholen hebben achter
een aantal drogredenen — zoals de hoge
lonen — om de uitverkoop van de ekonomische bedrijvigheid te verklaren en vooral zichzelf bij voorbaat van ook maar enige
nalatigheid wit te wassen. Zoals ook de politieke overheid er door tal van (fiskale en
administratieve) maatregelen in toenemende mate heeft toe bijgedragen om nieuwe
ondernemers-initiatieven te ontmoedigen.

Trieste verjaardag
Hoe budgettair-ziekelijk dit
land geregeerd wordt is begin
deze week nog maar eens gebleken bij een trieste verjaardag: vorige dinsdag was het
precies een jaar geleden dat de
regering-Martens de grote opties voor de rijksbegroting '80
vastlegde.
Nu het jaar halfweg verstreken
is, en het grootste gedeelte van
de begrotingskredieten al werd
uitgegeven is er nog immers
geen wet op de rijksmiddelen
voor '80 in het staatsblad gepubliceerd!
Inmiddels is er wel het regeringsvoornemen om de grote
krachtlijnen van de begroting
'81 binnen een goede week op
papier te zetten.

Daar waar bovendien het falen van de privé-ondernemers in grote industriële sektoren werd aangevuld of zelfs kompleet vervangen door overheidsinitiatieven, blijkt
dat het tovermiddeltje van staatsmanagers
zelden een goede uitwerking heeft Getuige daarvan is deze week bijvoorbeeld het
faillissement van het textielbedrijf FabeltaTubize, dat door staatsbeheerders werd
geleid.
In dezelfde lijn ligt de teleurgang van de
Waalse staalnijverheid die weliswaar overwegend een privé-bedrijvigheid is gebleven, maar die dan toch slechts kan blijven
werken en vooral overeind wordt gehouden door telkens weer aanzienlijke miljardeninjekties die gestort worden in een bodemloos vat
Van een bijsturing van het industrieel beleid als losprijs voor de miljardensubsidiëring door de overheid is nimmer sprake ge-

De finarKiéle toestand van deze Waalse
sleutelbedrijven wordt bijzonder slecht genoemd: de meeste hebben hun bedrijfskapitaal volledig opgegeten. Er is nauwelijks
nog één basissektor in dit land die gezond
mag genoemd worden; de chemiereus
wellicht?
De diagnose die in verbarKl met de zieke
Waalse metaalbouwbedrijven werd gemaakt is bijzonder scherp en wijst op karv
kerplekken die ook in andere sleutelsektoren aanwezig gebleken zija Zowel de aandeelhouders, de banken, de overheki als
de vakbonden worden met de vinger gewezen. De aandeelhouders omdat ze zrch
in de leuke jaren '60 bezondigd hebben
aan een renteniersleven en verzuimden
een strategie op lange termijn uit te werken. Banken en overheid krijgen een veeg
uit de pan omdat ze zonder waarborgen
voor een ekonomisch verantwoorde besteding jarenlang miljarden frank kwistig
uitdeelden. De vakboriden hebben volgens
het studiebureau alleen maar oog gehad
voor steeds hoger looneisen. Hoe dan ook
zijn we nu in een zeer duistere tunnel beland, en het is niet zeker of er de kracht zal
zijn om te vermijden dat we aan het einde
ervan in de afgrond zouden storten.
Volgens voormelde krant zouden Waalse
politici, die nu ook de metaalbouw op de
helling zien staan, ernstig beginnen twijfelen aan het nut van de aan gang zijnde
staatshervorming: en dan wel precies om
de reden dat de herverdeling van de financiële middelen belachelijk miniem is gehouden, zodanig dat de gewesten geen middelen hebben om de ekonomische bedrijvigheid waarvoor zij bevoegd worden opnieuw gezond te maken.

Waalse politici bekommerd om zieke metaalbouw

dat de kamerleden begin volgende week met vakantie kunnen. Te meer daar vanwege de
meerderheid niet al te veel
moet verwacht worden en niet
de minste wijziging aan de teksten zal geduld worden. De
vraag rijst dan evenwel welk
het nut is van een tweekamerstelsel. Met ernstige parlementaire arbeid heeft dit alleszins
niets meer te zien.
De senaat zal meer dan waarschijnlijk een weekje tater moeten zitten. Daar heeft men een
aanvang gemaakt met de openbare behandeling van de begrotingswet en daarna moet de gewone wet op de staatshervorming nog gestemd worden.
Meer dan op het knopje drukken zal er ook hier niet geduld
worden van de verkozenen.

Tweekamerstelsel

Vlaamse impotentie

In de Kamer heeft men gisteren
het maratondebat aangevat
over de staatshervorming. De
gewone wet en de biezondere
wet zullen er samen behandeld
worden tot en met de elndstemming. Verwacht mag worden

De Vlaamse personeelsvereniging van de ASLK heeft in haar
mededelingsblad onder de uitdagende titel «Vlaamse impotentie» andermaal gewezen op
het nieuwe «taalkaderisme» dat
de achteruitstelling van de
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weest En, het drama van de staalnijverheid — drama omwille van de sociale miserie en de komplete afwezigheW van toekomstgerichte konkurrentiekracht — is
jammer genoeg slechts een deeKje van de
grote ekonomische miserie die ons land in
dichte nevels hult Want in de reeks van de
reeds jaren gekende bedrijven en sektoren in moeilijkheden, melden zteh nog immer zieke vestigingen aan.
Deze week meldde «De Standaard» dat
een beperkt aantal topministers angstvallig
een vertrouwelijk rapport van het studiebureau Booz-Allen-Hamilton in hun onderste schuif hebben opgeborgen. Maar, zoals het met dit soort dokumenten nogal
eens gebeurt heeft het land via een lek mogen vernemen dat ook de Waalse metaalverwerkende nijverheid, en dan vooral de
sektor metaal- en machinebouw, op het
randje van het faillissement staat„

Vlaamse werknemers in een
van de belangrijkste openbare
kredietmaatschappijen — morgen de omstreden staatsbank
— dreigt te bestendigen en vergroten.
«Het is alweer vier volle jaren
geleden dat bij koninklijk besluit van 4 juni 1976 de Vlaamse hoop in de ASLK in een
nieuw (taal)kader werd «opgehangen». Ondertussen zijn wellicht de Nolsloketten terug genoeg onklaar geraakt om een
nieuwe lynchpartij in de ASLK
verteerbaar te maken in ruil
voor een nachtelijke «vaudeville» van Ganshof van der
Meersch in het Schaarbeekse
gemeentehuis.

Geen muggezifters
De ASLK-taalkaders brachten
het N-aandeel van 56^ «/o in
1973 tot 52,5 o/o terug in 1976.
De spaaraanbreng en de globale Input van de Vlaamse gemeenschap bedroeg toen ruim
60 o/a Onterfde kinderen, bestolen ouders! Maar Jawel, de
Vlamingen zijn een «redelijk»
volkske. Geen muggezifters.

Het berouw komt na de zonde_, precies
de Volksunie heeft er hardnekkig en geregeld op gewezen dat verregaande financiële autonomie onontbeeriijk is om zowel
ekonomisch als kommunautair uit de impasse te geraken. Maar zelfs de Vlaamse
traditionele (iartijen hebben deze zienswijze nog immer niet willen bijtreden. De regeringspartijen blijven vooralsnog zweren
bij de kompensatiepolitek die duidelijk
neerkomt op geldverspilling. Zolang gewesten gemeenschapsgekJ kunnen verteren zonder zelf ook verantwoordelijk te
zijn voor de inkomsten van de schatkist
blijft de afgrond aan het eind van de recessietunnel dreigend gapen.

Intussen wachten we na 4 jaar
nog steeds in ijle spanning op
de uitspraak van de Raad van
State met betrekking tot de al
dan niet vernietiging -van die
voor de Vlamingen alleszins
onrechtvaardige
taalkaders.
Waarlijk, 's lands grondwetsherziening schijnt gemeten
naar de duur voor de goedkeuring ervan, van veel minder belang te zijn!

ASLK-Logika?
Laat de 150 jaar durende uitverkoop nu eindelijk eens genoeg
geweest zijn, om voor de
Vlaamse gemeenschap, zonder
complexen, de meest elementaire Êogika, noch min noch
meer dan dat, te durven verdedigen, in de ASLK is dat:
# In afwachting van een verdere regionallzering, aangepaste
N-F taalkaders, gebaseerd op
objektieve en tegensteibare inputcriteria
# Opstellen van een klare N-F
boedelbeschrijving aan de
hand van lokalizatiecriteria (a&
woonplaats kliëntX

• Verder uitbouwen van de regionale strukturen op basis van
de financiële verantwoordelijkheid.
• Geen drieledige organieke
uitbouw met een Brussels (7)
direkteur a part entière, maar
een tweeledige funktionele decentralizatie.
Maar wat stellen we vast? De
Franstaligen hebben in de centrale ASLK-administratie zonder enig valabel Vlaams tegengewicht terug een reeks nevralgieke sleutelposten in handen
(o.a personeelsbeheer, gebouwen- van hoog tot laag — FX En
N? Momenteel «Pragmatisch»
uitgerangeerd en ingekapseld
in een machteloze «processie
van Echternach» van vooruitachteruit De Vlaamse Personeelsvereniging ASLK is bezorgd om de huidige makke. Impotente houding van Vlaamse
zijde. De komende maanden
zullen nochtans van levensbelang zijn, mede in het vooruitzicht van de makabere plannen
rond het Staatsbank-boiienkraam».
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Een Pyrrhus-overwinning
voor Vlaanderen
Het begint stilaan op te klaren
in de Wetstraat Na een maratondebat van zeven dagen
heeft het ontwerp van biezondere wet tot hervorming van de
instellingen het fiat gekregen
van de senaat
Het lijkt veel: zeven dagen, 58
uren. Maar in feite Is het bitter
weinig voor de bespreking en
de goedkeuring van een wetsontwerp dat 94 artikels telt,
waarvan het kommissieverslag
ruim 430 bladzijden beslaat en
waarvoor een paar honderd
naamstemmingen vereist zijn.
Zeven dagen, 58 uren: het is
bitter weinig voor het leggen
van de grondslagen van een
nieuw, hervormd en federaal
België. Een olympisch rekord,
dat evenwel niet zal gehomologeerd worden.
De rekordprestatie is onvolmaakt, onvoltooid en er werd
gebruik gemaakt van ongeoorloofde middelen. Vertaald in
termen van staatshervorming:
deze is minimalistisch, unitaristisch, onvoltooid en vertoont
een hele reeks witte vlekken.
Daarenboven werden alle vormen en normen van ernstig
parlementair werk met een
niets ontziende brutaliteit overboord gegooid.

Twee maten
Senator M. Capoen en kamerlid
W. Kuijpers hebben een interpellatieverzoek ingediend n.a.v.
de verklaring van de Komense
burgemeester, waarin deze de
geldigheid betwist van de aanvragen van de Vlaamse Komenaars voor de oprichting van
een Vlaamse school.
Volgens de interpellanten is het
immers duidelijk dat de burgemeester zijn boekje te buiten
gaat door persoonlijke en morele druk uit te oefenen op de
ouders-ondertekenaars.
Het
wordt tijd dat de regering overgaat tot de uitvoering van het
nu reeds 11 maanden-oude besluit inzake de oprichting van
de Vlaamse school.

Dat hebben de leden van de kamerkommissie voor de hervorming van de instellingen tijdens
het jongste weekend nog ondervonden. Ondanks hun Ijver en Inzichten werden alle, ook de meest
verantwoorde amendementen genadeloos verwortjen. De meerderheid ging gebukt onder een zware
druk vanwege de regering: de
minste wijziging aan het ontwerp
zou Immers een terugzending
naar de senaat met zich meebrengen, en dus een uitstel van vakantie. Een chantage, waarbij het laatste greintje politiek fatsoen overboord gegooid wordt
In de senaat, tijdens het openbaar
debat zat de meerderheid er even
nietszeggend, soms morrend
maar zwijgend bij. Met aandrang
was haar door regering en fraktlelelders verzocht letterlijk de mond
te houden. Slechts een paar dissidenten zoals een De Bondten een
De Meyer stoorden zich hieraan
niet Opvallend is wel dat de vroegere CVP-rebelien D'Hondt, Lindemans en Staels nergens te bespeuren waren.
Tussen de koalitiepartners gaapt
een immense afgrond van wantrouwen: de staatshervorming
moet en zal goedgekeurd worden,
ze is Immers honkvast gekoppekJ
aan de nu reeds verouderde begrotingswet

Daarbij verwijzen beide interpellanten nog maar eens naar
het Franstalig onderwijs in
Voeren en Linkebeek, terwijl in
Komen aan de toepassing van
de wettelijke voorschriften
geen gevolg wordt gegeven.

Subsubamendement
Alles bij mekaar is het senaatsdebat over de hervorming van
de instellingen een dorre bedoening geweest, vrij technisch
en ernstig. Er vielen daarbij
weinig kwinkslagen op te rapen.
Wel blijkt uit het verslag van de
kommissievergaderingen dat
een amendement eigenlijk niet
zo eenvoudig is: 'De regering

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan 5 6 brugge
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4
Hchtarchitectuur
voor modern woonkomfort
lichtrails, in- |èn opbouwspots voor
nieuwbouw of bestaande woningen
fluorescentieverlichting
voor kantoren, magazijnen,
winkels, horeca, feestzalen
en tentoonstelHngsrurmten.

(te b«st« vertichtingsmerken
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Het resultaat is dan ook kwalitatief
minderwaardig: taalfouten, een
Nederlands uit de jaren 1800, vergetelheden... Ergerlijker Is dat de
staatshervorming niet zal lelden
naar een echt eerlijk en grondig

westen en aan de gemeenschappen worden overgedragen zijn vrij
beperkt Het budgettair belang ervan vertegenwoordigt nauwelijks
tien procent van de rijksmiddelenbegroting en uitbreiding ervan

WETSTRAAT

gezag k>erusten. Daarnaast zijn er
In de wet een hele reeks unltarlstische technieken ingebouwd. Aldus zal het voornaamste orgaan
van een deelstaat een rechtstreeks gekozen parlement er niet
komen. De taalgroepen van de senaat zullen de plaats van die instelling Innemen, zodat het politiek leven van de gemeenschappen ondergeschikt blijft aan de centrale
regeringsmeerderheid.
Vlaanderen betaalt ook de financiële prijs van deze hervorming.
Door het mekanisme van de verdeelsleutels wordt ruim 2.000 fr.
per inwoner meer aan Wallonië
toebedeeld dan aan Vlaanderen.
Daarenboven moet er mee rekening gehouden worden dat meer
'dan 90 procent van de middelen
nationaal blijft en dat de transferten op dat vlak ten nadele van
Vlaanderen miljarden bedragen.

federalisme. Het is slechts een unltaristlsch geïnspireerde mlni-reglonallzering, op kosten van de Vlamingen en met opoffering van de
Brusselse Vlamingen.
De bevoegdheden die aan de ge-

trekt haar eerste amendement
in ten voordele van het subamendement dat door een lid is
ingediend, maar zij handhaaft
haar subamendement Het aldus gesubamendeerde subamendement wordt aangenomen-'

wordt In de toekomst haast onmogelijk, daar de residuaire bevoegdheden aan het nationaal parlement
voorbehouden blijven.
Het leeuweaandeel van macht en
bevoegdheid blijft bij het centrale

De orde en kumul

In februari jl. diende algemeen
voorzitter V. Anciaux een wetsvoorstel in om de onverenigbaarheid in te voeren tussen
een funktie in de Orde van Geneesheren en een bestuursfunktie in een erkende repreEn wat te denken van volgende
sentatieve beroeps- of belantussenkomst van voorzitter W.
genorganizatie. Het voorstel
Leemans op een amendement
was mede ondertekend door de
van senator R. Vandezande:
kamerleden J. Caudron, Lens'De tekst van uw amendement
sens (CVP) en Willockx (SP).
is dezelfde als dat van de rege- Sindsdien heeft het wetsvoorring, maar de betekenis ervan is stel een lange lijdensweg achnatuurlijk helemaal anders' ?
ter de rug. En het einde Is nog
niet rn zicht
In de kamerkommissie werd de
Barokke schijn
onverenigbaarheid beperkt tot
kombinaties van een syndikale
In vrij scherpe bewoordingen
funktie en een funktie in de
hekelde senator G. De Rouck
Orde. Maar ook nu is het verzet
tijdens zijn tussenkomst het
nog groot, vooral dan uit de
feit dat de voogdij over de
hoek van PW, PRL, FDF, RW
Vlaamse randgemeenten, over
en PSC, sommige CVP'ers en
de Voerstreek en over Ronse
de minister van Volksgezondeenzijdig zal uitgeoefend worheid zelf. Hun streefdoel is duiden door de Waalse minister
delijk: verdaging, het spreekvan Binnenlandse Zaken. En
woord indachtig. «Uitstel is afdat terwijl In Wallonië — zie
stel».
Komen — de faciliteiten dagelijks en schaamteloos met de
Maar ook buiten het parlement
voeten getreden worden.
rijst heel wat verzet vanwege
de grootste slachtoffers van
Daarbij citeerde hij ruim uit toehet voorstel, de artsenverenispraken en geschriften van legingen van dr. Wijnen en van dr.
den van de meerderheid. Een
De Brabanter. Heel wat leiders
voorbeeld hieruit van de hand
van deze syndikale artsenorgavan minister H. De Croo: 'Wat
nizaties zullen immers ontslag
de PW betreft is ons verzet temoeten nemen uit hun funkties
gen het onderwerpen van Ron- bij de Orde, ofwel zullen ze hun
se aan een nationale voogdij
syndikale job moeten laten om
voldoende bekend.' Maar in
in de Orde te blijven.
die periode zaten de Vlaamse
liberalen in de oppositie. Ook
verwees de senator naar de
Holle slogans
11 juli-toespraak van de voorVolgens senator B. Maes bezitter van de Nederlandse Kulginnen slogans als individuele
tuurraad, de heer R. Boel, In de
vrijheid, demokratie en rechtgotische zaal van het Brussels
vaardigheid hol te klinken in de
stadhuis. Maar daarop replimond van Franstaligen, die in
ceerde diens partijgenoot WijBrussel en Komen tegenover
ninckx: 'Daar kan men zich bade Vlamingen een discriminerokke toespraken veroorlorend beleid voeren. Zo komen
ven'.
wij vandaag zelfs tot de absurEen betere bekentenis kan men de uitlating van F.D.F.-senator
S. Moureaux die de Vlamingen
zich moeilijk indenken.

