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Moureaux en de blinde... ues uz. 4 

VU-voorstellen voor Vlaams onderwijspakt ues uz. 12-13 

De keizer staat bloot 
Een eerste minister, na r renkap op het hoofd, die zich 
zonder protest tegen het ontbloot achterwerk laat 
schoppen. Overdreven beelspraak? Dat blijkt niet uit 
de feiten... 
Moureaux, de socialistische bokkenschleter die bij de 
genade van de CVP op Justitie zit, gaat midden vorige 
week zijn boekje fameus te buiten door te Vise, in 
antwoord op een vraag van straatschuimer Happart, 
het Voerstatuut op de helling te zetten. Premier 
Eyskens vergenoegt er zich mee, een zacht vermaan 
aan zijn minister van Justitie te sturen. Maar zelfs 
dó,t is de Waalse socialisten te veel. Minister van Bin
nenlandse Zaken Busquin neemt onmiddellijk de 
fakkel over met nog uitdagender verklaringen, 
waarmee hij Eyskens in zijn hemd zet. Treedt de pre
mier nu eindelijk op en zet hij de praatmaker aan de 
deur? Opnieuw volstaat een zacht vermaan. Met als 
onmiddellijk gevolg dat de socialistische aflossings
koers doorgaat en dat f raktleleider Brouhon thans 
de fakkel overneemt Als klap op de vuurpijl gaat 
tenslotte de minister van het Waals Gewest Dehousse 
gewoonweg op inspektietocht n a a r de Voerstreek, 
het te veroveren land. 
De keizer staat bloot Hij heeft zich viermaal in zijn 
kont laten schoppen. Daarmee het bewijs leverend 
dat een CVP-eerste minister, met achter zich het 
machtige leger van Vlaanderens en 's lands grootste 
partij, niets anders is dan de kermisattraktie op een 
Waalse Sinksenfoor. De kop van Jut; men moet niet 
eens betalen om er met de hamer op los te gaan. Hij 
betaalt zelf wel, de hele staalrekening mag meteen 
mee op de rekening worden gezet. 
De eerste minister hoedt er zich voor, ook maar één 
vinger uit te steken naa r de drie Waalse belhamels. 
Ontslag? Hen op de mat roepen en de vest uitvegen? 
Eyskens denkt er niet aan. Hij wendt zich tot PS-voor-
zitter Spitaels. Een protokolaire kneep waarvan hij 
hoopt, er zoal niet het achterwerk dan toch zijn 
gezicht mee te redden. Spitaels is echter even gena
deloos als de drie PS-ministers. Hij overhandigt aan 
de eerste minister een bevelschrift met een reeks be
ledigingen en eisen, die er niet om liegen. Ten eerste 
zal de PS, op ieder ogenblik dat haa r belieft, niet 
alleen het statuut van de Voerstreek, maa r ook dat 
van de randgemeenten en van Komen-Moeskroen ter 
sprake brengen. Ten tweede moeten Tindemans en 
Van Miert tot de orde geroepen worden. Ten derde 
zal de kommissie voor het statuut van Brussel onmid
dellijk aan het werk. Ten vierde hoort er een voor de 
Walen gunstige financiering van de regionale admi
nistraties te komen. En ten vijfde wordt het de 
hoogste tijd, dat de allerlaatste cent voor het Waalse 
staal op tafel ligt. 
Doet de CVP-eerste-minister thans dat, waarmee hij 
ooit eens voorzichtig gedreigd heeft? Hangt hij, naast 
zijn broek, eindelijk zijn gabardine aan de kapstok? 
Hij denkt er niet aan! Zonder acht te slaan op zijn 
vestimentaire toestand holt hij naa r de senaat, om er 
met een warm pleidooi het vertrouwen te vragen 
voor zichzelf en zijn regering. Vertrouwen voor het 
geschonden zitvlak én voor degenen die er op ge
schopt hebben. 
Overdreven beeldspraak? Het volstaat, er de Waalse 
socialistische pers op na te lezen. Met de dagelijkse 
zegebulletins. De vernedering van Eyskens bij de 
indexontkoppeling. Zijn nederlaag inzake Maribel. 
Zijn buis met de krisislening. Zijn staalkapitulatie. 
En nu zijn ultieme Voer-afgang. 
De CVP heeft bij de vorige verkiezingen anderhalf 
miljoen kiezers gehad. Minder dan het aantal af
fronten, vernederingen en nederlagen die ze sinds
dien geslikt heeft. (tvo) 
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„Geen Waalse poten op Vlaamse grond" 
Een overtreffende trap is mogelijk, 
zelfs al is het toppunt eigenlijk 
reeds bereikt. Het toppunt: de 
arrogante Voerverklaring van een 
trits PS-ministers en -parlementai
ren — Moureaux, Busquin, Brou
hon — die mekaar de brandfakkel 
voor het Voerkruitvat doorgaven. 
De overtreffende trap: het bezoek 
van Dehousse, voorzitter van de 
Waalse deelregenng en minister 
van het Waalse Gewest, verleden 
maandag aan de Voerstreek. Zie
daar dus een Waalse eerste-minis-
ter, die doodgemoedereerd naar 
een Limburgse gemeente komt als 
gold het zijn bloedeigen winge-
v*test om er te konfereren met de 
Luiksgezinde burgemeester. Die 
ook nog maar eens Happart ont
moet, ditmaal op Limburgse grond. 
En die na zijn expeditie naar de te 

veroveren streek een perskonte-
rentie geeft, waarbij hij ondermeer 
de Vlaamse rijkswachters „erger 
dan een bezettingsleger" noemt. 
Waarom zou de heetgebakerde 
Jean-Maurice Dehousse zich ge
neren? Hij is niet aan zijn proef
stuk toe. Vroegere ervaringen 
hebben hem geleerd dat hij, de 
Luikse kemphaan, zich ongeveer 
alles kan permitteren dank zij on
dermeer de lankmoedigheid van 
de Vlaamse CVP. Op de feestdag 
van de Franse gemeenteschap in 
de herfst 1979 zegde hij, als minis
ter in funktie, dat „de Vlamingen 
bewust de ondergang van Wallo
nië in de hand hebben gewerkt". 
De toenmalige eerste-minister 
Martens verroerde niet Het is 
slechts nadat staatssekretaris Ak-
kermans een zwak protest tegen 

de verklaring van Dehousse had 
laten horen, dat Martens niet al
leen Dehousse maar ook Akker-
mans even op het matje riep om 
hen zwakjes de levieten te lezen. 
Het spel kon voortgaan: Dehous
se wist voortaan, dat hij zich alles 
mag permitteren... 
Het wordt hoog tijd dat Dehousse 
ontdekt, dat niet alle Vlamingen 
even lankmoedig zijn als de CVP-
eerste-ministers. Dehousse, die 
zijn politieke carrière begonnen is 
onder André Renard, moet eens 
en voor goed leren dat wij „pas de 
pattes wallonnes dans les Fou-
rons" willen. 

Om hem dat duidelijk te maken, 
roept de Volksunie reeds thans op 
voor een massale Vlaamse aan
wezigheid in de Voerstreek op 
zondag 4 oktober. 

VU op 4 oktober naar Voerstreek 
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D '66 (1) 
Wat bezielt de Volksunie om een 
telegram met gelukwensen naar D '66 
te zenden en daarna nog eens een ex
tra liefdesverklanng af te leggen? 
Wat hebben wij gemeen met deze 
partij van rechtslevende linkselende 
snobs en door Terlouw's babyface 
vertederde huismoeders? 
Wat hebben wij van D '66 te verwach
ten aan Noord-Nederlandse steun 
voor onze strijd hier? 
Wenst men op onze partij dan toch per 
se een „isme" te plakken, boven en be
langrijker dan het nationalisme? 
Ik dacht dat onze taak er nu zeker in 
bestaat een éénheidskem te smeden 
van nationalisten, onze onmisbare ba
sis. Dat wij — en de tijd is er rijp voor, 
de verontwaardiging groeit — rond die 
kern iedereen moeten verzamelen die 
de Belgische uitbuiting van Vlaanderen 
beu is. Een massaal protest op gang 
brengen tegen het leegzuigen van 
Vlaanderen om de traditionele partijen, 
geschrokken door het wegvluchten 
van hun kiezers, er toe te brengen 
België eindelijk te laten barsten! 
Het gaat er nu niet om hoe links of hoe 
rechts de Volksunie zal zijn in een 
zelfstandig Vlaanderen. Het gaat er om 
dit zelfstandig Vlaanderen af te dwin
gen! Dat is onze onvervangbare taak. 

H.V, Wilr i jk 

D'66 (2) 
De Nederlandse kiezer vond in groten 
getale de weg naar het alternatieve, de 
vierde weg of D'66. 
Reeds lang is het voor mij erg duidelijk 
dat zowel Vlaanderen ais Nederland 
inderdaad nood hebben aan zo'n weg, 
die een pluralistische demokratische 
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weg is, los van de verzuiling die onze 
hele maatschappij van hoog tot laag 
verziekt en de drie traditionele partijen 
reeds lang elke slagkracht ontneemt 
Deze vierde weg is de weg die de 
Vlaamsnationalisten moeten vormen. 
De Volksunie moet uit de overwinning 
van D'66 de nodige lessen trekken. Er 
is nood aan een partij die sociaal en kri
tisch is. De aktivisten hebben ons 
destijds duidelijk de weg aangegeven 
in de richting van een dergelijke partij. 
Met ons Vlaamsnationaal ideaal als 
opperste streefdoel moeten wij terzelf-
dertijd onze partij verder uitbouwen in 
de richting die D'66 duidelijk bewan
delt Daarom moeten en mogen wij de 
aktuele problemen uit de maatschappij 
aanpakken en onze alternatieven in de 
plaats stellen. Wij moeten hard te keer 
gaan tegen de vïildgroei van allerhan
de vormen van wapenproduktle en 
wapenhandel, maar ook tegen het toe
nemende aantal kerncen|rales. En dat 
is geen kwestie van finks of rechts, 
maar een kritisch inspelen op de kon-
krete maatschappelijke problemen van 
het ogenblik, zoals D'66 handig deed. 
Van alle volksvertegenwoordigers en 
senatoren van de VU moet dan ook 
geëist worden dat ze in het openbaar 
die standpunten krachtig onderiijnen 
en niet zoals sommigen het tegenover
gestelde vertolken. Dan wordt oktober 
pas voor ons een serieuze sprong 
voorwaarts, en wordt Vlaanderen er 
een stuk opener en demokratischer 
op. Dan ook worden wij weer de partij 
die de jongeren net zoals D'66 iets te 
bieden heeft 

G.V„ Loppem-Zedelgem 

MINISTER BUSQUIN 
In „Wij" van 4 juni haalt de redaktie een 
zinsnede aan uit een interview dat 

minister Busquin had met een journa
list van „Le Soir". Wat de minister na de 
gebeurtenissen in de Voer vertelde 
bevatte wel veel waarheid maar waar 
hij zijn boekje te buiten ging ligt vervat 
in de laatste zin (slecht vertaald in 
„Wij") van zijn onderhoud met de 
Franstalige journalist Minister Busquin 
verklaarde immers letterlijk; „Je le con
state, malgré je comprenne fort bien 
leur énervement (van de Franstalige 
tegenbetogers, gewapend met stenen, 
palen en katapulten) de voir ainsi se 
promener régulièrement chez eux ces 
groupes flamands..." 
„Énervement" werd vertaald door het 
woord „zenuwachtigheid" (dat bete
kent nervosité). In plaats van zenuw-
achtigheid zou hier moeten staan: op
winding, irritatie of zelfs hun boos 
worden. Erger zijn nochtans de woor
den: „chez eux", m.a.w. voor de natio
nale minister Busquin zijn alleen de 
Franstalige tegenbetogers thuis (chez 
eux) in de Voer en doen de Vlaamse 
groepen er best aan van Waals grond
gebied weg te blijven, zo toch is de me
ning van de minister. Voor hem is 
Voeren dus geen Vlaams gebied meer. 
Trouwens men kan zich ook afvragen 
hoe de minister te weten kon komen 
dat die tegenbetogers uit de Voer zelf 
afkomstig waren, om hen het etiket op 
te plakken dat zij alleen „chez eux" wa
ren. 

J.v.D„ St-M.-Latem 

PASBEEK 

Wanneer ik wandel langs de Pasbeek, 
die kronkelend tussen boomgaarden, 
weiden en bossen de grens vormt van 
de Noordelijke Falluintjes, sta ik even 
stil om een kikvors voorrang van 
rechts te verlenen, luisterend naar het 
gezang van een lijster. Steeds kom ik 

zaterdag 11 juli 20 uur 

Guldensporenviering 81 op 

Grote Markt te Brussel 
Het Brussels Guldensporenkomitee 
nodigt uit tot deelneming aan de Gul
densporenviering op zaterdag 11 juli 
e.k. om 20 u. Raats van gebeuren is 
het historisch kader van de Grote 
Markt te Brussel. 
Het twee uren durende programma is 
opgebouwd rond vier elementen: 
1. Vendeliersgilde Don Bosco - Wolu-
we. Deze Brusselse groep, bestaande 
uit vendeliers en trommelkorps, weet 
de massa te begeesteren met zijn 
entoesiast en sprankelend vertoon. 
2. Bob Boon-singers. Goede waar 
prijst zichzelf. Op de Brusselse Grote 
Markt zullen zij ons vergasten op een 
kunstzinnige uitvoering van Vlaamse 
(en andere) liederen. 
3. De bindteksten. Tekstschrijver is 
Gijs Garré. 
4. Het publiek. Geruggesteund door 
een groot Brussels gelegenheidskoor 
en een muziekkorps wordt aan alle 
aanwezigen de kans geboden tot ak-

onder de indruk van deze charmante 
streek. Op de rechter beekkant staat 
een eeuwenoude olmenhaag, links bo
men en knotwilgen, wat verder een rij 
struiken. Lang zal ik deze meanderen
de beek niet meer kunnen bewonde
ren, zij wordt rechtgetrokken, ver
breed en grotendeels gebetonneerd 
waarbij al het schone wat hier groeit 
en leeft vernield gaat worden. 
In de vele jaren die ik aan de Pasbeek 
woon heb ik nooit wateroveriast ge
zien, behalve aan een paar te kleine 
duikers; toch zal de beek gekanali
seerd worden want zo werd het ge
pland. 

Langsheen de beek is in de loop der 
eeuwen zulkdanige rijkgevarieerde 
plantengroei ontstaan, waaronder zeer 
zeldzame kruiden, als maar zelden 
mogelijk is. Rond de beek is het tevens 
een paradijs voor vogels. In de warme 
houtkanten naast de beek wonen zulk 
een ongekend aantal vogelsoorten dat 
het onmogelijk ware ze alle te vernoe
men. 
Waar gaat dit alles zich later nog 
kunnen handhaven wanneer dit hier 
geofferd gaat worden aan een veel te 
groots opgevat en honderden miljoe
nen kostend projekt dat bovendien 
totaal nutteloos is en waarbij men 
tevens riskeert de beste kultuurgron-
den van gans Europa waardeloos te 
maken door watertekort. 
Is er dan nog niet genoeg landbouw
grond hopeloos begraven onder beton 
dat men nu aan de beken moet begin
nen knoeien? 
Vóór het hier een eenzaam verlaten 
vlakte gaat worden, nodig ik iedereen 
graag uit om samen met mij dit onge
kend maar enig mooi gebied te komen 
bewonderen tijdens een wandeling 
langs de Pasbeek. 

R.H., Moorse! 

tieve deelneming aan deze viering. 
Om iedereen de kans te bieden deze 
viering bij te wonen is de NMBS bereid 
een aanzienlijke vermindering toe te 
staan aan personen (individueel of in 
groep) die per trein naar Brussel willen 
reizen. 

Deze vermindering bedraagt 50 % 
voor volwassenen en 75 % voor kin
deren tussen 6 en 12 jaar, met een mi
nimumprijs die overeenstemt met de 
afstand van 40 km enkel en een maxi
mumprijs overeenstemmend met 
210 km enkel. De heenreis mag maar 
plaatsgrijpen na 16 u. . 

Deze speciale biljetten wo-den slechts 
afgeleverd aan reizigers die hierom 
uitdrukkelijk vragen aan de loketten 
van de stations. 
Voor alle verdere inlichtingen: sekreta-
riaat Vlaams Komitee, Rijkeklaren-
straat 45 te 1000 Bnjssel, tel. 02-
511.73.72. 

schreven aan de grote invloed die een 
aantal drukkingsgroepen op de besluit
vorming weten uit te oefenen. 
Wat mijns inziens echter veel intenser 
en zelfs gevaariijker het goede regeer-
werk in het gedrang brengt is de haast 
onfeilbare macht van de „deskundig
heid". Het IS bedroevend vast te moe
ten stellen dat de politici op nationaal, 
op regionaal en zelfs op gemeentelijk 
vlak zo onmondig worden gesteld te
genover de plannen en verslagen en 
kostenramingen en studies die hun 
voorgeschoteld worden door studie
bureaus, geleerden, gediplomeerden 
en andere kwasten die er alle baat bij 
hebben om tegen percentsvergoedin
gen zo veel mogelijk plannen de we
reld in te sturen die bij de uitvoering 
liefst zo veel mogelijk geld opslorpen. 
Hoe kan men anders verklaren dat 
men in gans Vlaanderen miljoenen en 
milieuverslindende projekten heeft op 
touw gezet om overal waar er een 
beekje kabbelt zo veel mogelijk kana
len te graven, bomen en struiken uit te 
roeien en ja zelfs beton te storten 
omdat er opeens aan „Watersanenng" 
moet" worden gedaan! 
De saneringsplannen voor de Pas- en 
Steenbeekwerken in de streek van 
Aalst-Dendermonde werden op stun
telige manier opgemaakt Dit gebeurde 
dan nog in het begin der jaren zeventig 
wanneer er hoegenamd nog op geen 
cent moest worden gekeken! 
Dat deze plannen en hun uitvoering 
een paar honderden miljoenen aan de 
belastingbetaler zullen kosten en op 
de koop toe een volledig technische 
miskleun zullen blijken te zijn kan dat 
toch moeilijk op de rug van een dom 
gehouden politicus worden gescho
ven? 

J.L. Hedersem 

SPANJE 
app. aan mooi zandstrand Costa 
Dorada, slapen vr. 6 personen. 
Nog vri j eerste helft juli. Prijs 
13.000 fr. Tel. 053-21.29.11 

DESKUNDIGHEID? 
Het is nu al maanden dat we via de 
verschillende [jerskanalen gekonfron-
teerd worden met de roep dat onze re
gering dringend aan het uitvaardigen 
van versoberingsmaatregelen toe is. 
Dat het nemen van de rnxJige beslis
singen geen gemakkelijk taak voor 
onze beleidsmensen is wordt toege-

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

De redaktie 

CVP: de zieke reus 
Is de CVP een moderne Kronos die zijn eigen kinderen 

(lees: premiers) verslindt? 
Is de partij te groot en te machtig geworden? 

Blijft Tindemans voorzitter, gaat hij naar Straatsburg, 
of wordt hij (opnieuw) de volgende premier? 

In Knack van deze week wordt de grootste, maar 
momenteel misschien ook zwakste partij doorgelicht. 

Kernpark België 
We hebben binnenkort (1984) zeven kerncentrales 

in gebruik. Vorige week, op het Belgisch Nucleair Forum 
in Limoge, hebben de elektriciteilsbazen, 

er nog twee bovenop geëist. 
In 1990 zouden we dan 55 % van onze energie 

uit die 9 centrales betrekken. 
Tegenstanders van de kernenergie vinden dat een 

roekeloze, huiveringwekkende onderneming. 

En verder, onder veel meer 
Eugeen Alonsius praat ons jogging-schoenen aan, 
Johan Struye in Algiers, De hallucinante uitbouw 

van Amerika's oorlogsuitrusting, Kuituur en geld (serie), 
Dokument: Vlaanderen rond Brussel; Linkebeek. 

knack NU TE KOOP: 40 FR. 
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Mensen my 
Busquin in het spoor 
van Moureaux 

De Voer-escalatie begon verle
den week woensdagavond, toen 
PS-mlnister Moureaux op een 
praatavond van „Presence et Ac
tion Culturelle" te Vise aan José 
Happart de verzekering gaf, dat 
het Voerstatuut voor herziening 
vatbaar zou zijn. 
Eyskens had nauwelijks de tijd 
om Moureaux onrechtstreeks en 
heel zachtaardig tot de orde te 
roepen met de sibillijnse veroor
deling van „al degenen die herrie 
maken rond de Voerstreek en die 
deze zaak politiek willen uitbui

ten", of de poppen gingen op
nieuw aan het dansen. Ditmaal 
was het minister van Binnenland
se Zaken Busquin die aan de 
krant „Le Soir' en aan de RTBF-
kroniek" „Samedi première" ver
klaringen aflegde, die grosso 
modo neerkwamen op wat Mou
reaux te Vise had gezegd. 

Eyskens kon niet anders, wilde 
hij geen al té gek figuur slaan, 
dan Busquin ditmaal toch Iets 
duidelijker tot de orde te roepen 
dan hij bij Moureaux had gedaan. 

Het 
doodvonnis 
van Tindemans 
in een Vrije Tribune van de krant 
„Le Soir" pakte CVP-voorzitter 
Tindemans einde vorige week fors 
uit tegen de regering. Hij klaagde 
de koehandel aan, de uitblijvende 
sanering van de financiën, de zgn. 
akkoorden die tot niets leiden, het 
hopeloos immobilisme. 
Een vernietigend oordeel, dat door 
de perskommentatoren algemeen 
geïnterpreteerd werd als het 
doodvonnis-op-termijn van de re
gering Eyskens. 

Mooi zo, de sterke man van Ede-
gem heeft het weer eens flink 
gezegd. Maar waarom deed hij dat 
geen 14 dagen vroeger? De situa
tie was toen precies zo bekaaid 
als in zijn „Soir"-tribune werd aan
geklaagd. Door twee weken vroe
ger te reageren, had Tindemans 
ettelijke tientallen miljarden — die 

Gej» 

sindsdien naar Wallonië vertrok
ken zijn — kunnen sparen. 
„Luister naar mijn woorden, maar 
kijk vooral niet naar mijn daden..." 

Maurits Dupré 
in de 
gevangenis 
Tegen de achtergrond van de 
straffeloosheid waarmee de Hap-^ 
parts en de frankofone Voerense' 
scherpschutters mogen opereren 
en in het licht van de recente 

oorlogsverklaringen van vier PS-
voormannen moet men het lot 
zien van Maurits Dupré. 
Deze 71-jarige, wiens leeftijd niet 
meer laat veronderstellen dat hij 
een zware fysieke bedreiging zou 
vormen voor wie dan ook laat 
staan voor een half dozijn forse 
rijkswachters, werd tot zes maan
den effektieve gevangenisstraf 
veroordeeld op grond van zeer 
wankele feiten. Daarenboven 
werd zijn onmiddellijke aanhou
ding bevolen: een hoogst onge
bruikelijke stap, zeker gelet op de 

Deze week dit... 
Neast de uitdagende arrogantie 
van een trits Waalse ministers, 
die nog maar eens schaamteloos 
menen het Vlaams karakter van 
de Voer te mogen miskennen 
(waarover je in andere artikels 
meer kan lezen) ben Ik tijdens 
het week-eind bijzonder getrof
fen door de bombardementsaan-
val van de Israëlische luchtmacht 
op de kerncentrale van de Iraak-
se hoofdstad. Niet dat ik me in 
deze rubriek wil wagen aan be
schouwingen over de buitenland
se politiek in het Midden-Oosten. 
Deze Is warempel niet van aard 
om voorbeeldige lessen uit te 
trekken. Neen, ik wens hier 
geen oordeel uit te spreken 
over de al dan niet edele bedoe
lingen van de Irakezen met hun 
atoomreaktor. 

Evenmin zal ik de joodse beslis
sing goedpraten of aan de 
schandpaal stellen. Ik wil alleen 
even je aandacht vestigen op 
het feit dat HET KAN gebeuren. 
Ik ken de heroïsche dikussies 
tussen vóór- en tegenstanders 
van kernenergie. Men steekt ze 
zelfs in rechts-links komparti-
menten, waarin sommigen al te 
wellustig heel de samenleving 
verdelen De enen sommen heel 
deskundig al de financiële en 
ekonomische voordelen op. Van
uit de klassieke maatschappij-vi

sie, die gedurende een twintigtal 
jaren gehuldigd werd, hebben ze 
het deels bij het rechte eind. Ze 
vegen echter misprijzend met 
één handomdraai al de nadelen 
van de tafel, die de anderen als 
primordiaal vooropstellen. Vooral 
de al te grote besmettingsgeva
ren voor het leefmilieu van men
sen, planten en dieren 

De onherstelbare schade en ver
nietiging van de levenskrachtige 
waarden van de natuur, die onze 
kinderen zullen missen. De ver
minking en zelfs de dood van 
grote mensengroepen. 
De enen wijzen bovendien op 
de niet gennge ongezonde ne-
veneffekten van steenkool en op 
het al te kleine nut van de zach
te energiebronnen. Terwijl de an
deren onderstrepen dat de we
tenschap nog geen risicoloze 
blijf weet met de afvalstoffen en 
dat de bouwwerken geen onfeil
bare bescherming bieden. Zie 
maar de vele „lekken" die aan 
het licht komen. 
Wie heeft er honderd procent 
gelijk? Geen van beiden waar
schijnlijk. Deze vraag is ook niet 
relevant. Ik ben optimist genoeg 
om te weten dat de wetenschap 
niet stil staat. Ik ben realist ge
noeg om te beseffen dat we de 
klok geen honderd jaar kunnen 
terugdraaien. 

Veel belangrijker is de vraag: 
aan welke samenleving bouwen 
we? In dit verband onderkenen 
we al te weinig HET grote ge
vaar van de koncentratie van 
macht in enkele handen. Ik denk 
hier niet vooral aan de ekonomi
sche macht Wel aan de immen
se macht om het mensdom te 
vernietigen! Alle maatregelen 
kunnen voorzien worden om 
een spreiding te regelen van de 
beheersfunkties van de kerncen
trales. Als een Israëlisch bombar
dement mogelijk is, dan is elke 
machtswellustige diktator of ter
rorist in staat één of meerdere 
in werking zijnde atoomcentrales 
te vernietigen. Ook bij ons in 
Vlaanderen. Met alle afschrik
wekkende gevolgen. Dergelijke 
maatschappij neemt met alleen 
risico's voor de natuur en het 
mensenleven. Zij staat bloot aan 
weergaloze chantage. In dergelij
ke samenleving dreigt de demo-
kratie te sterven. 
Ook daarom moeten we als 
Vlaams-nationalisten heel bewust 
durven denken. 

Vic ANCIAUX 

leeftijd van de beschuldigde en de 
onbenullige delikten die hem ver
weten werden. Hij zou niet minder 
dan vier kloeke rijkswachters 
neergeslagen hebben tijdens een 
TAK-betoging in 1979 in de Voer
streek... 

Terwijl Happart grinnikend zijn 
blanco-strafregister ten toon 
spreidde tijdens de verschillende 
fazen van de pinksterrei rond 
Voeren, dook de in paniek geraak
te Dupré onder. Om zich uiteinde
lijk toch gevangen te geven, waar

bij bleek dat de 71-jarige „rijks-
wachtdoder" een zieke hartlijder 
is, rijp voor de gevangeniskliniek. 

Dehousse naar 
Voeren 
Wie dacht dat met Moureaux, 
Busquin en Brouhon de kous af 
zou zijn, kwam bedrogen uit. De 
hoofdvogei moest nog afgescho
ten worden. Met dit karwei ge
lastte zich Dehousse, voorzitter 
van de Waalse deelregering en 
minister van het Waals gewest 
jVerleden maandat trok hij dood
gemoedereerd op ministeriële in-
spektietocht, over de taalgrens, 
in de Voerstreek. Hij ging er 
spreken met de wallingantische 
burgemeester van Voeren, Dode-
mont Hij noteerde er uit diens 
mond, om het nadien met veel 
kleur aan de pers voort te vertel
len, dat de Vlaamse rijkswach
ters zich in de Voerstreek gedra
gen als een bezettingsleger. 
Als bij toeval kruisten zijn wegen 
in Voeren die van José Happart, 
die nooit ver uit de buurt is 
wanneer er een hoge politieke 
personaliteit valt te versieren. 

Ook Brouhon 
op oorlogspad 
Het vermaan van Eyskens aan zijn 
ministers was nog niet koud, of er 
dook een nieuwe Franstalige 
PS'er op — ditmaal een niet-minis-
ter — om de Voer-fakkel over te 
nemen. Bij afwezigheid van PS-
voorzitter Spitaels doch in diens 
naam verklaarde PS-Kamerfrak-
tievoorzitter Hervé Brouhon, dat 
hij volkomen akkoord ging met de 
verklaringen van Moureaux en 
Busquin. 

Dat Brouhon er nog een schepje 
bovenop deed, kan slecht niet-
ingewijden verbazen. Hij levert 
sinds geruime tijd met Moureaux 
slag over het leiderschap van de 
Brusselse PS'ers. Wat kan het 
hem op dat hoofdstedelijk slag
veld beter doen dan een forse 
anti-Vlaamse verklaring? 
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Praktisch op hetzelfde ogenblik waarop te Gent verleden maandag de gevangenispoort toesloeg achter de 71-
jarige Vlaamse Voer-betoger Maurits Dupré (onze foto: TAK-betogers aan de Gentse gevangenis), ging de mi
nister van het Waalse Gewest Dehousse doodgemoedereerd politieke besprekingen voeren met Dodemont 

en Happart op Limburgs grondgebied. Van twee maten en gewichten gesproken... 

Woorden 
en daden 
Van Miert en Tindemans hebben 
krachtig gereageerd op de Voer-
praat van de PS-ministers. Ze 
kregen daarvoor zelfs een pluim
pje van het overlegkomttee der 
Vlaamse kultuurverenigingen. 
Wi j hadden liever het krachtig 
protest van Van Miert en Tinde
mans veertien dagen vroeger ge
hoord, toen het over de tientallen 
miljarden van het staalplan ging. 
Toen gaven de heren echter geen 
kik. 
Hun Vlaamse krachtdadigheid 
van vandaag is dan ook uiterst 
verdacht en vooral ingegeven 
door elektorale vrees. 

De tijd 
staat stil 
Het is of de ti jd stil staat: in de rel 
rond de Voer duiken dezelfde 
namen op — Eyskens en De
housse — als in die andere Voer-
rel tien jaar geleden, waarover 
twee regeringen struikelden. 
De Eyskens van toen was Gas
ton Eyskens, de vader van de 
huidige eerste-minister. Hij had 
het Voerprobleem een „egeltje" 
genoemd, met verwijzing naar 
een weliswaar stekelig maar vol
gens hem ongevaarlijk beestje. 
Eyskens-senior wilde dat egeltje 
van zijn stekels beroven, door 
een toegeving te doen aan de 
Walen: een nieuw Voer-statuut 
Aan Waalse kant echter wilde 
men méér: minister Dehousse 
diende een wetsontwerp in, 
waarbij de Voerstreek losge
maakt zou worden uit Limburg. 
De moeili jkheden rond het egel
tje stapelden zich op en in sep
tember 1971 moest Eyskens-se
nior zijn ontslag indienen. 
Hij geraakte terug in het zadel 
maar bleef zich prikken aan de 
egel. In november 1972 moest hij 
terug ontslag indienen. Het bete
kende meteen het einde van zijn 
polit ieke loopbaan. 
Eyskens-Dehousse tien jaar ge

leden en Eyskens-Dehousse 
vandaag: de schrijnende illustra
tie van de ti jd die in België 
verloren werd. Dankzij de koppe
ling van Waalse PS-arrogantie 
aan Vlaamse CVP-lankmoedig-
heid. 

Vader 
Dehousse 
De hele hetze vanwege de Waal
se socialisten rond de Voer
streek getuigt van weinig histori
sche kennis. Het zijn immers juist 
de Luikenaars die in de zestiger 
jaren het initiatief hebben geno
men om de Voerstreek over te 
hevelen naar de provincie Lim
burg. 

Toppunt bij dit alles is dat op dat 
ogenblik ene senator Dehousse 
in het verzet ging tegen die Luik
se vri jgevigheid. Hij werd even
wel scherp terecht gewezen door 
P.H. Spaak: „De socialistische 
delegatie uit Luik bezwoer ons: 
aanvaard het regeringsvoorstel 
niet dat de Voerstreek bij Luik 
houdt, maar zorg ervoor dat ze 
naar Limburg wordt overgehe
veld. Dat zal ons de meerderheid 
in de Luikse provincieraad verze
keren'. 

Het zijn dus de Luikse socialis
ten zelf die gesmeekt hebben om 
de Voerstreek kwijt te zijn. 
En om de geschiedenis helemaal 
rond te maken: die senator De
housse is de vader van de huidi
ge minister van het Waalse ge
west, Jean-Marie Dehousse! Een 
familiaal stokpaardje? 

In het offensief 
De brave Hendrikken van de 
Vlaamse regeringspartijen schrik
ken zich telkens een bult, wanneer 
de Walen komen aandragen met 
nieuwe eisen. Ze tekenen onder
danig het staaldiktaat van Spitaels 
en krijgen als stank voor dank een 

paar weken later een Voerdiktaat 
voorgeschoteld. 
Wanneer gaan zij leren, dat de 
aanval de beste verdediging Is? 
De Walen zijn op hun grondge
bied kwetsbaarder dan wij. Waar
om geen statuut voor de Plat-
Dietse streek die tussen Voer
streek en Eupen een Platdietse 
korndor vormt? Waarom geen 
Duitstalige provincie eisen, die met 
alleen Eupen-Sankt Vith maar ook 
het Moezelfrankische Luxemburg 
zou omvatten, met inbegrip van 
Aarlen? 
De Volksunie zal in het parlement 
zorgen voor de nodige wetsvoor
stellen. Indien de CVP en de SP 
eindelijk willen en durven, kan er 
een Vlaams offensief op gang 
komen waarbij de Walen het snel 
zullen verleren om nog over de 
Voer te praten. 

Alleen de 
Walen schuld? 
De voornaamste reden waarom 
het Voerprobleem nu al twintig 
jaar de Belgische politiek vergif
tigt, is de Waalse arrogantie. 
Maar deze Waalse arrogantie 
heeft steeds weer voedsel ge
kregen door Vlaamse lankmoe
digheid. 
TIen jaar geleden wou vader Eys
kens Voertoegevingen aan de 
Walen doen. Deze toegevingen 
gingen volgens Dehousse nog 
niet ver genoeg. En dus viel de 
regering-Eyskens-senior twee
maal. 
Maar de Walen hadden nieuwe 
hoop gekregen. 
De staatshervorming-Martens 
van verleden jaar heeft deze 
hoop niet doen verzwinden. Wel 
integendeel werd ze gesterkt 
door het feit dat de kromme 
staatshervorming half afgewerkt 

Kommentaar 

bleef, dat het luik Brussel ont
breekt en het Brussels chantage
middel dus blijft bestaan, en dat 
de gewestbegrenzing slechts 
voorlopig is. 
Men kan niet onder de vaststel
ling uit, dat de Waalse arrogantie 
in de hand werd gewerkt door de 
jarenlange lankmoedigheid en 
halfslachtigheid van Vlaande-
rens en 's lands grootste partij, 
de CVP. 