En dan Is er nog de politieke prijs:
de opoffering van de Brusselse
Vlamingen. Zij worden aan hun lot
overgelaten. *Voor de Brusselse
Vlamingen, waartoe mijn familie
sinds eeuwen behoort is dat dramatisch,' aldus senator F. Van der
Eist, die hieraan waarschuwend
toevoegt: 'Als het probleem Brussel vandaag niet wordt opgelost,
tietekent zulks op langere termijn
het einde van de Belgische staat!'

ervan beschuldigt Halle-Vilvoorde te annexeren bij het
Vlaamse gewest
Nederlandstalige instellingen
in Wallonië hebben nog nooit
het Franstalig karakter van dat
gebied aangetast Het omgekeerde is helaas wel waar. 'De
Franstalige instellingen in het
Brussels randgebied gaan deel
uitmaken van het pakket argumenten dat er steeds verder
toe zal strekken het Brussels
randgebied bij Brussel in te lijven'.

Verfranslngsmachlne?
Op het allerlaatste ogenblik,
net voor het afsluiten van het
senaatsdebat, diende de regering een amendement in waardoor vier Franstalige instellingen In de randgemeenten een
aparte regeling toegewezen
krijgen. Deze zullen blijven bestaan en met geld van de
Vlaamse gemeenschap gespijsd worden.
In een tweede paragraaf van dit
amendement staat te lezen dat
Vlaamse instellingen in Wallonië en Waalse instellingen in
Vlaanderen kunnen blijven bestaan. Volgens minister R. De
Backer is er een zeker evenwicht tussen deze instellingen
in Vlaanderen en Wallonië.
Het aandringen van de senatoren R. De Rouck en W. Jorissen
om de lijst van deze instellingen bekend te maken, alsook
de financiële weerslag ervan
voor de gemeenschappen,
vond geen gehoor. De vrees
van senator R. Vandezande is
dan ook niet denkbeeldig dat
'in Vlaanderen plots weer instellingen zullen opduiken
waarvan de genothebbers niet
tot het ander landsgedeelte behoren, maar zich tot de Franstalige gemeenschap zullen bekennen en weer de strijd voor
de verfransing in Vlaanderen
zullen aanvatten'.
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Wereldgebeuren
niet volgens plan
Peru gestuurd om de Peruaanse
De militaire staatsgreep in
nieuwe president en regering een
Bolivië verliep niet volgens
hart onder de riem te steken, o.a.
plan: de generaals hadden
in verband met de gebeurtenissen
niet gerekend met een verin buurland Bolivië.
woede tegenstand, die zowel
Het valt eigenlijk allemaal stukje bij
door massale betogingen als
beetje samen: de dood van de
door gewapende weerstand
sjah heeft enkele ogenblikken de
van de zowat 50.000 mijnweroude gedachte doen herleven, dat
kers gevoerd werd. Einde vonu niets meer tussen Amerika en
rige week zei de junta, dat alle
georganizeerde
tegenstand
was bedwongen, doch daags
nadien werd melding gemaakt
van een heropflakkering van
het verzet Een tweede element kwam de feestvreugde
bij «das Militar» nog meer
temperen nl. de oproep van
de Boliviaanse bisschoppen.
Sinds de reis van Johannes
Paulus II in Mexico en Brazilië blijkt het katolieke episkopaat van deze grotendeels
katolieke landen meer moed
te hebben gekregen en vragen zij het stopzetten van het
bloedvergieten.
De nieuwe machthebbers hebben
ten slotte moeten ondervinden dat
het buitenland deze staatsgreep
afwijst en dat de vervolging van
tallozen als een schending van de
mensenrechten
wordt
beschouwd. Ook de OAS (Organizatie van Amerikaanse Staten) veroordeelde in een motie het optreden van de legerofficieren. Bovendien werd door Washington alle
hulp aan Bolivië stopgezet
Zonderling is wel de houding van
president Carter. Hij stuurde
reeds zijn moeder als vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika hoewel de dame
geen enkel mandaat heeft Nu
heeft hij zijn vrouw Rosalin naar

Nieuwe Hebriden
werden Vanuaatu
Onafhankelijkheid langs weg
met hindernissen
De nieuwe Hebriden, een eilandengroep ten oosten van Australië, waren tot gisteren het enige
nog bestaande condominium ter
wereld. De archipel wordt nanrtelijk
gezamenlijk door Frankrijk en
Groot-Brittannië bestuurd.
De Frans-Britse overeenkomst
van Londen, getekend in 1906, stipuleert, dat de Nieuwe Hebriden
een gebied zijn waar zowel GrootBrittannië als Frankrijk invloed uitoefenen en waar de onderdanen
van beide staten over gelijke rechten beschikken. Naast een Brits
en een Frans bestuur, bestaat er
ook nog een gezamenlijk bestuur,
dat vooral de zaken van algemeen
nut regelt
Een algemene Vergadering werd
in 1974 samengesteld. In juU 1977
werd op een Frans-Britse ministerkonferentie te Parijs overeengekomen, dat de archipel in de tweede helft van 1980 onafhankelijk
zou worden. Zelfbestuur werd in
1978 ingevoerd met een Ministerraad en één administratie ter vervanging van de drie bestaande.
De laatste algemene verkiezingen,
gehouden op 15 november 1979,
gaven de Engelsgezinde Venuaaku Pati de absdute meerderheid.
Sinds einde mei zijn afschexlings-
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Iran zal gebeuren, vermits de
doodsvijand (de vampier, de
bloedzuiger en noem maar op) nu
niet langer een bedreiging vormt
dacht men dat de gegijzekfen zouden vrijgelaten worden. Niets
bleek minder waar. De revolutie
kent geen genade en dat ondervinden vandaag de Columbiaanse
arbeiders.

De Nieuwe Hebriden, die een zeventigtal vulkanische eilanden en
koraaleilandjes omvatten, hebben
een oppervlakte van 14.800 m2
(bijrta de helft van Nederland of
van België} en een bevolking van
100.000 inwoners. De bevolking
leeft vooral langs de kusten en
niet in het tiinnenland, dat bergachtig is en bedekt met vimuden.

bewegingen, geleid door grootgrondbezitters en Fransgezinden,
die minorizatie vrezen, ontstaan
op de eilanden Espiritu Santo en
De hoofdstad, Vila of Port-Vila, telt
Tanna
17.000 inwoners. De belar)grijkste
De Nieuwe Hebriden werden op
30 juli het onafhankelijke Vanuaa- uitvoerprodukten zip copra, vis,
vlees en mangaar).
tu.

voor zijn Chileense kollega Rnochet Garcia Meza wil overigens
20 jaar aan de macht blijven. Dat is
maar een peulschil t)ij een 1000-jarig rijk maar in Latijns-Amerika is
20 jaar dezelfde regering een
hoge uitzondering. Zo ziet men
maar weer dat het wereldgebeuren, zelfs tijdens de vakantie, niet
volgens plan verioopt
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Dan is er de zaak Billy Carter,
broer van de president die eventueel bij zijn Libische opdrachtgevers steun zou vragen voor de
vrijlating van de nu al negen maanden gevangen gegijzelden.
Wat voor vlees men in de kuip
heeft met de militaire junta blijkt uit
de grote bewondering die de nieuwe Boliviaanse president koestert
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met o.a.
een
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De grabbelton
^ ^
Vrijdag — Le Mans, een niet zo denderende Amerikaan^ ^
se spektakelfilm van Lee H. Katzin (1971), speelt in de we^ ^
reld van de autosport en is eigenlijk een gedramatizeerde
dokumentaire. Steve McQueen heeft de rol van de Amerikaanse
vlieger Michel Delaney die aan autosport wil doen. Na een eerste
poging waarbij hij gewond raakt en zijn vriend verongelukt, waagt
hij het opnieuw (BRT 1) - De in 1914 in Oostenrijk als Lilli Peiser
geboren aktrice Lilli Palmer heeft zoveel gevoel voor humor, vakmanschap en charme dat zij de meest uiteenlopende karakters
kan neerzetten. In Een vrouw blijft een vrouw, een Duitse produktie, bewijst zij die veelzijdigheid als mevrouw Schwarz, de echtgenote van dé geleerde dr. Schwarz (Avro - Ned. 1).
^ ^
Zaterdag — Een uur lang Rob de NIjs, is zelfs voor zijn
^ ^
fen/entste fans meer dan genoeg. BRT brengt zijn show
^ ^
die hij prezenteerde in het Casino van Oostende. Hopelijk
wordt er wijselijk geknipt zodat alleen het beste overblijft - Een
pak spanning zit vast en zeker in de TV-film die volgt op de Rob de
Nijs-show: Taste (Smaak), een aflevering uit de reeks TV-bewerkingen van de Verrassende vertellingen van Roald Dahl. Hierin
gaat het over een rijke jongeman, een wijnkenner, die maar geen
geluk heeft bij de vrouwtjes. O m toch maar in kontakt te komen
met vrouwen, organizeert hij wedstrijden waarin om een vrouw
wordt gespeeld. Uiteraard gaan die wedstrijden over wijn... - De
6de aflevering van de reeks De vergeten oorlog over de betrokkenheid van Rusland bij de 2de Wereldoorlog heeft als titel «Stalingrad overleeft». Een duidelijke titel (NCRV - Ned. 1). - O p deze
overvolle avond is nog het vermelden waard: Het afglijden van
de familie Langrishe (Langrishe go down), een Brits-lers TV-spel
van Harold Pinter naar een roman van Aidan Higgins.(Vara- N 2).
^ ^
Zondag — De ploeg die werkt aan Mezza Musica doet
^ ^
duidelijk pogingen om een eerder saai programma fris
^ ^
aan te bieden en eentonigheid te vermijden. De grens
wordt verlegd. Het spectrum wordt breder. Vanavond is de aflevering gewijd aan Amerikaanse folksongs, negro spirituals en populaire melodieën. Initiatief, inventiviteit en originaliteit worden ons
niet met gulle hand voorgeschoteld op de BRT. Dit is een uitzondering. Een gelukkige. En alhoewel het genre en zeker de schooljufstijl van prezentatrice Eva Maria ons niet liggen, moeten wij herhalen wat wij al eerder schreven: het aarzelende en moeilijk uit de
startblokken vertrokken Mezza Musica is een volwassen programma geworden. Een uitzondering op BRT! - KRO (Ned. 1)
brengt de merkwaardige Japanse film De verloren vesting (Kakushi toride no san akunin - z w / w ) van de nu toch al bekende Japanse regisseur Akira Kurosawa (1958). Het verhaal speelt in de
zestiende eeuw tijdens één van de talrijke burgerooorlogen in Japan. Het is een soort opera buffa geworden met de charme van
een Franse komedie, maar, naar Japanse traditie, met een hele
voorraad geweld erin v e r w e r k t
^^k
Maandag — Waarheen de makers van de Niemand mln^ ^ ^ der dan jezelf show (BRT) willen, weten wij niet En waar^ ^
schijnlijk weten zij het ook niet De aflevering van vanavond gaat over drummers en hun slagwerk. Voorwaar een brandend onderwerp, waar onze jongeren wakker van liggen. En dat
moet wel, gezien het uur van uitzending! - NCRV (Ned. 1) draait
De zoon van Monte Christo (zw/w), een romantische avonturenfilm van Rowland Lee (1940): een gezellig, ouderwets verhaal
rond een schurk, een held en een knap meisje. Zoiets kan nooit
fout gaan! - De laatavondfilm op A R D Campanadas a medlanoche, een Spaanse produktie van Orson Welles (1966 - Z w / w )
wordt geschraagd door de akteurs, stuk voor stuk filmreuzen: Orson Welles zelf, Jeanne Moreau, John Gielgud en Keith Baxter.
De film is een Welles-bewerking van het toneelstuk «Falstaff» van
Shakespeare.
^ ^
Dinsdag — En steeds maar films! O p BRT 1 komt de
^^K
Vlaams-Franse film De trein der traagheid (Un soir, un
^ /
train) van André Delvaux (1968) naar de gelijknamige magisch-realistische roman van Johan Daisne. Met Anouk Aimée en
Yves Montand. Muziek: Freddy Devreese. Mathias, een universiteitsprofessor in Vlaanderen en zijn vaste vriendin Anne, een toneeldekoratrice in Aarlen, maken de balans op van hun al jarenlange verhouding. - De N O S (Ned. 1), de Nederlandse officiële omroep, die niet moet vissen naar leden en wiens zendtijd niet afhangt van het ledenbestand kan het zich permitteren om een klassiek koncert te brengen, een toch niet zo populair programma
. waarmee men geen leden lokt, en waarvan de andere omroepverenigingen dus bang zijn. Maestro Kari Böhm dirigeert in het nieuw e «Festspielhaus» in Bregenz de Wiener Symphoniker in een uitvoering van de 9de Symfonie in d op 125 van Ludwig van Beethoven.
^ ^
Woensdag — BRT 1 en BRT 2 hebben elk een interes^ ^ \
santé produktie op het programma, zij het van totaal ver^ « /
schillend allooi. O p BRT 1 : Op zoek naar Michael Rockefeller, een dokumentaire over Michael Rockefeller, de jongste
zoon van de Amerikaanse politicus, financier en industrieel Nelson Rockefeller. Hij verdween enkele jaren terug in Nieuw-Guinea
tijdens een expeditie bij de meest primitieve stammen. - BRT 2
gaat de meer luchtige toer op: De hemel kan wachten (Heaven
can wait) is een lichtvoetige film van Ernst Lubitsch (1943 - Z w / w )
met een lichtmoralizerende ondertoon: De vrouwen versierder
Henry van Cleve belandt bij Sint-Reter voor de hemelpoort De
mooiprater slaagt erin de heilige man ertoe te bewegen om hem,
ondanks zijn erg speelse levensloop, tot de hemel toe te laten.
Met Don Ameche als Henry van Cleve. - De 2de aflevering van
een dokumentaire over Het politiekorps in San Francisco gaat
over de homoseksuelen in het korps (Avro - Ned. 1).
^ ^
Donderdag — C^ri von Linné, een Zweed (1707-1778)
^^K
die voor het eerst enige orde en enig wetenschappelijk
^ ^ /
systeem bracht in de bestudering van de plantenwereld,
veranderde, zoals het toentertijd de mode was, zijn naam in Linnaeus. De dokumentaire op BRT 2 Linnaeus, de man die orde
bracht in de natuur, gaat over deze Zweedse plantkundige. - Tros
(Ned. 2) start met de &<lelige Engelse serie Mijn zoon, mijn zoon
(My son, my son), naar de roman «O Absalom» van Howard
Spring.
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Vrijdag
AUGUSTUS

1

BRT 1
15.50 OS-Moskou (reportage). —
19.00 Paulus de Boskabouter (O.
— 19.05 Limburgse impressies
(kortfilm). — 19.15 Klein, klein kleutertje. - 19.45 Nieuws. — 20.15 Le
Mans (film). — 22.00 Zomeragenda. — 22.15 Puur kuituur... over
derden (Ludo Bekkers over Violletle-Duc). — 22.55 Nieuws.