Rechtvaardig 
oordeel 
Het FDF draagt er waarlijk zorg 
voor om wekelijks de kranten
koppen te halen met een of ande
re hetze tegen de Vlamingen. 
Deze week was het de beurt aan 
FDF-burgemeester Maricq van 
Kraainem. In het infoblad van zijn 
gemeente trok hij onverbloemd 
ten strijde tegen al wat Vlaams is. 
Want het zijn de Vlamingen, alle
maal, die schuld dragen voor de 
verslechterde politieke toestand 
in Kraainem. 
De burgemeester is er evenwel 
van overtuigd dat die Vlamingen 
het rechtvaardig oordeel niet zul
len ontvluchten. Desnoods zal hij 
er zelf een steentje toe bijdragen 
dat zij dra een toontje lager gaan 
zingen. 
Bij al dat verbaal geweld vergeet 
Maricq evenwel melding te ma
ken van de Franstalige oproer
kraaiers en van het FDF-gemeen-
teraadslld Van Campen, die zijn 
eed in twee talen aflegde en 
aldus aan de oorsprong lag van 
heel wat heibel. 
Maar, zoals de burgemeester zelf 
besluit, „Men moet zich niet in de 
hoek laten drummen door diege
nen die onze demokratische vrij
heden willen aantasten". We kon
den het zelf niet beter bedenken! 

Moureaux en de blinde... 
De straatschuimer en bendeleider José Happart 
heeft het toch nog maar eens weten te fiksen. Hij 
was verleden week woensdagavond aanwezig te 
Vise, toen minister Moureaux daar een conférence 
kwam houden over de dreigingen van het herlevend 
fascisme. Het was op de persoonlijke vraag van 
hemzelf dat de Brusselse PS-excellentie een ant
woord gaf, dat het startsein werd voor de dagenlan
ge regeringsheibel rond Voeren. Na het greppel-on
derhoud met Boudewijn en de receptie-handdruk 
met Wilfried Martens, slaagde Happart er opnieuw in 
om het koninkrijk par personne interposée op 
stelten te zetten. 

Veel moeite had hij daarmee overigens niet Het 
vergt geen krachttoer om aan Philippe Moureaux, 
minister van Justitie en Institutionele Hervormingen, 
dwaze praat en anti-Vlaamse verklaringen te ontlok
ken. Minder dan een maand geleden vierde Mou
reaux de eerste verjaardag van zijn ministerschap. 
Aan dertien maanden portefeuille had hij ruim
schoots genoeg om zich te ontpoppen als een 
gevaariijke bokkenschieter en fanatiekeling. 

De ijver van de neofiet, om zijn verleden en afkomst 
te doen vergeten? De 41-jarige Philippe Moureaux 
stamt uit goedburgeriijk Brussels milieu. Zijn vader 
zetelde jarenlang als liberaal in de Senaat en kreeg 
onder Eyskens-senior zelfs een ministerportefeuille. 
Zijn broer Serge is FDF-senator Hijzelf is socialist 
geworden via Simonet, na de glorieuze dagen van 
de mei-revolte 1968 die hij aan de ULB had beleefd. 
Sindsdien heeft hij een tiental jaren op verschillende 
socialistische kabinetten en partijdiensten gewerkt 
Hij werd een intiem vertrouweling van André Cools, 
wiens denker en specialist inzake staatshervorming 
hij was. De gebruikelijke beloningen bleven niet uit: 
regentschap bij de Nationale Bank, beheersmandaat 
bij Cockerill. En uiteindelijk, sinds de lente van vorig 
jaar, een ministerportefeuille. Eerst op Binnenlandse 
Zaken, nadien op Justitie. 

Hij had zijn portefeuille nog met goed in zijn 
binnenzak, of de poppen gingen reeds aan het 

dansen. Als chef van zijn kabinet koos hij Sokay, de 
„rode^eneraal". Deze voortijdig tot generaal bevor
derde luchtmachtofficier, uiteraard volkomen Neder
landsonkundig, had reeds een voortreffelijke staat 
van dienst op het anti-Vlaams front Onder meer alf 
lobbyist van de Waalse nijverheid bij de keuze van 
gevechtsvliegtuigen. 
Sinds zijn overgang naar Justitie maakte Philippe 
Moureaux het zo mogelijk nog bonter Na een 
caféruzie, waarbij een kleuriing het leven liet, haalde 
hij stante-pede de pers bijeen voor een forse 
verklaring over het fascistisch gevaar Dat is trou
wens zijn stokpaardje: om dit „gevaar" te bezweren, 
bewandelt hij paden die nauwelijks nog met demo-
kratie te maken hebben. Als minister van Justitie in
noveerde hij, door op verdacht-slordige manier om 
te springen met rapporten van de Staatsveilighekl. 
En in zijn antwoord op de Happart-vragen verieden 
week woensdag te Vise zegde hij toe, bij de 
prokureur-generaal van Antwerpen navraag te doen 
naar de reden waarom Vlaamse onveriaten, die op 9 
maart 1980 te Remersdaal betoogden, nog niet 
werden vervolgd. Schekling der machten? Adi wat: 
larie! 
Dat precies deze man het blinde vrouwmens van 
Justitie bij de hand mag houden en leiden waarheen 
hij wil, is een uitgesproken toppunt Mede bij genade 
van de „Vlaamse" CVP en SP.. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Gelijkwaardige behandeling? 

Jn de regering is het klimaat goed..." 
Deze week is er nauwelijks 
sociaal-ekonomisch nieuws. 
Alvast niet vanuit de 
Brusselse Wetstraat 
Hoewel de grote vakantie in 
zicht is, woedt er een stevige 
pre-elektorale wind. Maar dat 
hoeft niet te verwonderen. 
Een agressieve verdeeldheid 
werd in de koalitie van meet 
af aan grondig ingebakken. 
Het heette dat dit de regering 
van de laatste kans zou 
worden om 's lands ekonomie, 
na het wegebben van de 
enorme spekulatiegolf, van de 
ondergang te redden. We zijn 
niet de enigen om er op te 
wijzen dat de 
regeringsverklaring van 
premier Mark Eyskens een 
samenraapsel is van vage 
intentieverklaringen waarmee 
water en vuur konden 
verzoend worden om 
voorti jdige verkiezingen te 
vermijden die door geen 
enkele van de koalitiepartners 
gewenst werd. 
Vandaag liggen de kaarten 
inmiddels nogal behoorlijk 
anders door mekaar geschud. 
De socialisten hebben de 
index-koppeling in de wacht 
gesleept, de Waalse 
regeringspartijen (en vooral 
de PS) hebben het 
miljardenrovend staalplan in 
de kabinetsraad kunnen laten 
goedkeuren- En vandaar dat 
er nu vandaag ti jd en reden 
te over is om vuurtje te 
stoken op communautair 
gebied. Mét hitsige 
verklaringen over en 
wandelingen in de Voerstreek. 

Door dat Innnfiobillsme w^ordt dit 
land evenwel zwaar getroffen, 
en vooral de Vlaamse gemeen
schap. 

Want premier Eyskens pakte op 
de Voer-aanval van de drie om
streden Franstalige socialisti
sche ministers weliswaar uit met 
de tegenzet dat het kernkabinet 
werd afgelast tot de communau
taire kloof gedicht werd, en 
waardoor de oprichting van de 
aan de Walen beloofde staats
holding, en de samenstelling van 
de raad van beheer van de natio
nale maatschappij voor de finan
ciering van de staalsektor voor
lopig naar een latere datum wer
den verschoven. 

Maar in één klap werd ook het 
urgentieprogramma inzake de 
werkgelegenheid niet meer ur
gent verklaard, blijft een nota 
over het energiebeleid onbe
sproken, en neemt ook Eyskens 
luxueus de tijd inzake dringende 
exfXJrtbevordering... In feite is er 
dus wél — maar dan eens te 
meer negatief — nieuws uit de 
Wetstraat 

Inmiddels ook zullen we moeten 
leren leven met de gevolgen van 
de zogeheten Manbel-operatie. 
Dat hokus-p>okusplan komt ge
woonweg neer op een BTW-
tizering van de werkgeversbij
dragen. Of anders gesteld: in ruil 
voor een verlaging van de loon
kosten in de bedrijven worden 
een pak BTW-tarieven van kon-
sumptiegoederen behoorlijk prij
ziger gemaakt 

Tussen de kommissaris Malda-
gue van het Planbureau, dat de 
Maribel-formule toverde, en de 
werkgevers wordt er nog immer 
gebekvecht over het ekono-
misch nut van deze operatie. Op 
korte tijd zal zeker en vast de in
flatie weer behoorlijk toenemen, 
maar het Manbel-effekt op iets 
langere termijn dan het einde 
van dit jaar is helemaal onzeker. 

Wat inmiddels wél zeker is, is dat 
de verbruiker als eerste het ge
lag moet betalen. Dat wordt dan 

zachtjes verkocht met de reden 
dat er op alle vlakken en door ie
dereen dient versoberd te wor
den. 

Maar inmiddels blijft de grootste 
kwaal voortwoekeren: de onge
breidelde staatsuitgaven en ver
kwisting bij aanbestedingen. 

180 miljard tekort 
Premier Eyskens heeft gemak
kelijk zeggen dat hij een nacht
merrie krijgt als hij denkt aan het 
lopend tekort van minstens 180 

miljard op de Ijegroting van dit 
jaar. Het is de belastingbetaler 
die voor de staatsuitgaven uitein
delijk moet opdraaien. 

En het is de Vlaamse gemeen
schap die momenteel lijdzaam 
moet toezien hoe — vooral bij 
de gratie van de CVP — de 
miljarden cadeau gedaan wor
den aan vooral Cockerill en Hai-
naut-Sambre. 

Nagenoeg alle Vlaamse ekono-
mische redakties hebben er on-
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Nefaste 
politiek 
VU-kamerlid Willy Desaeyere 
heeft de minister van financiën 
menig rekensommetje bezorgd in 
verband met de Maribel-operatie. 
Daaruit blijken vijf asociale gevol
gen van de BTW-verhoging die de 
regering-Eyskens eind vorige 
week aankondigde. Behalve de 
algemene verhoging van het 
BTW-tarief van 16 naar 17 procent 
zijn er nog een behoorlijk aantal 
biezondere verhogingen. Alle 
BTW-procenten samengeteld, en 
rekening gehouden met de kon-
sumptie, blijkt de opbrengst van 
de Manbel-operatie niet 30 miljard 
maar 60 miljard te worden. Voor 
één keer — omdat het duidelijk 
elektoraal weinig lonend is — wor
den de extra-staatsinkomsten on
derschat Overigens blijkt dat ben
zine en tabak samen reeds een 
kwart van de extra-BTW-inkomst 
voor hun rekening nemen. En wat 

die verhoging op de benzine en 
andere brandstoffen betreft: als 
de regering daarmee een verlich
ting van de bedrijfslasten bedoelt.. 

100 miljard 
Uit de berekeningen van kamer
lid Wil ly Desaeyere blijkt vervol
gens nog dat de totale belasting
druk zal stijgen met 80 tot 100 
miljard frank. Zo bij voorbeeld 
mag gerekend worden met 30 
miljard door het uit de index 
halen van de belastingschalen. 
10 miljard door de verhoging van 
splitt ing en kumulgrenzen. Ten 

derhand op gewezen dat de 
rekening voor deze regeringsbe
slissing in lengte van jaren voor 
de gemeenschap totaal onbe
taalbaar zal worden, en onze 
ganse ekonomie behoorlijk 
dreigt te ontwrichten. 

Premier Eyskens ontkent dit niet 
heel formeel, maar hij praat de 
beslissing goed door te wijzen 
op de volgens hem „gelijkwaardi
ge behandeling" van het Vlaam
se Sidmar en de Waalse staal-
bekkens. 

Die gelijkwaardige subsidie is 
nogal een lapidaire manier om 
miljardentransferts in Waalse 
staalputten goed te praten. De 
ingewikkelde gekonsolideerde 
en andere verdeelsleutels die 
Eyskens toep>ast komen in feit 
hierop neer dat Sidmar amper 
een paar miljard frank overheids
steun toegewezen krijgt omdat 
het in het verleden bewezen 
heeft de veriiescijfers tot een 
redelijk niveau te beperken, ter
wijl Cockenll „gekonsolideerd" 
25 miljard mag opslokken omdat 
het ook het rekord van veriiescij
fers boekt 

De gevleugde Eyskens stelt het 
aldus: „De regering kompen-
seert de verliezen die Sidmar in 
het verleden nxaakte, maar men 
kan ze moeilijk gaan over-kom-
penserenJ' 

Dat komt in feite noch min noch 
meer neer op een afstraffing van 
gedegen bedrijfsbeheer en een 
toekennen van miljardensteun 
aan bednjven die geen nacht
merrie hebben omdat ze almaar 
meer miljarden-veriiescijfers 
boeken. Onderwijl laat de rege-
ring-Martens andere bedrijven, 
en vooral nog krachtige sekto
ren in Vlaanderen, bekommeren. 
Overigens stelde premier Eys
kens in een interview met de 
Financieel-Ekonomische Tijd: „In 
de regering zelf is het klimaat 
goed, en de ministers zijn zich 
scherp bewust van de extreme 
ernst van de toestand..." 
Zo houdt men de Vlaamse bur
ger voor de gek. 

derde worden diegenen het 
zwaarst belast die elke maand 
amper de eindjes aan mekaar 
kunnen knopen. Wie rijkelijk kan 
sparen en beleggen wordt van 
zwaardere fiskale druk ontzien. 
Overigens bli jkt ook nog uit een 
analyse van de produkten die in 
aanmerking werden genomen 
voor aanzienlijke BTW-verho
ging dat — gesteund op de ge
zinsbudget-enquêtes — vooral 
produkten werden gekozen die 
door niet-rijken dagelijks worden 
gebruikt 

Maribel 
Het heet dat om de bedrijfslasten 
te verminderen en dus de kon-
kurrentiekracht van onze onder
nemingen aan te zwengelen de 
verhoging van de indirekte be
lastingen (de BTW-Maribel-ope-
ratie) noodzakelijk en onvermij
delijk was. Morgen zal evenwel 
blijken dat deze verzwaring van 
de belastingdruk behoorli jke 
asociale afmetingen aanneemt 

Een ti jd geleden zwaaide vooral 
de CVP nog met de wimpel van 
gezinsvriendelijke politiek, maar 
daar is vandaag nauwelijks nog 
een klein polit iek wimpeltje van 
overgebleven. 

Toch 
loonsverhoging 
Als gevolg van de zware druk van 
de overheid op de loonkosten in 
de bedrijven, blijken steeds meer 
werkgevers er de voorkeur aan te 
geven om „stoemelings" hun 
werknemers toch enige loonsver
hoging toe te kennen onder de 
vorm van bij voorbeeld extra-va
kantegeld dat het niveau van het 
extra-legaal vakantiegeld met 
overschnjdt Zo moet de Rijksso-
ciale Zekerheid een behooriijk pak 
werkgeversbijdragen derven, ge
nieten de werknemers een extra
beloning voor hun prestaties, en 
hebben de betrokken bedrijven 
geen loodzware verhoging van 
loonkost 
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in memoriam 

Naat Allegaert 
We werden getroffen door het 
overlijdensbericht in de kranten 
van Naat Allegaert, 86 jaar. Het 
bericht verscheen onder het 
AW-WK-motto . Als titels van 
de heer Allegaert werden ver
meld „Stichter van de meubel
zaak DRA, Vlaams oudstrijder 
1914-1918, lid van VOS en Broe
derband". 

Dit overlijdensbericht, zonder 
vermelding van adres voor het 
overmaken van rouwbeklag, 
heeft een aantal herinneringen 
bij ons wakker geroepen. Behal
ve enkele oude getrouwen zullen 
weinigen vandaag nog besef 
hebben van de rol die Naat Alle
gaert heeft gespeeld in het 
Vlaams-nationalisme van de 
twintiger tot de veertiger jaren. 
Hij was een ondernemend zaken
man: de sindsdien verdwenen 
meubelzaak DRA — waarvan de 
laatste letter A voor zijn naam Al
legaert stond — was in gans 
Vlaanderen bekend en gold als 
pionier inzake moderne verkoop-
en reklametechnieken. Naat Alle
gaert was een echte gentleman, 
een zeldzame verschijning in het 
Vlaams-nationalisme. Hij kon 
met evenveel liefde en bewogen
heid praten over de Vlaamse 
strijd als over zijn grote liefde 
voor klassieke muziek, waarvan 
hij een uitnemend kenner was. 
in de politieke strijd speelde hij 
vaak — in de schaduw van de 
eigenlijke partijtop van het VNV 
— een onzichtbare maar belang
rijke rol, waarbij hijzelf steeds 
bescheiden op de achtergrond 
bleef. Hij kreeg zijn deel te dra
gen van de repressie. 

Rond Naat Allegaert was het al 

ettelijke jaren stil geworden. Hij 
bleef, als man van het eerste uur, 
het Vlaams-nationalisme trouw 
door zijn onopvallende mede
werking aan enkele verenigingen. 
We beschouwen het ais een ere-
plicht, voor hem en de generatie
genoten die hem hebben gekend, 
bij de gedachtenis van deze man 
even dankbaar stil te staan, (lees 
ook biz. 24 ) 

Laten 
uitzieken! 
Niet alleen CVP-voorzitter Tinde-
mans heeft de regering van zijn 
partijgenoot Eyskens naar de ver
doemenis gewenst. Ook staatsse-
kretarls Rika De Backer deed dit, 
zij het dan onder bedektere ter
men. 

Aldus waarschuwde zij tijdens 
een toespraak voor degenen die 
met een zeker welbehagen af
schrikwekkende voorspellingen 
verspreiden, zodat velen er de 
moed bij verliezen en geen andere 
oplossing meer zien dan de zaken 
te laten uitzieken. De staatssekre-
taris kon haar kollega's moeilijk 
beter typeren. 

Een troost is evenwel het besluit 
van haar toespraak, waarin zij ver
klaart dat de demokratie de doem
denkers in tiet ongelijk zal stellen 
in de mate dat men de burger op 
eerlijke wijze informeert en laat 
participeren aan de ijesiuitvor-
ming. 
Vandaar die CVP-vrees voor ver
kiezingen? 

Het Waalse staaljuk 
Vier jaar geleden heb ik voorspeld dat de 
samengebundelde staaleisen van Wallo
nië méér dan 200 miljard zouden kosten, 
de dekking van de lopende verliezen niet 
meegerekend. Na vier jaar afdreiging 
hebben de Walen hun slag definitief 
thuisgehaald. Eyskens heeft namens 
Vlaanderen het akkoord op een hoek van 
een tafel in het kernkabinet ondertekend. 
De financiële weerslag op de overheids
begroting en op de Belgische ekonomie 
was op dat ogenblik niet eens becijferd. 
De becijfering van de totale kost is 
sindsien gebeurd, onder meer door Her
man Van Rompuy, hoofd van de CVP-stu-
diedienst De cijfers liegen er niet om: 
250 miljard voor de hoofdsom, 230 mil
jard aan intrestdelging. Dit is zonder 
meer een oorlogsschatting aan Vlaande
ren opgelegd op een ogenblik dat het alle 
financiële middelen nodig heeft voor de 
rekonversie van zijn textiel en voor de 
opbouw van een nieuwe exportnijver-
held. 

Hoe kon Eyskens het verdrag van deze 
oorlogsschatting ondertekenen in naam 
van de Vlaamse bevolking? Tegen de wil 
in van het ACV en de basis van zijn par
tij! Laten wij even overgaan tot de weder
samenstelling van de onderhandelingen, 
die tot de schaamteloze CVP-kapitulatie 
hebben geleid. Op het ogenblik dat de 
Waalse staalbarons en vakbondsleiders 
de rekening in Brussel op tafel legden, la
gen in Wallonië de staalfabrieken stil en 
werd gedreigd met een algemene staking 

en een revolte, die naar het zeggen van 
de Waalse leiders de „Belgische staat" 
zelf op losse schroeven zou zetten. De 
ministeriële verantwoordelijkheid voor 
de ordehandhaving en het bevel van de 
rijkswacht was in handen van een Wallin-
gant minister, die dreigde zelf de kant te 
kiezen van de Waalse oproerkraaiers. En 
die de rijkswacht in het ongelijk dreigde 
te stellen bij eventuele botsingen tussen 
stakers en ordehandhavers. (De houding 
van deze minister tegenover de orde
diensten in Voeren naar aanleiding van 
de laatste Vlaamse Voerwandeiing heeft 
aangetoond hoe deze minister inderdaad 
de rijkswacht terechtwijst, als deze zijn 
partij-politieke grillen niet involgt). 
Om het staalakkoord te laten slikken 
door de patroons, kregen deze laatsten 
ook enkele miljarden. Naast de staalbe-

lasting komt er immers een verhoging 
van de BTW, die moet dienen om de soci
ale lasten op de ondernemingen te ver
minderen. Waar komt dit op neer? Dat 
het Belgische patronaat bereid is de 
ondraaglijke last van het Waalse staal op 
de Vlaamse ezel te laden op voorwaarde 
dat zij er nog een schep bovenop mogen 
doen. Van een schaamteloze koehandel 
gesproken! 

Koning Boudewijn, die weet dat bij een 
Waalse revolte de poten van zijn troon 
door het vermolmde hout van het Bel
gisch podium kunnen wegzakken, drong 
achter de schermen aan op een akkoord 
„te allen prijze". Wij kennen nu die prijs. 
Wij weten nu hoeveel het Belgisch esta
blishment bereid is te betalen voor de af
wending van een algemene staking in 
Wallonië: 480 miljard. Hoe dikwijls kan 
België zulk een Waalse lospHjs nog 
betalen voor het behoud van de sociale 
vrede in Wallonië? En wanneer komt de 
volgende Waalse afdreiging en hoeveel 
losgeld zal dan opnieuw geëist worden? 
Straks zal het Vlaamse volk ondervinden 
hoe zwaar het staaljuk is, dat het op de 
schouders werd gelegd. Hoe diep het 
Waalse staal het in het vlees zal snijden. 
De Volksunie zal en moet aan de bevol
king uitleggen door wie en waarom hen 
dit juk werd opgelegd. Wij hebben de tijd 
want de oorlogsschatting blijft doorlo
pen tot het jaar 2050. Het patronaat 
vraagt de bevolking te doen inleveren 
om haar konkurrentievermogen tegen

over het buitenland te verbeteren. Ons 
antwoord op deze vraag is duidelijk: wij 
zijn niet bereid de broeksriem toe te 
snoeren als de opbrengst van de inleve
ring rechtstreeks verdwijnt in dé bodem
loze put van het Waalse staal. De zware 
lasten, die op de Vlaamse ondernemin
gen drukken, vinden hun oorsprong in de 
bodemloze put van de Waalse over-
heidsrekening. Het heeft geen zin loons-
vermindering te vragen als niet terzelfder 
tijd de nutteloze miljardenstroom naar 
Wallonië wordt ingedijkt 

Wat het gevaar van een Waalse revolte 
betreft, moeten de bewindslui nu maar 
eens hun konklusies trekken. Dat de 
Walen hun fabrieken stuk slaan kunnen 
wij niet vermijden. Wij kunnen wél vermij
den dat Waalse oproerkraaiers ook ons 
industrieel patrimonium stuk maken. 

En dat kan alleen in een gefederalizeerd 
België. Alleen door zelfbestuur kunnen 
wij dit patrimonium beschermen en ons 
erf tegen brandstichting beschermen. De 
afwikkeling van de staalaffaire heeft aan
getoond dat bij deze federalizering ook 
de verantwoordelijkheid van de orde
handhaving moet overgaan naar de be
voegdheid van de Vlaamse deelregering: 
de Waalse ministers gebruiken immers 
hun bevoegdheid over Rijkswacht en 
ordehandhaving voor Waals-politieke 
drijverijen. 

Prof. Jef Maton, 
VU-ondervoorzitter 
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Wetstraat 

De maandelijkse vergaderston
de van de Vlaamse Raad zit erop. 
Een plichtpleging L niet meer of 
niet minder, althans voor de wei
nige aanwezigen. De VU-fraktie 
torst wel de zware verantwoor
delijkheid voor een agenda, om 
aldus tenminste de schijn van 
een Vlaams parlement wat op te 
houden. 
Met de beste wil van de wereld 
valt geen greintje Vlaams beleid 
te bespeuren. De vele pogingen 
— onder meer van Vic Anciaux 
om sociaal-ekonomisch eigen 
Vlaamse aksenten uit te werken 
of van Hugo Schiltz om Vlaande
ren voor te bereiden op de vele 
uitdagingen van de jaren 80 — 
versmachtten allemaal in oever
loze procedure- en „kommissie 
ad hoc'-truukjes. 

Nochtans Is dat gebrek aan 
Vlaamse aanpak en visie nefast 
voor elk uitgestippeld herstelbe
leid. Voegen we bij dat voortdu
rend kommunautair geknoei nog 
de kwasi-onbestuurbaarheld van 
dit land en de elektorale ingesteld
heid van de partijen, dan zijn de 
fundamentele oorzaken van het 
onvermogen van de opeenvolgen
de regeringen en hun beleid ge
schetst 

De talloze programma- en andere 
krisiswetten zijn een uiting van 
deze radeloosheid die de politieke 
leiders, maar ook de ekonomische 
wetenschap in haar ban heeft De 
ekonomie heeft geen teorie meer 
die met zekerheid kan verklaren 
wat zich nu afspeelt en die met ze
kerheid een uitweg kan aandui
den. Deze tijd kent geen Keynes! 
Hoe lastig ook, een politieke partij 
mag zich niet verschansen op het 
niveau van diagnose of klaagge
zang. Zij moet met een samenhan
gende visie en met durf de krisis 
— sociaal, ekonomisch en finan
cieel — tegemoet treden. 
Met oplossingen op korte termijn 
moet daarbij niet elektoraal ge
schermd worden. Geen regering 
Is bij machte binnen enkele maan
den hokus-pxjkus de ineenstorting 
ongedaan te maken. 

Meer werken, 
meer delen 
Essentieel, aldus Hugo Schiltz, is 
de langzame maar zekere weder
opbouw van een basis. Een basis, 
die een vijftal krachtideeën als 
fundament heeft 
Vooreerst moet het streven naar 
arbeidsduurverkorting een tijd
lang opzij gezet worden. Hoe evi
dent misschien in een volgende 
beschavingsfaze, vandaag zijn de 
middelen er niet om dit verlangen 
te vermunten. 
Vandaag moet wel een nieuwe 
toekomst mogelijk gemaakt wor
den door meer, beter en harder te 

Diagnose en remedie 
werken. Een harde voorwaarde? 
Laat ons toegeven dat de arbelds-
etiek in ere moet hersteld worden. 
Niet alleen en meer dan waar
schijnlijk zelfs niet op de eerste 
plaats in hoofde van de „gewone 
mensen", maar ook en vooral In 
hoofde van allen die waar ook en 
in welke stand ook verantwoorde
lijkheid moeten uitoefenen. 

Slechts dan kan er opnieuw winst 
gemaakt worden. Hoe kontrover-
sleel dit begrip ook klinkt het gaat 
niet om winst die naar de kon-
sumptie gaat of naar het prlvé-
Inkomen, noch om winst voor een 
ondernemer. Het gaat wel om 
winst die gespaard moet worden, 
desnoods onder dwang! 
Meer werken, meer sparen._ om 
aldus meer te kunnen investeren. 

Maar dan op een oordeelkundige 
en verstandige manier. Niet tot het 
kortstondig kunstmatig heil van 
een ten dode opgeschreven be
drijf. 

Rekening moet daarbij gehouden 
worden met het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen, maar ook 
met de kompetitiviteit op wereld
vlak. Winsten in de ene sektor 
kunnen jobs betekenen voor een 
andere sektor. 
Meer werken, meer winsten, meer 
sparen, meer Investeren, maar ook 
meer delen. Zowel In de winst als 
In de macht! De ekonomische 

sektor kan niet langer abstraktie 
blijven maken van de evolutie die 
zich op politiek en sociaal vlak 
heeft voltrokken. 

De onderneming moet uitgroeien 
tot een belangengemeenschap 
waarin medebeheer en partrcipa-
tie werkelijkheid zijn. Dat veron
derstelt een brede maatschappe
lijke en nationale konsensua En 

daarmede zijn we opnieuw bij ons 
uitgangspunt beland. Want wan
neer men dit nationaal besef wil 
PDobilizeren, dan moet men — zo 
besluit Hugo Schiltz — de meest 
vitale en de meest krachtge natie, 
die zk;h binnen de grenzen van 
deze staat openhoudt de kans 
geven haar nationaliteit ten volle te 
beleven. Wat helaas nog niet het 
geval is! 

P-Sprokkels 
• Op een vraag van Joos So
me rs over de aangekondigde af
schaffing van de funktle van arron-
dlssementskommlssaris, kon mi
nister Busquin weinig konkreet 
antwoorden. Hij bevestigde 
slechts dat de taken van de arron-
dissementskommissaris afgeno-

Het wandtapijt „België bufferstaat" van Octave Landuyt is spoorloos 
verdwenen. Dit werd ontdekt bij de Inrichting van de Landuyt-tentoon-
stelllng naar aanleiding van de opening van „De Brakke Grond". Hoe kan 
zoiets? Wie is verantwoordelijk?... Op al deze vragen van Germain De 
Rouck bleef staatssekretarls Rika De Backer het antwoord schuldig. 
Formeel kan ze enkel bevestigen dat het prachtwerk van Landuyt noch 
voor de diensten van het departement noch voor rekening van privé of 
openbare Initiatieven afgehaald werd. Een ontvangstbewijs Is nergens te 
bespeuren. Hopen nu maar dat het gerechtelijk onderzoek Iets meer 

klaarheid brengt 

men zijn, dat er te veel bestuursni
veaus zijn en dat de afschaffing 
een besparing zal betekenen. 
• Eind 1980 telde Sabena bij het 
vliegend personeel 1.359 tewerk-
gestelden. Aan Joos Somers 
werd medegedeeld dat het stuur
hutpersoneel 160 Nederlandstali-
gen en 343 Franstallgen omvat Bij 
het kajuitpersoneel zijn er resp. 
432 Nederlandstaligen en 424 
Franstallgen. 

• Bij stemmingen over geweste
lijke aangelegenheden zijn de elf 
Vlaamse Brusselaars van de 
Vlaamse Raad, waaronder Vic 
Anciaux, niet stemgerechtigd. 
Steeds heeft de VU-voorzitter 
zich tegen deze procedure verzet: 
alsof de Brusselse Vlaming geen 
volwaardig lid zou zijn van het 
Vlaamse parlement! 
Verleden week deed hij dat met 
des te meer kracht Vertjeten ver
geleek hij de ongeremde bemoeie
nissen van een aantal Waalse mi
nisters met het beknotte recht van 
de vertegenwoordigers van de 
Vlaannse Brusselaars. Zonder eni
ge tegenspraak van een Vlaamse 
minister kunnen Moureaux en zijn 
kollega's aanspraken laten gelden 
op de Voerstreek, terwijl Brussel
se leden van de Vlaamse Raad 
niet eens inspraak hebben over 
aangelegenheden die hun eigen 
volk betreffen. 

• Na zijn kollega's Desaeyere in 
de Kamer en Vandekerckhove in 
de Senaat ontvouwde Jaak Ga
briels in de Vlaamse Raad het 
„Prioritair Ran Limburg" van de 
Limburgse VU. Samengevat gaat 
het om een gemeenschappelijk en 
globaal plan, zonder prestigepro-
jekten maar met een kleinschalige 
aanpak, waarin alle sektoren zoals 
onderwijs, steenkool, toerisme, 
bouw, ... aan bod komen. De re
pliek van minister Geens liet de 
prangende vraag onbeantwoord: 
hoe zal de sociaal en ekonomisch 
ergst getroffen Vlaamse provincie 
uit het slop geraken? 

• Willy Kuijpers vestigde de 
aandacht op de gebrekkige monu
mentenzorg te Leuven en vooral 
op de teloorgang van de be
schermde St-Jacobskerk. Zonder 
twijfel verdient dit gebouw inzet 
en beleidszorg, maar het onschat

bare geheel dreigt omwille van 
een onaanvaardbare verwaarlo
zing verloren te gaan. Het ant
woord van staatssekretaris De 
Backer klonk bevredigend, maar 
ontnam geenszins de vrees dat de 
passiviteit inzake bescherming 
van het bouwkundig erfgoed zal 
blijven bestaan. 

REL 
TJE 

De heer V. Anciaux: „(_) Alvo
rens wordt overgegaan tot de 
stemming van volgend ont
werp van dekreet, waarvan 
wij Brusselse Vlamingen wor
den uitgesloten, wil ik het 
volgende verklaren. 
Ik ben en blijf tegenstander 
van het systeem dat een 
Brusselse Vlaming geen vol
waardig lid is van deze 
Vlaamse Raad. Ik veroorloof 
mij dan ook wél aan de stem
ming deel te nemen, al weet ik 
dat daarvan geen akte zal 
genomen worden. 
Ik wens dit vandaag des te 
meer te verklaren daar een 
Waalse minister zich bijzon
der opvallend en zonder eni
ge tegenspraak van een 
Vlaamse minister, publiek 
gaat bemoeien met het 
Vlaamse grondgebied wan
neer hij stelt dat de Voer
streek opnieuw moet behan
deld worden met het pakket 
Brussel. Ik wens deze gele
genheid niet te laten voorbi j
gaan om de vergelijking te 
trekken met het feit dat een 
Vlaamse Brusselaar zelfs niet 
aan de stemming mag deelne
men bij aangelegenheden die 
de Vlaamse gemeenschap 
sterk maken. ' 
(VlaamM Raad, Beknopt Vardag, Zitting 
1980-1981. Vargadaring van donderdag 4 
juni 1981. biz. 7). 
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Andrej Sacharov zestig! 

',%^s, Onze wereld 

RSA — Andrej Sacharov de Russische kernfusicus en stri jder voor 
mensenrechten is onlangs zestig geworden. Zijn verjaardag heeft hij 
gevierd te Gorl(i, een industrie-stad aan de Wolga waarheen KGB-
agenten hem op 22 januari 1980 hadden versleept Met de verbanning 
van Sacharov werd de dissidentenbeweging van de Sovjetunie van 
haar beltendste voorvechter in de stri jd voor mensenrechten beroofd. 
In de jaren zeventig was de wetenschapper een soort adviesbureau 
geworden, niet alleen voor dissidenten maar voor al zijn medebur
gers. Lange tijd werden Sacharov en zijn levensgezellin Jelena 
Bronner — ook een militant stri jdster voor mensenrechten — voor ar
restatie behoed door de vrees van het Kremlin dat sancties tegen Sa
charov de broodnodige samenwerking met Westerse wetenschaps
mensen zouden aantasten. All icht was zijn verbanning uiteindelijk be
doeld als direkte aktie tegen Jimmy Carter die bij zijn ambtsaanvaar
ding in 1976 in een persoonlijke boodschap zijn steun aan de kernfy
sicus tot uiting had gebracht Voorzeker was die verbanning een 
vernedering voor het prestige van de Akademie voor Wetenschap
pen, het enige instituut dat tot op zekere hoogte onafhankelijk van de 
KPSU opereert 

In de Uliza Gagarine 214 Kw 3, 
Gorkij 137 is het een bescheiden 
verjaringsfeest geworden. Gorki 
betekent immers totaal isolement 
en is verboden terrein voor jour
nalisten en bezoekers uit het bui
tenland. Maar, bij de pijnlijke schei
ding van zoveel vrienden en kolle
ga's heeft Sacharov steun gevon
den in de stille aanwezigheid van 
Jelena en zijn boeken. Sacharov 
houdt van de stilte. Hij Is nooit een 
veelprater geweest Bij het spre
ken wil hij helder formuleren en 
even duidelijk begrepen worden. 
Te Moskou was dit met altijd mo
gelijk. Al te vaak ontaardden de 
oplopende wetenschappelijke dis-
kussies in zwierig maar inhoud
loos gezwam.. Daar te Gorki leeft 
hij van herinneringen. Zijn beden
kingen — o.a.m. bij de processen 
van zijn dissidente vrienden — 
zullen later weer opduiken in de 
Samisdat 

Zijn kollega's te Moskou kunnen 
er nog altijd niet bij dat uitgere
kend Andrej Sacharov, wiens hele 
leven in het teken van bescheiden
heid stond, tot een alombekende 
persoonlijkheid is uitgegroeid. 
Toen hij 28 was deed de geniale 
fysicus een reeks ontdekkingen 
waardoor de Sovjetunie eerder 
over de waterstoftxjm kon be
schikken dan de Amerikanen. 

Over zijn eigen bijdrage tot die 
bom zei hij: een mozaïek uit ste
nen die anderen hebben gevorv 
den. Drie keer ontving hij het 
gouden ereteken van „HeW van de 
socialistische arbekJ". Drie keer 
verwierf hij de hoogste steatsprijs. 

Op zijn tweeëndertig was hij het 
jonste lid van de hete Akademie. 
Dit betekende niet minder dan 
levenslange voorrechten, gewaar
borgde welstand, onbeperkte we
tenschappelijke research, uitzicht 
op nieuwe onderscheidingen en 
prijzen. Van dit alles heeft Sacha
rov afgezien om de strijd aan te 
binden tegen oppermachtige wille
keur, en voor een bestel waarin 
gerechtigheid en medemenselijk
heid zouden primeren. Later heeft 
hij dan ook zijn wetenschappelijke 
ontdekking ervaren als een be
dreiging voor de vrede. Vanuit een 
tragische gespletenheid heeft hij 
zich na de eerste ontploffing van 
het helse tuig — te vergeefs — te
gen verder experimenteren ver
ze t De opbrengst van zijn staats
prijzen schonk hij weg voor het 
bouwen van een kliniek. Sacharov 
was eerlijk tegenover zichzelf. 

Diezelfde eerlijkheid — moreel of 
wetenschappelijk — eiste hij ook 
van de anderen. Van meetaf aan 
keerde hij zich tegen de bioloog 
(charlatan) Lysenko, door Stalin 
tot chef van een marxistisch-dar-
winistische biologie gepromo
veerd. 

Sacharov is het produkt van een 
etische traditie binnen de Russi
sche Intelligentsia Hij gelooft in de 
morele normen van goed en 
kwaad, In waarheid, en gerechtig
heid en In de „primauteit" van het 
menselijk geweten waarvan hij de 
haast unieke belichaming is ge
worden. Vanuit zijn rechtvaardig
heidsgevoel verzette hij zich te
gen pogingen om Stalin te rehabili
teren. Dit verzet tegen wat hem 
onbillijk leek, maakte hem ook poli
tiek en sociaal bewust In de 
Praagse Lente zag hij een belofte
vol fenomeen. In de zomer van 
1968 publiceerde hij een memo
randum over het vreedzaam co-
exlsteren van In wezen diametrale 
sociale en politieke systemen. 

Ligt de etische bewogenheid van 
Sacharov in zijn verre oorspron
gen? Tot In de eerste helft van de 
achttiende eeuw waren zijn voor
ouders Russisch-ortodoxe dorps
priesters. Zijn overgrootvader Ni
kolai was een Blegotsnyi, een op
perpriester. Zijn grootvader Iwan 
was advokaat en stichtte om en bij 
de eeuwwisseling een Vereniging 
tot Afschaffing van de Doodstraf. 

Die Iwan kwam bij Lev Tolstoi 
over de vloer. Andrejs vader, Dmi

tri, was niet alleen een bekend 
fysicus maar ook een gewaar-
Bij alle bescheidenheid is Sacha
rov zich bewust van zijn roeping in 
de brutale wereld van vandaag, 
bewust ook van de internationale 
en historische dimensie van zijn 
ideeën. Maar, dit heeft niets veran
derd aan zijn bescheidenheid, zijn 
eenvoudige benadering van men
sen en dingen. De betekenis van 

zijn wetenschappelijk werk ver
dwijnt achter de morele draag
wijdte van zijn haast messianisti
sche persoonlijkheid. Sacharov is 
het antwoord op de vraag wat in 
deze uitzichtloze tijd nog het ge-
kx)f in de toekomst motiveert Hij 
lijkt de verpersoonlijking van de 
Slavische ziel waarin Herder ooit 
het reservaat heeft gezien voor 
een nieuwe menselijke wereld. 

deerd komponist Andrej zelf is 
artistiek aangelegd, schildert en 
musiceert citeert Russische en 
Duitse schrijvers uit het hoofd. Hij 
heeft een voorkeur voor de Duitse 
romanticus Novalis (Friedrich von 
Hardenberg) en zijn aangrijpend 
„Geistllches Lied": wenn alle un-
treu werden, so bleib ich Dir doch 
treu" — een intentieverklaring 
a.h.w. van zijn trouwe Jelena. 

Licht op rood voor Sjimon Peres? 
RSA — De Israëlische verkiezin
gen van 30 juni e.k. (voor de tiende 
legislatuurperiode van de Knes
set) zullen onder kompleet andere 
prognoses gehouden worden dan 
weken geleden mocht worden 
verwacht: de nederiaag van pre

mier Menachem Begin lijkt niet 
langer even onafwendbaar als een 
natuurverschijnsel. 

Reden voor de gewijzigde elekto-
rale verhoudingen is de konfronta-
tie van Israël met Syrië. Hoe het 

De Israëlische aanval op de Iraakse kerncentrale bij Bagdad bezwaart 
de verkiezingspsychose in Israel Peres was duidelijk. „Dit is een verkie
zingsstunt van Begin!" 

touwtrekken over Libanon ook 
verioopt de zwaartepunten van 
de verkiezingscampagne zijn on
herroepelijk verschoven: van soci
ale en ekonomische problemen 
naar tema's van buitenlandse poli
tiek. Voor de socialistische kandi
daat-premier Sjimon Peres en zijn 
Artjelderspartij bestaat nog nau
welijks de kans om problemen als 
inflatie, woningschaarste, immigra
tie — die tot het klassiek-elektora-
le patroon behoren — te bena
drukken. Wat hem nog aan moge
lijkheden overblijft Is beperkt tot 
taktisch maneuvreren. Peres zal 
zich moeten toespitsen op de fun^^ 
damentele verschillen tussen zijn 
partij en de Likoed in de aanpak 
van het krisisbeleid. Uit partijpoli
tieke overwegingen, zo stelt Pe
res, is premier Begin afgestapt van 
de in het verieden gebruikelijke 
metode die er in bestond boven 
partijverschillen heen rugge
spraak te houden met politieke 
tegenstanders over aangelegen
heden van nationale urgentie. In
dien een dialoog tussen regering 
en oppositie verder uitblijft komt 
ook niets terecht van een door de 
socialisten gewenste verstand
houding rond de buitenlandse pro
blemen die Israël onverminderd 
blijven bestoken. 

Die buitenlandse problemen zoals 
bv de rakettenkwestie met Syrië 
eisen voorzeker de aandacht en 
de bezorgdheid van de Israëlische 
kiezer op, maar zijn belangstelling 
gaat evenzeer uit naar de politiek 
van Israël tegenover andere Ara
bische landen die niet zo direkt bij 
de escalatie van spanning en ge
weld zijn betrokken. Een konflikt 
met Syrië b.v. zou de betrekkingen 
met Egypte kunnen vertroebelen, 
ook al heeft president Sadat zijn 
voornemen te kennen gegeven 
niet tussenbeide te komen In het 
Israëlisch-Syrisch geschil. Toch 
zou elke vorm van konfrontatie 
gevolgen meebrengen voor het 
Vredesverdrag en voor de p)olitlek 
>̂ an Israël tegenover de sinds 
1967 bezette gebieden. Vandaar 
de pogingen van Begin om Sadat 
tot welwillende neutraliteit te be
wegen. Zoals donderdag 4 juni uit 
het topberaad Sadat-Begin te 
SJam el Sjuk is gebleken. 

Hoe dan ook Sjimon Peres die 
nooit de drempel van de populan-
teit heeft bereikt waariangs Ben 
Goerion, Golda Meir en Mosje 
Dayan de geschiedenis (en de 
legende!) zijn ingegaan, riskeert 
op 58-jarige leeftijd de laatste tre
de naar de top te missen. 
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Onze wereld 

Craxi mist 
de bal 
RSA — De kristendemokratische 
regering Forlani heeft vorige week 
geprobeerd de brokstukken van 
haar (kristendemokraten, sociaal-
demokraten, socialisten en repu
blikeinen) aan elkaar te lijmen. De 
kans was gering dat de socialisten 
haar hierbij zouden helpen, ook al 
kregen de volgelingen van Bettino 
Craxi beloften van extra-porte
feuilles voorgespiegeld. Voorzitter 
Craxi van de PSI voelt zich door 
president Pertini, tegelijk zijn partij
genoot en vriend in de steek gela
ten, omdat hij niet werd aange
zocht om de 41ste regering ten 
doop te houden. 

De weigering van Pertini om het 
beleid naar de socialisten toe te 
spelen ligt voor de hand. 
Hij wil de Italiaanse kiezer, diep 
geschokt en verontrust door de 
„kriminele aktiviteiten" van de vrij-
metselaarsloge Propaganda Due 
niet opnieuw naar de stembus 
roepen — wat beslist zou gebeu
ren indien de kristendemokraten 
een premier zouden afwijzen die 
niet tot hun eigen schaapsstal be
hoort 
Bovendien ziet Pertini niet in waar
om de Democrazia Cristiana, de 
sterkste partij uit de meerderheid, 
niet zelf en samen met haar linkse 
partners de troebele soep zou 
uitiepelen die de koalitie door een 
paar van haar meest prominente 
vertegenwoordigers — nietwaar 
Adolfo Sarti? — voorgeschoteld 
kreeg. 
Het schandaal van de inmiddels 
berucht geworden vrijmetselaars-
loge heeft een kettingreaktie van 

Craxi 

intern-politieke knaleffekten op 
gang gebracht De Italiaanse kie
zer vraagt zich vertwijfeld af waar 
het verziekte parlementair sys
teem hem uiteindelijk naartoe 
voert. In zijn nek voelt hij al de kille 
adem van autoritaire en totalitaire 
avonturiers. Hij heeft al voor hete 
vuren gestaan maar wat hij nu te 
zien krijgt is om te schreien met de 
pet op: naast de Rode Brigades 
die doelbewust aansturen op ont
reddering is er nu ook een vrijmet-
selaarsloge waarin politieke man
datarissen van diverse pluimage 
zich opmaken om de „konstitutio-
nele rechtsorde" te vernietigen. En 
dan te bedenken dat het hele 
schadaal het werk is van ene 
„grootmeester,, Licio Celli, een 
duister intrigant die toen hij zeven
tien was in de Spaanse burgeroor
log aan de zijde van Franco vocht 
en zeven jaar later weer opdook in 
een Italiaanse brigade die Mussoli
ni tot het bittere einde trouw was 
gebleven! 

Ml-
PERSpektief 
Eigenlijk hebben de PS-ministers Moureaux, Busquin en Dehousse 
gelijk: de CVP ging zo gemakkelijk door de knieën voor het staal, de 
index en de krisislening: dus waarom niet eens met de Voer 
proberen? Met een ongehoorde lef hebben de Walen hun spel ge
speeld en de CVP in de hoek gedrongen. Eyskens moet zelfs opnieuw 
gaan vragen of hij nog wel een meerderheid heeft in het parlement De 
koalitie staat op springen, ook na het doodvonnis dat Tindemans in 
een vrije tribune van Le Soir heeft getekend voor zijn vriend Eyskens. 
Na Martens wordt dus ook Eyskens afgemaakt-

IN De Standaard zegt Ruys dat 
de regering op sterven na dood 

is: „Maar, nog eens, de eerste 
minister was een verwittigd man. 
De toegeeflijkheid van haar part
ners in de onderhandeling over 
het staal, heeft de Pdrti Socialiste 
een ruime armslag bezorgd. Zij 
maakt er zonder tijdverlies ge
bruik van, met het oog op de 
elektorale botsing in de herfst 
Met dit jongste incident dat een 
verontrustend licht werpt op de 
evolutie van de ministeriële plich
tenleer, en dat aansluit op de 
veroordeling van het kabinetsbe
leid door Tindemans, lijkt het im
mers vrijwel zeker dat de koalitie 
in september — wanneer de vol
gende reeks van besparingen en 
belastingverhogingen ter sprake 
komt — aan stukken breekt De 
samenhang is helemaal zoek. De 
regering geraakt langzaam in staat 
van ontbinding". 

WAAROM eigenlijk heeft de 
PS nu het strijdros van de 

Voer bestegen? Wil de PS dan de 
CVP voor zijn, en zelf goede elek
torale uitgangsposities kiezen? 
Want iedereen weet dat de rege
ring, zeker in het najaar, naar de 
haaien gaat. 
Hugo Camps in Het Belang van 
Limburg: „Waarom dan plots toch 
die opgeklopte Voer-herrie? We 
hebben hier te maken met een 
vulgaire strategie die moet leiden 
naar een elektorale positiedek
king. Door hun Voer-hetze hebben 
de Waalse socialisten in wezen al 
afgehaakt van hun bestuurdersrol 
Allicht omdat ze de dramatische 
opgave van de begroting voor 
1982 toch niet aankunnen, hebben 
ze door de ontketening van een 
kommunautaire rel hun politieke 
vaandelvlucht proberen te verleg
gen naar een populistisch tema. 
Overigens zijn de socialisten niet 
de enigen die voor deze regering 
geen toekomst meer weggelegd 
zien. Vorige vrijdag heeft CVP-
voorzitter Tindemans in een vrije 
tribune van Le Soir eveneens een 
doodvonnis uitgesproken over het 
kabinet-Eyskens. Tindemans 

schreef toen de malaise binnen de 
CVP toe aan het troosteloos ge
knoei van de regering. Het was 
een grove oorlogsverklaring aan 
zijn eigen ministers waardoor het 
vertrouwen in het kabinet al impli
ciet werd opgezegd. De socialis
ten hebben dit proza natuuriijk 
ook gelezen en legden daarop op 
hun beurt eerste minister Eyskens 
onder een elektoraal trommelvuur 
Dat ze daarbij de Voer als schiet
baan gebruikten, getuigt van een 
onvoorstelbare benepenheid. 
Het bewijst ook dat ze om de 
eenheid van dit land helemaal niet 
meer bekommerd zijn, want elke 
kommunautaire eskalatie kan er 
nu een teveel zijn om de ontbin-
dingsstroom nog ingedijkt te hou
den. Dit is dus politiek van onder 
de gordel". 

OOK in Het Volk w/ordt de link 
gelegd met de onpopulaire 

BTW-verhogingen, die de PS op 
die manier wil doen vergeten. 
Want naast het Waalse staal, moe
ten we nu nog meer gaan betalen 

om een gaatje in de begroting te 
dichten. 
In elk geval hebben Busquin en Co 
zich voor Vlaanderen onmogelijk 
gemaakt: „De Waalse socialisti
sche ministers hebben mede de 
verantwoordelijkheki genomen 
voor de jongste BTW-verhogirh 
gen. Is het omdat zij schrik hebben 
van de oprisf»ngen van hun ach
terban over de ongunstige resulta
ten van de regujnalizering en over 
de verhoging van een aantal klein
handelsprijzen, dat zij nu de aan
dacht willen afleiden en terug op 
de kommunautaire toer gaan? Het 
geeft alleszins blijk van een totaal 
gebrek aan verantwoordelijk
heidszin. 

Maar zelfs wanneer men vandaag 
tot een kompromis komt en minis
ter Busquin zou inbinden, blijft de 
vraag bestaan of de Vlaamse be
volking het verdere gezag kan 
aanvaarden van een man, die de 
partijdigheid zo ver doortrekt, dat 
bijzijn eigen rijkswachters (omdat 
het Vlamingen zijn) aanvalt en zich 
dus ontpopt als een Wallingarh 
tisch fanaticus." 

O P dit ogenblik (dinsdagavond) 
weten we nog niet wat Spl-

taels gaat zeggen. Maar ook als de 
PS nu Inbindt, dan mogen we ons 
binnenkort aan een nieuw PS-
offensief verwachten. Zij geven 
niet af en rekenen op de zwakte 
van CVP en SP. Dan zullen ze op 
het gepaste moment toeslaan. In
tussen wordt Eyskens ook door 
Het Laatste Nieuws aangemaand 
om voet bij stuk te houden: 

„Premier Eyskens mag voor deze 
chantage echter niet zwichten in
dien hij zijn imago van brugge
brouwer, dat hij zichzelf toebe
deelde, niet wil verliezen vooraleer 
hij zijn eerste kunstwerk heeft 
verwezenlijkt 

Hij moet Busquin en consoorten 
voor een duidelijke en ondubbel
zinnige keuze plaatsen wanneer 
hij de minister vandaag op het 
matje roept: er zich bij neerleggen 

dat de Voer Vlaams is en blijft of
wel weggaan. 
lEyskens moet de Waalse socialis
ten hun verkiezingspleziertje dan 
maar gunnen. Maar dan ook zon
der Waals staalplan, waarvoor 
Vlaanderen zich meer opofferin
gen moet getroosten dan de kies
arrondissementen van Spitaels, 
Busquin, Moureaux en andere on
ruststokers." 

lyUNNEN we de hele rel niet als 
• ^ volgt samenvatten: Eerst 
hebben de Vlamingen miljarden 
moeten afdokken voor onleefba
re Waalse bedrijven. En als dank 
worden van Vlaanderen ook nog 
mensen en grondgebied afgeno
men. Als CVP en SP ook hier dur
ven toegeven, verdienen ze een 
rammeling die ze nooit meer te 
boven komen. Dat is een taak 
voor de Volksunie! 

Tegen deze en andere Waalse arrogantie in onze Voer betoogt de VU 
op zondag 4 oktober a.s.! 

KONINKRUK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIËN 

Bijzondere lening 1981 
TRANCHE 1 - 1981-1991 

RENTE - 1 3 % 's Jaars vanaf 1 juli 1981. 
Betaalbaar op 1 Juli van de jaren 
1982 tot 1991. 

AFLOSSING - Uitsluitend door terugkoop. 

TERUGBETALINGSPRIJS op 1 juli 1991: 
tegen het pari van de nominale waarde even
tueel verhoogd met een waarborgpremie 
vastgesteld met verwijzing naar de Europese 
rekeneenheid, ECU. 

FISKALE VOORDELEN: 
1) Inkomsten vrijgesteld van personenbelas

ting, behoudens toepassing van de roeren
de voorheffing; 

2) vrijstelling van successie- en schenkings
rechten; 

3) aanvaard ter betaling van successierech
ten. 

TRANCHE 2 - 1981-1988 

RENTE 13 % 's jaars vanaf 1 juli 1981. 
Betaalbaar op 1 juli van de jaren 
1982 tot 1988. 

AFLOSSING — Uitsluitend door terugkoop. 

TERUGBETALINGSPRIJS: 
Tegen het pari op de eindvervaldag van 1 juli 
1988. 

FISKAAL VOORDEEL: 
Voor de toepassing van de vennootschapsbe
lasting worden de inkomsten van de effekten 
tot beloop van 5 % gelijkgesteld met vrijge
stelde roerende inkomsten. 

UrrOIFTEPRUSt Voor de 1ste tranche 100 %. 
, Voor de 2de tranche 97 %. 

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving. 
Beide tranches zijn vertegenwoordigd door toonderobligaties van 

5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 frank. 
De coupures van 5.000 frank worden slechts als bijp)assing afgeleverd. 

Inschrijving op beide tranches 
van donderdag 11 tot dinsdag 30 juni 1981 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België en bij 
de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen 
van de openbare sektor en spaarkassen. 

OFFICIËLE NOTERING - De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd. 

Brussel, 3 juni 1981. De Minister van Financiën, 2 

R VANDEPUTTE -ö 
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VU-Dendermonde klaagt 

werking DDS aan 
Op dinsdag 9 juni 1981 hield de 
Volksunie van het arrondissement 
Dendermonde een perskonferen-
tie rond het beleid van de Inter-
kommunale DDS (Dender-Durme-
Scheide). 
Het Lebbeekse VU-gemeente-
raadslid Johan De Mol kwam 
reeds herhaaldelijk met gefunde-
rede en sterk gestoffeerde inter
pellaties in de algemene vergade
ring van DDS aan bod, maar vond 
bij de machtswellustige CVP-he-
gemonie aldaar geen gehoor. 
Het arrondissementele VU-be-
stuur achtte het dan ook noodza
kelijk zijn standpunten in een pers-
konferentie kenbaar te maken. 
Eerst en vooral is er de problema
tiek rond het Donkmeer. In dit 
volgens het Voorontwerp-Ge
westplan als natuurreservaat be
stemd gebied, liet DDS reeds in 
1973 — aanvankelijk zelfs zonder 
vergunning — overgaan tot een 
zandwinning van 25 ha. Aan KB's 
en BPA's werd feestelijk de voe
ten geveegd. Zelfs het definitieve 
gewestplan dat na het beëindigen 
van de zandontginning voorziet in 
een parkgebied, bleek voor DDS 
maar een vodje papier. De vernie
ling door de onwettelijke werken 
van DDS aangericht is zonder 
meer katastrofaal voor flora en 
fauna van dit uitzonderlijk natuur
gebied. 

Daarnaast werden een aantal vol
komen onwettelijke reliëfwijzigin-
gen in en om de oevers van het 
Donkmeer aangebracht Deze orv 
wettelijkheden gebeurden alle bin
nen een bij KB geklasseerd land
schap! 
Intussen wordt verder lustig voort-
geknoeid. De Volksunie eist een 
einde te stellen aan deze onwette-
lijkheden, natuurschendingen en 
vernietigingen. De Volksunie wil 
een gans ander beleid dat reke
ning houdt met de ecologische 
waarde van het Donkmeer. 

Een tweede punt vormen de werk
zaamheden van „Verko", de firma 
die huisvuil verwerkt door zgn. 
„kompostering". De kritiek van de 
Volksunie richt zich vooral op de 
wijze van samenstelling van Ver
ko, de volstorting van aandelen op 
de Raiffeisenkas, de te hoge prijs 
van het aangeboden kompostpro-
dukt en het onwettelijk gedrag van 
een beheerder-notaris. Bovendien 
leidde de volslagen onkunde van 
de Boerenbond aangaande de 
koijiposteringtechniek en de des
betreffende markt binnen de kort
ste tijd tot een katastrofale finan
ciële situatie van Verko. 

De Volksunie eist dan ook dat 
de beheersvorm van Verko drin
gend wordt herzien en dat de 
komposteringsafdeling vooral ge
bruikt wordt waarvoor ze be
stemd was nl. de kompostering 
van huishoudelijke afval. 
De V U eist tevens duidelijkheid 
aangaande de dubbelzinnige rol 
die de Boerenbond in gans de 
produktie- en distributieketen 
spjeelt Verder dringt de VU erop 
aan dat de honderden miljoenen 
die werden geïnvesteerd niet 
meer verkwanseld zouden wor
den in een twijfelachtige onderne
ming maar ten nutte van de ge
meenschap zouden worden aan
gewend. 

Ten slotte wil de Volksunie de 
politieke touwtrekkerij aan de 
kaak stellen waarvan een voor
beeldige buurtwerking in een nieu
we woonwijk te Wichelen, rond de 
uitbouw van woonerf en speel
plein, de dupe werd. 

m Leefmilieu 

VU eist maatschappijdebat over energie! 

.•.•?.:'iV 

De Volksunie heeft als enige partij in dit land ge
reageerd op het „uitrustingsdossier" dat het be-
herskomitee van de Belgische elektriciteitsbedrij
ven midden verleden week heeft gelanceerd. 

De elektriciteitsproducenten willen dat de mi
nister van Ekonomische Zaken tegen 26 juli a.s. de 
toelating geeft om het bestaande kernpark met 
twee kerncentrales (met elke een vermogen van 
1300 megawatt) uit te breiden. De centrales zou
den kunnen gebouwd worden te Doel (zie de foto). 
VU-voorzitter Anciaux riep vliegensvlug de pers 
samen en protesteerde met klem tegen de eis die 
hij kortweg „onduldbaar" noemde. Anciaux vond 
het schandalig dat de beslissing over de hoofden 

van de bevolking — die steeds minder en minder 
bij de besluitvorming betrokken wordt — zou 
genomen worden. Op een ogenblik, zo stelde de 
VU-voorzitter, dat men zich steeds kritischer te
genover de kernenergie gaat opstellen denkt men 
bij ons aan een fikse uitbreiding daar waar het 
onderzoek naar zachte energiebronnen niet op
schiet Verder eiste Anciaux dat de regering, 
vooraleer zij een beslissing zou nemen, het reeds 
lang beloofde energiedebat zo'u organizeren. An
ciaux sprak zelfs van een „maatschappijdebat" 
omda^de keuze van energiebronnen bepalend is 
voor de maatschappij waarin wij morgen zullen le
ven. Het antwoord is aan de regering! 

Voor het behoud van de groene Voordries 

Volksunie-Gentbrugge betoogt zaterdag! 
Zaterdag 13 juni organizeert 
de Gentbrugse Jeugdraad 
een protestwandeling door 
de straten van Gentbrugge. 
De optocht is gericht tegen 
de verkaveling van de Voor
dries en voor de aankoop 
van dit enig stukje groen 
Gentbrugge als bos- en re-
kreatiegebied. 
De sterke VU-afdeling Gent
brugge verleent haar volle
dige steun aan het initiatief. 
In het VU-streekblad „De 
Weergalm" dat sinds 17 jaar 
op 10.000 eksemplaren huis 
aan huis wordt verspreid 
wordt de bevolking van 

Gentbrugge opgeroepen om 
deel te nemen aan de beto
ging. 
De Volksunie is de enige 
partij die zich zowel op lo
kaal als op nationaal vlak 
van in den beginne heeft 
ingezet tegen de verkave-
lingsplannen van de CVP-
BSP-koalitie. Raadslid Ver-
paele heeft het Volksunie
standpunt herhaaldelijk met 
klem verdedigd in de ge
meenteraad en senator Van 
Ooteghem is bij de opeen
volgende Staatssekretaris-
sen van de Vlaamse Ge
meenschap tussenbeide ge

komen om de Voordries te 
redden. 

Beide VU-mandatarissexi 
hebben trouwens bij het kol
lege van Burgemeester en 
Schepenen bezwaar aange
tekend tegen de verkave-
lingsaanvraag. 

Steun de Volksunie en de 
GJ . in de stri jd voor het 
behoud van de Voordries en 
betoog met ons mee. Verza
melen zaterdag 13 juni om 
15 uur op de parking van het 
Dienstencentrum, Kasteel
straat Gentbrugge. 

V.G. 

Boerenmarkt Pajottenland: 
een zondagskind op zaterdagnamiddag 

De boer als zelfstandige onder
nemer loopt vandaag groot ge
vaar. Hij staat op het punt om te 
verdwijnen. De grootschalige 
landbouwindustrie heeft immers 
de kontrole over aankoop, aan
leg, verwerking en verkoop van 
hoeveprodukten in haar forse 
greep. De boer blijft aldus een 
soort uitvoeringsfunktionaris, 
heeft geen vat meer op de kwali
teit van het voedsel en staat met 
gebonden handen bij het prijzen-
beleid. 
Deze maatschappelijke situatie 
heeft nare gevolgen: opduikende 
armoede en wegkwijnende ar
beidsvreugde. 

Boerengroep Pajottenland, een 
onafhankelijke groep van boeren 
en belangstellenden, tracht deze 
uitfralling de pas af te snijden. De 
jonge, dynamische voorzitter, 
boer Etienne Van Cutsem (Vle
zenbeek) wil in de eerste plaats 
konkrete aktie voeren. 
Vandaar o.a de boerenmarkt met 
als doelstelling: rechtvaardige en 
gezonde voeding brengen van 

producent tot konsument tegen 
schappelijke prijzen. 
Bij de voorbereiding en de uitwer
king van dit projekt kreeg de 
Boerengroep Pajottenland de on
voorwaardelijke steun en mede
werking van Opbouwwerk Pajot
tenland en samenlevingsopbouw-
orgaan erkend door het ministerie 
Nederlandse Kuituur. 
Vorige zaterdag was het zover. 
Om drie uur startte de eerste 
boerenmarkt in het Pajottenland 
met fanfaremuziek, zon en veel 
volk. Een vijftiental producenten 
nam bezit van het Gaasbeekse 
dorpspteintje. Jonge en verweer
de boeren boden jeen beetje on
wennig maar met veel ijver groen
ten, aardbeien, eieren, melk, boter, 
rijstpap en andere levensmiddelen 
aan. 

Julien Keymolen, voorzitter Op>-
bouwwerk Pajottenland, verklaar
de in een korte toespraak dat zijn 
vereniging graag meewerkt aan 
dit initiatief. Jonge boeren die in 
hun beroepssituatie koers kiezen 
voor duidelijkheid moeten worden 
geholpen, zei hij met nadruk. 

Wies de Troch, de denker achter 
de Boerengroep, riep producen
ten en konsumenten op metter
daad mee te werken aan het op
nieuw ekonomisch gezond en so
ciaal rechtvaardig maken van de 
aloude boerenstiel. 
Burgemeester Bascour dankte de 
organizatoren voor de keuze van 
de deelgemeente Gaasbeek als 
marktplein. De kerngemeente 
Lennik bezit reeds 1002 jaar het 
marktrecht Voorwaar, meende 
Bascour, liggen evenveel jaren 
weggelegd voor de kersverse 
boerenmarkt 

En de VU? 
De Volksunie die het princiep van 
de kleinschaligheid in het pro
gramma heeft staan, juicht van 
harte dergelijk initiatief toe. Van
daar ook dat zich bij de initiatiefne
mers het Leeuwse VU-gemeente-
raadslid en ondervoorzitter van de 
Partijraad, Daan Vervaet bevindt 
Hij dacht dat in deze doemden
kerstijd het ontstaan van deze 
boerenmarkt een hartversterken
de gebeurtenis is! 
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Pleidooi voor Vlaams onderwijspakt 
v u stelt pasklaar programma voor 

onderwijsvernieuwing voor 
Op 27 mei jl. bereikte de Nationale Schooi-
paktitommissie een voorlopig akkoord over 
een gedeeltelijke uitvoering van de vernieuw
de Schoolpaktwet van 11 juli 73. Voorwaar-
delijker en restriktiever kan het nauwelijks. 

Na ruim acht jaar wederzijdse veto's laat het 
politiek akkoord nu wat ruimte voor een 
spoedige verwezenlijking van de broodnodi
ge rationalisering voor het secundair onder
wijs, de inwerkingtreding van de Fondsen 
voor Schoolgebouwen, de oprichting van een 
Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, de 
instelling van de Raad voor Pluralistisch 
Onderwijs-

Er is evenwel nog geen enkel vergelijk over 
bij voorbeeld een statuut voor de leerkrach
ten in het gesubsidieerd onderwijs-
De traditionele partijen, zorgvuldige bewaar
ders van hun vetorecht in de Schoolpaktkom-
missie, hadden in de kortstondige drieledige 
regering (in mei '80) een „zekere consensus' 

bereikt over de hangende schoolpakt-vraag-
stukken. Maar het werd uiteindelijk een ak
koord over een patt-situatie. 

Twee aktuele details die alweer negatief zijn: 
dinsdagmorgen werd in de kamerkommissie 
voor onderwijs op een VU-voorstel, om te be
letten dat de „metodescholen"zouden dood
geknepen worden, negatief gereageerd. In 
verband met de vorming van „schoolgemeen
schappen" vtorói voor de taaigrensgebieden 
evenmin een glimp van federalistische reflex 
opgevangen-

Tegenover het bekvechten en de vetopolitiek 
van de Vlaamse traditionele partijen stelt de 
VU een pasklaar programma om het onder
wijsbeleid te vernieuwen, te saneren, de strijd 
van schoolnetten ongedaan te maken, en 
uiteindelijk ook via federalisering de kwaliteit 
van het onderwijs in onze scholen te verbete
ren. Het VU-plan werd deze week woensdag 
aan de pers voorgesteld. 

Meer dan twintig jaar Echternachprocessie ... en ghettovorming 
Op het einde van de zestiger 
jaren was er een brede maat
schappelijke stroming aanwezig 
om het Schoolpaktprotokol van 
1958 te herzien. 

Bij alle betrokkenen in het onder
wijs, en zelfs ook bij de politieke 
partijen, was de overtuiging ge- • 
groeid dat het Schoolpakt niet 
méér geweest was dan een wa
penbestand tussen de onder
wijszuilen. De mening won veld 
dat er een dam moest opgewor
pen worden tegen de ongebrei
delde scholenbouw, dat de tijd 
rijp was voor de wegwerking van 
de sociale en menselijke diskri-
minaties. 

Bovendien vond men dat er le
venskans moest gegeven wor
den aan nieuwe onderwijsexperi
menten zoals de pluralistische 
gemeenschapsschool, in de 
hoop dat die de weg naar samen
werking kon effenen. 

Vanuit deze duidelijke wil om het 
scholenvraagstuk te herdenken 
in de richting van een vernieu
wend onderwijsbeleid, onderte
kende de Volksunie op 23 fe
bruari 1973 de Schoolpaktproto-
kollen. 

De wetten van 11 juli 1973 en 17 
juli 1975 werden weinig meer dan 
een serie nieuwe financierings
akkoorden onder voorbehoud 
van wederzijdse rationalizatie-af-
spraken; de opheffing van enkele 
brutale diskriminaties in het ge
subsidieerd onderwijs, evenwel 
in ruil voor een stabiliteitsstatuut 
voor het personeel en het fiat 
voor de oprichting van een plura
listische school, voor zover die 
vanuit het vrij onderwijs tot 
stand kwam. 

Vijf miskieumen 
Na 1973 werd de klok evenwel te
ruggezet Tot op vandaag geeft 
alles de indruk dat toen een unieke 
kans verbeurd werd om het beleid 
op nieuwe sporen te zetten. 

• Het keurslijf van de Nationale 
Schoolpaktkommissie heeft in de 
voorbije acht jaar een bijzonder 
nefaste rol gespeeld, en dit in een 
periode waarop het maatschappe
lijk vernieuwingsproces duidelijk 
een einde nam. Enerzijds waren 
de beoogde oplossingen in beide 
landsgedeelten volkomen ver
schillend door het totaal andere 
scholenbestand. Anderzijds wa
ren de drie traditionele partijen 
naar zes geëvolueerd; alle zes 
bleven met de regelmaat van een 
klok hun vetorecht hanteren. 