BBC 2

BBC 2

18.50 Regionaal magazine. — 19.15
Where the River Bends (film). —
20.40 Nieuws. - 21.15 Dallas (fJ.
— 22.00 La première fois (film). —
23.20 De gevangenis van Alcatraz
(dokJ.

15.00 Film. - 20.05 Nieuwa —
20.20 Dallas (fJ. - 21.10 Portretten van kunstenaars (dok). —
22.00 Het politiekorps in Hongkong (dok). - 22.30 Beyond a
Boundary (reportage). — 23.30 Retum call to Brass Tacks (diskussle).
— 23.40 Tower of London (horrorfilm). - 1.10 Nieuws. - 1.12 The
Skull (horrorfilm).

ITV
10.30 Het leven van de spin (dokj.
— 14.00 Nieuws en regionaal
nieuws. — 0.05 Guyana Tragedy:
The Story of Jim Jones (tv-filml

Zaterdag

BRT 2

AUGUSTUS

15.50 OS-Moskou (reportage).

NED 1
18.55 Nieuws. - 18.59 Worzel
Gummidge (O. - 19.26 Mork en
Mindy (SF-0. - 19.50 Een vrouw
blijft een vrouw Ctv-film). — 20.55
Brainwave (O. - 21.50 Cliff Richard (show). — 22.10 Nieuws.

NED 2
18.49 Musti (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Zo vader, zo
zoon (kwis). — 19.25 De vondelinge (f). - 20.00 Nieuws. - 20.27
David Copperfield Cf). - 21.25 Hier
en nu. — 21.55 Saoedi-Arabië (reportage). — 22.40 Kerkepad '80. —
23.10 Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 Le
Francophonissime (kwis). — 20.20
Jemen: een vesting van intnges
(dok). - 21.10 Salvatore Giuliano
(film). - 23.10 Nieuws.

ARD
16.15 Nieuws. - 16.20 Bijna-rampen bij kerncentrales (dok.). —
17.05 Giganten der Meere CdokJ.
— 20.30 Sein Engel mit den zwei
Pistolen (western). — 22.00 Staatsmotor (dok). — 22.45 Tagesthemen. — 23.15 Das Veilchen (teater). — 0.25 Nieuws.

17.00 Olympische spelen (reportage). — 20.30 De dokter heeft het
druk (f J. - 20.55 Rob de Nijs special (show). - 21.45 Roald Dahls
verrassende vertellingen (kortfilm).
— 22.15 Olympische spelen (reportage). — 22.40 Nieuws.

NED1
15.30 Nieuws. - 15.32 Maja, de bij
(strip). — 15.55 Astronaut tegen
wil en dank (jeugdfilm). — 18.59
Wollies wereld (f). - 19.05 Lucy
en mr Mooney (fJ. — 19.30 Hoop
voor Elena (tv-film). - 21.05 De
vergeten oorlog (dok). — 21.50
Kerkepad. - 22.12 Nieuws.

NED 2
18.49 Must! (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Sprookjes van
overal (fJ. — 19.08 Popkaravaan.
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Man
over de vloer (f J. - 20.52 Het afglijden van de gezusters Langrishe
Down. — 23.30 Nieuws.

RTB1
19.30 Nieuws. — 19.55 Geluiden
en kleuren in de Afrikaanse brousse (dokJ. — 20.20 L'Homme du
Kentucky (film). - 22.00 Nieuws.

16.25 «Herr Bundeskanzler, bitte
hierher sehen» (reportage). —
17.00 Nieuws. — 1.20 Western von
Gestern. — 19.00 Nieuws. — 19.30
Auslandsjournal. — 20.15 Derrick
(f). — 21.15 Groene hoop voor Europa? (dok), - 22.00 Heute-Journal. — 22.20 Kultureel magazine. —
22.50 Sport am Freitag. - 23.20
Der letzte Befehl (western). —
1.15 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Robert
Stolz und seine Welt - 22.00
Nieuws. — 22.20 Aftican Queen
(film). - 0.00 Nieuws.

LUX
19.55 Nieuws. — 20.00 Les grands
explorateurs (dok). — 21.00 Les
sept bérets rouges (film).

F1
18.00 Regards sur le monde (dok).
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 19.45 Camera au poing (dok).
— 20.00 Nieuws. - 20.30 La petite
valise (teater).

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Winnetou
(f). — 21.35 Literair programma. —
2235 Nieuws. - 22.45 La Symphonie pastorale (film).

Zondag
AUGUSTUS

ARD

18.30 Vlucht naar de kust van Namibië (dok). - 19.45 Journal 3. —
20.00 Nieuws. — 21.00 Na tien jaar
psychiatrische inrichting (dok). —
22.00 Club 2 Ctalkshow).

14.20 Paardenrennen. - 22.30
Nieuws. — 22.45 The Rake's Progress (Opera van Stravinski).

BRT1

ZDF

D3

ITV

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Liedercircus (show). — 20.15 Des Königs
Admiral (film). - 22.05 Nieuws. —
22.10 Sport-Studio. - 23.25 Der
Kommissar (fJ. — 025 Nieuws.

D3
20.00 Nieuws. - 20.15 Rastikfieber (video-film). — 21.45 Deutsche
Wochenschau. - 22.09 Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit
(film). — 22.30 Vemiutungen über
ein dunkles Haus (ballet).

LUX.
19.55 Nieuws. — 20.00 La chute
des Aigles (fJ. — 21.00 La régie du
jeu (f).

BRT 1
14.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14.30 Spel zonder Grenzen. — 15.55 Onderweg naar Atlantis (jeugdfilm) — 17.15 Reportage OS-Moskou. — 18.10 Paulus de
Boskabouter (fJ — 18.15 Jonger
dan je denkt - 18.45 De Middellandse Zee (dokJ — 19.45 Nieuws.
- 20.00 Sportweekend. - 20.30
Een familiekroniek (fJ
2120 Mezza Musica - 22.00 Het
grote toneel: II Ribahone - Italiaanse
totaalshow. — 22.55 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 20.05 Magische
spektakelnummers. — 21.05 Le
loup cervier (tv-film) — 22.35
Nieuws.

NED 1
19.00 Nieuws. — 19.05 De Flintstones (strip) — 19.30 Ver van m'n
bed festival. — 20.05 De verborgen vesting (film) — 22.15 Als het
maar niet hier is (dokJ — 23.00
Nieuws.

NED 2
15.30 Nieuws. — 15.35 Wollies wereld (f) - 15.40 Matt en Jenny (f)
— 16.05 Ouderschap is meesterschap (dok) — 18.00 Musti (strip)
^— 18.06 Olympische spelen Moskou (sluitingsceremonie) — 20.35
Humanistisch Verlaond. — 20.40
Nieuws. — 20.45 Puur natuur
(dok) - 21.25 Stalin (portret) —
22.15 Live in koncert; Richard
Pryor — 23.15 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 De vliegende dokter (dokJ
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Numero
un (show). — 21.30 Starsky et
Hutch (f J. - 22.25 C' est arrive a
Hollywood (dokJ.

F1
13.20 (Country music. — 14.10
Mouloudji in de Olympia te Parijs.
— 15.15 L'énergie c'est nous. —
15.40 Le monde merveilleux de
Disney. — 19.25 Vormen en kleuren in de tropische zeeën (dok) —
20.00 Nieuws. - 20.30 Branie-bas
au casino (film).

22.00 Hongarije (reportage)
23.30 Nieuws.

F3
20.30 Les merveilles de la mer
(dok) — 21.00 Rue des archives
(reportage) — 22.00 Nieuws. —
22.15 Le port de la drogue (film).

20.00 Nieuws. - 20.35 Dossiers
éclatés (f J. — 22.5 Variété (bravo).

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 L.e nouveau vendredi. —
21.30 La France musicale. — 22.25
Nieuws.

F3

13.15 Natuurschoon in Roemenië
(dok) - 20.00 Nieuws. - 20.15
Mein Name ist «Norway», mein
Name war «France» (dokJ — 21.05
Wie angelt man sich einen Millionar? (film) - 22.40 Nieuws. 22.55 Die Steppenwölfin von Rom
(dokJ — 23.40 Nieuws.

BBC 1
14.00 Sportnamiddag (reportages).
- 18.10 Nieuws. - 19.15 RIm. 20.10 Summertime Special (show).
- 22.00 TV-film. - 22.50 Nieuws.
- 0.35 Bilko (f J.

BBC 2

14.55 Cricket (report!
Nieuws. - 20.15 De
van de burgeriuchtve
21.05 Nieuws.-21.1
lem-show. — 21.4(
Luck (tv-spel). - 23

10.05 Spoormuseum
portage). — 13.45Filr
gouden jaren van de
(reportage). — 20.15
cial (show). - 23.30:
(liedjes). - 0.30 Luke
real fire (fJ.

F3

14.15 Nieuws. - 14.45 The Painted
Hills (film). - 21.00 Des O'Connor
Tonight (show). — 21.50 Kommentaar van kijkers op de BBC. —
22.00 Nieuws. - 22J25 Starsky &
Hutch (fJ. - 23.15 Be my guest
(show). - 23.45 Nieuws. - 23.50
The trials of Oscar Wilde (film).

14.15 Before the Res
reeks). - 19.05 Nieu
Film. - 22.05 Marti C
— 23.40 Nieuws. — 2;
day Prom (klassiek k

17.30 Mince de planéte (film) —
19.00 Nieuws. — 19.05 Joegoslavië
(reportage) — 19.30 Clue-club
(strip) — 20.00 \ja, petite maison
dans la prairie (fJ — 21.00 Absences répétées (film) — 22.27 Programma-overzicht

ARD

BBC 1

BBC 1

ITV

A2

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
- 20.30 Festivals d-été (ballet). —
21.30 Martinique (dokJ. - 22.20
Nieuws. — 22.20 De kast Ocortfilm).

D 3

20.00 Nieuws. - 20.1
mittelt: Nachttankstelli
De toekomst der liet
23.15 Einde van de L

LUX.

A2
F1

Würde des Mertscfier
Nieuws. - 2120 L
Welt - 22.20 Die ï
Sylphiden (SF) - Z

Maand
BRT 1

18.30 Paulus de bo
— 18.35 Een nieuwe
— 1920 Fiesta Mexi
19.30 Kijk uit!. - 19
20.15 De magie van
field (show). - 21.C
— 22.05 Niemand t
zelf show «specii
Nieuws. - 23.00 Eir
zending.

NED 1

18.49 Musti Cstrii
Nieuws. - 18.59 \
(f). - 19.05 Greenl
20.00 De zoon van
(film).-21.35 Nieuv
vergeten oorlog (do
besluit - 23.00 N*

ZDF
15.30 Show-Boat (film) - 17.15
Nieuws. — 17.17 Die Sport-Reportage. — 18.30 Op zoek naar de gorilla's (dok) - 19.00 Nieuws. 19.10 Bonner Perspektiven. —
19.30 Das Ambt; eine Woche im
BKA. — 20.15 Oronya oder: die
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Ciné-tilt 0<wis). - 20.35 Le Troisième invite (f). — 21.35 Portrait wallon. — 22.40 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Plattenküche. — 21.00 Panorama — 2r.45
Detektiv Rockford: anruf genügt
(fJ. - 23.15 Vicky Leandros (Portreü. — 00.00 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Die Spur
führt nach Beriin (film). - 21.00
Heute-joumal. — 2120 Reportage
over een gevangenis. — 22.00
Sport aktuell. — 23.00 Maunce Ravel (dokJ. — 2325 Nieuws.

19.30 Nieuws.
Orfèvres (film),
(dok)

ifore the Resolution (dok.
- 19.05 Nieuws. - 20.15
22.05 Marti Game (show).
Nieuws. — 23.50 TfieSunn (klassiek koncert).

19.55 Quai des
21.25 L'Albatros

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Betzi (tvfilm). — 21.15 Die Bayern Polens
(dok.). — 21.45 Kleinkunst in München. - 23.15 Falstaff (film). 1.10 Nieuws.

icket (reportage). — 19.45
— 20.15 De ontwikkeling
jurgeriuchtvaart (dokJ. —
Buws. - 21.10 Peter Skel^^. — 21.40 Dalhousies
-spel). - 23.10 Film.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '80.
- 21.00 Nieuws. - 21.20 Das
Dorf an der Grenze (tv-film). —
22.50 Ein Abend mit Juliet Prowse
(show). — 23.35 Nieuws.

RTB
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. — 20.15 La
bible (film) - 23.00 Nieuws.

D 3

18.00 De oude man en de adelaars
(dokJ. - 1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00 Nieuws. —
20.30 Le sexe faible (teater). —
22.45 Le sang des bétes (dokJ. —
23.15 Nieuws.

ziek). — 23.45 Newsnight (aktualiteiO;

poormuseum in York (reI . - 1 3 4 5 Film.-17.00 De
jaren van de dansorkesten
ge). - 20.15 Variety Spew). - 23.30 Song by song
. — 0.30 Lukes Kingdom: A
(fj.

Dinsdag

D 3
18.30 Künstler im Revier (tv-film).
19.45 Journal 3. 20.00
Nieuws. - 20.15 Vicky 1940-1944
(dokJ. - 21.45 Beine sind Gold
wert (film). - 22.45 Heimkino 80
(2).

aandag

'aulus de boskabouter (fJ.
5 Een nieuwe wereld (strip).
) Fiesta Mexicana (dokJ. —
ijk uiti. — 19.45 Nieuws. —
e magie van David Copperlow). - 21.05 Rotstad (fJ.
S Niemand minder dan je10W «special». — 22.45
1. — 23.00 Einde van de uit-

BRT 1

20.00 Atoom, deze onbekende
(1896-1941). — 21.00 Le coeur battant (film).

18.30 Paulus de boskabouter (fJ —
18.35 Rondomons. - 1905 Gastprogramma (het Humanistisch
Verbond). - 19.45 Nieuws. —
20.10 De trein der traagheid (film).
— 21.35 Tocht door de middeleeuwen (dok). — 22.25 Nieuws.

F1

BRT 2

18.05 Océan secret (dokJ - 19.00
En God schiep de walvis. (dokJ. —
1920 Gewestelijke aktualiteit —
19.45 Frederic (fJ. 20.00
Nieuws. — 20.30 La traversée de
Paris (film). — 21.50 Grand'mères
(dokJ. - 22.25 Nieuws.

20.10 Mattanza; jacht op de blauwtonijn (dokJ. - 21.00 Belcanto
Oostende.

LUX

4 AUGUSTUS

AUGUSTUS

NED 1

Musti (stnp). — 18.55
i. — 18.59 Wollies wereld
19.05 Greenbelt festival. —
)e zoon van Monte Chiristo
- 21.35 Nieuws. - 21.55 De
sn ooriog (dok). - 22.45 Tot
— 23.00 Nieuws.