• Tweede konstante was de kul-

tus, het gehele scholenbestand op 
te delen in twee grote filosofisch-
ideologische belangenzuilen. 
Reeds in 1975 vielen talloze ge
meentescholen onder de uitver
koop tussen het vrij confessioneel 
en het Rijksonderwijs. Vandaag 
worden zij opnieuw tot ideolo
gisch kleur-bekennen gedwongen. 

De patetische oproepen van de 
„vergeten" en niet op te delen 
metodescholen (Steiner-, Decroly 
en Montesorischolen) was een 
overduidelijk teken aan de wand. 

• Derde konstante bleek het 
streven naar steeds toenemende 
partijpolitieke greep op de twee 
grote netten: 

— In het vrij konfessioneel onder
wijs nam de partijpolitieke druk 
toe naarmate de laïcizering van 
het onderwijzend personeel ver-

Geen gehoor... 
Getrouw aan haar opvattin
gen en de t>esluiten van haar 
kongressen heeft de Volks
unie steeds vooropgesteld 
dat Vlaanderen in staat moet 
zijn een volwassen en open 
onderwijst>eleid te verwezen
lijken. 

De VU heeft in Kamer en 
Senaat onafgebroken gepleit 
voor een verdraagzaam en 
een vernieuwend onderwijs
beleid. Zij ttetreurt dat zij tot 
op heden geen enkele steun 
mocht genieten van welke 
traditionele partij ook. Zelfs 
haar wetgevende initiatieven 
die betrekking het)ben op het 

wegwerken van diskrimina
ties werden niet eens in de 
paHementaire onderwijskom-
missies t>ehandeld. 
In vertjand met de nog aan
slepende schoolpaktpnMe-
men noteren we, sinds '74, 12 
ingediende VU-voorstellen. 
Voor dezelfde periode tellen 
we ook 15 wetgevende VU-
initiatieven inzake wegwer
king van diskriminaties tus
sen de onderwijsnetten, 13 
inzake t)estrijding van diskri
minaties tussen de gemeen
schappen, en 7 met betrek
king tot de nodige kwaliteits
verbetering van het onder
wijs voor alle schoolnetten. 

der schreed. Deze inmenging 
werd vooral merkbaar bij bevor
deringen tot direktiefunkties, die 
op hun beurt heten bij te dragen 
tot „meer betrouwbare" aanwer
vingen en benoemingen. 
— Het Rijksonderwijs blijft intus
sen de gevangene van het gecen-
tralizeerd machtsmechanisme van 
de toevallige minister van Nationa
le Opvoeding. De tijd blijkt defini
tief voorbij dat er een leerkracht In 
dienst komt (zelfs in het bijzonder 
tijdelijk kader) zonder in het bezit 
te zijn van de juiste partijlidkaart 
Dit is niet alleen vandaag het geval 
onder een socialistisch onderwijs
minister; het was even brutaal 
onder de liberale machtsuitoefe
ning (1974-1977), waar zelfs de 
administraties zoals die van de 
Rijksfondsen voor Schoolgebou
wen volgestouwd werden met' 
„weidenkenden". Het vernieti-
gingsbesluit van de Raad van Sta
te wordt tot op heden niet ofjge-
volgd... 

De partijpolitieke greep op het 
onderwijs werd bovendien institu
tioneel bekrachtigd door het opde

len van de onderwijsbevoegdhe-
den naar een minister voor het 
gesubsidieerd en een minister 
voor het Rijksonderwijs. 

• Een vierde konstante blijft het 
wegdeemsteren van het enig kri-
terium dat totnogtoe buiten de 
schooloorlog werd gehouden: dat 
van de kwaliteit van het onderwijs. 
Terwijl het Rijksonderwijs op pe
dagogisch onvoorbereide manier 
overstapte naar het onderwijs van 
net type 1 (het Vernieuwd Sekun-
dair Onderwijs) en dit tot ideolo
gisch wapen promoveerde, bleef 
het vrij onderwijs zijn aanhanke
lijkheid tot het traditionele onder
wijs van het type 2 betuigen. Dit 
werd plaatselijk soms gedegra
deerd tot wapen in de onderlinge 
machtsstrijd. 

• Een vijfde konstante is die van 
de onwil tot besparing en inkrim
ping van de onderwijsbudgetten. 
Terwijl de financiële ineenstorting 
steeds erger wordt, durft geen 
enkele traditionele partij op dit 
ideologisch geladen terrein ernsti
ge besparingen aankondigen. 
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Meent men het ernstig met een gelijke behandeling van de ge
meenschappen op onderwijsgebied, dan dient in de toekomst 
de begroting van Nationale Opvoeding opgedeeld te worden 
volgens het enig aanvaardbaar criterium: de schoolbevolking. 
Tot op heden is er een wanverhouding ten nadele van 
Vlaanderen. 
Zelfs afgezien van de fondsen voor wetenschappelijk onder
zoek en de jaarlijks terugkerende bijkredieten voor de Frans
talige begroting voor onderwijs, derft de Vlaamse gemeen-
scfiap een bedrag dat 2 miljard benadert! 
Bij een objektieve herverdeling van de begrotingskredieten 
zou Vlaanderen in staat zijn, jaarlijks 2 miljard besparingen op 
de onderwijsuitgaven te doen, zonder dat dit op enigerlei wijze 
de huidige onderwijsengagementen in het gedrang zou bren
gen. 

Sanering 
van lasten 
Het Schoolpaktakkoord van 27 
mei 1981 zal allerminst leiden naar 
een inkrimping van het Jaarlijks 
onderwijsbudget 
• Het rationalizatie- en program-
matieplan werd immers zorgvuldig 
ontworpen naar de maat van de 
thans bestaande onderwijsinrich
tingen. Het voorziet bovendien in 
de fusie (in plaats van afschaffing) 
van onleefbare inrichtingen, van 
verlaagde splitsingsnormen voor 
het type 2, in een uiterst voordelig 
normenstelsel voor het Ver
nieuwd Secundair Onderwijs, in 
een volle direktiewedde vanaf 3 
leerlingen, in biezonder voordelige 
personeelswaarborgen, in omka-
deringspersoneel bij het vormen 
van schoolgemeenschappen en in 
voorkoming van verdere school-
sluiting. 
• De oprichting van een onaf
hankelijke nationale dienst voor 
het leerlingenvervoer zal een 
nieuw budget van 4 a 5 miljard per 
jaar vergen. 
De steeds toenemende wildgroei 
van onderwijsvoorzieningen in an
dere Departementen dan dat van 
Nationale Opvoeding heeft even
zeer een onverantwoorde toe
stand als gevolg, die buiten de 
schoolpaktakkoorden en dus bui
ten elke rationalizatieverplichting 
valt 
• Er is ook nog steeds geen 
begin van rationalizering voor het 
onderwijs voor sociale promotie. 
• De VU stelt voor dat in de 
schoot van de Nationale School-
paktkommissie onmiddellijk ge
start wordt met een technische 
werkgroep die tot taak heeft voor
stellen uit te werken voor indijking 
van de onderwijsuitgaven. 

Gelijke kansen 
voor leerkrachten 
De ideologische verzuiling is der
mate alomvattend geworden, dat 
in elk van de netten de leerkrach
ten reeds gekatalogeerd worden 
naar de onderwijsinstellingen die 
de ouders voor hen kozen: basis 
en secundair onderwijs. Rijksgedi-
plomeerden met konfessionele se
cundaire studies komen haast niet 
meer in aanmerking voor een be
trekking in het neutraal onderwijs. 
Hetzelfde geldt in het konfessio
nele net 
Als basis voor gelijke toekomst
kansen voor de leerkrachten zou 
een hernieuwbare pedagogische 
engagementsverklaring dienen te 
gelden, door ondertekening van 
het pedagogisch charter van hetzij 
het konfessioneel hetzij het neu
traal hetzij het pluralistisch onder
wijs. 

En in alle.. 
onderwijsnetten» 
• Het vrij konfessioneel onder
wijs. 
Er dient een volledige gelijkbe
rechtiging te komen inzake wed
den, lonen, vergoedingen en uitke
ringen. De Volksunie verwijst 
dienaangaande naar haar vijftien 
wetgevende initiatieven in Kamer 

en Senaat die hadden kunnen 
leiden tot de opheffing van de 
diskriminaties van het vrij konfes
sioneel onderwijs. 

• Het gemeentelijk-provinciaal 
onderwijs. 
De Volksunie heeft de gemeente
school steeds beschouwd als de 
volksschool en dus de aangewe
zen lokale gemeenschapsschool 
bij uitstek. Ook aan het gemeente
lijk onderwijs dient de gelegenheid 
geboden, volwaardig basisonder
wijs in te richten. Dit is niet het ge
val zolang het gemeentelijk onder
wijs niet kan beschikken over ei
gen kleuterafdelingen. 

• Het Rijksonderwijs 
De Volksunie pleit voor oprichting 
van een onalhankelijke inrichten
de macht voor het Rijksonderwijs, 
in de vorm van een parastatale C 
en geleid door de voorstanders 
van dit net De VU betreurt de 
Kongresbesluiten van de CVP, 
waarbij-een pluralistische samen
stelling wordt gevraagd van de 
inrichtende macht van het Rijksorv 

De Volksunie waarschuwt met 
klem voor een nieuwe schoolnet-
tenstrijd die zich reeds aandient 

• Pedagogische experimenten 
Bestaande en eventueel toekom
stige „metodescholen" dienen op 
volstrekt gelijkwaardige manier 
behandeld te worden als de grote 
netten. Dit geldt zowel voor de 
Steiner-, Decroly- en Montessori
scholen als voor elk ander ver-

Naar een 
Vlaams 
onderwijspakt-

De verschillende benadering in 
beide landsgedeelten van een ver
schillende onderwijsstruktuur 
dwingt steeds duidelijker tot een 
federale aanpak van het onder
wijs. Deze federale aanpak wordt 
des te noodzakelijker, vermits be-

Gelijke kans, treed overleg, 
sanering en federalizering 

derwijs. Dit standpunt is niet van 
aard om de minorizatievrees van 
de Vlaamse vrijzinnigen weg te 
nemen. 

Aan de scholengemeenschappen 
van het Rijksonderwijs moeten de 
ruimste vormen van autonomie 
worden gegeven, ondermeer inza
ke het recht tot aanwerving van in-
terimaire leerkrachten. 

nieuwd onderwijsexperiment dat 
moet kunnen kaderen In een 
breed opgevatte Experimenteer-
wet 

Eenzelfde toekomstkans moet 
worden geboden aan de pluralisti
sche gemeenschapsschool, die de 
Volksunie vanuit pedagogisch en 
maatschappelijk oogpunt waarde
vol acht 

f/.*4^ 

Sparingen in de onderwijsbudget
ten immanent zijn en de schoolse 
situatie in beide landsgedeelten 
niet te vergelijken is. 

De Volksunie acht de kulturele 
autonomie een schimmenautono-
mie, zolang het gehele onderwijs
beleid niet onder de rechtstreekse 
bevoegdheid van de Vlaamse ge
meenschap valt Zij heeft het vol
ste begrip voor de delikate aspek-
ten die deze federalizering in zich 
sluit zodat het voor de hand ligt 
dat ze behoedzaam moet voorbe
reid en uitgetest worden. 

Inzonderheid met deze tjegrijpelij-
ke terughoudendheid voor ogen 
pleit de Volksunie voor de goed
keuring van een nieuw Schoolpakt 
voor een periode van zes jaar: 
1981-1987. 

Dit nieuw Schoolpakt zou aldus 
over zes jaar in elk van de belde 
volksgemeenschappen op zijn 
waarde en zijn haalbaarheid kun
nen worden uitgetest Binnen 
deze (overgangs)periode kan de 
Nationale Schoolpaktkommissie 
als beroepsinstantie gehandhaafd 
blijven. Alle nationale Fondsen en 
Raden zouden in twee federale 
kamers opereren, maar voor ple
nair beraad kunnen samenge
bracht worden. De Volksunie is 
ten stelligste overtuigd van het 
uiteindelijk positief resultaat van 
zes jaar experimenteerperiode. 

waarna in 1987 tot een eigen 
Vlaams en eigen Franstalig onder-
wijspakt kan overgegaan worden. 
De uitwerking van een gefederali-
zeerd onderwijspakt over een 
overgangsperiode van zes jaar 
zou in drie fazen kunnen verlopen: 

• Tijdens een eerste faze (1981 -
1982) kunnen technische kommis
sies binnen het kader van de 
nationale Schoolpaktkommissie 
de modaliteiten bespreken tot in
voering van de totale gelijkwaar
digheid van alle netten en pedago
gische expenmenten, alsmede 
voorstellen overmaken die kun
nen leiden tot evenwichtige be
sparingen. 

• Tijdens een tweede faze 
(1982-1986) zou de Nationale 
Schoolpaktkommissie opgesplitst 
worden in twee federale kamers 
en belast worden met de uitwer
king van de besluiten van de tech
nische werkgroepen. De Volks
unie wijst er op dat als nooit 
voorheen een unieke kans get>o-
den wordt tot realizade van deze 
tweede faze, vermits alle politieke 
Vlaamse partijen-ondertekenaars 
van de Schoolpaktprotokdlen ge
durende deze periode volgens het 
stelsel van de evenredige verte
genwoordiging deel zullen uitma
ken van de Vlaamse deelregering! 

• Tijdens een derde faze (1986-
1987) de federalizering van het 
onderwijs mogelijk maken. 

Een breed 
overleg 
Een tweede argument voor het 
VU-aanbod om een nieuw school
pakt af te sluiten voor een beperk
te periode van zes jaar, ligt in de 
noodzaak tot hernieuwd kontakt 
met alle onderwijsbetrokkenen. 
Onderwijsk)eleid moet in eerste 
instantie hun zaak zijn! Dit breed 
overieg dient inzonderheid nieuwe 
prioriteiten voor ogen te houden in 
het licht van de volkomen nieuwe 
maatschappelijke situatie. De ver
nieuwde inzichten van ouders, di-
rekties, leerkrachten en leeriingen 
moeten uiteindelijk de weg effe
nen die na een kwart eeuw 
schoolpakt zal leiden tot een open 
en demokratisch onderwijspakt 
De Volksunie wil aktief bijdragen 
tot deze brede diskussie. Zij 
neemt alvast het initiatief om 
reeds in het najaar alle onderwijs
betrokkenen rond deze tematiek 
te raadplegen. 

11 JUNI 1981 



14 

BRT 1 
1530 Bonjour la France (open 
school) — 16 00 Spel zonder gren
zen — 1800 Beertje Paddington 
— 1805 Huckleberry Finn (fJ — 
18 50 Wie schnjft die blijft (boeken-
magazine) — 1945 Nieuws — 
2010 De Ropers (O - 2035 
Terloops — 21 20 Vogelvnj ver
klaard (O - 2300 Nieuws -
2310 Tennis 

NED 1 
1846 Sesamstraat — 1900 Heidi 
— 1925 Fietscross (reportage) — 
2010 Avro's sportpanorama — 
2050 Loriot (show) - 2137 
Nieuws — 21 55 De ,weet-je-nog-
van-toen"-show (praatshow) — 
2255 Le Bourget (reportage) — 
2330 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Hier is 
Boomer (f) — 1925 Cijfers en 
letters (kwis) — 2000 Nieuws — 
2027 Met zes wordt 't hommeles 
(film) - 2200 Brandpunt - 2235 
Sport op zaterdag — 2300 Wat 
geen oog heeft gezien (dok over 
godsdiensten) — 2355 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine) 
— 20 25 Terreur a bord (tnller) — 
2200 Music circus - 2300 
Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Wissen sie 
es besser'i (kwis) — 2145 
Nieuws — 2205 Der Frauenmor-
der von Pans (film) — 2335 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Die Strasse 
(f J — 2015 TV-wenskoncert — 
21 55 Nieuws - 2200 Das aktuel-
le Sport-Studio - 2315 Rio Gran
de (western) — 055 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Music of 
Man (dokJ - 2105 Wie eine 
Trane im Ozean (tv-film) - 2225 
Kunstgeschichten — 22 40 
Nieuws 

LUX. 
19 00 Nieuws — 19 30 La croisiere 
s'amuse (fJ — 2030 En grandes 
pompes (film) — 2220 L'Homme 
du Sud (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (vanete) 
— 2000 Nieuws - 2030 Numero 
Un (vanete) - 21 35 Dallas (f J -
2230 Paardenrennen - 2330 
Nieuws 

A 2 
1920 Nieuws - 1955 Voetbal 
(finale voor de beker van Frank-
njk) — 2210 Les fils de la liberie 
(fJ - 2305 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Un jeu d'enf er (toneel) — 
2210 Nieuws - 2230 Cine-re-
gards 

BRT 1 
1000 Eucharistievienng uit Sint-
Pieters-Leeuw — 11 00 Konfronta-
tie (debaO — 1200 Nieuws voor 
gehoorgestoorden — 1500 Se
samstraat — 1525 Pollux en de 
blauwe kat (poppenfilm) — 1645 
W K Standaarddansen in Duis-
burg - 1745 Tennis - 1830 
Beertje Paddington (fJ — 1835 
Leven» en laten leven (kwis) — 

TV-programma's 

19 45 Nieuws — 20 00 Sportweek
end — 2030 Het feestkomitee 
(teater) - 2215 Hun stad (RH 
Laing over Glasgow) — 2305 
Nieuws 

NED 1 
1100 Omroepparochie — 1900 
Nieuws — 19 05 20 jaar Amnesty 
International (jubileumkoncert) — 
2000 Het landgoed Amelisweerd 
bij Utrecht (reportage) - 2040 
Galileo (film) — 2305 Nieuws 

NED 2 
1530 Nieuws - 1535 Bolke de 
beer — 1545 De kleine zwerver 
- 1610 Wildernis (dokJ - 1635 
Hennnenngen aan Amsterdam — 
1655 Studio Sport 1 - 1845 
Sesamstraat — 1900 Studio 
Sport 2 - 2000 Nieuws - 2010 
Holland Festival magazine — 20 40 
Humanistisch Verbond — 2045 
Holland Festival 1981 - 2300 
Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le point (debaO -
1930 Nieuws - 2005 Chantons 
Frangais (chansons) — 21 20 Es-
pnt de suite (tv-film) - 2300 
Nieuws 

RTB 2 
1200 Le combat du Lumecon 
(folklonstische stoet in Bergen) — 
1430 Tennis 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Der Wald 
(toneel) - 2215 Nieuws - 2220 
Die Fernseh-Diskussion — 2350 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 19 30 Preussen -
ein Prozess in funf Verhandlungen 
(fJ — 2015 Peter Alexanders Wie
ner Geschichten (show) — 21 15 
Drie verhalen — 2210 Nieuws — 
2225 Nieuwe boeken - 2325 
Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Het dorps
leven in Konchet — 21 00 Aus-
landsstudio — 21 45 Kolner Treff 

LUX. 
19 00 Informatiemagazine — 19 30 
Filmmagazine — 2000 Les Enva-
hisseurs (SF-f J - 21 00 Le Scan-
dale (politiefilm) — 2245 La ville 
au secret (dokJ 

F 1 
1915 Nieuws — 19 45 Franse par
lementsverkiezingen (resultaten 
eerste ronde) — 1 00 Nieuws 

A 2 
17 45 Les turbans rouges (avontu
renfilm^ renfilm) 

F 3 
20 30 Les villes aux tresors (Rijsel) 
— 21 25 Nieuws - 21 40 Special 
Hollywood — 2235 Deux rouqui-
nes dans la bagarre (gangsterfilm) 

Maandag 

BRT 1 
1830 Beertje Paddington - 1835 
Bonjour La France (Open school) 
— 1905 De avonturen van de 
hond Reksio — 1917 Uitzending 
door derden TV en onderneming 
— 19 45 Nieuws — 2015 Vogelvnj 
verklaard (fJ - 2150 Mahalia 
Jackson special — 2300 Nieuws 

NED. 1 
1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1900 Speedy Gon
zales — 1910 Internationale folklo
re — 2015 Voor een bnef kaart op 
de eerste rang (kwis) — 21 05 
Hallo, daar ben ik weer (f J — 21 37 
Nieuws — 21 55 Kollega van de 
paus de Poolse filozoof Kolakows-
ki (portreü — 2250 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws - 1859 Chariies 

angels (f) — 2000 Nieuws — 
2027 Te land, ter zee en in de lucht 
(tobbedanserO — 21 20 De verha
len van John Cheever (f J — 2215 
Aktua tv — 2250 Soap (fJ -
2320 Nieuws 

RTB 1 
1330 Teletekst Perceval - 1930 
Nieuws — 1955 Une journee par
ticuliere (speelfilm) — 21 35 Sax 
(dok over A Sax) - 2210 Le 
combat di lumecon (folklore) — 
2245 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Rebecca 
(fJ - 21 15 Kontraste - 2200 
Milva und Milo (show) — 2230 
Tagesthemen — 2300 Eine Spur 
von Tranen (film) — 055 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Hitparade 
im ZDF — 2015 Aus Forschung 
und Technik (dok) - 21 00 Heute 
Journal — 21 20 Beate und Marei-
le (tv film) - 2310 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Montag-
abend im dritten — 21 45 Reise in 
Itahen (film) - 2305 Nieuws 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Glona (to
neel) — 22 30 Indications (magazi
ne) — 2330 Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 2000 Nieuws - 2035 
Aktualiteitenmagazine — 22 40 
Premiere (Mozart Paganini en Fntz 
Kreisler) — 2315 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 DIS bonjour a la dame 
(film) — 2200 Nieuws 

Dinsdag 

[ 16 JUNI 

BRT 1 
1830 Beertje Paddington — 1835 
Lachertjes — 1840 Sesamstraat 
— 1907 Uitzending door derden 
(Het Vrije Woord) - 1945 
Nieuws — 2010 Celluloid Rock 
(dokJ - 2120 Kosmos (dokJ -
2215 Tenuto (Jonge virtuozen) — 
2255 Nieuws - 2010 Driedui
zend wijze apen (dokJ — 2035 
üly aime-moi (film) - 2220 Bon
jour la France (Open school) 

NED. 1 
18 36 Sesamstraat — 18 50 Eenak
ter in zwart/wit — 19 00 Bijbelver
haal — 1905 Billy Graham in Syd
ney — 19 40 Golden Gate Quartet 
— 2010 Het ontstaan van de bijbel 
— 2040 Aktualiteitenrubriek — 
21 37 Nieuws — 21 55 Leven als 
gehandicapte (dokJ - 2310 Den 
Haag vandaag — 2330 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws — 1859 Zo vader, 
zo zoon (kwis) — 19 25 Kerkepad 
•81 - 2000 Nieuws - 2027 De 
familie Bellamy (fJ - 21 20 Joe 
Dassin, 15 jaar chansons — 2210 
Hier en nu - 22 50 Tot besluit -
2305 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Cine-tilt 
(spel) - 2030 Dickie-Roi (fJ -
21 25 Face au public (Charles Tre-
neO 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Was bin 
ich ' (kwis) - 21 00 Report (aktua-
liteiten) — 2145 Quincy (f) — 
2230 Tagesthemen - 2300 Kul-
turele rubnek — 0000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Vor den 
Vatern sterben die Sohne (tv-film) 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Staat ohne Nation' De Bondsre-

m\ 
publiek op zoek naar zichzelf (re
portage) — 2205 Meine Tage mit 
Pierre (La vie conjugale) (film) — 
2355 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Galerie — 
21 00 Portrat - 21 15 Part-time 
werken 

LUX. 
1900 Nieuws — 1926 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Dierenmagazi
ne - 2000 Dallas (f) - 21 00 La 
vie de plaisance (tv-film) 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 La republi-
gue nous enseigne (dok over het 

onderwijs in Franknjk) — 2130 
Fredenc une nouvelle naissance 

A2 

1935 Nieuws — 2010 Verkie
zingscampagne — 2055 Le pain 
de fougere (film en debat over 
boerenopstanden) — 23 45 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le tendre piege (film) — 
2205 Nieuws 

Woensdag 

BRT 1 
1700 Op het schildpadplein 

1800 Klem, klem kleutei 
1815 Beertje Paddington • 
Zandvissers (kortfilm) — 
Battlestar Galactica (Sf 
19 22 Uitzending door 
(VPO) - 1945 Nieuws -
Arnold (f) - 2045 Besch 
sta op (tv-film) - 2225 1 

BRT 2 
2015 Een liefde buiten het i 
(f) - 2205 Uit de pianc 
Mikrokosmos (Bela Bartot 

NED 1 

15 30 Wat moet een hertzv 
slagtanden' (dok) — 16 
dieren van het groene woui 
— 1650 De bedreigde dn 
reld(dokJ - 1830Jeugdi 
— 1836 Sesamstraat -

Z A T E R D A G (13 junO - Het leven van Ned 
Kelly, een Australische legendarische figuur, voor de 
enen een losbandige bandiet, voor de anderen een 
volksheld, de laatste man die door het Australische par
lement vogelvnj werd verklaard en in 1880 door de poli
tie gevangen genomen werd en de galgedood stierf, 
werd talloze malen verfilmd (o a met Mick Jagger in de 
titelrol) Kelly was eveneens de inspirator voor boeken, 
teaterstukken en roek-opera's De Australische tv 
maakte een 4-delige reeks naar het leven van deze le
gendarische figuur Vogelvrij verklaard (The last out
law), een reeks die door de BRT vanaf vandaag 
uitgezonden wordt Het KRO-namiddagprogramma be
vat een uitzending voor vnjetijdsbesteding en voor de 
doe-het-zelvers (Studio vrij) en een gevaneerd spelpro-
gramma voor kinderen (Klassewerk) (Ned 1) In Weet 
je nog van toen, worden hennnenngen opgehaald aan 
personen, feiten en gebeurtenissen uit het radio- en tv-
verleden in Nederland Presentatie Willem Duys (Avro 
Ned 1) En op Ned 2 draait de KRO een komische film 
met Dons Day in d e hoofdrol In Met zes wordt 't hom
meles (With six you get eggroll) speelt Dons Day de rol 
van een attraktieve en levenslustige jonge weduwe met 
dne zonen Een dineetje dat zij organizeert dreigt te 
mislukken doordat de man die zij als haar tafelpartner 
had uitgenodigd, met kan komen Haar zus en zwager 
zorgen voor een vervanger een vnend van haar 
overleden man, een rol die wordt gespeeld door Brian 
Keith, de man die de rol speelde van de goedzakkige 
weduwnaar-met-een-bende-kinderen in de reeks „Fa
mily affair" die vele jaren terug op Nederland met groot 
sukses liep 

Z O N D A G (14 juni) - Mare Van Wesemael had 
de goede idee het toneelstuk „The times table" van Alan 
Ayckbourn, een produktieve auteur van toneelstukken, 
terwijl hij het dan toch vertaalde, meteen te verplaatsen 
naar een plattelandsgemeente in Vlaanderen die hij 
grondig kent en die njk voorzien was (en is) van typi
sche toestanden die aan ons Vlaamse plattelandsleven 
zoveel kleur hebben gegeven en in grote mate onze 
Vlaamse mentaliteit mede hebben helpen vormen In 
Het feestkomitee (zo vertaalde Mare Van Wesemael 
„The times table") zitten in het Oostvlaamse plattelands-
dorp Mere (Lucien Van ImpeO wekelijks een aantal in
woners om de tafel met de bedoeling om een groots 
volksfeest op het getouw te zetten ter herdenking van 
de moord op „De twaalf van Mere" De legende gaat dat 
deze „twaalf' vermoord zouden zijn door de baron van 
Herzele tijdens een niet zo historische boerenopstand 
in de jaren 1700 De tien die nu rond de tafel gaan zitten 
blijken niet zo eensgezind als de „twaalf' De voorzitter 
van het komitee hoopt met deze herdenking de tanende 
gemeenschapszin van zijn dorpsgenoten weer op peil 
te brengen Maar Mere zou niet in Vlaanderen liggen 
Er IS duidelijk gebrek aan eendracht Er wordt een sub-
komitee opgencht en later een splinterkomitee Toe
standen die niet zo irreëel overkomen Hoeveel ge
meenten in Vlaanderen zijn er met die opgesplitst zijn in 
zwarte en witte, bokken en geiten, ratten en muizen, 
oude en jonge, beren en zwijnen, enz (Met Anton Pe
ters, Ann Petersen, Rik Andnes, Bert Struys, Jan 
Reusens, e a Voorwaar het kruim van onze Vlaamse 
toneelwereld) (BRT) 

M A A N D A G ( i s junO - B R T presenteert de 
meer dan 1 uur durende show rond de beroemde in 
1972 overleden zwarte gospelzangeres Mahalia Jack
son Als het hen past zendt de Tros een aflevenng uit 
van de Amerikaanse schone meidenreeks Charlie's 
Angels Dus als opvulling Dat betekent dat de reeks in 

Nederland ook al met zo best aansl. 
ka waar de reeks, toen het originele 
de cheeselaehende miss Faweett 
gooid, de reeks tot een absoluut die 
zodat ZIJ binnenkort van het prog 
worden En dat betekent heel wat \ 
men de ergste rommel (Ned 2) I 
zeker voor de lachgragen, is de een 
Tros-reeks Te land, te zee en in 
waarin knotsgekke kerels met eigi 
len pogingen ondernemen om zolar 
water, in de lucht of op de piste te I 
levering is „Tobbedansen" Hierbij | 
mers met zelf aangepaste badkuip 
lijk in het water te blijven (Ned 1) D 
film kunnen terecht bij de KRO 
Bouman zijn populaire filnfimagazin 
senteert Voor een briefkaart op d 
RTBF staat de merkwaardige film v 
giornata particolare op het progran 
ren en Marcello Mastroianm (were 
den door de VPRO Ned 2) 

D I N S D A G (16juni)-De 4 
BRT-reeks Celluloid Rock van Roe 
het gebruik van rock- en popmuzie 
en Bntse films, gaat over de jaren 
film Lily aime-moi van Maunce Due 
twee verhalen de liefde tussen « 
vrouw en de met veel humor verte 
sen drie heel verschillende mannei 
bokser en een arbeider Alle d 
„verliezers" De rol van de bokser > 
Patnck Dewaere, een naam die ( 
klinkt Die naam is echter de arties 
Maunn, een bekende naam in de 
reld En omdat Patnck de filmgesc 
gaan als de zoon van nam hij de r 
se grootmoeder die Dewaere heet 
ham IS een instituut op zichzelf er 
kaans fenomeen Hij verkoopt het e 
zeeppoeder Allen, hij ziet het allem 
de knepen om gebruik te maken v 
delen die hem ter beschikking 
techniek Hij schreef een tiental b( 
gelijks colums voor tweehonderd / 
met een gezamenlijke oplage van n 
zijn tv-preken, eer tv-shows, wordi 
door honderden tv-stations gerese 
je afvragen Hoe is 't mogelijk' (El 
ham in Sydney) 

W O E N S D A G (17 jum) 
Beschuldigde sta op', aflevering 
Blonde" Zeven jaar nadat een kin 
ven in een achtertuin, vindt men d. 
politie zoekt en vindt het echtpa 
heeft gewoond Was het kindje do 
werd het kort na de geboorte vernr 
De film Een liefde buiten het gewo 
z w - w ) van John Schlesinger (15 
reeks „Film voor alle tijden Enge 
1962 op het filmfestival van Berlijn 
bekroond Het is de eerste langsp 
ger en meteen de gaafste film uit di 
school van uit de jaren vijftig „E 
gewone" speelt in het mistige no 
Vic (Alan Bates) werkt als techni' 
groot bednjf Hij maakt kennis m< 
typiste die op het zelfde bedrijf wei 
en, eigenlijk zonder het zelf te wille 
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m 
klein kleuterke. — 
^laddington. - 18.20 
Ckortfilm). - 18.35 
alactica (Sf.-f.). -
ding door derden 
45 Nieuws. - 20.20 
20.45 Beschuldigde, 

i). - 22.25 Nieuws. 

e buiten het gewone 
Uit de pianomuziek 
CBela Bartok). 

et een hertzwijn met 
:dok.) - 16.27 De 
groene woud (strip). 
Dedreigde dierenwe-
18.30 Jeugdjournaal, 
samstraat. — 18.55 

TV-programma's 
15 

Toeristische tips. — 19.00 Van ge
west tot gewest — 19.50 Zendtijd 
politieke partijen. — 20.00 Fern-
hout, de filmer (reportage). — 
20.50 Holland festival 1981. -
21.37 Nieuws, - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Panoramiek. — 
22.40 Studio Sport - 23.10 
Nieuws. 

NEO 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De school-
krant. - 19.25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera. — 
20.32 Met de blik op oneindig (dok. 
over de wielersport. — 22.00 De 
advokaten (f.). - 22.25 Info TV -
23.07 Nieuws. 

RTB 1 

Carrefour J. — 19.30. Nieuws. — 
20.00 Bolivie profonde (dok.). -
21.00 Soiree Bartok (speciaal kon-
cerü. - 22.30 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — Kalte Heimat (tv-
film). — 22.00 Gesprekken met 
jonge Duitsers. — 22.45 Nieuws. 
- 22.50 Weisser fleck. - 23.35 
Hockey (W.-Duitsland-Pakistan), 
— 0.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Adelaar en 
hakenkruis (dok.), - 20.15 „Weiss 
ich doch eine, die hat Dukaten!" 
(opera). — 21.15 ZDF-magazin. — 
22.00 Nieuws, - 22.05 Meine 
Nachte mit Jacqueline (f) . — 23.55 
Nieuws. 