20.30 Angelique et le sultan (film).
— 22.00 Nieuws.

14.00 De rode ballon (filmpje). —
14.30 De tovenaar en de fles
(jeugdfilm). — 18.49 Musti (strip).
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Ome
Arie op Safari (jeugdfilmpje). —
19.10 EO-zomeri<rant 19.30
Grizzly Adams (fJ. - 20 20 Ik durfde God, vader noemen (Religieus
programma). — 20.30 De Thames
is weer schoon (dokJ. — 21.35
Nieuws. — 21.55 Kari Bóhm dirigeert de negende. — 23.15
Nieuws.

BBC 1

NED 2

tECISIA

18.40 Nieuws en regionaal magazine. - 19.20 Kick Start - 2020
Star Trek (SF-0. - 21.10 Panorama (aktualiteiO. - 2225 Film. 00.00 Reeks over bekende uitgevera. — 0.40 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 Cijfers en
letters (spel). - 1925 De verloren
eilanden (fJ. - 20.00 Nieuws. 20.27 De Sullivans (fJ. - 21.15
Brandpunt — 21.40 Leven op aarde (dokJ — 22.35 Drie hoog achter (fJ. — 23.05 Nieuws.

l
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A 2
20.35 Opéra sauvage (reportage).
— 21.35 L'Hermitage (dokJ. —
23.05 C^tch a quatre (reportage).
— 23.35 Nieuws.

F 3

BBC 2
19.55 Dallas (f). - 20.45 Nieuws.
— 22.25 Brass Tacks (diskussie).
— 22.05 Best of Brass (lichte mu-
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RTB
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteit - 19.30 Nieuws. - 20.00

NED. 2

19.00 Nieuws. — 19.30 Gegen den
Wind (O. - 20.15 Bilanz. - 21.00
Heute-joumal. — 2120 Die Füchse
(O. — 22.10 Psychiatrisch centrum
te Hannover (dokJ. - 2240 Das
blaue Palais (fiInrO. — 00.10 Nieuws.

BBC 1

11.00 Focus of Wildlife (dierendokJ. — 14.00 Nieuws en regionaal
nieuws. — 1525 Letters from 3 lovers (tv-film). — 17.15 The Sooty
Show. — 18.15 Small is beautifull
(dokJ — 18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 21.30 World in
action (aktualiteit). - 22.00 Studs
Lonnigan (TV-film).

19.30 Nieuws - 20.00 Les sentiers du monde (dokJ — 21.05
Jeux sans frontières.

ZDF

A 2

ITV

RTB 1

16.10 Nieuws. - 20.00 Nieuws. —
20.15 Kolportage (teater). - 21.45
Bilder aus der Wissenschaft —
2230Tagesthemen - 23.00 ARDsport extra.

— De trein der traagheid,
Vlaams-Franse film van de in
Leuven geboren en op vele
vlakken bedrijvige kineast
André Delvaux. Prent naar
een werk van Johan Daisne
met o.a. Yves Montand en
Anouk Aimé. Dinsdag 5 augustus om 20 u. 10 op BRT 1.

RTB 1

18.55 Nieuws. — 18.59 Het paard
van Troje. — 20.00 Nieuwe. —
2027 Socutera - 20.32 Vakantie
in Nederland. - 21.30 Fantastic
animation festival. — 21.55 Remmers ontmoet. Hanny Van Der
Horst - 22.30 Taxi (O - 22.55
Veronica's agenda. — 23.07
Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Machte,
Markte und Monaten (dokJ. —
21.00 Lord Peter Wimsey - Diskrete Zeugen (fJ. — 21.45 Nachfrage.
— 22.30 Staatenlos Innirgendwo
(dokJ.

20.00 Nieuws. — 20.30 Mathias
Sandorf (f). — 21.15 Les Francais
au bout du monde (dokJ. — 22.15
About portant; Jean-Paul Farre, allround artiest — 23.15 Nieuws.

ïuws. — 20.15 Kottan Erachttankstelle Ui — 21.45
omst der liefde (film) —
ide van de uitzending.

14.00 Jack Pamell en zijn big band
(show). — 1429 Bloemenkinderen
van Bangkok (dokJ. — 15.05
Scooby Doo (O. - 15.30 De film
van Ome Willem — 18.55 Nieuws.
— 18.59 Robbie, Tobbie en het Frawatuig (O — 19.25 De natuur en
de mens (dokJ. — 19.50 Sterke
verhalen. — 20.15 Shiriey MacLaine in het lido (show). — 21.37
Nieuws. — 21.55 De tiende man
(teater). — 2225 Amenkaanse wapens voor Zuid-Afrika (dokJ. —
23.15 Nieuws

18.59 Woody Woodpecker (strip).
- 19.06 De hulk (O. - 20.00
Nieuws. — 20.27 Mijn zoon, mijn
zoon (O - 21.55 Aktua TV. 22.35 Spionnen (O. 23.30
Nieuws.

F 1

18.55 Nieuws - 1859 Alleen op
de wereld (fJ. - 19.25 Dirk van
Haveskeri<e (fJ. - 20.00 Nieuws.
— 20.27 Waylon Jennings at the
Grand Ole Opry. 21.20 Kaz (fJ.
22.10 Televizier magazine. — 22.55
Nieuws.

NED 2

ARD

19.55 Nieuws. — 20.00 La corde au
cou (fJ. — 21.00 Les Héros n'ont
pas froid aux oreilles (film).

NED 2

NED 1

D 3

LUX.

es Menschen (fJ - 21.00
— 2120 Unsere heile
22.20 Die Stimmen der
n (SF) - 23.05 Nieuws.

— 21.37 Nieuws. — 21.55 Brain wave (O. — 22.55 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Bei den
Otomi-Indianem in Mexico (f). —
21.00 In koncert Andy Williams. —
21.45 Clavigo (teater).

LUX.

A2

20.00 Nieuws. - 20.35 Pharaon
(film en debat). Aansluitend: detjat
rond de schatten uit de piramiden.
- 23.30 Nieuws.

19.55 Nieuws. - 20.00 Hit-parade.
— 21.00 Je signe a vee du plomb...
Garringo (western).

F 3

F1

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Scaramouche (film). —
21.50 Nieuws.

18.00 Ocean secret (dokJ - 19.00
De tamboers van het woud (dokJ.
— 1920 Gewestelijke aktualiteit
— 19.45 Fredenc (f) - 2000
Nieuws. — 20.30 Les dames de
coeur (f) — 21.35 C^la s'appelait
l'empire (dokJ. — 22.30 Le ménage
de Caroline (teater). — 00.15
Nieuws.

14.45 Nieuws. - 15.30 Poèziefestival in Wales 0-eportage). — 16.40
Regionaal magazine. — 18.40
Nieuws en regionale magazines. —
1925 Dr. Who (SF-fJ. - 2025 Film.
— 22.25 I have seen yesterday
(TV-speü. - 23.15 Waterioo Sunset CTV-speO. — 00.35 Nieuws.

BBC 2

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Catherine
Brown. De Heilbronn (teater). —
22.55 De schilder Hans Hartung
(dokJ. - 2325 Nieuws

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Juste avant la nuit (film).
— 22.10 Nieuws.

ITV

BBC 1

10.30 Menselijk gezicht van China
(dok). - 11.00 Giris of the road
CTV-film). — 14.00 Nieuws en regionaal nieuws. — 1525 Adventures of the 0<Jeen (TV-film). —
17.45 Filmmagazine. — 18.45
Nieuws en regionaal nieuws. —
20.00 Carry on camping (film). —
21.30 Robins Nest (O. - 22.00
Kiss and teil (tv-speO.

1715 Kinderjarogramma's. — 18.40
Nieuws en regionaal nieuws. —
1925 Dr. Who (SF-0. - 19.50
Wonderful worid of Walt Disney
(dok). - 20.40 Mike Yarwood
Show. — 0025 The sky at night —
00.45 Nieuwe

AUGUSTUS
BRT 1
17.15 Johan en de Alverman (O. —
1815 Paulus de Boskabouter (O.
— 18.20 Alias Smith en Jones (O.
— 19.10 De geboorte van een tunnel (dokJ. — 1945 Nieuws. —
20.15 Vlinders (f). - 20.45 Op
zoek naar Michael Rockefeller
(dokJ. — 21.10 Spel zonder grenzen. — 22.35 Nieuws.

BRT 2
20.15 Muzieksien - 20.55 De hemel kan wachten (film).

NED 1
15.30 Het rijk der Inka's (dokJ. —
16.15 De dieren van het groene
woud (O. - 16.40 Koning Bolo (f).
— 17.05 Betty serveert (tennisles).
— 18.40 Toeristische tips. — 18.49
Musti (strips). — 18.55 Nieuws. —
18.59 Worzel Gummidge (O. —
19.25 Geheimen der zee (dokJ. —
20.15 Mork en Mindy (f). - 20.40
De politie van San Francisco (dok J.

20.00 Nieuws. - 20.35 Dröles de
zèbres (film). — 22.05 De vive voix
(dok.). - 22.35 Jazz (Bamey-Bigard). — 23.05 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20 30 Une bonne planque (film).
— 22.00 Nieuws.

ARD
16.10 Nieuws. — 20.00 Nieuws. —
20.15 Bonn und die Ostpolitik
(dok). — 21.45 Alles oder nichts
(spel). — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 ARD-Sport extra - 23.15
Mandragola (teater). — 00.55
Nieuws.

F3

19.55 Dallas (f). - 20.45 Nieuwra.
— 21.35 My music (muziekkwis).
— 22.00 De zes vrouwen van Hendrik VIII (f). - 23.45 Newsnight
(aktualiteiO.

Woensdag

F1

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Der SoundExpress (show). - 20.30 Die Mike
Kruger-Show. 2100 HeuteJoumal. — 2120 Kennzeichen D.
22.05 Spielraum. 00.30
Nieuws.

D 3

19.55 Dallas (O. - 20.45 Nieuws.
— 20.55 Top Crown (show). —
21.40 Jacques Brei (film). - 23.45
Newsnight (aktualiteiO

18.30 Nazi's op het platteland
(1930-1933). (dok). 19.00
Frauen in der Armee (dokJ. —
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws.
— 20.15 Weekend eines Champion (film). — 21.30 Die Familie aus
Wielopole (teater). - 2Z15 Pat
Metheny (jazz).

ITV

LUX

15.00 Middagmagazine. — 18.45
Nieuws en regionaal nieuws. —
20.00 Don't just sit there fldeeën,
problemen en ontdekkingen). —
23.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 23.35 First Edition (show).

19.55 Nieuvire. — 20.00 Histoire de
la marine (dok). - 21.00 Les cibles
(tv-film).

BBC2

Donderdag
AUGUSTUS

BBC 1
15.30 Poëziefestival in Wales (reportage). — 18.40 Nieuws en regionale nnagazines. — 1925 Dr.
Who (SF-0. - 2025 Top of the
Pops (popshow). — 2225 Fikn.

BBC 2
BRT 1
18.30 Paulus de boskabouter (O. —
18.35 De rafeldraad (O. - 19.00
Popeye en de bonestaak (strip). —
19.05 Agenda. — 19.45 Nieuws. —
20.10 De prins-regent (O. - 21.00
Panorama. — 21.50 Hollywood
(dokJ. - 22.40 Nieuws.

BRT 2
20.10 Linaeus, de man die orde
bracht in de natuur (dokJ. — 21.00
Opera en belcanto Oostende.

20.00 Dallas (0. - 20.50 Nieuvira.
- 21.10 Light of the 21st century
(dok). - 2Z30 Inside Story (dok).

ITV
1125 Four agairfst the desert (film).
— 14.00 Nieuws en regionaal
nieuws. — 15.00 Middagmagazine.
— 16.45 Showbizvedetten uit de
jaren dertig en veertig (reportage).
— 18.45 Nieuws en regkxiaal
nieuws. — 23.35 II Balk> Delia Ingrae (teater). — 0025 Jack on the
Box
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IMadia, de spelbreekster
De Russen zijn niet ontevreden. Zoals
kon worden verwacht verstomde het verzet toen de atleten in de arena traden.
Sport «in aktie» zuigt de aandacht naar
zich toe.
In die arena verliep veel maar niet alles
naar wens. Inzonder de Olympische turnkampioenschappen liepen volledig uit de
hand. Omdat sport en politiek weer danig
vermengd werden.
Turnen op het hoogste vlak is in schoonheid niet te overtreffen. Het spektakel is
telegeniek. Gymnastiek balanceert immers op de koord die tussen de sporthal
en de circustent wordt gespannen. Toen
de Tsjechische Vera Caslavska in '64 en
'68 (in Tokio en in Mexico) op onovertroffen menselijk niveau turnde was de turnsport voor de leek nog begrijpelijk. De
beste won. In de meerkamp en aan de
toestellen.
In München kwam de kentering. De meisjeskinderen deden hun intrede. Het
sneed de adem af en wekte vervoering.
De akrobatie — want wat was en is het
anders? — werd als vernieuwend bestempeld. De perfektie werd nagestreefd
en vaak bereikt De risicofaktor werd in
alle oefeningen aanzienlijk opgevoerd.
Salto's en schroeven op het smalhout
(de balk) werd doodgewoon.
Met de meisjeskinderen en de geperfektioneerde akrobatie zwol ook de emotie. In de tumsport worden de prestaties
^gejureerd». Een internationale jury kent
punten toe. Maximaal 10. In Montreal
kreeg de Roemeense Nadia Comaneci geregeld de hoogste kwotering. Zij werd, net
als Olga Korbut, een legende.

• NIET VERDRONKEN - In vroeger
Jaren werd er ronduit gelachen met
onze vertegenwoordigers in de internationale zwemkompetities. Men sprak
van een lieuse triomf wanneer er op de
Olympische Spelen geen Belgische
zwemmer of zwemster- verdronk!
Zoveel is er intussen wel niet veranderd maar de zusjes Verbauwen hebben toch een aantal grenzen verlegd.
Carina en Pascale drongen beiden
door tot een Olympische finale. Net als
de verressende Yolande Van der
Straeten. We houden er echt wal rekening mee dat het «gehandicapte» Spelen betreffen. Maar desondanks.
Er werden in Moskou overigens een
hoog aantal nationale rekords (eenzienlijk) scherper gesteld en daar moeten de betrokkenen toch voldoening
kunnen uit puren.
Onze grootste voldoening betreft
evenwel de «geaardheid» van de Belgische zwemsport Zij heeft nog altijd
een amateuristisch karakter en de
«medische» voorbereiding van de
Oostblokzwemsters schijnt hier gelukkig nog niet binnengedrongen te zijn.
• VIJFKAMP WORDT ZEVENKAMP
— Ook vrouwen streven in etietiek
naar «volledigheid». De vijfkamp voor
vrouwen staat dan ook tegenover de
tienkamp voor mannen. De vijfkamp of
pentathlon wordt in ién dag afgewerkt:
100 m horden, kogelstoten, hoogspringen, verspringen en 800 meter.
In Moskou stonden drie Russinnen op
het podium. Nadesja Tkatsjenko zette
zelfs een nieuw wereldrekord neer.
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De opgang van (Domaneci was onstuitbaar. Haar talent overheerste. Maar twee
jaar later, bij de Europese kampioenschappen in Praag, barstte de «zweer» open. Binnen de tumwereld leefden de grootste tegenstellingen. Sportlef en politiek.
Sportlef werden de Westerse landen
«weggeveegd». De gedrilde, zielig ogende,
schriele meisjeskinderen uit de Oostbloklanden verlegden alle grenzen. Al hun handelingen verilepen geprogrammeerd. Turncomputers. Glimlachen op kommando,
pruilen op bevel, wuiven volgens schema.
De ontmenselijking scheen ons Westerilngen totaal.
De aansluiting met de top werd van hieruit
nooit meer nagestreefd, laat staan verwezenlijkt Het sukses waarborgende opleidingssysteem is voor ons onaanvaardbaar.
De wildste geruchten lopen over de ontberingen die de turnmeisjes worden ojjgelegd. Comaneci zou nog nooit voluit hebben mogen tafelen. Een leven op komkommer en sla. Gekontroleerd hebben wij het
allemaal niet Maar vast staat dat de tumkampioenen van vandaag al van in hun
kleutertijd werden «geselekteerd» en «begeleid».
Daarnaast ontstonden er geweldige spanningen onder de juryleden, die voor het
grootste gedeelte afkomstig zijn uit Oostbloklanden. De prestaties t}enaderden elkaar zo dicht in waarde dat extra-sportieve
ofte politieke vooroordelen gingen meespelen.
Zo slikken Russen erg moeilijk nederlagen
In de tumsport Zij beschouwen zichzelf
als het tumvolk bij uitstek. De opkomst van
Comaneci werd bijgevolg met gemengde
gevoelens onthaald.