I best aanslaat. Ne t als in Amer i -
let or iginele tr io ui teenviel , nadat 
j s Fawce t t o p st raat w/erd ge-
jbso luut d iep tepun t g e k o m e n is, 
in het p rog ramma g e v o e r d zal 
t heel w a t W a n t in Amer i ka slikt 

(Ned . 2), He t bek i jken waard , 
!n, is de eers te af lever ing van d e 
zee en in de lucht, een reeks 
els met e igengemaak te toeste l 
en o m zo lang als mogel i jk in het 
de piste te bl i jven. D e eers te af-
3n", Hierbi j p robe ren d e deelne-
3te badku ipen zolang ais moge-
1 (Ned. 1). D e l ie fhebbers van de 
j d e K R O (Ned . 1) waar B o b 
f i lmmagazine, anneks-kwis , pre-
•fkaart op de eerste rang. En o p 
ardige fi lm van Et tore Sco la Una 
het p rogramma. M e t Soph ia Lo-
)ianni ( w e r d al ee rder u i tgezon-
3d. 2). 

mi) — D e 4de af lever ing van de 
ck van Roel V a n Bambos t ove r 
n popmuz iek in d e Amer i kaanse 
er de jaren '70, D o o r d e Franse 
laur ice D u g o w s o n (1975) lopen 
ie tussen e e n arbe ider en zi jn 
lumor ver te lde v r iendschap tus-
ride mannen : e e n journa l i s t een 
Jer. Al le dr ie zi jn zij eigenl i jk 
de bokser w o r d t gespee ld d o o r 
naam die e rg e n ech t V laams 
er de ar t ies tennaam van Patr ick 
laam in d e Franse ar t ies tenwe-
d e f i lmgeschiedenis niet in w o u 
nam hij de naam van zi jn V laam-
wae re heet te (BRT 2), Billy Gra-
1 zichzelf en een typ isch Amer i -
rkoopt het ge loof als een leurder 
e t het allemaal g roo tse r en heef t 
te maken van d e m o d e r n e mid-
eschikking s taan: geld, media, 
2n tiental boeken , hij schr i j f t da-
sehonderd Amer i kaanse k ran ten 
iplage van r o n d d e der t ig mi l joen, 
l o w s , w o r d e n lang o p v o o r h a n d 
ions gereserveerd . Ki jk en je zult 
logel i jk ! (E .0 , Ned , 1 - Billy Gra-

(17 juni) - BRT 1 herhaalt 
af lever ing „ D e zaak Mar ianne 

idat een kinder l i jk je w e r d begra-
' indt men daarvan de resten. D e 
het echtpaar dat indert i jd daar 
3t k indje d o o d bij de geboo r t e of 
Ooorte v e r m o o r d en begraven?,, , 
>n het gewone (A k ind o f loving -
lesinger (1962) (BRT 2 - In de 
i jden: Engels real isme), w e r d in 
van Berl i jn me t de G o u d e n Beer 
ï rste langspeelf i lm van Schlesin-
!te film uit de Engelse real ist ische 
sn vijft ig. „Een l iefde bui ten het 
mistige n o o r d e n van Engeland, 

t als techn isch tekenaar o p een 
t kennis met een aantrekkel i jke 
3 bedri j f werk t , zij gaan samen uit 
zelf te wil len, onts taat een relatie 

t ussen hen. Nada t de v lucht ige romant iek wegeb t , ziet 
V i c het niet meer z o z i t ten. V o o r het meis je is he t ech te r 
b i t tere e rns t ; zij gaat meer en meer van hem houden en 
zij raakt zwanger . Z i j t r o u w e n maar w e t e n niet waar
heen. Uiteindel i jk t rek t het j onge stel , da t al onder 
d w a n g is moe ten t r o u w e n en waarb i j de l iefde niet w e 
de rke r ig is, bij d e m o e d e r van het meis je in. D e inwon ing 
b reng t spann ingen e n ruz ies m e e die fataal d re igen te 
w o r d e n v o o r het j onge gezin,., (BRT 2), De dieren van 
liet groene woud. He t hele namiddagprog ramma van 
T ros (Ned . 1) is gew i j d aan de natuur. W a t moe t een 
her tzw i jn me t s lagtanden is een Russ ische dokumenta i -
re ove r de — o p het ee rs te gez ich t — nut te loze ui tgroei 
o p de neus van het he r t zw i j n ; de s lagtanden. In de fi lm 
w o r d t via een ge tekend verhaal de k leu ters meer 
b i jgebracht ove r fauna en f lora in het bos. En de be
d re igde d ie renwere ld is eveneens een dokumenta i re . 
Hier in gaat he t ove r d e bedre igde natuur in d e zoge
z e g d b e s c h e r m d e na tuurparken in Bo t swana Rodes ië 
e n Zu ld-Af r ika . 

D O N D E R D A G d S j u n D - He t jongerenmaga
zine Een vinger in de pap (BRT 1) gaat gehee l ove r 
j onge mensen en langdur ige z iekenhu isopname. BRT 1 
ze t een z o m e r s e p raa tshow o p he t p rog ramma. En re
ken ing h o u d e n d me t het opze t en de o p b o u w van het 
p r o g r a m m a heef t d e BRT er w i js aan gedaan o m Car l 
H u y b r e c h t s aan te t r ekken als presentator , een klusje 
dat, v e r m o e d e n wi j , hem bes t zal l iggen. In een losse, on 
g e d w o n g e n en z o m e r s e (?) s feer praat Car l in een o f 
ander V laams vakant ie -oord ove r z o m e r s e tema's met 
V lamingen die iets of w a t daa rmee te m a k e n hebben . 
D e eers te af lever ing d ie v a n a v o n d u i tgezonden wo rd t , 
draai t r o n d toer isme en vakant iep lannen. A ls gasten 
w e r d e n u i tgenod igd ; onze nat ionale g lobet ro t te r Too ts 
Thie lemans, een re ispromotor , een journal ist en een 
s h o w m e n s . Met zicht op zee. He t Br i tse tv-spel Stel je 
niet aan (Don ' t be silly) gaat ove r het s tuk lopen van een 
huwel i jk in de zogenaamde „be te re " k r ingen waar 
uiterl i jk alles pe r fek t en me t g lamour loopt maar waar 
achter de s c h e r m e n g ro te drama's gebeuren , gekop 
peld aan fys isch en psych isch gewe ld . Z o gaat het ook 
me t he t r i jke stel M ichae l en Pamela Redman. Michae l 
hee f t een d ikbetaa lde baan en zij w o n e n in een sj iek 
huis in een leuke buurt . Z i j leven ech te r in een 
d ramat ische si tuat ie d ie in een zu lkdanig s tad ium geko
m e n is da t zij n o g s lech ts to t kommun ika t ie k o m e n d o o r 
ruzie te maken waarb i j o o k gebru ik w o r d t gemaak t van 
fys isch geweld.. . (Va ra - N e d . 2). 

V R I J D A G (19 juni) — He t be langr i jks te p rog ram
ma op onze nat ionale BRT is o p n i e u w een f i lm. Z o te 
z ien w o r d t onze „Grabbe l ton " een rubr iek voo r f i lmbe
sprek ing . Maa r goed . De grote slag (Someth ing big) is 
e e n uit 1971 da te rende w e s t e r n van A n d r e w McLag len . 
D e a n Mar t i n speel t d e rol van de onfor tu in l i jke gang
ster le ider en v rouwenver le ide r J o e Baker Deze J o e 
Baker is me t zi jn bende o p zoek o m eindel i jk eens „ D e 
g ro te s lag" te slaan waar iedere bendele ider van 
d roomt . Hij is dat niet al leen verschu ld igd tegenove r zi jn 
bende maar ook tegenover zi jn ve r ioo fde D o v e r M c B r i -
de (Caro l Wh i te ) , d ie hem t w e e jaar d e t i jd gegeven 
heef t o m dat k lusje te k laren. Z i j wi l dan met hem 
o p t r e k k e n en van de w ins t van de slag een lui lekker 
levent je gaan leiden. Baker k o m t o p de idee o m een 
andere suksesvo l le bende te be roven , dan n o g niet de 
eers te de bes te ; de bende van d e legendar ische 
Mex icaanse bandiet Emilio Estevez dan nog w e l ! (BRT 
1). Na de fi lm vo lg t .een por t re t van M a r e Tur fk ruyer , de 
m a n die mag w o r d e n b e s c h o u w d als de vader van d e , 
V laamse f i lmkri t iek (In curriculum). 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Anruf er-
wunscht — 22.45 Fahrenheit 451 
(f.) - 0.30 Nieuws. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les pans de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Femmes, 
femmes, femmes (TV-film) — 
22.00 Boekenmagazine. — 2310 
Nieuws 

A 2 
19.35 Nieuws. - 20.10 Verkie
zingscampagne. — 20.55 Collaro 
show. - 22.00 Insekten (dok.). -
23.00 Nieuws. 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Parfum de femme (film). 
— 22.20 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Hit-parade. - 21.00 The bar-
bary coast (tv-politiefilm). 

Donderdag 

BRT 1 
18.30 Beertje Paddington. - 18.35 
Een vinger in de pap — 1857 
Uitzending door derden (CVP). — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Met zicht 
op zee (praatshow). — 2050 Pano
rama. - 21 40 Dallas (f.) - 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 150 jaar Belgen (herhaling). 
— 21.00 Hassan Fathi en zijn werk 
(dokJ. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se-
samstraat — 18.50 Eenakter in 
zwart-wit — 19.00 Woody Wood
pecker. — 19.07 Op volle toeren. 
— 20.00 Konsumentenrubriek. — 
20.30 Onze ouwe (fJ - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Fernhout de filmer 
(dokJ. - 23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 1859 Circus 
(dok). — 19.25 Zeker weten (kin-
derdokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Vreemde vogels ( f ) . - 20.52 Ach
ter het nieuws. — 21.25 Teater 
thuis (toneel). - 22 40 Schiet jij, ik 
schiet niet (over wapens). — 22.55 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. - 19.55 
Tuinen in de stad (dok.). - 20 20 
Le soleil des voyous (politiefilm). — 
21.45 Le carrousel aux images — 
22.45 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 2015 Kriegsge-
fangene im Westen (dok.) — 21 15 
Verstehen sie Spass? (verborgen 
camera) — 21.45 Scheibenwi-
scher (kabareO. - 2230 Tages-
themen. — 23.00 Das Indianische 
Erbe im 20 Jahrhundert (dokJ. — 
23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Zirkus, Zirkus (show) — 
21.00 Heute-Journal - 21 20 Die 
Politik nur den Polit ikern' (vragen 
aan de Bondskanselier) — 2235 
Der Poltergeist (tv-spel) 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Geliebte 
Geisel (N-film) - 21 34 Alkohol op 
het werk (dok). - 2230 Woning
nood (dok). - 23.15 Nieuws 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (spel). - 2000 Super 
Jaimie (film) - 21.00 Le petit 

theatre de Jean Renoir. 
lanterne magique. 

22.40 La 

F1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Martine 
Verdier (f.). - 21.25 Aktualiteiten-
magazine — 2225 Nieuws. 

A2 

19.10 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1935 Nieuws. - 20.10 Verkie
zingscampagne — 21 05 Baisers 
volés (film) — 2340 Nieuws 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 2030 Mado (film). - 2230 
Nieuws. 

Vrijdag 

BRT 1 

1830 Knikkie (f) - 1845 Klem, 
klein kleutertje. — 19.00 Popeye. 
— 1907 Uitzending door derden 
(KTRO) - 1945 Nieuws - 20.15 
De grote slag (western) — 21 50 
Curriculum (Mare Turfkruyer, film-
cnticus) — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

2015 WIJ, heren van Zichem — 
20.55 Rigoletto (opera van Verdi) 

NED 1 

1830 Jeugdjournaal - 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter in 
zwart/wiL — 19.00 Love Boat (f) 
— 19 50 The worlds greatest esca
pes (show). — 2040 De Onedin-
lijn (O. - 2137 Nieuws - 21.55 
Barbara (portret van de Franse 
chansonniére) — 22.45 De pas
sies van Isaac Bashevis Singer 
(dok.). — 23.35 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 1859 Dr. Snug
gles. — 19.05 De Dukes uit Haz-
zard (O. - 2000 Nieuws - 20.27 
Dallas (f). — 21 15 Kom 'ns langs 
op slot Zeist (dok). - 22 30 Televi-
zier magazine — 23.10 Het leven 
van Maximiliane von Quindt (f). — 
2340 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19.30 Nieuws. — 1955Le 
francophone d'or (spel). — 2030 
India, over misene en armoede. — 
21 15 Les rendez-vous d'Anna 
(film). - 23.15 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws - 2015 Lietae im 
Handumdrehen (toneel). — 21.35 
Krakers (reportage) — 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Amore (ironi
sche liefdesgeschiedenissen) — 
00.15 Nieuws 

ZDF 

19.00 Nieuws — 1930 Auslands-
journal. — 20.15 Die Falie des 
Monsieur Cabrol (f) - 21 38 Han-
de hoch, der Meister kommt (sati
re). - 2200 Heute-Journal -
2220 Aspekte (kuituur). - 22.50 
Sport am Freitag — 23.20 Larry -
Bericht eines Irrtums (tv-film) — 
00.35 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Kultur und 
Wissenschaft — 21.00 Nieuws uit 
Duitsland - 21 30 Gott und die 
Wel t - 2200 Wie es Gott gefallt 
(O — 2300 Duitsland, waar ligt 
dat? (dok) - 0000 Nieuws 

LUX 

1945 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (spel). - 2000 Le Saint 
(f) — 21 00 Mounr a Madrid (mon-
tagefilm) — 22.25 Automagazine 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1945 Les paris de TF 1 (spel) — 
20.00 Nieuws. - 20 30 Silence., on 
aime (toneel). — 22.40 Nieuws 

A 2 

19.35 Nieuws. - 2010 Verkie
zingscampagne. — 2055 Les fils 
de la lit)ertè (O — 21.55 Magazine 
— 23.15 Nieuws. — 23.25 Antoine 
et Colette (film) 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 lis meurent les 
géants (tv-film) — 22.30 Nieuws. 

A l a n B a t e s en J u n e R i t ch ie als 
he t j onge stel dat uit z'n roman
t ische d r o o m opschr i k t w a n 
neer het meis je z w a n g e r 
w o r d t In de psycho log ische 
mi l ieuschi lder ing van J o h n 
Sch les inger Een l i e fde bu i t en 
het g e w o n e ( A k ind o f loving). 
( W o e n s d a g , 20 u. 15, BRT 2) 
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16 m Kritisch bekei<en 

Tentoonstelling te Parijs 

Amedeo Modigliani, 
de Prins van Montparnasse 
Tot einde juni nog gaat in het 
Museum voor Moderne Kunst van 
de stad Parijs (met te verwarren 
met het Centre Pompidou) een 
grote overzichtstentoonstelling 
van het werk van de in Italië 
geboren, te vroeg gestorven Ame
deo Modighani (1884-1920). De 
hoofdkonservator van het mu
seum, Bernadette"Contensou, kan 
in haar inleiding tot de overigens 
prachtige, maar dure (80 FF) cata
logus, geen speciale reden voor 
de tentoonstelling aanvoeren, ten
zij het feit dat het eindelijk eens 
tijd werd om, naast de vele deelex-
posities die aan het oeuvre van de 
meester gewijd werden (o.a. verle
den jaar nog te Luik, waar 25 
schilderijen en een 30-tal tekenin
gen getoond werden), het werk 
van Modigliani eens in zijn geheel 
te tonen Daann is men nu dan ge
slaagd De huidige tentoonstelling 
omvat zowat 100 schilderijen, nog 
meer werken op papier en de 
enkele beelden die van Modigliani 
bekend gebleven zijn. 

Modigliani en Parijs 

De in Livorno geboren Modigliani, 
van Joodse afkomst, kwam in 
1906 in Panjs aan, waar hij zich 
eerst in Montmartre vestigde en 
er kennis maakte met de schilders 
rond de historische Bateau Lavoir-
gemeenschap, om later te verhui
zen naar een atelier in Montpar
nasse. Buiten enkele reizen naar 
zijn vaderland, waar hij een blij
vend heimwee naar had, en naar 
de Azurenkust, voltrok de hele 
schildersloopbaan van Modigliani 
zich in de Franse hoofdstad. Te
recht wordt hij dan ook gerekend 
tot een van de protagonisten van 
de Ecole de Pans, hoewel men van 
een eigenlijke Parijse School nau
welijks kan spreken. Immers, de 
naam Ecole de Paris slaat op een 
veelheid van kunstenaars (o.a. Pi
casso, Brancusi, Chagall, Pevsner, 
Archipenko, De Chirico, Zadkine, 
Van Dongen, Lipchitz, Bracque, 
Dufy, Soutine, Foujita, enz... dus 
veelal buitenlanders) die in feite 
niet zoveel met elkaar gemeen 
hadden, buiten het feit dat ze 
werkten in hetzelfde, artistiek re
volutionaire en elkaar duidelijk in
spirerende klimaat van de licht
stad in de eerste decennia van 

^^"9^^^-^^^^^ •'•». 

* * ' * ' * - 4 ^ f * 

deze eeuw. Toen Amedeo in Panjs 
aankwam, waren het Fauvisten en 
later de Kubisten die in de jaarlijk-

Gamee 
op een 

unieke reis ^^ 
door de wonderwereld 

vandelnsekten 
Een schitterend boek,uniek in Neder landen België. Ri jk aan gave kleurfoto'S. 
In format ie f , zonder in dorre systematiek te vervallen Samengesteld voor een 
groot, niet deskundig publ iek, maar wetenschappeli jk verantwoord 
Samenstellers: Mart in van der Donk , Teo van Gerwen, 
advies: Prof. dr J . Van Boven ( K U L ) 

375 f r. Van 4 juni t/m 4 juli 1981. 
VOORDEELPRIJS 
"BOEK VAN DE MAAND'' (zolang de voorraad strekt) 

Alteen verkrijgbaar in erkende boekhandels 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, v z w , Antwerpen 

se salons het beeld van de toen 
aktuele kunst bepaalden. Onge
twijfeld werd Modigliani door hen 
beïnvloed (evenzeer ook door de 
Afnkaanse pnmitleve kunst die 
toen als een soort van fundament 
van pure expressie beschouwd 
werd), maar zijn onafhankelijke en 
sterk poëtisch getinte ingesteld
heid weerhield Amedeo ervan 
zich te zeer te binden aan de vaak 
teoretische en intellektualistische 
normen van beide ismen. Hoewel 
Modigliani dus zijn eigen moeilijke 
weg ging en permanent (veelal 
door eigen schuld) in pijnlijke geld
nood verkeerde, was hij zeker 
geen onbekende in het Parijse 
kunstleven. Daar zorgde ongetwij
feld zijn nogal turbulente levens
wandel voor, maar vooral de be
wondering en effektieve steun 
van verzamelaars en kunsthande
laars als dokter Alexandre, Paul 
Guillaume en vooral de Pool Leo
pold Zborowski. Dat de naam Mo
digliani toch omhangen blijft met 
het wat dubieuze aureool van 

Modigliani, de Amazone, 1909, 
92 X 65 cm, olieverf op doek. Dit 
portret maakte Modigliani in op
dracht van de barones d'H. Daar 
hij ontevreden was over het effekt 
van de rode jachtvest wijzigde hij 
de kleur tot geel, waarop de baro
nes het doek weigerde. 

„peintre maudit", lag voor een 
groot deel aan hemzelf, aan zijn zo 
geëmotioneerde instelling, aan zijn 
zelf gekozen isolement (hij mis
prees zowat alle kunstenaars van 
zijn tijd, met uitzondering van Pi
casso waarmee hij nochtans niet 
bevriend was en de dichter-schil-
der Max Jacob) en aan zijn vrij lie
derlijke belevenissen. Maar waar
schijnlijk aan de som van dit alles 
danken we ook zijn groots en 
uitzonderlijk oeuvre. Modigliani 
dankte zijn titel „Prins van Mont
parnasse" aan zijn dichterlijke le
vensstijl, aan zijn lichamelijk allure 
en vooral aan zijn wat angelleke 
gelaat, waarin zijn ogen een bijna 

magische aantrekkingskracht had
den. Zijn laatste verhouding betrof 
een jonge kunststudente, die 
Amedeo in 1917 ontmoette, Jean
ne Hébuterne. Zij stond model 
voor een groot aantal portretten 
en schonk hem in 1918 zijn doch
ter, Jeanne. In 1920, op zesender-
tigjange leeftijd, overleed Amedeo 
Modigliani in het Hópital de la 
Charité aan tuberculose... en, zeg
gen anderen, aan niet medisch 
duidbare „ziekten van de ziel". De 
ochtend daarna pleegde Jeanne 
Hébuterne, in verwachting van 
een tweede kind van de kunste
naar, zelfmoord. Daarmee was het 
aardse levenslot van de „Prince" 
rond. Zijn kunst evenwel bleek 
onsterfelijk. 

Portretten van de ziel 

Bijna alle werken van Modigliani, 
op enkele landschappen en de 
kariatide-studies na, zijn portret
ten. Ogenschijnlijk zijn ze erg so
ber van kleur en verfbehandeling. 
Deze indruk wordt nog versterkt 
door het feit dat het merendeel 
van Modigliani's werk vooral via 
reprodukties populair geworden 
Is. Als we de doeken evenwel in 
realiteit zien, dan vallen zij op door 
hun doorwrochtheid en zin voor 
nuances. Ook naar Inhoud zijn de 
werken op het eerste gezicht vaak 
bedrieglijk van eenvoudige en 
passieloze schoonheid. Wat eerst 
als een onderkoelde, vaak stati
sche aanwezigheid overkomt, 
blijkt bij nader bekijken integen
deel een verrassend sterk gela
den bewogenheid uit te stralen. 
De portretten, met hun soms blind 
lijkende ogen, bevatten naast de 
pikturale, anekdotische registratie 
van het uiterlijk der personen ook 
— en vooral — de weemoed van 
de kunstenaar. In de wijze van 
poseren, in de vaak identieke hou
dingen zit zoveel vlakke gelaten
heid, dat het soms moeilijk valt 
door deze gewilde vormen van 
verstilling de heftige gemoedswe
reld van Modigliani te ontdekken. 
Maar eens men daar tot doorge
drongen is, overweldigt de veel
heid en de rijkheid van deze ten
toonstelling de toeschouwer met 
een bijna verpletterende kracht 
Erg optimistisch zijn de portretten 
zeker niet, achter hun sublieme, 
soms hautaine schoonheid schuilt 
een diepe, aangrijpende droefheid. 
Enkel in de naakten komt Modiglia
ni even tot een zekere levensblij
heid, vooral dan in de lichaamsvor
men, maar die wordt dan meteen 
weer getemperd door de vertwij
felde moeheid van de gezichten. In 
de zeven beelden, zien we duide
lijk de invloed die Afrikaanse kunst 
in het begin van deze eeuw op 
onze beeldhouwkunst uitgeoe
fend heeft, en herkennen we met
een ook de bron waaruit Brancusi 
zijn feilloze vormen gepuurd heeft 
Deze Modigliani-tentoonstelling is 
door haar kompleetheid een uni
cum dat wellicht niet vlug zal kun
nen herhaald worden. Zij is een 
daguitstap naar Parijs dus beslist 
waard. 

Nic V a n Bruggen 

Amedeo Modigliani 
Museum voor Moderne Kunst 
van de stad Parijs, 
tot 28 juni, dinsdag geslotea 
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Voor wanneer een retrospektieve? 

LP. Boon als kunstschilder 
Hoe eigenaardig het ook mag 
klinken maar de schrijver Louis-
Paul Boon heeft er steeds zijn 
spijt over uitgesproken dat hij 
als schilder-tekenaar niet is 
doorgebroken, wat hij als schrij
ver wel heeft gedaan. Literatuur 
stond bij hem slechts tweede in 
de rangorde van zijn ambities, 
ook toen hij als schrijver sukses 
kreeg en naam en faam maakte. 
Nu zijn er wel nog schnjvers ge-
v\/eest die ook grafisch talent had
den We denken bv aan Felix 
Timmermans, die zijn verhalen zelf 
illustreerde (en ook sommige ver
halen van Ernest Claes) maar hun 
ambitie is in de eerste plaats het 
schnjven Hugo Claus bv heeft 
eveneens plastische asplrat^es, 
maar het weinige dat we van hem 
zagen is er met naar om er over 
naar huls te schnjven Ook hij 
breekt als kunstschilder met door 
Dat IS echter te begnjpen als men 
zijn plastische werken ziet Het zal 
deze veelzijdige begaafde auteur 
wel met in de zin komen het 
schrijven te laten, wat periodiek bij 
Boon wel het geval was Hij teken
de en schilderde soms wekenlang 
als een bezetene zonder te schnj
ven tenzij dan een dagelijks kur-
siefje in Vooruit, waar hij herhaal
delijk naar zijn verlangen naar het 
schilderen verwees Deze priori
teit blijkt ook uit talrijke verklann-
gen o a in vraaggesprekken, te

genover vrienden en uit zijn plas
tisch oeuvre zelf Van huize uit 
was verf voor de jonge Boon geen 
onbekend materiaal Zijn vader 
was huisschilder en stuurde zijn 
zoon naar de technische school 
en later naar de stedelijke akade-
mie te Aalst waar hij sierkunsten, 
tekenen en schilderen leerde In 
1939 tijdens zijn mobilisatie schnjft 
hij, dat hij „getekend heeft en nog 
eens getekend" en verder schnjft 
hij „WIJ, schilders" wat dan toch 
duidelijk maakt dat hij zich in de 
eerste plaats als kunstschilder be
schouwt Dat belet nochtans met 
dat hij ook literair bedrijvig is In 
1941 schrijft hij 3 mensen tussen 
muren, een verhaal dat hij uitwerkt 
tot de roman De voorstad groeit 
Deze roman zal uiteindelijk de 
knoop doorhakken, want hij wordt 
in 1941 onverwacht bekroond met 
de Leo J Kryn-pnjs dn volle bezet
ting O Manfeau geeft de roman uit 
op aandringen van Elsschot Met
een begint de opgang van Boon 
als schrijver, hij publiceert het ene 
boek na het andere en zijn faam 
stijgt Daardoor zal zijn schilder
kunst op de achtergrond worden 
gedrongen Het zal met meer ver
anderen ook al tekent en schildert 
hij nog in vlagen L P Boon wordt 
beroemd als schrijver van de Ka-
pellekesbaan, Zomer te Ter Moe
ren, Mijn kleine oorlog, enz Het 
zal tot 1960 duren voor hij weer in

tens gaat schilderen en tentoon
stellen in eigen land en in Neder
land In 1969 staat er zelfs op een 
uitnodiging dat hij afscheid neemt 
van de literatuur en voortaan schil
derijen zal vervaardigen 
Desniettemin laat de literatuur 
hem met meer los en blijft het bij 
hangen en staan Boon is een 
tweede Hamlet en dat laat ook 
sporen na in zijn werk Zijn kreati-
viteit als schrijver vermindert, tot 
Frans Vyncke bekent hij ik kan 
met schrijven Wat met belet dat er 
nog werken van historische of van 
retrospektieve aard verschijnen 
o a over de sociale strijd in Aalst 
rond de eeuwwende Het was 
a h w een vlucht van de ontgoo
chelde schrijver, wiens basistema-
tiek onveranderd is gebleven Dit 
IS tevens een van de oorzaken 
waarom hij weer gaat schilderen 
en tekenen want na 1960 gelooft 
de schrijver met meer in een ver-
betenng van de samenleving Het 
heeft echter niet mogen baten, als 
schilder blijft L P Boon „un illustre 
inconnu" 

Geen amateur 
Het grafisch werk van Boon heeft 
nochtans allure en steunt op een 
gedegen techniek Hier is geen 
amateur aan het werk, maar een 
volwassen en pregnant graficus 
Hij maakt geraffineerde tekenin
gen, lijnvast en soms vol zwier 

Een van de weinige tentoonstellingen waarop Boontje zijn schilderijen tentoonstelde Februan 1978 in de KVS 
te Brussel, naast hem de teaterdirekteurs Nand Buyl en Koen de Ruyter. 

Door de leesbril bekeken 
Mijmerend bij de moord, op 1 juni, op NaVm 
Khader, direkteur van het PLO-bureau te Brussel 
(zowat de — uiteraard niet erkende — ambassa
deur van het Palestijns Onafhankelijkheidsfront), 
duiken plots beelden uit een schijnbaar lang 
vervlogen verleden op. De dondere middeleeuwen 
blijken steeds dichterbij dan ons lief is te erken
nen. Moord, machiavellistische machtspolitiek, 
staatsraison, irrationeel — of nog erger: rationeel 
— fanatisme, feodale verhoudingen zijn vandaag 
de dag nog steeds schering en inslag. Het volstaat, 
om dit in te zien, een onbevooroordeelde blik zon
der oogkleppen te werpen op de wereld. Ook Euro
pa — dat zo prat gaat op een ongeëvenaarde be
schaving en kuituur — ontsnapt hier niet aan. Uni
versele en abstrakte begrippen blijken al te vaak 
slechts window dressing voor roofdlerlijk barba-
rendom. De mytische gemeenschapsidealen van 
de middeleeuwen hebben echter de plaats ge
ruimd voor het rekenende denken der gevoelloze 
nihilisten. Niets is nog zeker dan de ontluisterde 

en ontluisterende teistering door, en werking van 
een ijl en ontlichaamd abstrakte denken dat elke 
menselijkheid negeert en uiteindelijk uitmondt — 
bij voorbeeld op moord. Niet langer de roemrijke 
dood van de tragische held, doch het zinloze 
kreperen bij een kille dageraad zonder hoop. 
Politieke moord als materiaal voor statistische 
gegevens. 

De meest gewelddadige beelden roepen thans 
geen enkele emotie meer op bij de geblazeerde tv-
kijker die het verschil niet meer voelt tussen de 
realiteit van vlees en bloed en het op celluloid 
gestolde moment van de allerlaatste ontknoping. 

De audio-visuele kuituur luidt het tijdperk in van 
de versnelde vervlakking. Dit heet dan het begin 
van een nieuw tijdperk te zijn. Het begin, wie weet, 
van een nieuwe mytologie. 

Henri-Floris Jespers 

Men staat verbaasd over het ni
veau van dit werk 
LP Boon snoepte weliswaar een 
grote hap van de expressionisti
sche stijl doch bleef daarbij zich
zelf Wat hij kon gebruiken ge
bruikte hij, maar verwerkte het in 
zijn eigen stijl Van het abstrakte 
had hij geen kaas gegeten, wel 
van de pop art en van de neofigu-
ratie Boon is trouwens altijd een 
figuratief schilder geweest hij 
moest met verbranden wat hij 
eens aanbeden had In dit verband 
had hij op de evolutie van de kunst 
een veel klaardere kijk dan de 
pauzen van de kunstkritiek Hij 
heeft zelfs tekeningen gemaakt 
die doen denken aan Beardsleyen 
de Jugendstil 

L P Boon kon zich kwaad maken 
als men beweerde dat zijn schil
derkunst andere paden bewandel
de dan zijn literair werk In beide 
expressies spreekt zijn verlangen 
naar een welzijnsmaatschappij, 
naar het „paradies lost' en in beide 
uit hij zijn ontgoocheling over de 
gang van zaken Hoeveel maal 
komt het motief met naar voor van 
de mens hopeloos verloren in de 
lege, hoge ruimte van een afge
dankte katedraal of fabnek Een 
hoop afgehakte boomstammen 
voor een leeg gebouw symbolize-
ren het verval van de mens In feite 
IS LP Boon een late symbolist, 
want ook de vrouw, die relatief laat 
haar intrede in het werk van Boon 
doet dn tegenstelling met wat 
wordt beweerd, waarschijnlijk on
der de invloed van de erotiek in 
zijn tekeningen en schilderijen, die 
zijn latere werken beïnvloeden) is 
een symbool 
Over de vrouw bij L P Boon wer
den reeds heel wat uiteenlopende 
opinies verkondigd Vooral zijn be
langstelling voor het kindvrouwtje 
werd hem van bepaalde zijde kwa
lijk genomen, hoewel men deze 
„ontsponng' bij heelwat mannen 
van of zonder formaat terugvindt 
Het bekendste voorbeeld daarvan 
IS „Lolita" van Nabokov De vrouw 
is het symbool van de vruchtbaar
heid, net als het ei, beide komen 
steeds opnieuw aan bod m het 
werk dat Boon ons naliet Behalve 
enkele anatomische onjuistheden 
— overigens miniem — getuigt 
Boon een wat men noemt krachti
ge poot te hebben en zijn figuren 
en komposities doen bijwijlen klas
siek aan 
Toen de neofiguratie haar intrede 
deed, heeft L P Boon het publiek 
een poets gebakken Waar ieder
een zich te Gent, waar hij zou 
exposeren, aan een verzameling 
naakte vrouwen verwachtte, pak
te hij uit met traditionele land
schappen in olie en pastel De 
liefhebbers waren er aan voor hun 
moeite Dat Boon een humorvol 
man was, staat buiten kijf, hoewel 
men verdeeld reageerde op zijn 
medewerking aan het TV-pro-
gramma „Het is maar een woord", 
waar hem zo wat de rol van 
lolbroek werd toegebracht, wat hij 
helemaal met was 
Het laatste gedeelte van zijn krea-
tief literair werk haalt het met meer 
bij zijn vroegere romans In tegen
stelling daarmee staat zijn beel
dend werk, zoals wijn die met de 
jaren beter wordt Het is zowat 
een revanche geweest van de 
schilder Boon op de literator Boon 
De „goedhartige" anarchist heeft 
dan toch een zeker evenwicht 
gevonden tussen beide kunstex
pressies Indien we deze bijdrage 
mogen beëindigen met een wens 
dan IS het deze wanneer richt 
men eens een retrospektieve van 
het werk van kunstschilder LP 
Boon \n'> 

Voor deze bijdrage werd dankbaar geput 
uit het artikel van Frans Vyncke in „Maat
s t a r van mei-|uni 1980 (In 1952 door B 
Bakker opger icht Bi | de uitg „De Arbei
derspers", Singel 262 te 1001 Amsterdam, 
385 fr per nummer) 
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Borg houdt Tsjechoslowaijke 
van dubbele triomf 

De internationale kampioenschap
pen van Roland Garros hebben de 
tenniswereld een nieuw uitzicht 
gegeven Niet dat Bjorn Borg 
werd verslagen Integendeel zelfs 
De Zweed speelde sterker dan 
ooit Maar de top werd wel gron
dig vernieuwd De hegemonie van 
het trio Borg-McEnroe-Connors 
werd doorbroken Een nieuwe ge
neratie kampioenen kondigt zich 
aan Aangevoerd door de net als 
Borg erg koel spelende Tsjecho-
slowaak Ivan LendI, die in kunnen 

Hana Mandlikova, in 1978 wereld
kampioene bij de juniores In 1979 
kwartfinaliste, in 1980 halve finalis-
te in 1981 kampioene op Roland 
Garros 

en willen erg dicht benaderd 
wordt door de Argentijn José Luis 
Clerc Verder onderstreepten ook 
de Paraguayaan Victor Peci en de 
Fransman Patrick Noah hun hoge 
verzuchtingen zij hopen ooit nog 
bij de absolute top te kunnen 
aansluiten De Amerikanen beleef
den pp de Franse gravelbanen 
bange dagen Zowel bij de dames 
als bij de heren Chris Evert nage
noeg ongenaakbaar op gravel, 
werd in de halve finale uitgescha
keld door de opkomende ster de 
Tsjechoslov"aakse Hana Mandli
kova In de andere halve finale 
verloor Andrea Jaeger tegen de 
Westduitse Sylvia Hanika Voor 
het eerst sinds ettelijke jaren geen 
Amerikaan(se) in een finale op 
Roland Garros Hoe viel dat te 
verklaren"!" 

In het herentornooi werd de grote 
twijfel vlug weggenomen Bjorn 
Borg was weer de oude de abso
lute meester De Zweed speelde 
misschien wel sterker dan ooit 
voordien Voor de finale gaf hij 
geen set prijs HIj spotte beurte
lings met de Spanjaard Lopez-
Maeso, de Braziliaan Motta, de 
Spanjaard Torre, de Amenkaan 
Moore en de Hongaar Taroczy In 
de halve finale ondervond hij felle 
weerstand van Victor Pecci, die 
eerder al drie reekshoofden 
(Noah, Fibak en G Mayer) had 
uitgeschakeld en weer even sterk 
tenniste als voor twee jaar toen hij 
pas in de finale tegen dezelfde 
Borg (vier sets') verloor Pecci 
speelde aanzienlijk beter dan in 
1979 maar kreeg toch 3 — O op zijn 
kop Waarmee weer veel gezegd 

was over de huidige kracht van de 
grootmeester 

Borg verklaarde in Parijs — hij 
wordt met de jaren wel enigszins 
spraakzamer — dat zijn loopbaan 
in een nieuwe faze was getreden 
„Speltechnisch kan ik eigenlijk niet 
meer verbeteren, aldus de Zweed 
Alles hangt nu af van mijn konditie 
en mijn koncentratievermogen Ik 
win nog altijd graag Ik ben nog te 
jong (vijfentwintig) om de top los 
te laten Mijn koncentratievermo
gen vermeerdert nog Ik werk daar 
hard aan Zelfs op training wil ik 
dat elke bal precies daar terecht 
komt waar het hoort Ik geloof met 
dat ik al over mijn hoogtepunt 
heen ben Vele gewezen kampioe
nen speelden best toen ze zeven-, 
achtentwintig jaar waren Waarom 
zou ik op die regel een uitzonde-
nng maken"?" 