Mogelijk het- laatste! Want volgend
seizoen wordt de vijfkamp uitgebreid
en omgedoopt tot zevenkamp. Bij de
reeds vermelde disciplines worden het
speerwerpen en de 200 meter gevoegd.
• STERKE BRITTEN - Bij ahwezigheid van de Westduitsers treden de
Britten duidelijk naar voor als de beste
Westeuropese atleten. Inzonder In de
atletiek presteren de onderdanen van
The Queen traditiegetrouw biezonder
sterk. Er was niet enkel de al geciteerde Thompson, er wes ook de Schotse
spurter Wells (goud op de 100 meter)
en er was (800 meter) en is (1500 meter) nog het onvergelijkbare duo Sebastian Coe-Steve OvetL Wij hebben
het verhaal al vaker verteld: de beide
heren gunnen elkaar geen blik, hun wederzijds misprijzen is grenzeloos. Ze
weigerden maandenlang tegen elkaar
te lopen nadat hun naijver hen beiden
de Europese titel kostte.
Nu in Moskou stonden ze noodgedwongen naast elkaar op- het podium.
Ovett — de zwijgzame, norse — op de
hoogste trede. Coe met zilver om de
hals. De operaliefhebber kon zijn ontgoocheling zichtbaar niet verwerken.
Maar wat een sportieve weelde voor
de Britten die ook nog in andere nummers finale- en podiumplaatsen zullen
«oogsten». Zou het Engelse opvoedingssysteem hiermee Jn verband
steen? Wie Engelse scholen bezocht
weet dat er veel sport wordt beoefend.
En altijd in de kompetitieve sfeer. Voor
«de lol» doen ze het ginder niet!

Bij de eerstvolgende Europese kampioenschappen was het dan ook zover. De Russen zouden (Domaneci opzettelijk hebben
ondergewaardeerd. Gevolg was dat de
Roemenen voortijdig de kompetitie verlieten en de tumwereld overhoop zetten.
De rust is sindsdien nooit meer weergekeerd. De spanningen onlaadden zich opnieuw vorige week. Toen de gouden medaille in de Individuele meerkamp moest
worden toegekend. Die meerkamp was
verrassend «oneffen» verlopen. Waarmee

• GEMEENTEKREDIET - Er dreigde
even een rei toen een Belgisch wielrenner (Blomme) in Moskou op de piste
verscheen met «de schildwacht» van
het Gemeentekrediet op de mouw. Dit
was en is nog steeds in tegenspraak
met de Olympische leefregels. Alle uitleg van het BIOK ten spijt
Bedoelde schildwacht is een publicitair symbool dat door alle Belgen onmiddellijk wordt herkend, wat overi^gens ook de bedoeling is. Wij geen er
niet verder op in maar kunnen een
glimlach niet onderdrukken. Natuurlijk
wenste de Belgische regering de boycot Uiteraard trok zij alle subsidies in.
En het Gemeentekrediet heeft noch
met het een noch met het ander te maken. Hypokrieten!
• GOUDEN ROBERT - Zestien jaar
na Gaston Roeiants en Patrick Sercu
brengen de Belgen weer goud naar
huis. Judoka Robert Van de Walle was
de beste in de kategorie der middenzwaargewichten. Hij won vijfmeal in
successie alvorens het hoogste schavotje te betreden.
Robert rekende o.m. af met de Fransman Rouge (tegen wie hij in het verleden vaak moest onderdoen) en de Russische wereMkampioen Kubuluri. Een
huizenhoge verrassing wes het eigenlijk niet Robert werd immers ook al Europees kampioen in de open kategorie
en hij gaat er nog steeds op vooruit Typisch was anders wel dat de met een
Waalse gehuwde Oostendenaar door
de Franstalige pers ogenblikkelijk tot
Waal werd gepromoveerd.

W

we willen zeggen dat al de uitsproken favorieten één na één in de fout gingen. De
moeilijkheidsgraad van vele oefeningen
werd immers nog opgevoerd. Na de eerste dag stond de Oostdultse Gnauck aan
de leiding. De jury vond echter dat dit opgeschoten kind In de komende jaren niet
voor de beste turnster ter wereld mocht
doorgaan. Zij werd daags nadien prompt
ondergewaardeerd. Terwijl Nadia Comaneci — nog altijd de beste maar blijkbaar
minder gekoncentreerd — duidelijk werd
overgewaardeerd. Toch was het zaakje
daarmee niet rond. Want de minder briljant
maar regelmatiger tumende Russische
Davydova kreeg ook uitzicht op goud.
Davydova was nooit een «grote» in de
tumsport Zij Is negentien en loopt rond
met een in de groei «afgeremde» romp. Er

wordt luide verondersteld dat met Davydova kunstgrepen zijn uitgehaakl.
Maar daar stoorden de Russen zich niet
aan. Toen puntje bij paaltje kwam drukten
zij Davydova door naar het goud. Wat
daaraan was voorafgegaan tartte de verbeelding. Een half uur durende diskussie
tussen juryleden die vrijwel allemaal afkomstig waren uit de... betrokken landen.
Een Russische die zich maar niet bij «de
meerderheid» (die Comaneci op goud wilde trakteren) wilde neerieggen en de uiteindelijke beslissing naar de hoofdscheidsrechter toeschoof. De Rus schonk het
goud aan zijn landgenote. Direkt daarna
woedde er ergenis onder de Roemeense
afvaardiging. Kortom, ongelooflijke en onwaardige taferelen die deze schone sport
wereldwijd in diskrediet brachten. Daags
nadien beterde het er niet op. Bij de individuele finales aan de toestellen werd er
«gerepareerd». Er werd naar hartelust
over- en ondergewaardeerd. Iedereen
kreeg «één» medaille (Gnauck, Shapasnikova, (Domanecl en zelfs Kim). Maar de
klucht was daarmee nog niet opgevoerd.
De nog steeds erg gebelgde Roemenen
legden klacht neer tegen de duidelijke onderwaardering van (^maneci in de grondoefenlng. Z e kregen gelijk en de Roemeense tumkampioene kreeg gedeekl
goud met.. Kim.
Potsleriijker kon het niet De degradatie
van de tumsport was kompleet Hoe
scherp er gestreden wordt tussen «bevriende» Oostbloklanden bleek overigens
ook uit het verloop van de basketbal- en
handbalkompetitie. In eerstgenoemde vierde Joegoslavië wild feest na winst tegen
de Sovjets en de Roemenen schenen het
Kremlin veroverd te hebben na handbalwinst tegen de USSR. U weet het beste lezer het één (de sporO heeft met het ander
(de politiek) niets te maken...
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Zondag 12 oktober

De wil van de bevolking
Het jongste VU-kongres bevestigde eens te meer de onaantastbaarheid van ons grondgebied.
D e frankofonen
in de randgemeenten,
in Vlaams-Brabant in d e taalgrensgemeenten in V o e r e n

ferendum» het doet In UNO-krinuiting, vrijheid van drukpers, vrijgen, in Europese kringen, bij de
heid van vergadering, recht op privele instellingen die soms lukraak
vacy, onschendbaarheid van het
de «mensenrechten» propageren,
briefgeheim, vrijheid van verenizweert men nogal gemakkelijk
ging en onderwijs (wat geen recht
met de alleenzaligmakende volksop subsidiëring inhoudt).
raadpleging. In een aantal verdraMenselijkerwijze hebben ze recht
gen werd ze als maatstaf gehanop een hoffelijke behandeling vanteerd om grenzen te bepalen op
De franl<ofonen eisen dat er in de
wege overheidspersonen zonder
etnische grondslag. Behalve brutafaciliteiten-gemeenten
en
in
dat zij mogen verwachten dat
le militaire dwang van referenVlaams-Brabant aan de hand van
deze de talen van alle mogelijke indums met de bajonetten in de
een referendum zou beslist worwijkelingen verstaan.
heup, zoals na Wereldoorlog I in
den tot eventuele aanhechting bij
O p andere rechten kunnen zij alonze Oostkantons, zijn zulke refeeen Brussels «Derde Gewest».
leen aanspraak maken in zoverre
rendums niet altijd zuiver. WanMevrouw Spaak diende een voorde Vlaamse overheid er eigenneer er na Wereldoorlog I, toen de
stel in om het taairegime van Voemachtig toe beslist eventueel na
honger Duitsland teisterde, in
ren afhankelijk te maken van een
bilaterale afspraak met de Waalse
Schleswijk-Holstein bij volksraadvolksraadpleging. Dit alles in naam
overheid.
pleging werd gevraagd of men
van de vrijheid waarmede in BelDuitstalig of Deenstaiig was, op- Tegen deze rechtsregels in niet in
gië nogal wild wordt omgespronte brengen dat de uitwijking uit
teerden een aantal duitstaligen
gen.
grote agglomeraties, de suburbavoor het Deens: de zgz. SpeckOok sen. J. De Meyer stelt het re- Danen.
nizatie, een algemeen verschijnsel
ferendum voor, maar dan voor de
is. Gelet op de korte afstanden
HET
ETNISCH
VOLKENRECHT
staatshervorming of beter gezegd
kunnen de in het groen uitwijkenEN DE FRANSTALIGEN
tegen Vlaamse staatsvorming.
de Brusselse frankofonen, gemakOp het eerste gezicht klinkt de eis IN DE BETWISTE GEBIEDEN
kelijk in Waalse dorpen neerstrijAlgemeen aanvaard wordt dat
tot referendum zeer demokraken.
een vreemde (allogene) volkstisch. Het zou dus onwijs zijn alHet feit dat de Brusselse agglomegroep alleen op wettelijke erkenleen met een njette reageren, zonratie zich ekonomisch veel verder
ning
kan
aanspraak
maken
op
der deugdelijke argumentering.
uitstrekt dan de 19 gemeenten is
voorwaarde dat het niet gaat om
Tegen een referendum is in te
evenmin een argument vermits
geen
recent
ingewekenen.
De
enivoeren dat het niet voorzien is in
het vrije verkeer van goederen en
ge
uitzondering
op
deze
stelregel
de grondwet. Gelet op het refekapitalen
in de EEG gewaarborgd
is een volksgroep die gedeporrendum in de koningskwestie is dit
is.
teerd
werd
(het
geval
in
de
komargument niet 100 % valabel.
M. VAN HAEGENDOREN,
munistische landen). Franskiljons
Van een groter gewicht is het aroud-senator
in
Vlaanderen
zijn
natuurlijk
geen
gument dat in België en in alle stavreemde
volksgroep
maar
sociaal
ten de inwoners van gemeenten
vervreemden.
nooit volledig zelfstandig kunnen
O m wettelijk erkend te kunnen
optreden. Gemeenten mogen bv.
worden moet een allogene groep
niet eigenmachtig beslissen over
Het Openbaar Centrum voor
(hoe klein ook) dus «van eigen bovrije verkoop van geestrijke dranMaatschappelijk Welzijn, Van
dem»
zijn.
M
e
n
aanvaardt
daartoe
.
ken in cafés, enz. Waarom zouden
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
het criterium van een vestiging sewenst over te gaan tot de aanzij eigenmachtig beslissen tot weldert minstens drie generaties. O p
werving en aanleggen van een
ke bestuurlijke indeling van het
wervingsreserve van: TANDdit beginsel berust bv. het recht
grondgebied zij willen behoren?
ARTS voor het J a n Palfijnziekenvan zeer kleine Kroatische en SloDe taalgebieden liggen grondwethuis. (Geneesheer-tandarts of liveense minderheden in Oostentelijk vast
centiaat tandheelkunde). Betrekrijk. De wereldwijde frankofonie is
king te begeven als konsulent Bij een referendum — zelfs gehet daarmede eens waar bv.
betaling per prestatie.
steld dat er in een gemeente een
geëist wordt dat ingeweken DuitsNadere inlichtingen in verband
meerderheid
van franstaligen
talige Zwitsers niet mochten deelmet de aanwervlngsvoorwaarwoont of zich voor de frankofonie
nemen aan het referendum om het
den en de in te dienen bewijsuitspreekt — houdt men geen restukken en de bezoldigingsregenieuwe Franstalig kanton Jura te
kening met de sociale achtergronling zijn te bekomen bij het perbepalen. Nu is een konsekwente
den van nl. hoger aanzien van welsoneelsbureau Jaak De Boeckhouding niet de grote kwaliteit van
gestelde inwijkelingen, druk op
straat 3-11 te Merksem (tel.
frankofonen.
kleinhandelaars, enz.
45.75.80 - toestel 28).
De eigenhandig geschreven aanEen
eenvoudige
referendumW a t dan?
vraag voor voornoemde betrekvraag: Wenst U dat de inwijking
king dient bij een ter post aangevan franstaligen zou
bevorderd Volgens algemeen etnisch volkentekende zending, gericht a a n de
recht mogen frankofonen in een
worden, zou in Vlaams-Brabant
heer S. Smits, voorzitter van het
Vlaamse deelstaat in een grondmisschien wel ter zake zijn. Deze
OCMW, uiterlijk op 5 september
wettelijk
Nederlandstalig
gebied,
vraag zou zeker ter zake zijn bv. in
alleen aanspraak maken op de al- 1980 toe te komen.
Zuid-Tirol: Wenst U dat de immiVerzoek
een
proefnummer
gemeen individuele grondwettelijgratie van Italiaanstaligen
wordt
waarin deze aankondiging verke rechten: vrijheid van persoon,
bevorderd?
schijnt te zenden a a n de persoonschendbaarheid van de woning,
neelsdienst van het OCMW
Dit alles neemt niet weg d a t vooreigendomsrecht
vrijheid
van
Merksem, ter attentie van de h.
al in het buitenland, de slogan «regodsdienst vrijheid van meningsW. De Locht.
(AdvJ

OCMW Merksem
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Nationale VU-meeting
inhet

Koninklijk Cirkus
te Brussel
Als uizet van
de hete politieke herfst
ANTWERPEN
In Memoriam
Omer Luyckx
Na een ziektep>eriode, waarvan hij het
onherroep>elijke einde nabij wist heeft
de Heer Omer Luycloc tot Zich geroepen op 18 juli 1980. De teraardebestelling Is geschied In de famlllegrond op
23 juli 1980 op de begraafplaats te Wijnegem.
Omer Luyckx was VU-gemeenteraadslld, medestichter en bezieler van
onze VU-afdelIng. Voorzitter van de
raad van beheer van de Vlaamse kultuurgemeenschap
te
Wijnegem.
Medestichter en lid van verscheidene
kulturele verenigingen.
Wij bieden de familie onze Vlaamse
kristelijke deelneming aan, in dit grote
verlies dat hen treft
De overledene heeft ons de weg getoond die wij moeten gaan: hij ruste In
vrede.

Kortnieuws uit
Antwerpen-stad

gen. Inschrijvingen voor 20 augustus
op ons sekretariaat

VU arr.-Antwerpen
veroordeelt
granaataanslag
De Volksunie van het arr. /^twerpen
heeft bij monde van zijn voorzitter en
sekretaris een motie gepubliceerd
waarin zij zegt met verontwaardiging
kennis te hebben genomen van de
moorddadige aanslag van zondag 27
juli waarbij op Vlaams grondgebied onschuldige volwassenen en kinderen
het slachtoffer werden. De VU veroordeelt met klem deze daad van rassenhaat en verzoekt de overheid alles in
het werk te stellen om herhalingen te
voorkomen. De VU van het arrondissement Antwerpen biedt de getroffen
families haar oprechte UIjken van
medeleven aan.

OCMW Merksem

Het Openbaar Centrum voor
Ons sekretariaat Is vanaf 1 augustus Maatschappelijk Welzijn, Van
opnieuw open. Opgelet: de openings- Aertselaerstreiat 29, te Merksem,
uren zijn veranderd, gelieve vooraf wenst over te gaan tot de aankontakt te nemen met één van de be- werving van:
Eén geneesheer
stuursleden, of telefonisch l(ontakt te
Anatoom-Patoloog (part-time)
nemen met ons sekretariaat nr.
Eén geneesheer Radioloog
36.84.65.
voor het J a n Palfijnziekenhuis
Nadere inlichtingen in verband
Bestuursverklezing
met de eianwervlngsvoorwaar1980
den en de in te dienen bewijsDe bestuursverklezingen hebben
stukken en de bezoldigingsregeplaats op donderdag 18 september
ling zijn te bekomen bij het per1980 van 17 u. 30 tot 21 u. 00. Kandidasoneelsbureau: Jaak De Boeckturen moeten binnenkomen voor
straat 3-11, te Merksem (tel
12/9/80 aan het adres van F. De Laet
45.75.80, toestel 28).
sekretaris. Wetstraat 12,2000 AntwerDe eigenhandig geschreven ïianpen.
vraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangeOndergronds
tekende zending, gericht a a n de
mijnbezoek
heer voorzitter van het OCMW,
Op zondag 14 septemt>er a& gaan wij uiterlijk op 5 september 1980 toe
op ondergrods mljnt>ezoek In Berin- te komen. (AdvJ
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Mechels stadsbestuur pakt
«Ommeganck» eigenaardig aan
Op 4 maart 1980 verklaarde minister
De Backer in de Kultuurraad voor de
Nederlandse
Kultuurgemeenschap
op vraag van volksvertegenwoordiger Joos Somers dat ze bereid was
over te gaan tot de subsidiëring van
de restauratiewerken van de «Mechelse Ommeganck», zoals zij dat
ook gedaan liad voor de deskundige
herstelling van de Antwerpse -Praalwagens* ter gelegenheid van het Rubensiaar.
Kamerlid Somers had deze vraag tot
de minister gesteld nadat onweerlegbaar was vastgesteld dat eeuwenoude Mechelse kultuurgoederen in
hoge mate werden verwaarloosd en

dat er door het Mechels stadsbestuur geen maatregelen genomen
werden om de vernietiging ervan te
voorkomen. De opbouwende tussenkomst van kamerlid Somers en het
positief antwoord van de minister
zouden de Mechelse gezagdragers
tot enig initiatief moeten aangezet
hebben. Niets is echter minder waar.

Op 9 juni 1980 richtte kamerlid Somers
zich opnIeuMf tot de minister van Nederlandse Gemeenschap aangaande
de restauratie van de verwaarloosde
Mechelse kultuurgoederen en de subsidiering hiervan. Hij vroeg of er reeds
een beslissing l.v.m. de subsidiëring ge-

nomen was, welke maatregelen voor
restauratie In overweging genomen
werden en welke voorwerpen uit de
Mechelse Ommeganck zouden kunnen gered worden?
Minister De Backer deelde thans mee:
1) Er is door de stad Mechelen nog
geen subskJIëringsdoesier Ingediend;
2) Uit inltehtingen Ingewonnen bij het
stadsbestuur blijkt <tet de restauratie
van de volledige Mechelse Ommeganck wordt nagestreefd. De Kultuurraad en het Fdklore-festival kregen
hiervoor een opdracht Een eerste wagen, nl. het paard met de vier heemskinderen, is in herstel en zal binnen
korte tijd gerestaureerd zijn. Voor de
overige wagens zal een verdere programmatie opgemaakt worden waarin

jaariijks een ó twee wagens zouden
herstekl worden.

Onthutsende reaktie
Kamerild Joos Somers Is de mening
toegedaan dat de reaktie van het Mechels stadsbestuur op positieve voorstellen minstens onthutsend kan genoemd worden. Hij stelt zich daarbij
enkele pertinente vragen. Heeft de
stad Mechelen geld genoeg zodat men
de hulp van de hogere overheid kan afwijzen, of fs het Mechels stadsbestuur
onbekwaam om een subsldléringsdossier samen te stellen? Is het beleid van
de Mechelse overheid waardig een
stadsbeleid genoemd te worcüen of
heeft men te doen met een vierderangsgemeente? Is de verwaariozing
van de Ommeganck In zulk een ver gevorderde staat dat men niet meer bekwaam Is een Inventaris van de restanten samen te stellen, zodat men liever
geen gegevens hieromtrent doorspeelt aan de minister en men zich uit
schaamte uit deze onaangename situatie terugtrekt door de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de Mechelse Kultuurraad en het Fdklore-festival, dat jaariijks één è twee wagens
van de Ommeganck zou herstellen?

FILMTHEATERS

studio
WEEKVAN1TOT7AUG.

TERVUREN
Zondag: 15 u.
BAMBI
Film van Walt Disney.

KT

Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30; zondag: 18 u., 20 u. 30
KNT
ONE FLEW OVER
THE CUCKOO'S NEST
RIm van Nilos Forman
met Jack Nicholson
Geen voorstellingen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

TIENEN
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN
GENEESKUNDIG PERSONEEL
Volgende

bedieningen

worden

openverklaardi

A L G E M E E N Z I E K E N H U I S MIDDELHEIM:
Dtenst voor Inwendige Geneeskunde (Prof. Dr. G. Parizel)
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
Dienst voor Algemene Heelicunde (F>rof. Dr. R. Dlerickx)
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) voltijds.
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr. J. Alleman)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Urologie (Prof. Dr. L Denis)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Oogziekten en Oogheelkunde (ï>rof. Dr. A. Neetens)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Neus- Keel- en Oorziekten (Dr. C. Willemse)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Mond- en Tandzlekten en Maxillo-Faciale Heelkunde (Dr.
L Pesters)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
— een plaats van assistent-licentiaat tandheelkunde (rang 5) halftijds.
Dienst voor Kemgeneeskunde (Prof. Dr. F. Molter)
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds (waarvan i plaats voorbehouden aan een specialist in de radiotherapie en I plaats tian een specialist in de behandeling met isotopen).
Radiodiagnose - alle instellingen (Prof. Dr. L Appel)
— zes plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Prof. Dr. G. Mortier)
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Laboratorium voor hematologie (Dr. C. Hermans)
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Laboratorium voor Anatomo-pathologrie (Dr. J. Bultinck)
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
A L G E M E E N Z I E K E N H U I S STUIVENBERG:
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. H. Verbraecken)
— twee plaatsen van adjunkt-diensthoof d/af delingshoofd (rang 2)
voltijds.
— negen plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Algemene Heellnmde (Prof. Dr. A Hubens)
— een plaats van adjunkt-diensthoof d/afdelingshoofd (rang 2) voltijds (deze plaats wordt voorbehouden voor een orthopedist-traumatoloog).
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
— een pleiats van assistent In opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Prof. Dr. G. Hanegreefs)
— een plaats van geneesheer-diensthoofd (rang 1) voltijds.
— vijf plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Psychiatrische Afdeling (Dr. S. Landuyt)
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftljds.
Dienst voor Urologie (Dr. M. Kauch)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Electro-Encefalografie (Dr. R Verspreeuwen)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Laboratoriiun voor Bacteriologie (Dr. E. Friedenreich)
— een plaats van geneesheer-diensthoofd (rang 1) voltijds.
— een plaats van assistent In opleiding (rang 5) voltijds.
Z I E K E N H U I S ST.-ELISABETH:
Dienst voor Inwendige Geneeskimde (Dr. L Standaert)
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
Dienst voor Geriatrie en Ouderdomsziekten (Dr. J. Hendrickx)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds.
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ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS ANTWERPEN
Dienst voor Kinderpsychiatrie (Prof. Dr. A Cools)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
(van de kandidaat wordt een reeds verworven kennis in de psychiatrie verwacht en een uitgesproken interesse voor de Kinderen JeugdpsychiatrieJ
Dokters, die toegewezen worden a a n een bepaalde dienst, kunnen om
dienstnoodwendigheden tijdeUjk gedetacheerd worden in een andere
dienst van dezelfde discipline.
De benoemingen zullen ingaan op 1.1.1981 en geschieden voor de volgende termijnen:
• voor de assistenten (rang 5) een termijn van 1 jaar die voor de assistent-licentiaten tandheelkunde maximum vijfmaal en voor de assistenten in opleiding zovele malen kan hernieuwd worden als de
door de erkenningskommissie voorgeschreven opleidingsduur vereist. (De assistenten in opleiding dienen zo mogelijk een afschrift van
het door de erkenningskommissie goedgekeurd of goed te keuren
stageplan voor de betrokken specialisatie voor te leggen).
• voor de bijgevoegden (rang 4) een termijn van twee jaar die tweemaal hernieuwbaar is.
• voor de adjunkt^fliensthoofden (rang 2) en de geneesheren-diensthoofden (rang 1) in statutair verband indien de kandidaten voldoen
a a n de vereiste voorwaarden t.t.z. nog 20 pensioengerechtigde dienstjaren kunnen verwerven vóór de leeftijd van 65 jaar en ten minste vijf
jaar dienst tellen in de gezondheidsinstellingen van het OCMW en
ten minste als geneesheer-specialist De kandidaten geneesheerdiensthoofd moeten de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben op
31.12.1980.
De assistenten (rang 5) zijn, behoudens de llcentiaat-tandheelkunde
halftijds, gehouden tot het verrichten van voltijdse prestaties. Zij dienen de diensturen te verrichten die hun door de dienstnoodwendigheden worden opgelegd. Zij verzekeren de wachtdienst en hebben
verbod van private praxis.
Het barema voor de assistenten in opleiding is vastgesteld op
321.414 fr. (basis) per jaar, gehalveerd voor de assistent-licentiaat
tandheelkunde halftijds.
De kandidaten dienen een eensluidend verkleiard afschrift van hun
diploma in te leveren waarop het visum van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerjien voorkomt. Zij moeten tevens een
bewijs blnnenleveren van inschrijving bij de Orde der Geneesheren
(uitgezonderd licentiaten tandheelkunde). De kandidaten die houder
zijn van een diploma waaruit blijkt dat zij hun onderwijs niet in de Nederlandse taal genoten hebben zullen, overeenkomstig de wet van
1.8.1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, aan een taaiproef onderworpen worden. Voor alle bedieningen vanaf bijgevoegd
geneesheer-specialist dienen de kandidaten een eensluidend verklaard afschrift van hun erkenning als spyecialist in te leveren.
De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn. Zij moeten tevens een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, bestemd voor een
openbaar bestuur, inleveren alsook (voor de mannelijke kandidaten)
een militieattest
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot contractuele aanstelling van
onderdanen van de Lid-Staten van de EEG, op voorwaarde dat de te
begeven betrekking noch leidinggevend is, noch uitoefening van het
openbtiar gezag üüioudt
Bij eventuele benoeming moeten de kandidaten de reglementering
omtrent de standplaatsverplichting naleven.
Opgave dient gedaan van de huidige aktiviteiten. Ingevolge het statuut van het geneeskundig personeel is het eian de leden ervan
slechts toegelaten nevenaktiviteiten uit te oefenen n a een voorafgaande toelating van de Raad van het OCMW. Zulks impliceert de
verbintenis zich tot de toegelaten nevenaktiviteiten te beperken.
Aangezien het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de
wedde van het personeel betaalt door tussenkomst van het postcheckambt of van een bankinstelling, zijn de kandidaten ertoe gehouden in het bezit te zijn van een jxjst- of bankrekening op hun naam,
binnen het tijdstip van 2 maanden volgend op hun Indiensttreding.
De aanvragen dienen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33,
Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 1.9.1980. Belangstellenden
die nog tweede-zittijdexamens dienen af te leggen kunnen hun kandidatuur indienen. Zij dienen evenwel onmiddellijk nadat zij geslaagd
zijn een bewijs hiervan in te leveren.
Het inschrijvingsrecht bedraagt 200 fr.
Inschrijvingsformulier te bekomen op de 7de afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 32.98.35 - 31.09.70).

Zondag: 15 u.
KT
DE FLUIT MET DE 6 SMURFEN
Alle dagen: 20 u.
STARTING OVER
van Alan J. Pakula
met Burt Reynolds.
Alle dagen: 22 u.;
zondag: 17 u. 30 en 22 u.

KNT

EMMANUELLE
DE ANTI MAAGD
met Sylvia Kristel

LEUVEN 1
14 u.

KT
Zevende en laatste week
THE MISSING LINK
FBm van Rcha.

17U.45
KT
THE MISSOURI BREAKS
Film van Arthur Penn
met Marlon Brando en
Jack Nicholson
20 u.

KNT
10
Film van Blake Edwards
met Bo Derek

15U.45
KT
22 u
THE CHINA SYNDROME
Film van James Bridges
met Jane Fonda, Jack Lemmon
24 u.
KNT
LE SAUT DANS LE VIDE
met Anouk Almée

LEUVEN 2
14 u. en 18u.
KT
TererK» Hill - Bud Spencer
DE TWEE MISSIONARISSEN
(Vier vuisten voor het gekx}D
19u.45

KNT
Clint Eastwood
THE GOOD. THE BAD
AND THE UGLY
van Sergio Leone

22U.15
KNT
JAMES BOND 007
TEGEN DR. NO
met Sean Connery
16u., Ou.15
KNT
THE BEST OF THE
NEW YORK EROTIC
FILM FESTIVAL
Andy Warhol, Milos Forman.

KURSAAL TURNHOUT
Alle dagen: 15u.
KT
DE FLUIT MET DE 6 SMURFEN
Alle dagen: 18u.
KT
DE DAG DAT DE WERELD
VERGING
Film van Irwin Allen
met William Hokien, Jacqueline
Bisset
Alle dagen: 20 u. 30
KT
KRAMER VERSUS KRAMER
Film van Robert Benton
met Dustin Hoffman. Meryl
Streep en Justin Henry.
Alle dagen: 22 u. 30
KT
THE CHAMP
Film van Franco Zeffirelli
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Banketbakkerij
AIMTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR - EETHUIS
INGRID

Feestzalen

Oletiseweg 41 Westerio
(Voortkapel) tel 014-213696

HOF VAN ARAGON

Vra.ig prijzen voor uw
feestinemi's

Ar.ngoiistrant 6. Lier

Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

CORTIIALS

C i f r rcst.iur.ini siH'clUiin turrys
Woc'fisdiiq cfi doncl(>r(j.i<) cicstöt(-n
M,i,i™),K) Uifisd<iq vn|d,k| v.in.if 1b 11
Z.Hcrri.K] r r l 7u™l,K) v,Hi,jf s m i d

Brusselbann 11 G O O I K
Tel 0 5 4 / 3 3 4 8 5 7

Katlestraat 20, AALST

FEESTZAAL
<< E D E L W E I S S ..
Vossemberg 13. 1981 V O S S E M
Tel 02/767 45 76
Alle feestelijkheden
Mogelijktieid t o l fiuren van
bestekken

U w tweede thuis'

Spijshuis B é a r n a i s e
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTIJDEN
E. DUYSTERS-MINNAERT
de Smet de Naeyeriaan 86
8370 Blankenberga Tel. 060-41.30 70
41.36.54

Ar/*
1 Verzorgde keuken
\nlllffniff]
Demokratischp pit|zen
Uitgolcïen dicnstbeloon
Kcss(>l<i(cenwe<3 38
2260 Nijlen
Tel

1000 B R U S S E L

« D e n B o t a n l e k » verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaamsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel. Bar, restaurant en
tuin. Buitengewoon kader, meesterkeuken, matige rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel ( S t - M a r i a kerk). Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond. Jaarlijkse vakantie van
14 juli tot 3 augustus. Tel. 218.4&38.

D.M. IMPORT
voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulachesoep,
jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
Schapenstraat 43. 2200 Borgerhout Tel 031/36.0045

DE PUS
GEBROEDERS

Herberg 't STAMPKOT

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21.16.06

Boerenbrood - Hesp • Kaas
Tel 055-4994 76

St-Maria-Lafem, Z W A L M

Tel. 0 2 - 5 1 3 2 5 . 6 4
Waar Vlamingen THUIS zijn.