Borg blijft inderdaad de grootste 
Maar hij beseft beter dan wie ook 
dat de konkurrentie sterker en 
ruimer wordt Indien Bjorn dit jaar 
de grand chelen met verwezenlijkt 
IS de kans daartoe misschien wel 
definitief voorbij Want LendI is de 
bijzonder knappe voortrekker van 
een nieuwe generatie toptenms-
sers die op het Franse gravel 
onverwacht sterk en met veel 
macht en kracht voor de dag 
kwamen LendI schakelde onder 
meer McNamara en McEnroe uit 
alvorens in de halve finale in vijf 
sets van Clerc (zelf baas over 
Connors in de kwartfinale en eer
der al winnaar van de open Ita
liaanse kampioenschappen) te 
winnen De Tsjechoslowaak gelijkt 
enigszins op Borg Hij is ook een 
bijzonder bekwaam verdediger 
Erg beheerst en specialist van 
gravelbanen Geduldig en listig Hij 
staat nog maar aan het begin van 
zijn ontwikkeling Technisch en 
taktisch zal hij nog beter worden 
HIJ IS een produkt van de gerepu
teerde Tsjechoslowaakse tennis-
school die eerder al Martina Na-
vratilova naar de hoogste roem 
voerde en die nu met LendI en 
Mandlikova zowel bij de heren als 
bij de dames de absolute top 
beoogt Zonder Borg zou die dub
bele triomf er overigens al geko
men zijn Want LendI bleek nu al 
bekwaam de Zweed tot vijf sets te 
dwingen Een gevecht van meer 
dan drie uur Je moet Borgs ere
lijst kennen om die prestatie naar 
waarde te kunnen schatten Borg 
won eerder al vijf keer op Roland 
Garros De eerste maal in 1974 
(hij was toen achttien O maakte hij 
een 2 — 0 set achterstand tegen 
de Spanjaard Manuel Orantes 
goed In 1975 en 1978 kegelde hij 
Vilas weg in drie sets In 1979 
gunde hij Victor Pecci een set en 
vorig jaar was het weer 3—0 
tegen de inmiddels misschien wel 
voor goed van het voorplan ver
dwenen Vitas Gerulaitis Borg laat 
het op Roland Garros nooit lang 
aanslepen, maar tegen LendI kon 
het gewoon met anders De 
Tsjech heeft vorig jaar veel ge
leerd In Parijs en Wimbledon bleef 
hij weliswaar in de derde ronde 
steken, maar hij versloeg Borg 

desondanks bij twee gelegenhe
den In Toronto (kwetsuur van 
Borg) en Bazel ( 6 - 3 , 6 - 2 , 5 - 7 , 
O—6 en 6 —4) in de finales van de 
Grand Prix aldaar LendI, wereld
kampioen bij de juniores in 1978, 
hielp zijn land ook al aan de Davis-
cup en de Nations Cup en in het 
begin van dit jaar drong de man uit 
Ostrava al door tot de finale van 
de Masters '80 In New York lag hij 
toen evenwel duidelijk onder bij 
Borg ( 6 - 4 , 6 - 2 en 6 - 2 ) 
LendI is ongetwijfeld de man die 

het supertrio Borg-Connors-
McEnroe vroeg of laat zal splijten 
De Amerikanen bleven in Parijs 
weer ver beneden de verwachtin
gen Het trage gravel zal er wel 
mee te maken heben Zij missen 
allebei het geduld en de beheer
sing om sterk base-line-tenms te 
ontwikkelen Zij kunnen Roland 
Garros mentaal met aan 
In Wimbledon wordt het wellicht 
anders Tennis op gras loopt snel
ler Het past beter bij het Ameri
kaanse temperament Maar dit 
neemt met weg dat het uitzicht 
van de tennistop anders is gewor
den Het kan zeker geen kwaad 
Wimbledon zal daardoor nog aan
trekkelijker worden Ook bij de 
dames waar iedereen uitkijkt naar 
de bevestiging van Mandlikova 
Deze negentienjarige — afkom
stig van dezelfde klub, Sparta 
Praag) als Martina Navratilova — 
won vong jaar al in Melbourne de 
open Australische kampioen
schappen Op Roland C^arros 
(waar Chns Evert al viermaal had 
gewonnen) sloeg zij in de tweede 
en laatste set van de finale een 
0—4 achterstand weg Ze won 
zes spelen op rij tegen Hanitza 
Tsjechoslowakije is een toonaan
gevende tennisnatie geworden 
Daar vaart ook Europa wel biji 

Ivan LendI, de Tsjech wordt ge
coacht door de Pool Wojtek Fibak 
Zelf nog een reekshoofd op inter
nationale kampioenschappen Een 
wel erg ongewone „Oosteurope-
se" toestand 

Zegevierend afscheid 
Standard Luik en SK Lokeren 
zetten zondag een punt achter het 
voetbalseizoen'80-81 De bekerfi
nale was geen hoogtepunt maar 
de circa vijftigduizend toeschou
wers — de bekerfinale is een 
„traditie" geworden — hebben 
zich in de broeierige Heizelkuip 
toch nooit verveeld 
Standard won de beker voor de 
vierde keer Een verrassing was 
dat zeker niet De Luikenaars 
toonden zich in de voorbije maan
den Ijzersterk in cupwedstrijden 
ZIJ zochten en vonden er troost 
voor hun zwak presteren in de 
kompetitie 
Trainer Ernst Happel en zijn assis
tent Thieu Bollen namen dus zege
vierend afscheid Hun verblijf in de 
vurige stede was desondanks fel 
omstreden Zij werden nooit echt 
aanvaard door de Waalse pers en 
ZIJ slaagden er ook met in regel
maat en konsistentie te leggen in 
de verrichtingen van de Luikse 
klub 
Desondanks verliest het Belgisch 
voetbal in Ernst Happel een kleur
rijke en kompetente figuur Hij 
wordt bij Standard opgevolgd 
door Raymond Goethals die, zoals 
het een echte trainer past, het 
spelersmatenaal grondig wenst 
aan te passen Goethals zal alvast 
steun zoeken en vinden bij diezelf

de Waalse pers en voor het „spor
tieve beleid" zal hij blindelings ver
trouwen op Arie Haan Dit „duo" 
werkte ook al een tijdje samen bij 
Anderlecht Daar stond de boel in 
die tijd dan ook voortdurend op 
stelten Misschien kan de aanwe
zigheid van een autoritair bestuur
der als Roger Petit soortgelijke 
toestanden bij Standard voorko
men 

Lokeren lag in de bekerfinale dui
delijk onder In de aanhef hadden 
de Waaslanders mits wat meeval 
de wedstrijd misschien anders 
kunneq richten maar ze misten 
toch routine en zelfzekerheid om 
de ervaren tegenpartij te over
meesteren Maas desondanks 
mag Sportkring op een schitte
rend seizoen terugblikken Het 
werd overtuigend vice-kampioen 
Het haalde de halve finale in de 
Uefacup en het speelde de eind
strijd in het nationale bekertornooi 
Lokeren streed meet veel sukses 
op drie fronten Financieel moet 
het voor de ploeg van trainer 
Haesaerts een topjaar zijn gewor
den Desondanks moet ook hij 
inbinden Zijn vervanger heet Ro
bert Wasseige, de man die Winter
slag opbouwde 

Wasseige, die eerder al eens bij 
Standard mislukte — of althans 

met slaagde — zal veel kennis en 
takt moeten bezitten om volgend 
jaar even goed te doen als zijn 
voorganger die met goed genoeg 
werd tjevonden Voetbal is toch 
wel een vreemde wereld waarin 
logika veel tegenstrijdige begrip
pen dekt 

Een merkwaardige tabel over het 
voorbije voetbalseizoen vonden 
WIJ in het Nederlandse weekblad 
Voetbal International Daarin ston
den de gemiddelde toeschou
wersaantallen van onze eerste 
klasseklubs Wij weten met of de 
cijfers betrouwbaar zijn maar An
derlecht staat met 22329 kijkers 
bovenaan De kampioenen trok
ken, in vergelijking met vorig sei
zoen, 4402 toeschouwers meer 
per wedstrijd Berchem sluit de rij 
met slechts 5088 Een gemiddeld 
verlies van 1206 Het algemeen 
gemiddelde zou 10211 hebben 
bedragen 612 minder dan het jaar 
voordien 

Nogmaals deze cijfers onder het 
grootste voorbehoud Met zeker
heid weten wij dat de bond voor 
'79-80 een hoger toeschouwers
aantal opgaf dan voor '78-79 
Maar die toename was uitsluitend 
een gevolg van de verhoogde 
belangstelling in de lagere afde
lingen Een teken aan de wand 
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\Jlaams Nationaal l/l/eekbbd 

de Volksunie 

De Taalklachtenbus 

blijft draaien 

De firma Unie, Flezantstraat 23 uit 
Hamme aan de Durme maakt tweetali
ge publiciteit via grote folders waarop 
het Nederlands slechts een minieme 
plaats inneemt Hoewel die handelswij
ze niet in strijd is met het dekreet op 
de vervlaamsing van het bednjfsleven, 
hebben wij er de f rrma op gewezen dat 
hun houding niet in overeenstemming 
IS met een welbegrepen handelsbe
lang Voor de zoveelste maal stellen 
WIJ met genoegen vast dat het Vlaam
se bewustzijn groeit en dat tweetalige 
propaganda in Vlaanderen wordt ver
afschuwd 

Een lezer uit Maasmechelen meldt ons 
dat hij een open bnef heeft gestuurd 
aan alle handelsfirma's in de Randge
meenten en in Vlaams-Brabant (bnef in 
ons beziü Hij dnngt daann aan op het 
gebruik van eentalige teksten en 
noemt de tweetalige teksten een on
beleefdheid tegenover de Vlamingen 
HIJ IS terecht van mening dat de twee
taligheid een verdoken koionizatie is 
om de klok 50 jaar terug te zetten An
derzijds acht hij het gebruik van eenta
lige teksten een bescherming van de 
taalgrens Hij spoort de handelaars aan 
steeds gebruik te maken van de Ne
derlandse taal in de Vlaamse gemeen
ten Ook de verfransing van de straat
namen stelt hij aan de kaak 
Een andere handelswijze, aldus onze 
lezer, brengt schade toe aan hun han
delsrelaties met de Vlamingen Wij 
feliciteren deze lezer, die zelf hande
laar is, voor zijn initiatief 

Van de ASLK Dilbeek ontvingen wij zen 

verschillende telefoontjes om te infor
meren naar een vroegere publikatie in 
WIJ, waann wij aan de kaak stelden 
dat het agentschap van ASLK-Dilbeek 
gebruik maakt van Franstalige labels 
(een honderdtal), hoewel Dilbeek in 
het Nederlands taalgebied ligt De kan-
toordirektie beloofde een onderzoek 
in te stellen en verzekerde hieraan te 
verhelpen 

Intercontainer is een samenwerkende 
vennootschap waann ook de NMBS 
deelneemt, zij oefent haar werkzaam
heden in tainjke landen uit en haar 
exploitatiezetel is gelegen in Bazel 
(Zwitserland) 

ZIJ heeft dhe bedienden nodig in Ant
werpen en bekomt zonder slag of 
stoot voldoening, in deze zin, dat van 
deze bedienden ook nog de kennis 
van het Frans en het Duits wordt 
vereist 

Zo ziet men dat vreemde landen Bel
gië nog wat te zeggen hebben inzake 
taalwetgeving 

Hetzelfde geldt voor de verzekenngs-
maatschappij Dnion Et Phenix Espag-
nol uit Brussel, die tweetalige ont
vangstbewijzen stuurt naar haar klan
ten in Vlaanderen We hebben de 
firma op haar handelsbelang gewezen 

Ook de firma l'Oxhydnque Internatio
nale n V uit Brussel gebruikt tweetalige 
levenngsnota's voor haar klanten uit 
Vlaanderen Hier gekit ook de regel zo
als voor 1 en 2 Niettemin hebben we 
de firma op haar handelsbelang gewe-

Vujo's Vredesfietseling 
Voor de vijfde keer trekt VLUG per 
fiets naar de IJzerbedevaart Jonge-
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ren, dit is een unieke kans Wie reeds 
eerder meeging kan het getuigen' 
Voor velen is de blokperiode dan net 
voorbij Trek u uit de sleur van het da
gelijkse leven en spnng op uw fiets 
Naar Diksmuidei 

Wellicht een uitdaging, maar wat die 
anderen kunnen kan jij ooki 

De tocht vertrekt op vrijdag 26 juni te 
Leuven om 14 u op de Oude Markt er 
wordt te Melle overnacht 

Inschrijvingen 

Inschnjven vóór 15 juni bij Vujo, Barri-
kadenplein 12, 10(X) Brussel (tel 02-
2194930) waar ook verdere inlichtin
gen kunnen verkregen worden 
Kostprijs wie vanaf vnjdag vertrekt 
250 f r , wie vanaf zaterdagvoormiddag 
vertrekt 200 f r . wie in Gent (na de 
maaltijd) vertrekt 150 fr 
Betalen voor 15 juni kontant aan Vujo-
bestuursleden (of bankbnefjes opstu
ren), ofwel door storting op tiankgiro 
nr 435-0256851-75 van Vujo, Barrika-
denplein 12. 1000 Brussel 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

De verzekeringsmaatschappij Winter-
thur uit Brussel stuurt aan een klant uit 
Oudenaarde een tweetalig ontvangst
bewijs Dit IS niet in strijd met de 
taalwet van 1963, omdat firma's met 
een exploitatiezetel de taal van het 
distnkt (hier Brussel) moeten gebrui
ken Niettemin stellen we in Vlaande
ren een groeiend Vlaams-bewustzijn 
vast We hebben de firma op haar 
handelsbelang gewezen 

Een inwoner van Brussel ontvangt een 
mededeling van de postenjen in ver
band met het Nederlandstalig dagblad 
„Het Volk" De hele tekst was in het 
Frans opgesteld Bij minister Willockx 
werd hiertegen gep)rotesteerd doch 
deze moet nog de zaak onderzoeken 
en hij zal mij op de hoogte houden van 
het verdere gevolg, dit hoewel de 
feiten welsprekend waren Doch wan
neer wetten overtreden worden tegen 
de Vlamingen dan moet men de zaken 
alt jd nog eens grondig onderzoeken 

Het is gekend dat minister Busquin 
zich met stoort aan de taalwetten Zo is 
er veel herne in Kamer en Senaat 
geweest in verband met de richtlijnen 
die hij gegeven heeft aan de gemeen
tebesturen en de GCMW's van de 
randgemeenten Daar heeft hij tegen 
de taalwet in en tegen de arresten en 
de adviezen van de Raad van State 
toch voorgeschreven dat van het 
Frans mag gebruik gemaakt worden, 
dat dit mag genotuleerd worden, dat 
de stemmen in het Frans mogen opge
nomen worden enz 
HIJ heeft zijn staart slechts gedeeltelijk 
ingetrokken maar wil zijn omzendbrief 
met intrekken Anderzijds antwoordt 
hij met arresten van de Raad van State 
op andere interpellaties om te zeggen 
dat de mterpellant ongelijk heeft Be-
gnjpe wie kan Wij staan hier voor een 
minister die geen rekening houdt met 
de arresten van de Raad van State, die 
lid IS van de uitvoerende macht en die 
zelf wetgevende maatregelen uitvaar
digt Dit wil zeggen dat hij als lid van de 
uitvoerende macht ook rechter speelt 
en wetgever Ik heb bij hem een klacht 
ingediend naar aanleiding van tele
foons die men geeft aan de gemeente 
St-Lambrechts-Woluwe en waar men 
met in het Nederlands kan antwoor
den Wanneer dit toch geschiedt 
brengt men u, na enkele tijd, in een ver
keerde dienst HIJ deelt mij thans mee 
dat hij een grondig onderzoek zal laten 
doen door de vice-goeverneur van de 
provincie Brabant Zo gaat het in Bel
gië Klaarblijkelijke wetsovertredingen 
worden met bestraft wanneer ze wor
den vastgesteld door Vlamingen Op 
dat ogenblik moet hij nog een grondig 
onderzoek doen Wanneer de Raad 
van State evenwel zeer duidelijk zegt 
wat met mag dan vaardigt hij omzend-
bneven uit die precies het tegenover
gestelde inhouden van wat de Raad 
van State heeft gezegd En dit kan 
allemaal zonder dat hij wordt ontsla
gen door de koning 

Rob Vandezande, 
senator en ondervoorzitter 

Vlaamse Raad 

In de reeks Vlaams-Nationale Standpunten 

„We1l< Vlaanderen?" 
door Maurits Coppieters 

In deze derde VNS-brochure vestigt Maurits Coppieters — gewezen 
Euro-parlementslid — de aandacht op een minder bekend maar daar
om met minder wezenlijk facet van het Vlaams-nationalisme 

Het Vlaams-nationalisme zal zichzelf inderdaad met overbodig ge
maakt hebben bij het verwezenlijken van de autonome Vlaamse Staat 
Het trekken van grenzen betekent immers met automatisch het 
ontstaan van een levende rechtvaardige gemeenschap Het aanpas
sen van het politiek kader alleen lost geenszins de fundemantele pro
blemen op waarmee Vlaanderen nu en in de toekomst zal moeten 
afrekenen de vervreemding van het individu in een gedepersionali-
zeerde en verzuilde samenleving de kwantitatieve ontwikkeling ten 
koste van de kwalitatieve degradatie van het leven de politieke onmo-
digheid van de burger die resulteerde in een grote onverschilligheid, 
de feitelijke machteloosheid van ons parlement in wat toch een parle
mentaire demokratie heet te zijn, de gewijzigde machtsverhoudingen 
op wereldvlak en de grote verschuivingen die ons hier nog te wachten 
staan de bewapeningswedloop, de groeiende onverdraagzaamheid-

Maunts (Doppieters waarschuwt ons voor defaitisme en doemdenken, 
maar doet een dringende oproep tot bezinning, bezinning over het 
Vlaanderen dat we willen verwezenlijken en over de rol die het 
Vlaams-nationalisme hienn kan spelen De auteur pleit in dit verband 
voor een andere benadenng van de politiek Politiek is een „etische op
gave". IS vorm geven aan medemenselijkheid 

Het Vlaams-nationalisme moet een voortdurende strijd tegen geeste
lijk konformisme zijn „Gegroeid uit de geest van contestatie moet 
het ook in de toekomst ruimte scheppen voor de mensen die uit de 
rij durven treden en zich niet neerleggen bij de standpunten van het 
gevestigd gezag" 

U kan dit nummer bestellen op het VNS-sekretanaat Bamkadenplein 
12 te 1000 Brussel (tel 02-2194930) 
De pnjs bedraagt 50 fr te storten op rekening 435-0259801 -18 van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum 

Het IS echter voordeliger U te abonneren' 

Een abonnement (tien nummers) kost slechts 350 fr 

Hoe"? 

O U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening 
De strook zendt U naar „Vlaams-Nationale Standpunten'. 
Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel (rekening 435-0259801-18) 

O U zendt ons de strook toe en voegt een check ter waarde van 
350 fr bij 

O U zendt ons de strook toe en voegt een overschnjvingsformulier 
ter waarde van 350 fr bij 

> ^ 

BON 
Mevrouw/De Heer 

Adres 

abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten jaargang 1981 en 
O heeft 350 fr gestort op rekening 435-0259801-18 van het Vlaams-

Nationaal Studiecentrum 
O voegt een check ter waarde van 350 fr bij 
O voegt een overschrijvingsformulier bij ter waarde van 350 fr 

Terug naar Vlaams-Nationale Standpunten, Penodiek Bamkadenolein 
12, 1000 Brussel 

11 JUNI 1981 
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20 -m Wij in de Volksunie 

Volksunie Mortsel 
solidair met Komen 
We wisten eigenlijk niet goed waar we aan begonnen, toen door ons plaatselijk 
bestuur beslist werd in Mor tse l een boekeninzamelaktie te organizeren voor 
de Vlaamse biblioteek in Komen. Huis aan huis gingen we rond voor boeken. 
We wisten dat er bi) de gewone Vlaamse mens in de straat ook wel enige 
sympatie bestond voor die Vlaamse inwoners, vooral nadat ze de televisie
beelden gezien hadden van de scheldparti jen en dergelijke die zich elke 
morgen voor het Vlaams schoolt je van Komen afspeelden Maar zulk een 
overrompel ing hadden we nooit verwacht Liefst zesduizend boeken werden 
door Volksunie Mortsel rondgehaald, en nog waren alle wijken niet bezocht 

ANTWERPEN 

waarts Het was stil in de bus. Het was 
een mooie dag geweest 
De Volksunie-afdeling van Wervik zou 
graag aan zoveel mogelijk afdelingen 
zulk een prachtige dag willen aanbie
den Neem hiervoor kontakt op met 
Herve Van Damme, St-Martensplaats 
2. 8670 Wervik, tel 056-311825 

Winfried Vangramberen 

Via kontakten met de voorzitter van 
Volksunie Wervik, Herve Van Damme, 
werd er voor gezorgd dat we de 
boeken persoonlijk konden gaan over
handigen in Komen, symbolisch al-
thar« 's Zaterdags hadden we met het 
jeugdkomitee van het A N Z afgespro
ken om de grote voorraad t)oeken te 
komen afhalen, zodat ze mee bij het 
pakket konden gevoegd worden om te 
overhandigen op het zangfeest Dat 
jeugdkomitee had de hoeveelheid dui
delijk onderschat Met enkele perso
nenwagens waren ze gekomen maar 
aldra moesten ze nog in allerijl een 
vrachtwagen gaan bijzoeken Toen op 
het zangfeest de boeken overhandigd 
werden aan de afvaardiging van 
Vlaamse Komenaars, waren we als 
Volksunie Mortsel niet weinig fier dat 
een belangrijk gedeelte van die stapels 
boeken door ons werden rondgehaald 
Zondagmorgen om 9 u vertrokken we 
niet zo'n 25 mensen naar Komen Wij 
konden ons o a verheugen in het 
gezelschap van mevr Van Thillo, ar
rondissementeel bestuurslid Er was 
echter ook nog ander gezelschap bij 
het vertrek de B O B wilde wel eens 
juist weten wat we daar gingen doen 
ZIJ dachten al aan een stevige beto
ging met zware incidenten Ze waren 
dan ook gerustgesteld dat het eerder 
om een toenstische uitstap ging 
In Wervik werd nog een afvaardiging 
van de plaatselijke Volksunie-afdeling 
oj jgepikt Ook daar was de B O B 
aanwezig om een „diskreet" oogje in 
het zeil te houden W e mochten ons te
vens verheugen in het gezelschap van 
partijbestuurslid Rosa Lerhout 
In Huize Robrecht van Kassei, het 
kultureel centrum der Vlamingen in 
Komen, werden we opgewacht door 
Noel Decraemer van de Vriendenkring 
van het Komense Door onze drie 
Volksunie-schepenen, Lieve De Ceus-
ter. Bob Van Hoofstadt en Jan Vande-
walle, en onze afdelingsvoorzitter Jan 
Andnes werden de 6000 boeken sym
bolisch overhandigd Onze aktie in 
Mortsel had blijkbaar in heel Vlaande
ren een weerklank gekregen want de 
week voordien hadden we ook een 
boekenpakket ojDgestuurd gekregen 
van het Dosfelcentrum in Gent met de 
vraag dit ook in Komen af te geven wat 

Kontich's 
kortnieuws 
Vlainat 
Zitdagen elke woensdag van 19 tot 
21 u , in lokaal Alcazar En voortaan 
ook op de laatste maandag van elke 
maand van 19 tot 21 u , op het VU-se-
kretanaat St-Martinusstraat Kontich 

Sporenviering 
Na het opmerkelijk wellukken van de 
sporenherdenking van vong jaar houdt 
de gemeente Kontich eraan dezelfde 
lijn door te trekken Een herdenking 
dus voor en vooral MET eigen mensen 
Gelegenheidsrede Herman Todts 
Waar en wanneer op zaterdag 27 juni 
om 20 u , in zaal Berkenhof, Waarloos 

54ste IJzerbedevaart 
Op zondag 28 juni 1981 Samen met 
V O S K o n b c h en Edegem per autocar 
naar Diksmuide Vertrek om 6 u , St -
Martinuskerk, Kontich en om 6 u 15, 
k>kaal Drie Eiken, Edegem Prijs 250 fr 
Inschnjvingen lokaal Afcazar, Kontich 
en bij Maurits Van Baelen, Jordaens-
straat 17, Kontich, tel 571230 

Bevlaggingsaktie 
Uzerbedevaart en 11 juli wij vlaggen 
met de leeuw' < 
Vlaggen te bekomen bij Ferre De 
Beukelaer. Duffelse Steenweg 22, 
Kontich, tel 570982 

Borgerhout 
we natuurlijk met veel plezier deden In 
een bovenzaal van het kultureel cen
trum werden we dan meer officieel 
welkom geheten 
Noel Decraemer dankte ons voor de 
grote inspanning die we geleverd had
den Overigens zei hij dat Mortsel lang 
geen onbekende was voor hem 
Reeds jaren terug was onze gemeente 
zowat de pionier van een georgani-
zeerde boekenaktie toen het plaatselij
ke Davidsfonds er toen reeds in slaag
de 2000 boeken bij mekaar te brerv 
gen dat was meteen de aanzet voor " • ^ ~ — ~ - ~ ~ ~ " 
de biblioteek In Mortsel moet een 
gezonde Vlaamse geest leven, zei hij E d c O G m 
Onze voorzitter Jan Andnes zei in zijn " 
wederwoord zeer blij te zijn de Vlaam
se Komenaars te hebben kunnen hei-

Vertrek per bus aan de Tumhoutse 
poort tegenover Boudewijnsnelweg 
om 7 u 15 Pnjs 160 fr 

Na de Uzertiedevaart bezoek aan het 
Vissersmuseum te Oostduinkerke 

Inschnjven op het VU-sekretanaat 
Statielei 8 of bij Jan De Scheerder, 
Fr De Vnendstraat 21 

ANTWERPEN 

JUNI 

18 MECHELEN.Gespreksavond over het aktuele probleem „De te
werkstelling en dan specifiek in het Mechelse" Om 20 u 30 in de 
kleine zaal van de Stedelijke Feestzaal, Botermarkt Organisatie 
Berthoudersknng Spreker kamerlid Joos Somers 

19 ST-KATELIJNE-WAVER: 11-juli-vienng met Jef Burm (Rietje 
Rans van „De Paradijsvogels") en als feestredenaar prof Kan 
Herman Mertens Om 20 uur in ons parochiehuis, Clemenceau-
straat 111, Elzestraat Organizatie vzw Berthoudersknng Katelij-
ne en Waver 

19 DEURNE: Guldensporenherdenking om 20 uur in zaal Trefpunt 
Turnhoutsebaan 28 Optreden van Herwig en Paul Vagant 
Spreker senator Wim Jonssen Inkom 50 fr 

24 DEURNE: Debatavond over „Geaktualiseerde VU-standpunten 
inzake onderwijs" door kamerlid Willy Kuijpers Om 20 u 30 in 
k>kaal Trefpunt, Turnhoutsebaan Organisatie VU-arrondisse-
ment Antwerjoen 

Naar IJzerbedevaart 
Rijkevorsel 

pen 
De Volksunie van Mortsel zal altijd 
klaar staan om de Vlamingen in Komen 
te helpen waar en wanneer het moge
lijk IS Er werd ook nog 6 000 fr over
handigd die we rondhaalden tijdens de 
boekeninzamelaktie Noel Decraemer 
gaf dan wat meer toelichting over de 
huidige situatie in Komen Met de 
oprichting van het schooltje stond met 
alleen Vlaanderen achter hen, maar er 
waren ook vele sympatieke reakties 
vanuit Wallonië gekomen Ook laatste
jaarsstudenten van het Franstalig kol
lege konden helemaal met akkoord 
gaan met de houding van een aantal 
hunner leraars t o v de Vlaamse 
school Z IJ gingen dan ook met heel de 
klas hun beklag maken bij de direkteur 
Met de school en nu het kultureel 
centrum moet het Vlaamse leven nieu
we impulsen krijgen Wat men als 
Vlamingen ging doen met de gemeen
teraadsverkiezingen wisten ze nog 
met 

Na dit boeiende gesprek met Noel 
Decraemer was er nog een korte 
busreis door Komen, langsheen de 
school en het gemeentehuis Van deze 
enige gelegenheid werd natuurlijk uit
voerig gebruik gemaakt om voor het 
gemeentehuis van Komen enkele fo
tootjes te schieten Daarmee werd dit 
historisch bezoek aan Komen afgeslo
ten (Volksunie Mortsel was naar het 
schijnt de eerste Vlaamsnationale ver
eniging die Komen officieel kon betre
den) 
's Middags werden we door de Volks
unie van Wervik genodigd om mee aan 
tafel te gaan voor een lekker en uitge
breid middagmaal Met een nog goede 
volle buik vertrokken we omstreeks 
14 u 30 dan om de taalgrenswandeling 
te doen 
Eerst ging het een stuk langs Zuid-
(Frans)-Vlaanderen (Werviccj-Sud) 
waar we bijna weggestormd werden 
Fransgezinde Komenaars, waaronder 
een schepen, volgden ons, foto's ma
kend van onze groep Sommigen gre
pen ook naar stenen, maar die werden 
gelukkig met tegen ons gebruikt De 
aanwezigheid van Franse ordestrijd
krachten zal daar wel met vreemd aan 
geweest zijn 
Via Wervik, langsheen de Leie, tussen 
weiden en velden, bereikten we de 
grens met Komen Een erg vriendelijke 
njkswachtofficier kwam ons vertellen 
dat de Komense burgemeester voor 
de zoveelste keer verboden had met 
de taalgrenswandeling op zijn grond
gebied te komen We keerden dan 
maar op onze stapjsen terug en gingen 
naar de volgende grensovergang de 
Hoge Plankebeek, in Volksumemid-
dens wel erg bekend Ook daar wer
den we tegengehouden We kregen 
daar ook een meuvi^soortig wapen van 
de njkswacht te zien het Pepperca-
non dat braakgas verspreidt Na het 
zingen van de Vlaamse Leeuw trokken 
we terug naar het centrum van Wervik 
Na afscheid genomen te hebben en 
onze dank betuigd te hebben aan onze 
Volksunievnenden van Wervik voor 
de prachtige dag togen we terug huis-

VNSE per bus naar de Uzertiedevaart 
Daarna bezoek aan Damme en Lisse-
wege Vertrek om 7 u 45 aan Dne 
Eiken, Dne Eikenstraat 128 Terug rond 
19 uur 

Leden VNSE 150 fr . met-leden- 200 fr 
Kinderen 50 fr 

Inschrijven bij Herman Dhondt B Van 
Orieyplein 2, 031-405435 of in lokaal 
Drie Eiken 

Feest 
te Deurne 
Op zaterdag 13 juni e k stappen onze 
Ijverige sekretaris Peter De Vos en 
bestuurslid Ria Van Rompay in het 
huwelijksbootje VU-afdeling Deurne 
wenst het jonge paar behouden vaart, 
de Leeuw in top' 

Inschrijven bij Jaak Baelemans, Eiken-
dreef 43, of bij Mark Huys, Merksplas-
sesteenweg 49 A, tel 144758 Nadien 
bezoek aan Boudewijnpark te Brugge 
Prijs 230 fr Vertrek om 6 uur te Beer-
se-Kerk, 6 u 15 Merksplas-kerk, 
6 u 20 Merksplas-Kolome, 6 u 30 St-
Jozef-Rijkevorsel, 6 u 45 Rijkevorsel-
kerk, 7 u Hoogstraten-kerk, 7 u 15S t -
Lenaarts (wasserij), 7 u 30 Brecht 
(rusthuis), 7 u 45 Aan de lichten St-
Job-in-'t-Goor 
Om 9 uur halte voorzien om koffie te 
drinken en te eten Aankomst voorzien 
tussen 19 en 21 uur 

Geel 
Reis per bus 2(X) f r, 175 f r voor kinde
ren 
Inschrijven bij Andre Peeters, Goor-
kens 4, te Geel of Dr Vandeperre-
straat 2 tel 014-58 58 79 of 58 97 36 of 
bij de plaatselijke bestuursleden 

Mechelen 

Traditiegetrouw worden ook dit jaar 
weer „autocars" ingelegd op 28 juni 
1981 met bestemming de IJzerljede-
vaart te Diksmuide 
De bijeenkomst is aan de „London 
Taverne", waar stipt wordt vertrokken 
om 7 u 

De terugkomst in Mechelen is voor
zien rond 20 u 30 Na de bedevaart 
worden haltes voorzien in Brugge en 
Gent De prijs jser persoon is 240 fr. 
alles inbegrepen (behalve inkom op de 
weide) Inschrijvingen vanaf heden in 
het lokaal „London Taverne", Vijfhoek 
2, is wel verplicht 

Personen die in Diksmuide kunnen 
meewerken aan de „ordedienst" kun
nen eveneens hun naam opgeven in 
hogergenoemd lokaal — in dit verband 
verwacht het IJzerbedevaartkomitee 
een speciale inzet van de Mechelaars 
in 1981 Meer gegevens hieromtrent 
volgen later 
Alle inlichtingen tel 015-411598 en in 
het lokaal 

Lintse gemeenteraad van 11 mei 

Schepenverkiezing werd overgedaan... 
maar hoe! 
Zoals te verwachten was schorste de goeverneur de verkiezing van schepen 
Janssens op 30 maart De stemming, waarvan de burgemeester beweerd had 
dat het 8 stemmen voor de CVP-kandidaat waren en 7 voor de opposit iekandi
daat, werd door de goeverneur herleid tot 7 stemmen voor de CVP-kandidaat 
7 stemmen voor de opposit iekandidaat en 1 ongeldige stem. Deze stemming 
op zich werd behouden De gemeenteraad startte dan ook met de kennisname 
van het vernietigingsbesluit van de goeverneur en kon dan met de 2de stem
ronde starten. Er werd gestemd, een CVP-schepene diende op verzoek van de 
naast haar zittende kollega's een nieuwe stembnef aan te v ragen- en de 
stemming luidde 7 stemmen voor Janssens (CVP) en 7 stemmen voor Wijck-
mans (opposit ie) en 1 stem voor Van Dorselaer (CVP). Hierop werd de zitt ing 
geschorst voor 10 minuten. Opnieuw werd er gestemd, de CVP-kandidaten 
dienden op bescheiden wijze hun uitgebrachte stem aan hun naastzittende 
kollege te laten zien en de uitslag was dan. 7 stemmen voor Wijckmans en 8 
stemmen voor Janssens die zo de nieuwe schepen werd. Of deze stemming nu 
definitief is kunnen we niet met zekerheid melden. De opposit ie heeft een en 
ander bij de goeverneur aangeklaagd en we wachten met spanning op het re
sultaat-

Voor de werken aan de Molenstraat 
ging de gemeente een lening aan van 
25.250 000 fr Aangezien de oppositie 
weer eens geen inlichtingen had ver
kregen over de duurtijd van de lening, 
de intrest en de jaarlijkse afkissingslast 
stemden we tegen Wij vonden het 
onverantwoord over zulke bedragen 
te stemmen zonder te kseschikken 
over juiste inlichtingen Omdat de ge
meente op onrechtmatige wipte 
136,70 m2 heeft onteigend van de er
ven Fierens aan de Duffelsesteenweg, 
werd ZIJ veroordeeld tot het betalen 
van een schadevergoeding van onge
veer 580000 fr 
Belangnjk agendapunt was de diskus-
sie omtrent het aanbrengen van woorv 
erfelementen in de wijk Pastoor Ey-
kenslaan-Kapittellaan-Heidelaan De 
VU, bij monde van fraktieleider Roets, 
prees de betrokken inwoners omdat 

ongeveer 40 % van de betrokkenen 
schnftelijk had gereageerd op een 
bnef van het schepenkollege Het VU-
standpunt luidde als volgt 
1) De vrees bij vele bewoners dat hun 
straat weleens de speelstraat van de 
wijk zou worden is met helemaal uit 
den boze Immers de speelweide vlak 
daaraanpalend (hoek Kardinaal Car-
dijnlaan-Van Asschestraat) wordt eer
lang bebouwd met 30 sociale wonin
gen van de Ideale Woning 
2) De betrokken straten zijn vrij ver-
keersrustig, wel pleitte de VU voor een 
betere afsluiting van de verbindings
straat tussen Van Putlei en Pastoor 
Eykenslaan 
3) Wil de VU de ganse wijk, het gebied 
begrepen tussen Moederhoefstraat 
Van Putlei, Schoolstraat Kardinaal 
Cardijnlaan zo veel mogelijk verkeers-
vnj houden De V U pleitte dan ook om 

een grondige studie te laten maken 
over de ganse wijk, zodat ook het 
verkeer op het Kasteelplein zo veel 
mogelijk zou worden geweerd De 
CVP-meerderheid ziet tegen de kos
ten van dergelijke studie op Wel zou 
ze wat aanplantingen doen en via een 
door de V U gevraagde openbare ver-
gadenng voor de betrokkenen eens 
horen wat eventueel toch nog kan 
gedaan worden 
Mevr Van Deuren-Claessens (VU) 
pleitte voor de invoenng van kleine 
huisvuilzakken voor t}ejaarden en voor 
een gemeentelijke tussenkomst van 
50 huisvuilzakken voor grote gezinnen 
en bejaarden met een bescheiden 
inkomen De CVP-meerderheid, die 
ons heeft opgescheept met een presti
gieus Kultureel Centrum, heeft daar 
echter oor noch geld voor 
Raadslid Roets haalde nog een besluit 
van de gemeenteraad van 26-6-78 aan 
waann de CVP-meerderheid op vraag 
van de V U beloofd had om op diverse 
plaatsen in de gemeente gemeentelij
ke stratenplans aan te brengen Dit 
zou, zo werd ons indertijd verzekerd 
„eerstdaags" gebeuren- De burge
meester antwoordde dat dit inderdaad 
beloofd was maar dat na onderzoek 
gebleken was dat dit te duur was en 
dat men vergeten was het ons te 
melden Ook vroeg de V U hoe het 
kwam dat er in de Statiestraat werken 
werden uitgevoerd o m het verleggen 
van boordstenen, die verlegd werden, 
terug werden opgebroken en terug 
verlegd Het betrof hier een kleine 
vergissing, aldus de heer schepen Ber-
tels Tot slot pleitte mevr Aerts-Vrolix 
(VU) voor meer speelruimte voor de 
jeugd binnen onze gemeente 

Jos Switsen 
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lepel & vork... 
' ^ 

EETHUIS 
FEESTZAAL INGRID 

(150 pIJ 

Olenseweg 41. WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/21 36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

He rbe rg 't S T A M P K O T 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubtjele Valois-zegels 
aan alle leden 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Ca fé D E N K L A U W A E R T 
Etienne en Paule 

S w a a n s - P e l k m a n s 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vrijdag vanaf 19 uur za
terdag vanaf 13 uur, zorxJag van

af 10 uur 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/544007 
Vlaandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/692874 

Specialiteit nbstuk op fiout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood en banketbakkeri) 
Roomijs 

W i i f n e d B L A N C Q U A E R T 

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

Tel 091-67 57 12 

COR'J:ÏIALS 
U)H KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di-nderstrock 

Ka l t es l raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-512148 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag 
Zaal voor alle feesten. 

liet ^alinsljuïö 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . (•mUi.zaak nMl tradüia. 