Scliildci straal 33
2000 A n l w o r p c n
Ti-I 031 3745 72

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Lokaal Volksunie
Gontrorfe Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

Dorpsplcir. Hoiisden Limburg

Restaurant

BRAKELHOF
RondplefD 5 Brake)
Tel 055/42 4107
Forste,t.if voO( .tfte
fjotegonhedfn

Drank- en eethuis

« WALTRA "
Ardutnkoai 2 (bij IWS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12
De vier troeven van de Wnltr.T
/ VIj.ims in t h.trt vnn Brussel
2 Je k.iii er .iltiiei
p.irkcren
3 Je hn/gt er .illi/d w.it Ie eten
4 De pnizen zi/n soc/.i.i/

't is een
specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse
pastei
't is de meest
verteerbare
de meest klassiel<e,
de beste

Duitse
ten.

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

O u d e Graanmarkt 25

Cafo V U lokaal

WIJNIMPORT HERMAN
M.'iK-nsii.i.ii 370 W E V E L G E M
Tel 050/41 29 22
Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

Cafè-Reslaurant

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel.: 0 1 5 - 7 1 15.49

031/818841

Polderslra.it 12
8458 Oostdiimkerke

SCHUURKE»

DE OUDE KRING

A.innrrniM v.in alle f o r s t m
Ook v(>iluinnc) van tafolgoncf

Maak o o k eens kennis met
d e g e z e l l i g e s f e e r in

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

VOEDING ..DE POLDER»

Lokaal « T

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Tel 053-6687 40

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Elie Van Laere-Marcclla Naesseiis

UW KOFflEHUIS

diK)S

DrankhuFS met sfeer

Grote Kouter 47
UITBERGEN
T e l 0 9 1 - 6 7 5 7 12

Tel 031-80 1568

Bellesfr.-inl 49
1970 HEKFLGEM

KREKELHOF

Roomijs

Wiifried BLANCQUAERT

UNDENHOVE

Steeds welkom in

Industriële
brood- en banketbakkerij

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr Van De Per'-elei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel, 053-21 35 33
Tel 031-36 56 54

Algemsne voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen.

Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia.

m mmais

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
,D* famill«zaak mei (radltle.

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken e n wafels

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

Café «'t Leeuwke>

Pauwetyn- Duquesne

Krulttorenwa) 2
3690 BREE
T e l 011-46.34.51

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E

Waar een Vlaming tituis i « !

Mevrouw

tel 058/2994,91
G e s k i t e n , vrijdag, behalve in seizoen

Maandag geskiten.

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Voor inlichtingen zich wenden
tot
dr
J. Valkeniers,
tel.
02-569.16,04,

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel. 014/54.40.07
Maandag

gesloten sfeer

Rustieke

KEMPENLAND
Vlaamse gezelligheid
Café Kempenland
Gemeentestraat 41,, Nijlen
Tel. 031/81.73.16

Voor uw feestgerechten

J. BOONEN-KWANTEN
Kampertiaan 24
3568 Hechtél
Tel. 011/73.68.84
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G Een 40-jarige dame, regentes
Nederlands-Geschiedenis,
met
noties Frans, Engels, Duits en
Spaans zoekt een betrekking als
receptioniste, telefoniste, e.d.
Voor inlichtingen zich wenden
tot senator O. Van Ooteghem,
Oud-Stnjdersstraat
29, 9219
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87.
' 48-jarige ongehuwde man
zoekt een nieuwe t>etrekking als
magazijnier in het westelijk deel
van Brussel of op de westrarKl
van Halle-Vilvoorde. Voor inlfchtingen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Dr J. Valkeniers
(tel. 569.16.04)
ü 22 j . ergoterapeute (afgestudeerd in Brugge) zoekt een passende betrekking k)ij voorkeur in
Brabant of
Oost-Vlaanderen.

1) Dringend te koop aangetx>den:
— modern
appartement
te
Schaartieek: 2 slaapkamers, hall,
woonkamer, ingerichte keuken,
wandkasten, badkamer -(- terras
— modem appartement op de
grens tussen Schaartjeek en
Evere: 3 slaapkamers, hall, woorv
kamer met open haard, ingerichte keuken, wandkasten, ktadkamer -f- terras
— moderne flat te Schaartieek:
kleine hall. ruime living met slaa|>
hoek, ingerichte keuken, wandkasten, badkamer -)- terras
— huis nabij de universitaire
campus te Wilrijk (Antwerpen):
4 slaapkamers, prachtige hall,
2 woonkamers, ingenchte keuken, 2 badkamers, ruim terras.

verschillende kelders, garage
voor 3 wagens -(- gezellige tuin.
Inlichtingen: tel. 031-28.29.88 (na
1 9 u J - 02-427.61.36.
2) Ernstige
hulpboekhouder:
45 jaar jong - perfekt tweetalig
en met zeer goede referenties slachtoffer van de ekonomische
krisia Zoekt dringend werk in
Brussel en omgeving. Wie kan
helpen gelieve te telefoneren:
02-427.61 36,
D 3 0 j , man met getuigschrift
van mecanicien en kursus gevolgd van elektriciteit zoekt een
nieuwe t>etrekking na 13 jaar onafgetiroken ervaring als onderhoudsmecanicien bij dezelfde firma. Voor inl, zich wenden d r J,
Valkeniers,
Sctiepdaal,
tel,
569,16,04.
D Jonge dame uit Itegem, dipk>ma sekretariaat-inodeme talen

A 6 / A 2 , zoekt dringend een tjetrekking in de omgeving Mechelen - Herentals - Antwerpen Brussel, Belangstellenden kurv
nen zrch wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos
Bomers,
Liersesteenweg 11 te 2580 SintKatelijne-Waver, of telefonisch
op het nummer 015-21,79,00 - referentienummer: 2080,

a GROOT GENT:
Zelfstandige bloemist, 46 jaar,
slachtoffer ekonomische krisis,
zoekt passende betrekking als
werknemer
Een 30-jarige dame. dipkxna huishoudregentes zoekt passende
t>etrekking.
Voor inichtingen zteh wenden:
senator O, Van Ooteghem, OudStrijdersstraat 29, 9219 CSentbrugge, tel, 091-30,72,87,
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Eerste Sporenherdenking te Lennik: groot sukses
Dit jaar werd te Lennik voor de eerste
maal, onder impuls van de Vlaamse
Kring Lennik, een 11 juli-viering op
touw gezet
Op de feestzitting merkten we o.a. op
e.h. Devillè, pastoor van St-Martens en
proost van meerdere bewegingen, e.h.
Van Den Hauwe, onderpastoor van
St-Kwintens en proost van de chiro,
de heren R. Ruttens, C. Suenens, E.
Van Vaerenbergh en J. Lissens, gemeenteraadsleden. De h. M. Herremans, OCMW-lid de h. Willemsens,
voorzitter Willemsfonds en P W Lennik, de h. J. Aemouts voorzitter VU
Lennik, de h. J. Cox, voorzitter ouderkomitee Rijksschool en lid van de SP
van Lennik. De h. Ret Borremans,
voorzitter van de Kulturele Kring Andreas Masius, de h. J. Vrancken, voorzitter Davidsfonds Lennik, de h. Van
Dormael, voorzitter Davidsfonds StMartens: de h. Van Belle, voorzitter
KWB Eizeringen; mevr. P. Sonck, voorzitster KVLV Eizeringen, mevr. Carion,

voorzitster KVLV Lennik, naast nog
vele afgevaardigden van andere verenrgingen van Groot Lennik.
Gestart werd met een rondgang In het
centrum door de Harmonie van Lennik
en de Vendeliers van St-Martens en
St-Kwintens. Vervolgens werd door
de vendellers op het Marktplein overgegaan tot een demonstratie vendelzwaaien op passende muziek en met
een zeer mooie begeleidende tekst
verzorgd door de h. Van Roy. Proficiat
jongens! De weermaker was met de
vierders, want eens dit alles gedaan
begon het opnieuw te regenen.
Nu werd het tweede gedeelte, de
feestzitting in de zaal «Ons Huis» aangevat Nadat door de inleiders, Ghislain
De Vits en Michel Dumont de feestredenaar Jozef Van Overstraeten, erevoorzitter VAB-VTB, welkom werd geheten, werd overgegaan tot een eerste
samenzang van Vlaamse strijdliederen. Piet Borremans aan de piano bij-

In memoriam
mevr. Kiesekoms-Van den Borre
Op maandag 28 juli overlaed in het
St-Pietersziekenhuis te Leuven, Isabelle Van den Borre, echtgenote van
VU-provincieraadslld Staf Kiesekonris.
Mevr. Kleaekoms had verleden week
een heelkundige ingreep ondergaan
en niets liet vermoeden dat ze zo onverwacht zou overlijden.
Isabelle Van den Borre werd op
19 december 1938 te Liedekerke geboren. In de herberg van haar vader
hield de Uedekerkse VU-afdeling gedurende 10 jaar haar vergaderingen.
Isabelle was een stille ingoede vrouw
wiens grootste genoegen het was
een voorbeeldige hèismoeder te zijn,
iedereen die bij de familie over de
vloer kwam werd steeds goed ont-

vangen en er belden steeds veel
mensen aan vooral sinds haar echtgenoot schepen van Openbare Werken te Liedekerke is.
De vele vrienden van Staf, zowel binnen als buiten de gemeente, voelen
sterk mee met dit pijnlijk afsterven.
Moge de goedheid van deze vrouw
voor hem en de drie kinderen —
Mare, Veronique en Geert — een
sterke troost en blijvende herinnering zijn.
Mevrouw Kiesekoms wordt zaterdag
2 augustus a.s. ten grave gedragen,
de eucharistievieringrheeft plaats om
10 u. 30 in de kerk van O.-L-Vr.-Boodschap te Liedekerke-Muilem.
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Stad Aalst
Bij het stadsbestuur zijn er twee
betrekkingen van maatschappelijk assistent vakant
DKBze betrekking is zowel voor
mannelijke als vrouwelijke gegadigden toegankelijk.
De kandidaturen voor deelnïime
aan het eksamen worden ingewacht tot uiterlijk 30 augustus
1980. ZIJ moeten bij ter post aangetekende brief gericht worden
a a n het Kollege van Burgemeester en Schepenen, stadhuis Grote
Markt 3, 9300 Aalst
De formulieren voor kandidatuurstelling, alsmede de volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch aan de personeelsdienst Capucljnenlaan 63,
9300 Aalst worden aangevraagd:
tel: 053-77.U.U, toestel 312.

OCMW-Brugge
Op donderdag 28 augustus 1980
om 10 u. zal er in de vergaderzaal
van de raad van beheer, AZ. StJan, 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 - beddenhuis - technisch blok - terapieblok - stookcentrale - restaurant - technische werkplaatsen.
Erkenning: onderkategorie D 13,
klasse 3.
Dossier ter inzage:
— Op het verkoopskantoor voor
Openbare Aanbestedingen, residentie Palace, J o r d a a n s Kwartier, 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.
n r 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 werkdagen.
(Adv. 175)
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Inleiding en voorstellling: arr. sekretaresse Rosa Martens uit Geluwe.
Het eigenlijke feest werd ingelekl door
deklamator Guido Van der Meersch
die zich schitterend kweet van zijn
taak. Hij haalde de woorden aan van
Ernest Vanderhallen: -wees principieel, wees radikaall» Daarna vertekie
hij in het kort hoe elk zijn taak had in de
Vlaamse Beweging, daartjij verwijzend
naar Vk; Anciaux en hemzelf.
Daarna werd er afwisselend geestdriftig gezongen onder de bezielende
leiding van Willem Demeyer. Verschil\enöe gedichten werden dan voorgedragen door Gukjo Van der Meersch.
Wie hem bezig hoorde, is niet in het
minst verwonderd dat die man een
eerste prijs behaakle in het Gentse
conservatorium. De meest strenge en
veeleisende recensent zou niets kunnen aanmerken. Na een korte pauze
volgde dan de rede van voorzitter Vk;
Anciaux:
Hij waarschuwde tegen een verkeerd
gevoel van triomfalisme bij de Vlaamsbewusten, daarbij verwijzend naar hetgeen de «Belgische» Vlamingen verklaarden ter gelegenhek) van 11 juli.
Vlaanderen wordt nog steeds bestolen dat het een schande is, zijn grenzen worden nog immer bedreigd, de
Brusselse Vlamingen worden gewoorv
weg op laffe wijze aan hun k)X overgelaten en amnestie is nog altijd bran-

Wij t>ouwen voor u...
— sleutel op de deur
— en... zonder problemen

Verzekeringen - Hypoteken

Jaak VAN DUCK

ALGEMEEN BOUWBEDRUF

Verzekeringsraadgever
Grote Baan 435

Van d. Branden pvba
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-47.8a09
Gratis voorstudie en prijsofferte

3538 HOUTHALENHELCHTEREN
Tel. 011-53.42.52

>

JL

U zoekt een goede drukker?
Iedereen kiest

JAN TRUYEN
Waarom u dan niet?
Stationsstraat 58 2440 GEEL
Tel. 014-58.85.81.
* Alle dag- en weekbladen.

(AdvJ

Druk bijgewoonde «11 juli»
te Wervik
Op 13 juli II. had onze Sporenviering plaats. Wie Wervik kent, weet tevens dat
ten onzent weinig Vlaams-nationale traditie Is, dus was het enigszins een gok
een dergelijk programma op de affiche te plaatsen. Da inrichtende Wervikse
Dosfelkring rekende — optimistisch zoals steeds — op een honderdtal aanwezigen. Zo'n honderdveertig stoelen stonden klaar. Tot onze zeer aangename
verrassing bleek dit aldra véél te weinig! Er waren juist geteld tweehonderdneganendertig aanwezigen!
Dat de naam van de redenaar, Vic Anclaux, daar niet vreemd aan is, is wel duidelijk. Hieronder een beknopt verslag van de viering, met een korte weergave
van de belangrijkste punten uit de redevoering van onze nationale voorzitter.

gestaan door de h. A. Timperman, het
Lenniks Koperensemble en de Harmonie van Lennik zorgden voor een perfekte begeleiding.
Hiema volgde het hoogtepunt van de
viering. In zijn bekende overtuigende
en woordenvloedrijke stijl gaf J. Van
Overstraeten weer, waarom de Vlamingen nog steeds dienen te strijden
om te krijgen waarop ze recht hebben.
Bij het leger, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de ontwikkelingshulp, de minder-validen en zo
meer komen we nog steeds niet aan
onze trekken en worden we schromelijk achteruit gesteld tegenover de Walen en de Franstalige Brusselaars Tot
besluit richtte hij een oproep tot alle
Vlaamse politieke partijen om eensgezind, over alle partij- en elektorale belangen heen, de echte Vlaamse belangen te verdedigen, zodat eindelijk na
150 jaar Vlaamse Beweging en Vlaamse Strijd, Vlaanderen zelfbestuur zou
verwerven!

dend aktueel. Hij hekekle tevens het
feit dat de Franstaligen via een bouwen wegenawilegpolitiek Vlaanderen
willen verminken, daarbij verwijzerxi
naar de zo verderfelijke autovrag
Pecq-Armentiers die men hier wü aartleggen. Dat de Komense Vlamingen
nog geen school hebben is ook te wijten aan de politiek van dubbele maten
en gewchten, zoals iedereen kon vaststellen hoe vrouwe justitia de Vlamingen arresteert en Franstalige kandidaat-moordenaars in triomf vrijspreekt

Boodschap
Hij gaf ons ook nog een belangrijke
boodschap en opdracht mede: hij
wenste de Vlamingen veel levensnrK)ed, moed om te durven leven en ondernemen en — wat in onze tijd belangrijk is — moed om dat leven voort
te planten. Zijn oproep tot de zo noodzakelijke eendracht onder de Vlaamsnatkmalisten viel niet op een koude
steen: wij mogen ons niet laten opsplitsen in "links» en «rechts». Het Vlaannsnatk>nali8me heeft een eigen sociale
boodschap, die van rechtvaardigheki
en waar nodig solidariteit met de minst
bedeelde medemensen.
Na de viering werd er door de aanwezigen nog druk gunstige kommentaar
geleverd. Dat is voor de inrichters een
hart onder de riem en een aansporing
om verder te doen.
Wij danken oprecht allen die meegeholpen hebben en tevens gaat onze
dank uit naar de vrienden van buiten
Wervik-Geluwe die belangstelling
toonden: de senatoren M. Capoen en
G. Derouck, die uit Ronse was gekomen I Ook onze strijdmakkers en partijgenoten uit de andere afdelingen: Poperinge, leper, Beselare, enz. Stippen
we ook nog de aanwezighekl aan van
vu-schepen H. Vandenbuteke uit Menen (Lauwe). Tot volgend jaarl

OCMW-Brugge

OCMW-Brugge

Aanleggen wervingsreserve
geschoold werkman B
Beroepsspecialiteitt

Aanleggen wervingsreserve
van OPSTELLER
geldig tot 31 december 1982

1. MECANICIEN
2. ELEKTRICIEN
geldig tot 30 november 1982
Voorwaarden tot deelneming
aan het eksameni
1. Gewone administratieve voorwaarden.