9328 SCHOONAARDE 
OtxJe Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per<'elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klem Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel 016-236671 

Europese volksgerechten 
Gesloten nnaandag en dinsdag 

Keuken 19 u tot 22 uur 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S » 

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i /kheden 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bes tekken 

Lokaal « T S C H U U R K E > 

Oixie Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zija 

SPECIALIST VOOR 
A l UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
\llü!ltü\ Demokratischp pj ijzen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kcssefstcet>weg 38 
2260 Ni|lpn Te! 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Restaurar>t 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 
f < 1 st,;=i il vooi llir> 

qpipqenhpdpn 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare 

K o f f i e b r a n d e r i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoff Ie bij u thuis! 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel 031-710173 

Waters en limonaden 

Ca fé «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Te! 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 66 
Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen 

Alle grote wi|nen 
rechtstreeks uil de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri|dag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tol 13 u 
en op afspraak 

Beauvoordse specialiiett 
Paonekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyrt" Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
fel 058/2994 91 

Gestoten vrydag behalve m seizoen 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer tn 

Restaurant 

SEtiüTTERStlQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-711549 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A ttitif ni( r v.in alle fc( sten 
Oük v t t l u i nng vt\{^ tnff lg( rif f 

Schiklorstrn<it 33 
2000 An twr rpcn 
T<l 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

C i f r VU lokn.il 

Dorpspt( It' H( usd( Il Limburq 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
« 2 0 OUDEGEM 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen li 
keuren Rechtstreeks mvoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11. 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis' 

Drank en eethuis 

« WALTRA ^ 
Arduinknni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vter troeven van de Wiltrn 
/ Vf.tnms in t h.irt vnn Brussel 
2 Je k-in er nfti/d pirkeren 
3 Je kn/gt er itti/d w.it te eten 
4 De ftn/zen zi/n soci.t.il 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Gnmtiergen Tel 02-2520240 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

T 
den botanjek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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22 m Wij in de Volksunie 

14 miljard in Gentse raad 
In vier dagen ti jd oordelen over meer dan 10 miljard gewone middelen en ruim 
4 miljard buitengewone middelen, betekent voor de Gentse gemeenteraadsle
den een harde dobber Het is dan ook vri jwel onmogelijk alle debatten weer te 
geven, maar we maken toch een selektie van de meest interessante 
Verslaggever van de algemene kommissie Rogiest stipte de voornaamste fa
cetten van de begroting aan de stad Is een gigantisch bedrijf, met ruim 10000 
personeelsleden, aangeworven voor de meest uiteenlopende taken en onder 
kontrole van verschil lende ministeries Niettemin zijn de werkkracht, het dyna
misme en de financiële middelen steeds onvoldoende zodat een keuze van de 
projekten noodzakeli jk is (leefmilieu, verkeer, renovatie.) De begroting is 
evenwel nog relatief klem aangezien heel wat stadsbedri jven een eigen begro
ting opstellen De gewone begroting is sluitend en dat heeft heel wat voorde
len, vooral wat betreft de opcentiemen 

Alle frakties gaven vervolgens hun 
mening weer over het geheel van de 
t>egroting Schrans (PVV) verweet het 
kollege na vijf jaar beleid nog steeds 
een overgangsbegroting in te dienen 
en geen beleidsopties te nemen De to
tale begroting is deficitair 25 % van de 
opbrengsten bestaan uit belastingen 
maar ons aandeel in het gemeente
fonds IS verminderd Gent heeft rela
tief arme inwoners terwil de njkeren 
naar de randgemeenten wegtrekken 
Daar moet wat aan gedaan worden' 
W e moeten bezuinigen maar toch een 
toekomstgerichte p>olitiek voeren On
derwijs en O C M W slorpen te veel op 
maar van de geplande investenngen 
wordt maar een goede helft uitge
voerd Het bewijst dat dit slechts een 
overgangskollege is zonder t>eleid en 
visie 
De V U bij monde van Guido De Roo 
plaatste enkele positieve punten van 
het beleid naast een reeks negatieve 
Positief zijn de service-diensten voor 
de bevolking (jeugd kuituur biblio-
teek) de promotie van de haven enig 
origineel werk in de kulturele sektor 
(Benedictustentoonstelling) en krea-
tief werk van de dienst sport 
Daartegenover staat dat struktuurplan 
en het verkeercirculatieplan achterwe
ge bleven dat de huisvesting en per 
manente vorming van het personeel 

worden verwaarloosd en dat openba
re werken op weinig realizaties kan 
bogen Inzake werkgelegenheid legt 
het kollege een grote nonchalance aan 
de dag ten aanzien van de mogelijkhe
den van de tewerkstellingskonferentie 
De SP-fraktie (Cannipel) meent dat de 
stad Gent een dynamisch beleid ge
voerd heeft Als voorbeelden haalt hij 
hiervoor aan EGW de havenexpansie 
de stadsrenovatie de inspanningen 
van de dienst toerisme en kuituur Hij is 
minder gelukkig met de lapmiddelen 
voor het stadsverkeer 
CVP-er Van Herreweghe is bekom
merd om twee belangnjke aktualiteiten 
die voor de stad Gent tjelangrijk zijn 
enerzijds de terugloop en de veroude-
nng van de bevolking en anderzijds de 
ekonomische krisis Gent heeft nog de 
beste begrotingscijfers en de beste 
financiële struktuur van de grote ste
den Er wordt niet opgezien tegen een 
inspanning op de verschillende terrei
nen van het maatschappelijk leven 
Toch maken we ons zorgen en moeten 
de stad voorbereiden op weerbaar
heid 
In zijn antwoord wees schepen Roels 
op de problemen waarvoor hij stond 
bij het opmaken van de begroting Het 
model IS weliswaar eenvoudiger ge
worden en de toelichting uitgebreider, 
maar de instrukties van hogerhand 

worden steeds strenger voor vele 
begrotingsposten Er moest drastisch 
gesnoeid worden en het aandeel van 
de steden in het gemeentefonds is 
beknot De steden hebben dit reeds in 
een motie aangeklaagd 
De eigen fiskaliteit is de belangrijkste 
bron van inkomsten maar door het 
kollege is een inspanning gedaan ze zo 
laag mogelijk te houden Bepaalde 
posten (personeel, onderwijs 
O C M W ) slorpen het grootste deel van 
de beschikbare middelen op voor 
fakultatieve uitgaven is het verzadi
gingspunt (4 %) bereikt Leningen zijn 
een onmogelijke last geworden Wat 
de buitengewone begroting betreft 
moet een keuze gemaakt worden 
tussen het wenselijke en het realizeer-
bare 
Uit de artikelgewijze bespreking van 
de begroting kunnen we een aantal 
belangnjke tussenkomsten aanhalen 
Hugo Waeterloos (VU) legde de na
druk op het gebrek aan visie bij het 
vastleggen van belastingen en retnbu-
ties Hier en daar wordt bezuinigd, 
maar elders tiert de wildgroei voor t Er 
IS geen fakturenbestand van de stad 
en geen tabel van de leasingkontrak-
ten Diverse belastingen zouden beter 
herzien of aangepast worden 
Verpaele (VU) handelde over het pro
bleem van de huisvesting van het 
administratief personeel van de stad 
HIJ wees een aantal probleempunten 
aan (centralisatie, rationalisatie, ge
bruik eigendommen, planning) Het stu
diebureau APO heeft hieromtrent een 
opdracht gekregen hoe zit het ermee 
en in hoever is men reeds aan de uit-
voenng t o e ' 

Ook Pernot (PVV) interesseerde zich 
hiervoor en stelde in het bijzonder de 
vraag naar het geplande projekt aan 
de Kantient)erg (administr centrum) 
Volgens het kollege kreeg APO geen 
opdracht tot hervormen maar enkel tot 
studie in 2 delen een algemene reor-

DE REPUBLIKEIN 
Tijdschrift van de Vlaamse Republikeinse Beweging (VRB) 
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* Kamerlid Paul VAN GREMBERGEN: Staaldossier 

* De Bretonse Beweging; Friesland; De Volksgruppenrat (Oostkantons)... 

* de Schat van Voeren... 

ir alles over de 2de Republikeinse Konventie, Antwerpen, zaal EIckerlyc op 25 
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Jaarabonnement: 200 fr. op rekening 444-5604771-02 van VRB, Gent 

Alle informatie: V.R.B.-De Republikein 
c/o Piet De Pauw, Soenenspark 24 
9820 GENT (091/21.25.19) 
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OOST-VU\ANDEREN 
JUNI 
14 

19 

20 

21 

21 

OOSTERZELE Jaarlijks festijn van Gentse w/alerzooi Om 
12 u 30 in zaal ,De Steenpunt' te Oosterzele-Balegem 250 fr 
voor volwassenen en 125 fr voor kinderen ' 

GENTBRUGGE Voordracht met dia's door senator O Van 
Ooteghem met als onderwerp „Reisindrukken uit Japan ' Om 
20 uur in het cafetaria van het Dienstencentrum, Kasteelstraat 
29 Inrichters dr. J. Goossenaertskring 

ST-GILLIS-WAAS Jaarlijks ledenfeest in zaal Broeder Isidoor, 
Okkevoordestraat 14 Om 19 uur Discobar „Favonte" Eregast 
algemeen voorzitter Vic Anciaux 
LATEM-DEURLE Openluchtvertoning van „Aladin en de Won-
derlamp" door de toneelgroep Ooidonck in de Gavers te Bachte-
Mana-Leerne Om 16 uur Inkom lOOfr, kinderen jonger dan 
12 jaar vermindenng Kaarten verknjgbaar bij de bestuursleden 
Org Vlaamse Vriendenkring Leiestreek 

DEINZE - LATEM-DEURLE - NEVELE - DE PINTE: openlucht
vertoning in de Gavers te Bachte-Mana-Leeme De toneelbond 
Ooidonk speelt voor de Vlaamse Vnendenknng van de Oost-
vlaamse Leiestreek om 16 uur Daarna gelegenheid voor barbe
cue en gezellig samenzijn 

ganizatie en een reeks detailstudies 
Voor het eerste onderdeel zijn er 
reeds rapporten en dient thans een 
beleidskeuze gemaakt voor het twee
de onderdeel zijn er al twee voorstel
len, nl over de centrale aankoopdienst 
en over de behandeling van de korres-
pondentie Het oud gebouw aan de 
Kantienberg kan worden gesloopt, in 
het nieuw op te nchten complex zal 
25 000 m2 kantoorruimte beschikbaar 
zijn 
De problemen van de politie kregen 
ook de aandacht van de raadsleden 
zoals het belang van de verschillende 
taken, het kledingfonds. het opleidings
centrum, de m(obiele) p(ermanente) 
e(enheid) 

De brandweer heeft dnngend nood 
aan nieuwe behuizing de bestaande 
centrale kazerne is verkommerd en 
biedt geen ruimte meer voor perso
neel en mateneel De prestaties van de 
brandweer verdienen echter hulde 
Het verkeer in de stad is een perma
nente zorg voor zowat alle raadsleden 
het verkeerscirculatieplan, de Dann-
poort, de winkelwandelstraten (o a 
Bennesteeg), het vliegveld van St-
Denijs-Westrem, het openbaar ver
voer, enz Er is genoeg om de raadsle
den tot aan de volgende gemeente
raadsverkiezingen nog kopzorgen te 
geven 

Met zijn havengebied en toerisme is 
voor Gent ook handel en nijverheid 
belangrijk Iedereen is het erover eens 
dat zowel voor de haven als voor het 
toensme reeds veel is gepresteerd 
Aan het gebrek aan hotelakkommoda-
tie dient echter iets te worden gedaan, 
evenals aan de periodieke info-
brochure 

Oswald Van Ooteghem (VU) betreur
de dat de stad de laatste tijd zo weinig 
belangstelling aan de dag legt voor de 
totstandkoming van de in 77 geplande 
tewerkstellingskonferentie 
1 / 3 van de begroting van Gent wordt 
besteed aan de rubnek onderwijs zo
dat ook hier even dient bi| stilgestaan 

„Stedelijk onderwijs, degelijk onder
wijs" IS en blijft voor alle frakties een 
must Maar de wedde- en werkings
kosten moeten toch worden ingeborv 
den De infrastruktuur voor bepaalde 
scholen is dnngend aan nieuw- of 
verbouwing toe 
Storms (VU) stelde een vraag naar de 
(thans verhoogde) kostpnjs van de 
internaten en naar de neutraliteit van 
het onderwijs Scfiepen Van Eeckhout 
zou ook nog wel meer willen realizeren 
dan nu in de begroting ingeschreven 
staat, maar stuit op budgettaire bezwa
ren HIJ uitte zijn bezorgdheid over de 
rationalizatieplannen van „Brussel" met 
eventueel verlies aan autonomie voor 
het stedelijk onderwija Aan verdraag
zaamheid in de school en het behoud 
van het eigen karakter hecht hij veel 
belang 
Het jeugd-, kuituur- en sportbeleid 
kreeg ook de nodige belangstelling 
vanwege de raad 
Er was vooral vraag naar kleinere 
infrastruktuur i p v pi estigieuze projek
ten en dan gespreid over de verschil
lende deelgebieden van de stad 
Niettemin is er op sportgebied nog 
steeds nood aan de door de staat 
beloofde ijspiste en indoor-atletiekhal 
Voor het laatste projekt zal fiet ont
werp dit jaar klaar zijn De ijspiste zal 
eventueel door de stad gebouwd wor
den met sjaeciale financienngsvoor-
waarden via het Gemeentekrediet 
Als klassiekers, maar nog steeds ak-
tueel, vemnelden we de vragen i v m 
de Gentse opera en de broodnodige 
koncertzaal De stadsbiblioteek sbrp t 
steeds meer geld op maar is reeds 
veel vertieterd qua huisvesting Voor 
het nieuwe gebouw in de Borluutstraat 
werd nu opdracht gegeven aan een 
ontwerper 
Tot zover de begroting in een notedop 
Jammer dat de vele door de raadsle
den naar voor gebrachte positieve 
punten, door het kollege met tot een 
écht en koherent beleid kunnen wor
den samengevoegd 

Carla Brion 

lepel & vork... 
Cafe Het V laams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-734945 
Kom es binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel 031/340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Restaurant 
H O F TER C O T T H E M 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 
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Wij in de Voll(sunie m 23 

Verkiezing politiek kollege Groot-Dendermonde 
Weliswaar met een beetje vertra
ging besliste het arrondissements-
bestuur Dendermonde in zijn ver-
gadenng van 1 juni 1981 de politie
ke raad van Dendermonde bijeen 
te roepen op vrijdag 19 juni 1981 
om 20 u in het arrondissementeel 
lokaal aan de Oude Vest te Den
dermonde, om over te gaan tot de 
verkiezing van het politiek kollege 
en zim voorzitter 

Namens het arrondissementsbe-
stuur werd Marcel Verschelden 
algemeen penningmeester en lid 
van het partijbestuur, in funktie 
van arrondissementeel verant
woordelijke, eenpang aangesteld 
om de politieke raad voor te zitten 
en de verkiezingen van het politiek 
kollege te leiden 

Het hoeft met gezegd dat de VU-
organizatie in Groot-Dendermon-
de met wat problemen zit opge
scheept omwille van de bestendi
ge afwezigheid van een gemeen-
temandatans op de zittingen Ge
lukkig beschikt Dendermonde 
over een franktievoorzitter Her
man Burghgraeve die voor dne 
presteert 
Groot-Dendermonde is een (stad) 
met ongeveer 41 000 inwoners, de 
belangrijkste uit het arrondisse
ment (totaal ± 180000 inwoners 
in het arrondissement Dender
monde) omvattend de deelge
meenten St-Gillis, Appelterre, 
Baasrode, Grembergen, Mespela-
re, Oudegem, Schoonaarde, Den
dermonde Over de vroegere acht 
deelgemeenten werken 4 afdelin-

Ijzerbedevaartavond te Ninove 

12 juni te Ninove 
om 19 u. in 
„De Denderhoeve" 
Morgen vnjdag 12 juni gaat in het 
zaaltje van De Denderhoeve", 

Burchtstraat Ninove een avond 
door naar aanleiding van de 
54ste IJzerbedevaart op zondag 
28 juni e k Er worden twee films 
over de IJzerbedevaart vertoond 
en gastspreker is Paul Daels, 
voorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee 
Een goede gelegenheid voor ie
dereen om wat meer te verne
men over deze grote Vlaamse 
bedevaart naar de IJzertoren in 
Diksmuide 
Aanvang 19 u Organizatie 
Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden in samenwerking met 
VU-Groot-Ninove 

• Op zondag 28 juni 
met een autobus naar 
de IJzerbedevaart 
Vertrek om 8 u op de Graan
markt te Ninove Deelneming in 
de onkosten 260 fr voor volwas
senen Kinderen aan halve pnjs 
Inschnjven bij alle bestuursleden 
van VU-Groot-Ninove of bij Fnts 
Van Ongeval voorzitter VVVG-
Ninove, Ninovebaan 66 Pollare 
rel 054-331343 
Schnjf zo vlug mogelijk in' 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het administratief 
personeel, het werkliedenpersoneel en het verplegend en 
verzorgend personeel respektievelijk volgende betrekkin
gen opengesteld 
— Sekretans van het OCMW-Aalst 
— Bijzonder geschoolde elektricien 
— Sanitaire helpster 
— Gebrevetteerde verpleegster 
— Gegradueerde verpleegster 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het GCNfW, Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 22 juni 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04081978, genaamd anti-
knsiswet zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk 
voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst Tel 053-212393 - bmnenpost 102 

(Adv. 95) 

12-Daagse autocarreis 
naar het Lechtal-Tirol 

van 19-7 tot 30-7-'8l 

12-daagse autocarreis naar Salzburg van 9-7 tot 20-7-'81. 
Prijs 13.750 fr. (alles inbegrepen). 

Inlichtingen en inschrijvingeni 
VZW medische en sociale werken van het Vlaams Verbond 
van Neutrale Ziekenfondsen, Hopmarkt 36 - 9300 Aalst, tel. 
0S3/77.22.24. 

(Adv. 88) 

gen nl 1) Appels, St-Gillis Den
dermonde, 2) Mespelare, Oude
gem, Schoonaarde, 3) Baasrode, 
4) Grembergen 
Een van de te verwezenlijken 
doelstellingen naar de gemeente
raadsverkiezingen toe moet zijn 
de politieke verantwoordelijke 

dicht bij de kiezer te brengen door 
de oprichting van een afdeling per 
vroegere deelgemeente 
Verder moet het politiek kollege 
en zijn voorzitter een belangrijke 
taak vervullen van voortdurende 
waakzaamheid als oppositie 
Het politiek kollege wordt verko

zen door de politieke raad die is 
samengesteld uit bestuursleden 
en mandatarissen van Groot-Den
dermonde 
De kandidaturen moeten ingezon
den worden voor 16 juni aan de 
arr verantwoordelijke Marcel Ver
schelden 
Vermelden wij terloops dat het 
politiek kollege van de gemeente 
Groot-Hamme samengesteld is uit 
alle afdelingsvoorzitters van het 
PK 

Guldensporenherdenkjng te Aalst 
Het Guldensporenkomitee van 
Groot-Aalst nodigt alle Vlamingen uit 
op zijn eerste grootse Guldensporen-
herdenking Geen feest Maar een 
„herdenken" van wat onze voorou
ders, en de vorige en huidige generatie 
hebben geofferd voor een vnj en 
zelfstandig Vlaanderen 
Deze Guldensporenherdenking" zal 

ck>orgaan op zaterdag 11 juli om 
15 uur Zaal De Koornbloem (bij Gas
ton Van Der ElsO Grote Markt te 
Aalst Werken mee 

— Muziekkapel VNJ (Gewest Aalst/ 
Mere) 

— Muziekmaatschappij 
naren (versterkt) 

,De Terjode-

— Zangkoor „Emiel Hullebroeck" Gent 
— Het Brussels Ketje' (Herman Daet-
man) met een 11 -julinummer 
— Volksmuziekgroep „Krebbel" 
— Samenzang o l v Vermeersch 
— Gastspreker senator O Van 
Ooteghem 
— Slotwoord volksvertegenwoordi
ger Jan Caudron Regie Herwig Praet 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
9110 Gent (St.-Amandsberg 
Tel. 091 / 28 28 32 en 28 36 23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 

Belottenprijskamp 
te Aalst 
De jaarlijkse „Guldensporen Pnjs-
kamp" gaat door op vnjdag 3 juli om 
19u 30 Vlaams Huis Gulden Vlies 
(Hoek) Esplanade 13 Stationsstr te 
Aalst Er zijn 15 0{X) fr geldpnjzen 

De „inleg" is 50 fr ds bij de pnjzen 
reeds meegeteld) 

Laat u nu reeds inschnjven_ zo zal de 
organizatie vlot verlopen 

Deze Reuzepnjskamp" is de inzet 
naar de „grootse sporenherdenking op 
11 juli om 15 uur) Zaal De Koorrv 
bloem Grote Markt te Aalst 

Laat u nu dadelijk inschrijven voor de 
„Reuzepnjskamp' ,Gulden Vlies" is 
gesloten op zaterdagnamiddag en zon
dag De inleg dient betaald te worden 
bij inschrijving onnodig te telefone
ren 

Iedereen welkom 

Daensdag 

te Aalst 

op zondag 

14 juni a.s. 
De jaarlijkse Daensdag heeft dit jaar 
plaats op zondag 14 juni (datum van 
het afsterven van priester Adolf 
Daens) te Aalst in samenwerking met 
het stadsbestuur Bij deze gelegenheid 
zal het nationaal sekretanaat te Aalst 
officieel worden geopend 

PROGRAMMA 

930 Bloemenhulde op het kerkhof 
10 00 Plechtige herdenkingsmis in St -
Martinus met optreden van het St-
Martinuskoor en homilie door pater 
Aernouts (Antwerpen) 

Nadien receptie in de trouwzaal van 
het stadhuis met toespraken door 
schepen Jan De Neve en Fondsvoor
zitter Luc Delafortne 

11 00 Optocht naar het Daensmonu 
ment met de muziekmaatschappij Tot 
Heil des Volks Korte toespraak door 
H Landuyt bestuurslid van het Fonds 
11 45 Tocht naar het nieuw sekreta
naat Korte Nieuwstraat 12 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
• Tonissteiner Sprudel • 
BIJ de bron vindt men 
oude inschnften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
Iis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een acl)ttal jaar gereden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoua van dat fles
je grondig analyseren En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
s teiner-dnnker is, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bi) 
de bestrijding van 
1 ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4 ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

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

(advertentie) 

11 JUNI 1961 
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niMTHEATEwsi Inmemoriam Naat Allegaert 
Studio 

PROGRAMMA 
VAN 12 TOT 18 JUNI 1981 

LEUVEN 1 
14 u. KT 

KNT 

KNT 

KNT 

KT 

Tweede week 
Walt Disney 

JUNGLE BOOK 
15u.30 - Dolby Stereo 

Tweede week 
Kns Knstofferson 
Isalselle Huppert 

HEAVENS GATE 
18u. - Dolby Stereo 

Derde week 
James Caan - Tuesday Weld 

VIOLENT STREETS 
20 u - Dolby Stereo 

Tweede week 
Kris Knstofferson 
Isabelle Huppert 

HEAVEN'S GATE 
22 a 30 - Tweede week 

JUNGLE BOOK 

24 u. KNT 
Pnjs van de Pers 

Fesbval van Brussel 1981 
ORIN 

(De Bannelinge) 

LEUVEN 2 
14u . -V i j fde week KT 

Agatha Christies 
THE MIRROR CRACK'D 

16 u. - Derde week KT 
Tatum O'Neal en K McNichol 

LITTLE DARLINGS 
18u KNT 

James Farentino 
Melody Anderson 

DEAD AND BURRIED 
20 u - Tweede week KT 

Sissy Spacek (Oscar 1981) 
COAL MINERS DAUGHTER 

22 u 15 - Vierde week KNT 
Angie Dickinson, Michael C^ine 

DRESSED TO KILL 
24 u. KNT 

James Farentino 
Mek)dy Anderson 

DEAD AND BURRIED 

TERVUREN 
Zondag 15 u. KT 

Walt Disney 
MICKEY JUBILEUM 

Vnjdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag 20 u 30 KT 
Ugo Tognazzi/Michel Serrault 

LA CAGE AUX FOLLES II 
van Edouard Molinaro 

Zondag 18 u KNT 
Woensdag, donderdag 20 u. 30 

Chnstopher Walken 
Tom Berenger 
Colin Brakely 

THE DOGS OF WAR 
van John Irvin 

TIENEN 
KT Vrijdag, zaterdag 20 u 

Zondag 15 en 20u 
Dinsdag, woensdag, donderdag 
20U.30. 

Goldie Hawn 
PRIVATE BENJAMIN 

Vnjdag, zaterdag, zondag 
22 u. KNT 

GIRLS 
van Justin Jaeckm 

Zondag 17 u. 30 KNT 
Maandag 20 u. 30 

Bruce Lee 
ENTER THE DRAGON 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag en zondag om 15 u. KT 
Festval 

WOODY 
WOODPECKER 
Tweede week 

Vnjdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsd., woensd 20 u. 15 KT 
Een film die VIER Oscars ontving 

ORDINARY PEOPLE 
Robert Redford 

Vnjdag 22 u 30 KNT 
Zaterdag 17 u. 30 en 22 u. 30 
Zondag 17 u. 30 en 22 u. 30 
Een volledig nieuwe kopie in En
gelse versie 

BILITIS 
Met de beroemde muziek van 
Francis Lai 

Op dinsdag 9 juni werd Naat Alle
gaert met een Vlaamse eucharistie
viering in Beersel, in zijn geliefd 
Pajottenland ten grave gedragen. 
Zoals zovele Vlamingen van zijn ge
neratie gaf de jonge idealist in 1914 
gehoor aan de oproep van de toen
malige koning der Belgen en stond 
hij als vrijwilliger vier jaar lang in de 
loopgrachten van de IJzer. 
Die oproep „Vlamingen, gedenk de 
Slag der Gulden Sporen' was voor 
Naat geen ijdel woord en hij is dan 
ook zijn leven lang de leuze van de 
Vossen .Zelfbestuur en Vlaamse Re
gimenten" trouw gebleven. 
Als medestichter van de meubel
fabrieken D.RA tussen de twee 
wereldoorlogen, trachtte hij ook zijn 
volk langs die weg te dienen. 
Zijn oud-strijdmakker Staf De Clerq 
deed dan ook tijdens de tweede 
ooriog niet tevergeefs een beroep op 
Naats werkkracht om in de mate van 
het mogelijke de zelfstandigheid van 
zijn volk te helpen bevestigen. 
Gekraakt, maar niet gebroken door 
de repressie van diezelfde Belgische 
staat, die hij in zijn jeugd vier jaar had 
helpen verdedigen, trok Naat Alle
gaert na een vijfjarige gevangen
schap, terug langs Vlaanderens we
gen om er door de verkoop van 
sigaren en lingerie in zijn levenson
derhoud te voorzien. Maar ook, om er 
vanuit zijn thuishaven Wemmei, waar 
Vlaamse vrienden voor hem een ver
blijfplaats hadden gevonden, langs 
zijn zwerftochten doorheen Vlaande

ren, opnieuw kontakt op te nemen 
met andere repressieslachtoffers en 
repressiekinderen, die het echtpaar 
Allegaert al heel spoedig Nonkel 
Naat en Tante Martha gingen noe
men. 
Velen onder ons zullen hem ook 
gekend hebben als de trouwe vaan
deldrager van de VOSSENvlag bij de 
11-novemberherdenkingen in de 
kripte van de IJzertoren. 
Na een kortstondige opname in het 
AZ van Jette werden de 86-jarige 
Naat en Martha naar een rusthuis in 
Alsemberg overgebracht, waar Naat 
Allegaert aan een slepende ziekte 
overleed. 
Tante Martha, gij, die eraan gehouden 
hebt, als trouwe lotgenote van Naat, 
hem ook op zijn laatste tocht te 
vergezellen, zoals ge zovele jaren 
zijn levensgezellin zijt geweest, ook 
de vele oude vrienden, oude strijd
makkers en uw „neven en nichten uit 
gans Vlaanderen' zullen Nonkel Naat 
en zijn idealen niet zo licht vergeten. 

gof ten CT'cuijoorn 

BRABANT 

1 
R e s t a u r a n t 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
K e i e r b e r g 2 5 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
M a a n d a g gesloten 

OOSTERSE TAPIJTEN 
Een a a n g e n a m e belegging 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

H e n n C a r o n s t r a a t 20-22, 1990 HOEILAART 
Tel 02-657.39.39 

Om U beter te kunnen dienen, 
afspraak. 

neem vooraf telefonisch 

11-juliherdenking 
te Tervuren 

De Guldensporenvienng ven de ge
meenten uit de Druivenstreek gaat dit 
jaar door te Tervuren en wel op vnjdag 
3 juli 1981 om 20 uur op de tMnnenkoer 
van het Hof van Melijn, Brusselse
steenweg 11 te Tervuren rechtover 
het Gemeentehuis. Op deze plek wor
den alle Vlaamse inwoners van de 
streek verwacht om samen de feest
dag van de Nederlandse (Semeen-
schap te vieren 

BIJ minder goed weder gaat de 
vienng door in de bovenzaal van het 
complex „De Engel", Kerkstraat te Ter
vuren Het organizerend komitee 
vraagt zoveel mogelijk vlaggen of 
vaandels van verenigingen, om het 
podium op te fleuren. Voor meer inlicfv 
tmgen kontakt opnemen met Marcel 
De Broyer Tel. 687.61.76. 

Guldensporenvienng 
te Jette 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft te Jette 
in het St-Pieterskollege de GuMenspo-
renherdenking plaats. Dit keer op 
27 juni om 15 u 
Deze wordt georganizeerd door de 
Vlaamse Bond van Gepensioneerden, 
m.m.v. de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen en het Karel Bulsfonds van 
Jette. 

Op het programma- toespraken door 
aggi-schepen Jan De Berlangeer en 

gastspreker dr. Paul De Rklder, histon-
cus. 

Voor de muzikale omlijsting zorgen het 
koor en de dansgroep VBGJ en de be
kende Vlaamse troubadour Jef Eibers. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Kampenhout 
IJzerbedevaart 
Bus: vertrek aan de kerk van Kampen
hout om 6 u 30 stipt Prijs volw. 200 fr, 
kind. tot 12 j . 100 fr 
Inschnjving-100 fr op sekretariaat Fa
zantendal 20 te Berg, tel 016/65.54.74 
VUJO: Vredesfietseling. Inlichtingen 
bij Eddy Wauters, Ter Bronnenlaan 10 
te Kampenhout tel. 016/65.5526 na 
18 uur. 

Bevlaggingsaktie 
Vergeet „beest" met uit te hangen op 
28/6 en op 11 /7 . Te verknjgen of te 
huur op het sekretanaat- Fazantendal 
20, Berg. Tel. 016*554.74. 