Voorwaarden tot deelneming
aan het eksamen:
1. Gewone administratieve voorwaarden.
2. Leeftijd) de leeftijdsgrens van
45 Jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de in
dienst zijnde personeelsleden
komende van andere openbare
besturen geldt inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op
65-jarige leeftijd ten minste
20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten
gelden voor pensionering door
de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diplomat van volledig hoger
middelbaar of gelijkgesteld onderwijs.
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.50 tegen indexcijfer 199,99 % : 326.160 - 595.266 (in
29 Jaren).
Inschrijvingsgeld: ISOfr. storten
op P.R. nr. 000-00995.81.-59 van het
AZ. St-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge, vóór 22 augustus 1980
met vermelding: «eksamen opsteller».
In te sturen uiterlijk tegen 22 augustus 1980 a a n de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
AZ St.-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge: geschreven a a n v r a a g
deelneming eksamen, recent bewijs goed zedelijk gedrag, geboorteakte,
dienstplichtattest
voor eensluidend verklaard afschrift diploma.
(Adv. 186)

2. Leeftijdi de leeftijdsgrens van
45 Jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de in
dienst zijnde personeelsleden en
voor de personeelsleden komende van andere openbare besturen geldt inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op
65-Jarige leeftijd ten minste
20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten
gelden voor pensionering door
de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diplomai van volledig lager
secundair technisch ondervrijs
(A3) of van lagere secundaire
technische leergangen, afgegeven n a minstens 720 lesuren, of
een brevet van hoger secundair
beroepsonderwijs, telkens in de
betrokken specialiteit nl. van mecanicien of elektricien.
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.22 tegen indexcijfer 199,99 °/o: 316.184 - 480.792 (in
29 Jaar).

Inschrijvingsgeld t 100 fr. storten
op P.R nr. 000-00995.81-59 van het
AZ. St.-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge, vóór 22 augustus 1980,
met vermelding: eksamen mecanicien ofwel elektricien.
In te sturen uiterlijk tegen 22 augustus 1980 a a n de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
AZ. St-Jan, Ruddershove te 8000
Brugge: geschreven a a n v r a a g Volksvertegenwoordiger
Raf. De
deelneming eksamen, recent be- Clercq zal zitdag houden op zaterdag
wijs goed zedelijk, gedrag, ge- 2 augustus van 9.30 tot 11 u. in het Visboorteakte,
dienstplichtattest sershuls, de Smet de Naeyerlaan 29,
voor eensluidend verklaard af- recht over het tennispark. Iedereen Is
schrift diploma.
welkom met zijn problemen, ook voor
(Adv. 167) wat de pensioenen betreft

Zitdag
te Blankenberge

31 JULI 1980

WIJ in D€ i/OLK^um^

Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

ï)oekhandei

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

Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122.48

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed'
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-569334

Kortmg van 10 "/o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

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

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

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerii "de Gapaert-i.
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
el 053 70 32 19

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33. 2400 M O L
014-31 13 76

Stijlmeubelen +

02-428.69.84

kleinmeubelen
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleersiraat 99
9300 Aalst
tel 053/21.71.38

Onderhoud en restauratie
gebouwen

Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21.12.07
KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 12 40

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39
Dames-, heren- en kinderkleding.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

NV Relnigingswerken

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Ie Niel.
Antwerpstraat 164-177

PEETERMANS

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

WASSERIJ

STUDIO
DANN

alle moderne meubelen.

DRUKKERIJ WAEGEMAN

DROOGKUIS

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031-5395 30 en 53 75 75

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
• D E N DUVEL>BANKEUNDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cetitrale
venwarming • Houtkachels • Jnbouw
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

Tel 011-53.43 49
Gelegenheidsgrafiek Huweli)k - Geboorte - Zelfklevende pl.ikbond en
etiketten Houten drukletters - Rekloine-kolenders.

FRANSSENS OPTIEK:

(

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
D e u r n e Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44
Antwerpen
Tel 35 65 75

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl. smeedijzeren pooiien (hand-

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

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

IO%vr.V.U.Ie(leni

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811 19

K e r k w e g 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-3337 56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

MEUBELEN MOENS
M a r k t 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

ETN.

• handtassen
regenschermen

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

BERT

VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radlo-TV-HIfi-Video
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N

Eigen hersteldienst

Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734 0643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Tel.

011/53.50.40

LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters • offertemappen.

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 49 35 07

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Z a a k v o e r d e r Staf

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Kiesekoms

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

WEST-LITTORAL
Leopold U-laan 212
8458 Oostduinkerke
TeL 058-51.2&29

Steenhouwersvest 52. A n t w e r p e n .
Tel 031-313583

Assesteenweg 117. TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

TE K O O P :
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastijl - Alle komfort
Garages.

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

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

OOSTDUINKERKE A/ZEE

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 lot 50 m3

Aalsterse Glazenwasserij

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02-26814 02

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.

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten, afzagen van bomen +
verkoop
van
openhaardhout
a a n zeer v o o r d e l i g e p r i j z e n . Tel.
02-466 80 23 of 452 58 25

Tel bureau 053-2172 12

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

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9
Julius De Geyterstraat 204. Antwerpen Tel 0 3 1 / 2 9 0 7 87

BROEKEN (JfTins (.TI nndoro) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS

050/35 74 04

lustrerie

bar. r u z e t l e l a a n 5 6 c

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-88.25.31.

Zonneluiken
en aluminiumramen,
staalkonstruktie
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-2142 07

THEO BARBIER
Installatiemateriaal
- huishoudtoestellen - draad en kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel.
TeL 031-8825.31.

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

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

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratievi^erken.
A De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel 053-66.74.08.

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremontewagens
begrafenisonderneming

baan brugge-kortrijk

Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-213636

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

Marcel VAN den BULCKE
Vt/urmstraat 7
SLEIDINGE
tel. 091/5731.46

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open haarden
lel. 053-62.37.65

W U IS
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i

TAVERNIER pvba

Tel 091-6251.42.

brugge

Stf'(;nw( g n.i.'ir N i n o v f 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.

Alles voor land- en tuinbouw.

Algemene Bouwondernemingen

mare
de vriesè

Tri 053 66 73 33

PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
''"^

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR

^^^jifgSii-l^jfffi

Vakantie '80

Op «het heuveltje»
van het Areler Land
Vermoedelijk zullen slechts
weinig lezers blij verrast opkijken bij de mededeling dat
de streek ten zuiden van de
Ardennen zich van deze laatste onderscheidt door haar
geologische
samenstelling:
geen primaire maar secundaire gesteenten: Jura en zelf
Trias!
Wij bedoelen alleen maar dat
ook op wetenschappelijke
basis niet zomaar de hele
provincie Luxemburg kan gelijkgesteld worden met de Ardennen. Beneden een lijn die
loopt van Nothum (ten noorden van Aarlen) naar Chiny
(op de Semois) en die zuidwestwaarts doorstoot tot in
Frankrijk spreken de aardrijkskundigen van achter-Ardense terrassen.
Een mens heeft heel deze uitleg
niet nodig als hij met het spoor of
met de wagen naar Luxemburg
rijdt en zijn ogen open houdt. Eens
de Ardennen voorbij, zijn ook de
dichtste bossen achter de rug en
zeker de met gras begroeide stukken hoogvlakte.
Het stuk België dat zich daar, in de
zuidelijke punt van Luxemburg uitstrekt is wel klein maar zeer verscheiden. Het is er wat minder
koud en wat minder vochtig dan in
de Ardennen en we kunnen het
grofweg nog eens in drie streken
indelen: la Gaume, het Areler land
en dat wat overblijft om de middenloop van de Semois heen (met
o.a Orval). Het meest bekende gedeelte hiervan is waarschijnlijk la
Gaume, een zeer opmerkelijke
hoek, die een afzonderlijke behandeling waard is.
Op der Knipchen
Vandaag hebben wij het over het
Areler land. De naam is zeker niet
officieel en slaat niet op een natuurlijke streek. Door volksbewuste mensen wordt hij aangewend
om het grotendeels rond Aarlen
gelegen Duitse taalgebied van de
provincie Luxemburg aan te duiden. Inderdaad, de hoofdstad van
de Waalse provincie Luxemburg
ligt buiten het Franse taalgebied
en heet in het plaatselijke (MoezelFrankische, dus Middenhoogduitse) dialekt AreL
In de volksmond heeft dit stadje
de bijnaam op der Knipchen (op
het heuveltje); en die heeft het niet
gestolen. Wie het bezoeken wil,
doet er best aan, op de vrij statige
markt te parkeren (waar ook het
provinciaal
goevemementsgebouw staat en vandaar te voet
liefst langs de brede kalvarie-trappenweg, meteen tot het hoogste
punt (5()0 mJ te klimmen. Dit is de
plaats waar de oude, niet indrukwekkende maar sympatieke Sint
Donatus-kerk staat (1625). Indrukwekkend is wel het uitzicht dat
men van op het terras heeft De
eeuwenoude linden en dikke heggen die het omgeven verhogen
het besef, zich in een grensland te
bevinden.

een stukje Ardens Oedland) dat
trouwensvanuit Aarlen verder
loopt in zuidwestelijke richting. De
Semois, die ontspringt onder aan
de westelijke flank van de stadsheuvel (vlak bij de neo-gotische
Sint-Martinus-kerk), kan men in
haar bovenloop geruime tijd naar
het westen zien vloeien. Aarlen is
de kroon van een kleine hoogvlakte, ook naar het oosten en het zuiden watert die af. Rondom de ontgonnen hoogvlakte liggen er overal nog zoveel kleine en grotere
bossen dat men vanop de SintDonatus wel de indruk krijgt in het
midden te zitten van een hooggelegen uitgestrekt laar.
Het stadje (1) is niet rijk aan oude
merkwaardige gebouwen. Gelukkig staan er nog een aantal oude,
gewone huizen, met dikke muren
(en grote kelderdeuren) in enkele
smalle straten. Zij roepen de sfeer
op van het oude Luxemburg. Daar
wordt de Maytrank gebrouwen
(een soort gekruide aperitiefwijn,
lekker maar niet langer dan één
jaar te bewaren); en nog Areler
Letzburgsch gesproken. Het is
een binnenhuistaaltje geworden.
Naar buiten uit laten de mensen
meestal niet graag blijken dat het
Duits hier... thuis is. Nochtans liegen de plaatsnamen in en rond de
stad zelf er niet om: Galgenburg,
Scherenschleif, rue de Seymerich,
avenue Tesch, rue de Schoppach,
Frasseur, rue Scheueren zo meer.
Uiteenlopende
ommelanden
Het is weinig waarschijnlijk dat iemand de lust bekruipt een week

Sterpenich^
Deze robuuste burcht was eens
het fiere slot van Sterpenich te
Aarlen. Als we de legende mogen
geloven haalde dit kasteel zijn
naam van een daar wonende
wreedaardige heer die op zijn
sterfbed
uitriep:
'Sterbenlch?'~ De blauwbloedige slechterik is uiteindelijk toch gestorven en niets weerhoudt de toerist dus Sterpenich zonder vrees
te bezoeken!
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lang voor zijn genoegen in Aarlen
te verblijven. Nochtans zou hij om
zijn aandacht beloond worden. Na
enkele dagen zou hij toch onder
de bekoring komen van die moeilijk verwoordbare sfeer, die de eigenheid uitmaakt van elk plaatsje
met karakter.
Wandelaars kunnen zonder twijfel
een week lang hun gading vinden
in de omgeving. Doordat de stad
zich niet erg heeft uitgebreid kunnen ze gerust dadelijk vanuit de
oude kern met wandelen aanvangen, en dit praktisch in alle richtingen. Wel moeten ze opletten voor
de uitgestrekte militaire oefenterreinen van Stockem (pantsers) en
Lagland (infanterie).
Wie de auto verkiest wordt evenmin ontgoocheld. Voorwaarde is
wel dat men tevreden is met te
zien wat er te zien is: glooiende
weiden en akkers, grote en kleine
bossen, kleine pretentieloze maar
oude dorpen, stenen boerderijen
in typisch Luxemburgse stijl (die is
eigenlijk statig-sot)er; de vele
groothertogelijke kitsch doet het
ons soms vergeten), af en toe een
grafkruis, een kerkje en een klooster(ruïne). Bovenal: de rust van
een ongeschonden boerenlandschap. Wie bovendien oog heeft
voor de tekenen van politieke, kulturele en ekonomische invloedssferen die in dit grensgebied elkaar overlappen of bestrijden, kan
er alleen door geboeid zijn: de
Duitse volkstaal van een Waalse
provinciehoofdstad, de aanwezigheid van Lotharingen en Luxemburg van België en Frankrijk. De
meest westelijke uitsprong van
het hele Duitse taalgebied bevindt
zich daar (in het nu tweetalige
Thiaumont (Diedenberg). En in de
Gaichel, precies over de grens,
vindt men een niet al te mooi maar
hooggeprezen restaurant voor
fijnproevers van de Franse keuken.

Terwijl de Verkozenen des Volks d a g en nacht én tegen h u n
zin de Wetstraat blijven bevolken woedt de vakantie '80 in alle
hevigheid. Wie niet a a n een zuiders strand ligt te zonnen, een
of andere bergflank aftast, de Vlaamse kust of Bokrijk onveilig maakt wiedt misschien zijn tuin. Maar vakantie is het voor
iedereen. En dat is m a a r best ook!
Voor wie een hulpje nodig heeft om een richting te kiezen
start W/J deze week met een artikelenreeks over vakantie bij
de deur. Voor wie in het komende najaar nog een p a a r vrije
dagen heeft opgespaard willen we even helpen, indien nodig.
Daarom een p a a r mogelijkheden in Vlaanderen en Nederland. Eén uitschieter: M c Van Bruggen ontmoette voor ons in
de Ténéré-woestijn van Niger een zoutkaravaan en meldt
daarover volgende week. En dio Genes bericht verder van uit
de Dessa.
Deze week toeren wij rond in het Areler Land om er het Heuveltje te beklimmen. De twee laatste weken van augustus gaat
WIJ dan zelf met vakantie.

Wie er niet genoeg aan heeft zich
in dit Duitse stuk België, van Tintingen tot Metzig, van Herzig tot
Girsch, ver van huis te voelen, wel,
hij vermeie zich in de ommelanden
die op hun beurt zelden zo verscheiden zijn als hier: de dichte
Ardense bossen, overlopend in
het Groothertogdom, het lieve
Gutland, het Argonner woud, het
zuiders Gaume, het strenge Lorreinse boerenlandschap, de vallei
van de Semois. Voor wie liever
duidelijke plaatsnamen hoort: Bastenaken, Wiltz, Esch, Diekirch, Ech-

temach, Luxemburg, Virton, Montmédy, Sedan, Florenville.

•

•

•

En hij prijze zich gelukkig, in een
vasteland te leven, waar de eeuwenlange wisselwerking van
mens en bodem tot een zo rijke
verscheidenheid heeft geleid; en
in een tijd, waarin deze verscheidenheid door de industriële beschaving nog niet is uitgevlakt;
nog niet helemaal.
Karel Jansegers
Cl) Amper 20.000 inwoners, na aanhechting
van Heinsch, Tornich. Bonnert en Girsch.

Men is niet eens verwonderd, te
vernemen dat men kxjven op het
oude oppidum Arolorum staat Het
is geen toeval dat daar een zeldzaam Gallo-Romeins museum is,
vol bewerkte stenen die in de omgeving gevonden werden.
Het groothertogdom Luxemburg
is in vogelvlucht slechts 5 km verwijderd. Wat men er van ziet is
een peiselijk stuk Gutland (naast
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