DE B R U S S E L P O O R T 

Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

JUNI 

12 BIERBEEK: Midzomer-barbecue om 20 uur in Hoeve Tienmeel, 
Neervelpsestraat 27. Iedereen van harte welkom. Deelneming in 
de onkosten 250 fr 

13 HERENT-VELTEM-WINKSELE: Kaas- en wijnavond ingericht 
door het FVV, om 20 u in turnzaal Gemeenteschool, Overstraat 
te VeltenrvBeisem. Deelname in de kosten-150 fr. Inschrivjing bij 
M. Swaelens (23.64.68); Suzanne Van Laer (48.83.21); Denise 
Bex (489406) 

19 LEUVEN (ArrJ. Arrondissementsraad om 20 uur in kikaal 
„Goudsbloem", Goudsbloemstraat 50. Agenda- voortiereiding 
gemeenteraadsverkiezingen en Vredesfietsling, 11-juli aktivitei-
ten. 

20 VILVOORDE: Info-stand van het F W op de kultuumiaritt van 
Vilvoorde. 

28 DIEGEM: Toch naar Diksmukle met bus. Inschrijvingen bestuurs
leden. Prijs 200 fr. volw„ 100 fr voor kinderen, minder dan 14 jaar. 
Vertrek om 7 uur op Decocqpleia om 7 u. 15 aan de kerk in 
Machelen. 

Nieuwbouwers 
Verbouwers 
Aannemers van bouwwerken 

Verhuur en verkoop van: 

Bouwliften - schoren - schragen - trilplaten - tegelknippers 

Levering uit voorraad: indien gewenst doen wij de montage en 

levering 

p.v.b.a. 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 
Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

'GALERIJ e ^ GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit salons 

schilderijen 
lustrerie 

O p e n i n g s u r e n : 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tol 18 u Maandag gesloten 

kleinmeubelen 
geschenk a rlikele tl 

Zaakvüordcr 

Staf Kiesekoriis 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Geschenken bij de vleet 

Dit werkjaar vieren we het 10-jarig paHementair mandaat van Kamerlid Willy 
Kuijpers en senator Rob Vandezande. De viering startte met een onvergetelij
ke Kuijpers-dansavond te Herent, op 7 februari, waar Stan Philips tot in de 
vroege uurtjes een 1.000-tal aanwezigen vergastte. Daarna volgde een 
stemmige 1 mei-dag te Oud-Heverlee, Vandezande's geboortedorp. Met de 
dorpsfanfares, een wandeling in de Dijlevallei, een reuze-braadspit en een 
bonte namiddag, groeide deze dag uit tot een enig Vlaams lentefeesL De 
opbrengst van deze aktiviteiten komt ten goede aan Vlaams-Nationale 
initiatieven van dit moeilijke taalgrensarrondissement 

In diezelfde zin verkoopt het VNS-
arrondissement Leuven ter gelegen
heid van deze 10-jarige vienng drie 
waardevolle hennnenngen (zie foto's) 
1 Jan Keustermans' enig mooie ets, 
„150 Jaar Vlaamse Beweging" 
(54 cm X 40 cm), die dr Borms' offer 
naast de inzet van zovelen in onze ont-
>'Oogdingsstrijd voorstelt (op geschept 
papier) Kostprijs; 3 500 fr. 
2 Een prettige, échte badhanddoek 
(100 cm X 55 cm) in zachte pastel
kleuren beige en wit waarmee het 
Belgische parade-gedoe tot zijn ware 
proporties wordt herieid de made 
(wormO zit er — vanuit Brussel' — in.. 
Kostprijs 200 fr 
3. Een sierlijke zwart-gele vuurvaste 
ronde asbak (15,5 cm) met ingebak
ken opschnft Volksunie, sociaal en 
federaal Kostprijs 120 fr 
Hoe kan je deze énige hennnenngen 
bestellen'' 
1 Op de aanstaande IJzerbedevaart 
zullen leden van het arrondissements-

t)estuur — in gezelschap van Kamerlid 
Willy Kuijpers de etsen, handdoeken 
en asbakken te koop aanbieden in de 
straten van Diksmuide. 

2 Ze kunnen schriftelijk of telefonisch 
worden aangevraagd bij Gisleen De 
Deken-Keppens, O-L-Vrouwplein 91 
te 3020 Herent tel 016-229677 
De handdoeken worden enkel met 12 
stuks verzonden. 

11 JUNI 1981 



Wij in de Voll<sunie ^Mj 25 

Meer 
belastingen, 
minder Genk... 
Dat Genk qua centen en de rats zi t is 
andermaal bewezen door An Gysen 
ZIJ hekelde het CVP-beleid dat nog 
steeds meer oog heeft voor peperdu
re projekten dan voor de man in de 
straat, die voortaan wel nog meer 
belastingen mag betalen maar een 
hoop noodzakelijke werken minder 
ziet uitgevoerd worden Haar krachtig 
betoog zal dan ook verschijnen met 
andere artikels in Het Geel Blaadje 
waarvoor Anita Wellens het redaktie-
werk deed 
Ook tijdens de jongste gemeenteraad 
vroeg Jos Geusens uitleg omtrent de 
plannen met het Kunstonderwijs en 
Roger Boesmans stelde zijn sporterva-
nng ter beschikking 
Hugo Olaerts kwam tussen over de re
novatiewerken en evalueerde de over
eenkomst met de Limburgs Vleugels 
en het kontrakt van de te op te nchten 
skibaan in Kattevennen 
Door Vandueren vroeg naar de oorza
ken van de watennsijpeling in de kel
ders van het nieuw gemeentehuis 
Geen duidelijk antwoord en het water 
IS er nog steeds waardoor de diverse 
leidingen reeds ferm aan het roesten 
zijn 
Trouwens, omtrent de penkelen rond 
het nieuw gemeentehuis en wat er in 
gebeurt heeft u nog veel te horen En 
nog meer te betalen. 

Vanaf nu brengt Europech 
• I • 

giatis thii^! 

IO€H€ftC3' 
G 41-jange A2 Algemene Me-
chanika en Hogere Zeevaart
school (ex-officier Koopvaardip, 
met werkloosheid (technieker 
onderhoud) bedreigd t g v fa-
briekssluiting zoekt aangepast 
werk (as Brussel-GenO Kontakt 
nemen met red W U ' 

D 20-jange sekretaresse mo
derne talen A6 /A2 zoekt gepas
te betrekking op as Brussel-
Asse Heeft juist stage achter de 
rug Inlichtingen dr Valkeniers, 
5691604 

î V.̂ ^̂  

I 
V.A.B. STAAT IN VOOR HET 
EUROPECHDIENSTBETOON 
DAT BETEKENT WAT! 

VU-Limburg bezette station van Eisden 

Openbaar vervoer van Maasland 

schreeuwt om ingrepen 
Eisden, zaterdag 30 mei — Een 50-tal VU-militanten, aangevoerd door de 
parlementairen Jaak Gabneis en Wil ly Desayere en provinciaal voorzitter Jos 
Truyen, bezetten op simbolische wijze het stationnetje van Eisden, eerder een 
far-west halte dan een onderdeel uit de NMBS-struktuur Er is echter geen sta-
t ionsschef of iets van die aard te bekennen, enkel een vriendelijke Gnek in het 
buffet die deze voormiddag zijn omzet plotseling met 500 % ziet sti jgen als de 
bezetters eenmaal zijn toog hebben ontdekt Een ludieke aktie, dat wel, maar 
daarom niet minder seneus omwil le van de motieven die er achter steken, zo
als Jaak Gabriels aan een vijf tal journalisten uit de doeken zou doen Het 
spoorwegverkeer naar Maasmechelen en naar Maaseik is immers zeer 
dringend aan herziening toe uitbreiding voor het eerste, terug openstellen 
voor het tweede 

Problematiek 
In oktobier 1978 werd bekend dat de 
NMBS het plan had opgevat om Has-
selt-Eisden op te doeken voor het 

reizigersverkeer met ingang van mei 
1979 Jaak Gabneis protesteerde daar 
dadelijk met klem tegen hoewel de 
beslissing van de NMBS nog niet 

LIMBURG 
JUNI 

13 HASSELT Om 18 uur ,plechtige overschnjding" van de brug-
Godsheide, waarna een Groots Volksfeest met gratis barbecue 
(In het kader van een ludieke aktie om de verspilzucht bij Open
bare Werken aan te klagenj 

officieel was Het antwoord van minis
ter Chabert was zo goed als geen 
antwoord en in februan 1979 kwam 
een nieuwe reisregeling 6 ntten in de 
week en 2 op zondag vielen weg 
verwonderlijk genoeg juist de meest 
interessante Ook hierop bleef de mi
nister na een vraag weer in het ijle ant
woorden 

De zaak kwam ondertussen 
ook ten berde bij de Regionale Kom
missie Vervoer Entiteit Limburg en 
daar pleitte men voor het tjehoud van 
de spoorlijn Het aantal ritten bleef 
echter 16 i p v 22 de reizigers nar 
Eisden konden het daarmee stellen 

De NMBS heeft nu zelf eveneens een 
studie gemaakt en ook daar dient het 
station van Genk naar Maasmechelen 
doorgetrokken te worden een ingreep 
die de 500 miljoen nadert maar het 
staat zo goed als onomstotelijk vast 
dat de lijn winstgevend zou zijn Men 
spreekt in de orde van 2 (XX) reizigers' 

Het mooiste is echter dat de princief)s-
beslissing bij minister Chabert ter on
dertekening heeft gelegen een knt)bel 
onder het p>apier en de zaak was in 
kannen en kruiken doch net als de ver 
mindenng van 6 interessante ntten 
blijkt ook hier weer een duistere macht 
mee te spelen 

ihstje^ 
>v 0eeti cet^meer!) 

Vroeger onderschreef u een Europechdokument net 
voor u met vakantie naar het buitenland vertrok Erg logisch 
want ondanks het feit dat Europech u een jaar lang 
beschermde gebeurde dit alleen in het buitenland 

Vanaf nu kunnen de V A B ers ook m eigen land van 
deEuropechvoordelen genieten Een gans jaar zorgeloos 
rijden in België en in de rest van Europa en t kost je 
geen cent meer Europech is dan ook de veiligste waarborg 
voor al uw verplaatsingen Met Europech komt uw gezin 
behouden thuis met wagen en bagage 

S A M E N UIT, S A M E N THUIS 
in e i g e n land e n in d e res t van Eu ropa 

Europech werkt snel en efficient Geef ons een minuutje 
per kilometer die u van huis verwijderd bent en wij zorgen 
ervoor dat webi j u zijn om u te helpen en naar huis 
te brengen met uw wagen met de bagage samen 

Het Europechdokument kunt u verkrijgen 

- i n a l l e V T B V A B kantoren 
- bij alle V T B V A B vertegenwoordigers 
- in alle Kredietbankkantoren 

EUROPKH 
SAMEN UITSAMEN THUIS j 

vu-Eisen 
Jaak Gabneis benadrukte op deze 
perskonferentie te Eisden dat de ver 
tragingen te lang aanhouden er dient 
dnngend werk gemaakt te worden van 
deze verbindingen VU-ümburg for
muleerde dan ook volgende punten 

• een regio van 100000 inwoners 
zonder het onmisbaar treinvervoer 
kan niet een zoveelste achteruitstel-
ling van de provincie kan met langer 
geduld worden 

• protest tegen de schijnheilige ma 
neuvers van een aantal Vlaamse politi 
Cl uit de regeringspartijen die voor het 
Maasland beweren voor de verbinding 
te zijn maar mets ondernemen (cfr 
senator Mesotten) 
• men vraagt een dnngende bijeen
komst van de regionale kommissie om 
het antwoord te kennen van de minis 
ter 

• men aanvaardt met dat bepaalde 
politici van de regenngspartijen nog 
eens de spoorwegverbinding als pro

grammapunt hanteren bij eventuele 
verkiezingen 
• men vraagt de nodige kredieten 
om gans Limburg langs deze weg 
eindelijk aan zijn trekken te laten ko
men via de aanpak van het treinver
keer een degelijk busverkeer en de in-
voenng van het buurtbusverkeer 
Deze bezetting van het station van 
Eisden Mijn kadert in de ak te die door 
bieide Limburgse arrondissementen op 
gang is gezet n a v het dossier Een uit
weg voor Limburg" Een volgende ak
tie wordt deze van het tuinfeest op de 
brug van Godsheide op zaterdag 13 
juni a s vanaf 18 uur De ontwerpers 
van de brug hebben er evenwel voor 
gezorgd dat men bij regenweer ook te
recht kan d w i . onder de brug Zij die 
nog nooit bovenop 200 nutteloze mil
joenen hebben gefeest (eventueel er
onder) weten dus waar ze zaterdag 
over acht dagen terecht kunnen Zoek 
echter met al te lang ^aar een mooi 
aangelegde toegangsweg'_ 

Ene Eyckman* (Bre«) 
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26 m Wij in de Volksunie 

Europafeesten te Tielt: 

Belangstelling voor de volksminderheden 
De Europafeesten zijn in Tielt een 
jaarlijkse traditie geworden Er werden 
tijdens die weekends, begin juli, vooral 
veel pinten gedronken, ook grepen 
talrijke tentoonstellingen plaats Op de 
akademische zittingen werd Zelfs 
„soms over Europa gepraat 
Na 22 jaar was men echter nog niet tot 
de ontdekking gekomen dat naast het 
officiële Europa der Staten er even
eens een Europa der volksgemeen
schappen bestaat, dat minstens even
veel aandacht verdient De bedoeling 
van de Europafeesten was en blijft 
immers de Europese gedachte propa
geren 
Daar zal vanaf 1981 verandenng in 
komen 
Er werd een „komitee volksminderhe
den" gesticht dat er jaarlijks zal voor 
zorgen dat er minstens enkele aktivitei-
ten in het teken van de volksminderhe
den worden geplaatst 
En voor de eerste maal is er reeds een 
vnj uitgebreid programma met onge
twijfeld als hoogtepunt de toespraak 
van Maunts Coppieters op zaterdag 4 
juli om 15 u Luk De Rammelaere 

Programma 
Vri jdag 26 juni om 20 u muziekavond 
- bevrijdingsliederen - kleinkunstcen-
trum Harlekijn en Walter Luyten 

Zaterdag en zondag 4 & S juli info-
stands van aktiegroepen i v m volks
minderheden - kultureel centrum „Gild-
h o f in de A Vander Raetsezaal, met 
de gelegenheid tot het bekijken van 
een dia-montage over Frans-Vlaande-
ren 

Zaterdag 4 juli om 15 u toespraak 
van Maunts Coppieters probleem van 

de volksminderheden & officiële ope
ning van de info-beurs" 

Zaterdag 4 juli om 17 u feestzaal 
Gildhof, film „The patriot game" van 
Arthur MacCaig over Noord-lerland 

Zaterdag 4 juli om 20 u feestzaal 
Gildhof, film „Eva Forest", Du front 
populaire au Pays-Basque 

Nieuws uit Brugge 

Binnen zeer korte tijd zullen wij op
nieuw met verkiezingen gekonfron-
teerd worden Het arrondissementeel 
bestuur wil niet voor verrassingen ge
plaatst worden en heeft daarom nu al 
een eerste bespreking gewijd aan 
deze voor de Volksunie erg belangnj-
ke elektorale strijd Om de propaganda 
ook optimaal te kunnen verzorgen is 
het nodig die van nu af goed voor te 
bereiden Wij doen een dnngende op
roep tot allen die bereid zijn tijdens de 
verkiezingsperiode een raamaffiche 
en/of verkiezingsbord te plaatsen hun 
naam en adres door te geven aan de 
propagandaleider Zo zijn we in staat 
een goed overzicht te hebben waar
door we de minder goed vertegen

woordigde gebieden van ons arrondis
sement kunnen bijwerken Uw reaktie 
wordt met dank begroet op volgend 
adres Toon Van Moerbeke, Bremlaan 
13, te 8200 Sint-Andries 

Kernafval 
In de Brugse gemeenteraad interpel-
leerde ons raadslid Arnoud Vanhoute-
gem over standpunt en houding van 
ons stadsbestuur inzake het transport 
van kernafval via Zeebrugge Hij bena
drukte dat de tijd voorbij is van het lou
ter symbolisch protest en drong aan 
op een kordate houding van het stads
bestuur Met dit standpunt vertolkte 
ons raadslid de verzuchtingen van de 
milieugroepenngen, die vanwege de 
Volksunie een krachtdadig optreden 
verwachten 

WEST-VU\ANDEREN 
JUNI 
14 DIKSMUIDE Blauwvoetmis om 10 u 30 m de kapel IJzertoren, 

o l.v Eerw Heer Marcel Decubber, oud-AKVS-er, samen met de 
praesidia van de aktuele Vlaamse Studentenbeweging. 

OVD verwerpt 
BTW-tarieven 
De Volksunie — arrondissement 
Oostende-Veume-Diksmuide — in 
vergadering bijeengekomen, stelt vast 
dat de regering Eyskens ter plaatse 
blijft trappelen en als oplossing voor 
de ernstige ekonomische knsis slechts 
een voor Vlaanderen noodlottig staal-
dossier kan voorstellen 
Merkt op dat dit staaklossier met 
miljarden Vlaams geld wordt gefinan
cierd, zodat ieder Vlaming voor dit 
dossier alleen ongeveer 70000 fr (ze
ventigduizend frank) moet afdragen 
zijnde gemiddeld dne maanden mini
mum loon 
Is verontwaardigd over het feit dat 
door de verhogingen van de BTW-
tarieven, de levensduurte zal stijgen 
daar door de selektiviteit' van die 
verhogingen produkten voor dagelijks 
gebruik getroffen worden en het weer 

nieuwe 

vooral de „kleine man" is die zal moe
ten betalen 
Is er zich van bewust dat door dergelij
ke schijnoplossingen het land verder in 
de krisis verzinkt en dat de huidige po
litiek naar een katastrofe leidt 
Blijft aandnngen op de volledige regio-
nalizenng van het ekonomisch en fi
nancieel beleid 
De honderd miljard Vlaamse investe
ringen in het Waalse staal zouden in 
het kader van deze regionalizenng een 
nieuw Vlaams industneel beleid kun
nen realizeren, waaronder vijftig mil
jard voor het Vlaams bedrijfsleven — 
inzonderheid voor de leniging van de 
tragische toestand van de Vlaamse 
textielnijverheid — en een vernieuwd 
Vlaams bouwbeleid dat de bouw van 
20000 sociale woningen zou mogelijk 
maken 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

Ambachtelijke reprodukties van oude 
stijlmeubelen uit eigen atelier recht
streeks naar verbruiker. 
Verdeling Jean Roche, De Sede, Poltrona 
Frau, Gordovil, Constable, Geerebaerdt, 
e.a. 

T O O N Z A A L : P.V.B.A. TER S C H O O T E 
E E G E N E N 105 
9328 S C H O O N A A R D E ( D E N D E R M O N D E ) 
( s t e e n w e g D e n d e r m o n d e - W e t t e r e n ) 
S L U I T I N G S D A G : D O N D E R D A G . 
Tel . 052-42.21.56. 

Arr. Brugge-Torhout 
Deze krisis is de uwe niet 

Er is een uitweg 
Volksunie, in Vlaanderens belang 

Volksunie krisis-meeting 
Zaterdag 13 juni om 20 u. 

KONCERTGEBOUW - BRUGGE 
Inleider 

E r w i n V a n D r i e s s c h e , arr voorz i t te r 
S p r e k e r s 

G u l d o V a n I n , voorz i t te r part i j raad, 
ove r de kns is in ons arr 

R a f D e c l e r c q , vo l ksve r tegenwoord ige r , 
ove r de knsis nat ionaal 

J a a k V a n d e m e u l e b r o u c k e , Euro-par lements l id, 
ove r de knsis in Europees v e r b a n d 

Z i j g e v e n u meer uit leg over het Vo lksun ie-A l ternat ie f 

Toegang gratis 

In memoriam 
Dr. Hugo 

Vandenbuicke 
Hef arrondissement Roeselare-
Tielt, en in het bijzonder de 
afdeling Ingelmunster, is in zwa
re rouw gedompeld door het 
overlijden van dokter H Van
denbuicke 
HIJ was reeds van bij het ont
staan van de VU een van haar 
stuwende krachten in het ar
rondissement Boeselare-Tielt, 
steeds bereid om op de lijst te 
staan en dan vooral op de niet-
elektorale plaatsen, 
Jarenlang heeft hij als enig ge
meenteraadslid van de VU onze 
standpunten verdedigd in Ingel
munster 
Samen met zijn broer Erwin 
Vandenbuicke, schepen te Me
nen en provincieraadslid, was 
hij immer een van de steunpila
ren van de VU in dit strijdge-
west 
Tevens was hij een van de 
stichters van het Ziekenfonds 
West-Flandria in Roeselare 
De Volksunie brengt hierbij een 
laatste eregroet aan deze unie
ke militant en betuigt innig 
leedwezen aan de familie 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN OER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na I B u 4254642 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101 Temat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^ • j r r T m T r n - | ^ W^ 
EN MtOEKEN 

moeilijke maten,/^ 
rakkundige retouche 

Vermees k 
D ^ r 3C O- o — ' 

u 
tAM'.K.WM.: muMim\n^iMMi'\fM,mi \M 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.4531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Joze f 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

GELD 

O n m i d d e l l i j k te b e k o m e n b i j 
F I N K A P , V e l d s t r a a t 12, 9300 
A A L S T - Tel . 0 5 3 - 2 1 2 9 1 1 -
0 5 3 - 2 1 2 7 5 7 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e n i 

G e b r A L L O O 
Raphae l en W i l l y 

Tel bureau 053 2172 12 

...Uit sympatie... 

lustrerje 

mare 
de vriesè 
bar. ruzetteidan S6c brugge 
050/35 / 4 04 , 
baan brugge-kortr i jk 
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Aanbevolen huizen 
r 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

r 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Geniscsiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook medika-
Ie en anti-allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA-

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Golerii -de Gapnert... 
Molenstraat 45. 9300 Aalst. 
Tel 053-70 32.19. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
Ie Niel 
Antwerpstraat 164 177 

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen 

Ed Claessenlaaii 50 52 

nlle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3 000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Rct ds 20 laar ervarmg 
2 500 tevioden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

^ 1 
1 I^EUKENSJ 

O U R A S O N K E U K E N S 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Donderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegeii l ietdsgrafiek. Huweli|k - Ge
boorte • Zelfklevende plakband en 
etiketten Houten drukletters • Rekla-
niekalenders. 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

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

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/21 66 99 

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri|tem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en lumbouw. 

Tel 091-62 5142. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarmmg stoom • sanitair 
Alle herstellingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

NV ReJnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemsiraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint Djnii.uii ibtraot 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPEMERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

le l 053-62 37 65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-33.06.87. 

Wi| bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

W u i l e n s l a a n 39. 9160 H a m m e 

Tel 052-47 8 8 0 9 

Gra t i s v o o r s t u d i e e n p r i j s o f f e r t e 

H e r o p m a k e n o u d e i j ze ren poo r 
ten en b a l k o n s e n allerlei s m e e d 
w e r k 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tol. 031-81.77.06 

Gratis pri|9offort6 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Horent.i lseb.Mn 340 
Dourne Z Tel 21 08 96 
Kctkbtraat 44 Antwerpen 
fel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-2893.14. 

t̂' 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE' 
Grote kous ben ieube lde vil la s, appar 
t emen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8468 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL>BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cervtral* 
verwarming • Houtkachels • -Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten 9 Fngo's en 

Diepvriezers -

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

snelhechters • offerte-

Fortslraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

O m te s p a r e n , te l e n e n o f v o o r 

een v e r z e k e r i n g , w e n d t u z i c h in 

v e r t r o u w e n t o t 

Fons Prinsen 
K a n t o o r h o u d e r v a n de 
g r o e p A R G E N T A 
B e t f e n d r i e s l a a n 22, 
1711 I t t e r b e e k - D i i b e e k . 

K a n t o o r u r e n : a l le w e r k d a g e n v a n 
9 t o t 12 u. en o p a f s p r a a k . 
Tel . 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurm straat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

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

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz. 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en alunninium) 

Leon Theodorslraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
TeL 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

r 

K 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
kxjrden + kunstvoorwerpen 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135.71 
ZelfimpKjrt = beste pnjs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 

installatiematenaal 
huishoudtoestellen 
draad en kabel 
akkumulatie 

H U W E L I J K S L I J S T E N 
A n t w e r p s e s t r a a t 4 7 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Boekhande l S tud i co 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — Export 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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28 m lensen van bij ons 

1 ^ de monumentale overheidspubliciteit voor het 
jaar van het dorp en voor stadskernvernieuwing... 

LEUVEN. — Met onze monumen
tenzorg is het triestig gesteld. 
Overheidspubliciteit ten spijt. Na 
het „Monumentenjaar" en het 
^aar van het Dorp" wordt onze 
gemeenschap opnieuw geani
meerd — zoals dat vandaag heet 
— met twintig-vierkantemeter 
borden voor de promotie van 
stadskernvernieuwing. 
Er is inderdaad grote behoefte in 
die zin. Ook wat betreft de her
waardering van ambacht en ne
ring in dorps- en stadskernen. 
Maar, wat nog enigszins leeft 
laat de overheid zonder meer 
verkommeren. Zoals de laatste 
klokkengieterij van de Zuidelijke 
Nederlanden die kortelings werd 
gesloten. De industrieel inge
nieur Sergeys heeft de deuren 
van zijn klokkengieterij dichtge
daan, niet zozeer meteen als ge
volg van een gebrek aan behoor
lijke bestellingen, maar uiteinde
lijk vooral als gevolg van het 
gebrek van belangstelling van de 
overheid voor zijn unieke am
bacht. 

De klokkengieter — en vooral de 
unieke klokkenstemmer — in 
onze gewesten mocht in de voor
bije maanden en jaren genieten 
van een opmerkelijke desinte
resse van de overheid voor zijn 
toch wel merkwaardige ambacht 
die voor de kerkgemeenschap
pen in ons land, en vér over de 
grenzen, een unieke verdienste
lijke ambachtelijke inzet zou kun
nen blijven. Door de afwezige 
overheidsinspanning laat de 
Vlaamse gemeenschap de klok
kengieterij van ingenieur Ser
geys zonder verpinken verkom
meren. Zoals trouwens nog veel 
andere ambachten. En zoals nog 
veel méér monumenten waar de 
ambachten hun verdiensten voor 
kunnen betonen. Een school
voorbeeld van de monumenten
verwaarlozing vindt men in ver
schillende uithoeken van Leuven. 
Niet alleen klokkengieter Ser
geys staat er aan de klaagmuur-
— Het Leuvens stadsbestuur be
sliste op 21 november 77 „op 
onafgewerkte of in staat van ver
val gelaten gebouwen van '78 tot 
'82 een jaarlijkse direkte belas
ting te heffen ten belope van 700 
frank per strekkende meter ge
velbreedte, te vermenigvuldigen 
met het aantal bouwlagen en be
taalbaar binnen de twee maan
den-" 

Zo zijn er zelf-bouwers van wonin
gen die, als gevolg van hun aange

houden inspanning om met zo-
veel-als-het-kostenbesparend-kan 
mogelijkheden en vooral ten koste 
van vrije avonden en weekends, 
door de gemeentelijke overheid 
bedacht worden met een aanslag
biljet ten bedrage van een paar 
tienduizenden franken.. 
Niet alleen het Leuvens stadsbe
stuur, maar ook de voogdij-over-
heden, zoals de minister van Ne
derlandse Kuituur — vandaag is 
dit staatssekretaris Rika De Ba
cker, bevoegd voor de Kuituur, 
het Toerisme en de Huisvesting, 
— dragen zware verantwoorde
lijkheid voor het zienderogen 
wegkwijnen van ons kostbaar pa
trimonium. Zij krijgen geen aan
slagbiljetten of dreigbrieven om
wille van hun verzuim „in-staat-
van-verval-gelaten-gebouwen" 
aan de tand des tijds over te laten. 
In stadskernen als Leuven is de 
overheid nochtans de grootste 
wanbeheerder van historisch 
waardevol fjatrimonium. Terzake 
werd reeds geruime tijd geleden 
geprotesteerd door VU-genneerv 
teraadsleden en parlementsleden. 
Kamerlid Willy Kuijpers heeft vori
ge week in de Vlaamse Raad in 
een interpellatie de registers nog
maals breedopen getrokken. En of 
het niet dnngend nodig zou zijn„.? 
Willy Kuijpers: „Op mijn interpel
latie in de Vlaamse Raad heeft 
minister Rika De Backer vooral 
een ontwijkend en uiteindelijk 
een ontgoochelend antwoord ge
geven. Ik bepleitte — met als 
trieste voorbeelden de Leuvense 
verkommering — een dynamisch 
beleid voor het roerend en het 
onroerend kultureel erfgoed in 
Vlaanderen. Mevrouw de minis-
ter-staatssekretaris verschool 
zich evenwel achter verantwoor
delijkheden van ondergeschikte 
besturen. Ik ben daarentegen van 
oordeel dat op het gebied van 
bescherming van kultureel erf
goed sedert 1963 de voogdij van 
provincie en ministers van kui
tuur (en van andere bevoegde 
kabinetten) niet behoorlijk werd 
uitgeoefend." 

Vogeldrek 
De teleurgang van de klokkengie
terij Sergeys m het Leuvense is 
voor de Vlaamse gemeenschap 
onmiskenbaar een kulturele blaam 
van formaat 

Maar dit is geen alleenstaand 
triest barbaars feit Zoals ook niet 
alleen in het Leuvense miskleunen 
van ambachten- en monumenten

verwaarlozing te betreuren vallen. 
Maar, laat ons nu heel even de 
Leuvense kalvarietocht bewande
len.. 

En, in de buurt van het Sint-Ja-
cobsplein, eens de „Blijde Hoek" 
van Leuven — waar het bijwijlen 
geregeld kermis was en waar in 
de kroegen ook rode lampjes 
brandden — is er vandaag alleen 
nog het treuren om de teloorgang 
van de wijk. Sedert het koninklijk 
besluit van 25 maart 1938 is de 
Sint-Jacobskerk in Leuven als mo-
nunnent beschermd... 

Wat zo'n koninklijke en ministerië
le bescherming al wel waard kan 
zijn; ook geruime tijd na een mo
numentenjaar... 

Willy Kuijpers: „De beschermde 
Sint-Jacobskerk in Leuven, die 

dikstoel die versierd is met centi
meters vogeldrek.. 
Staatssekretaris Rika De Backer 
heeft het allemaal zwart-wit gezien 
op foto's die kamerlid Kuijpers 
haar ongevraagd heeft aangebo
den, de altaarversiering in de Sint-
Jacobskerk die geen bekleding 
van vodden meer waard is, het 
altaar-schilderwerk „De marteling 
van Sint Jacob" van Pieter Ver-
haegen (1765) dat onherstelbaar 
door de tand des tijds Is verminkt... 
De Sint-Hubertuskapel, het hoog
koor, de sakristie, het Van Pete-
ghem-orgel, de doopvont... 
Alles staat er triest bij; het hangt er 
vooral zielig bij. Er zijn geen woor
den voor... Het kan alleen nog 
maar gefotografeerd en gefilmd 
worden om ons duidelijk te maken. 

de Parkabdij in Heverlee- En dat 
zij ook het verdwijnen van de 
klokkengieterij te Leuven be
treurt." 

En haar partijgenoot, de heer La-
gae, voegde eraan toe dat on
danks restauratiewerken van 500 
miljoen de Sint-Jacobskerk mis
schien toch nog in de moerassige 
ondergrond zou afzakken... 

Zo, daarmee zijn we dus afdoend 
ministerieel gesust op het gebied 
van monumentenzorg. 

Klokkengieter Sergeys krijgt mi
nisterieel medeleven gratis ca
deau. 

De stad Leuven belast eigenaars 
van onafgewerkte of vervallen hui
zen met extra-inningen; behalve 

Exit klokkengieter Sergeys? 

ONS 

Monumentenzorg... een zaak van dode mussen... 

belangrijke romaanse, gotische 
en classicistische stijlelementen 
bevat, is niet alleen een werkelijk 
enig openluchtmuseum van ons 
bouwkundig erfgoed, maar is ook 
behoorlijk belangrijk omwille van 
allerlei religieuze Brabantse tra
dities. Deze kerk was een be
langwekkend pelgrimsoord, was 
dé ontmoetingsplek van de kerk
gemeenschap die er sedert 1482 
Sint Hubertus vereerde, de Mys
teriespelen hebben er met de 
kermis en de processie het 
buurtleven decennia-lang ont
wikkeld. 

Maar, er is niet alleen het terug
plooien op historische charmes. 
Vandaag nog zijn tal van omge
vende gebouwen en hoekjes (zo
als de kruidtuin) van belang voor 
behoud in de stadskern. 
Een bezoek in de gesloten Sint-
Jacobskerk — samen met een 
fotograaf — was voor mij een 
pijnlijke ervaring: ik stelde er een 
ongehoorde wanboel en ver
waarlozing van dit eertijds merk
waardig patrimonium vastF 
— Op de eerste plaats is voor die 
slechte gang van zaken, voor dit 
wanbeheer, de plaatselijke kerkfa
briek verantwoordelijk Maar die 
wordt de hand boven het hoofd 
gehouden door de subsidiërende 
Leuvense overheid En in de 
Vlaamse Raad bleek vorige week 
donderdag al evenzeer kultuur-
staatssekretaris Rika De Backer 
de slechte gang van patrimonium-
verkommenng goed te willen pra
ten 

We kunnen hier bezwaarlijk uitge
breid uit de doeken doen hoe 
zielig het in de Sint-Jacobskerk 
wel gesteld is met de Noorder-
kruisbeuk, met het tabernakel 
(waar beeldjes uit verdwenen 
zijn O, met het verrottend 17de 
eeuwse muurbeschot, met de pre-

om de minister van kuituur diets te 
maken, dat wij zonder meer kul-
tuurbarbaren zijn. 

VU-kamerlid Kuijpers heeft in de 
Vlaamse Raad over de verloede
ring van de Leuvense Sint-Jacobs
kerk en over nog veel meer ande
re Leuvense monumenten-mis
handeling een interpellatie gehou
den. 
Mevrouw De Backer verklaarde 
zich daarbij ook wel terdege be
wust te zijn van de dreigende 
verkommering van de Leuvense 
Sint-Jacobskerk... „En dat de kerk
fabriek herhaaldelijk werd aan
gemaand de meest dringende 
herstellingen uit te voeren- En 
dat zij werd aangespoord de 
schilderijen over te brengen naar 

natuurlijk gebouwen die zijzelf be
heert of kerkfabrieken of hogere 
overheden. 

Willy Kuijers (in de Vlaamse 
Raad): „Het kan U misschien 
voorkomen, mevrouw de minis
ter, dat ik met deze details in 
deze Hoge Vergadering teveel 
tijd zou hebben ingenomen. Ik 
heb dit met opzet gedaan om aan 
te tonen dat een „Monumenten
jaar", een „Jaar van het Dorp" en 
een „Stadskernhernieuwings-
jaar", gepromoveerd met grote 
20-vierkantemeter-affiches, de 
mensen in Vlaanderen irriteren, 
wanneer de kleine zorg van elk 
overheidsbestuur alvast niet ge
toond wordt." 

(HDS) 

Kaarsen voor barbarenkultuur... 

11 JUNI 1981 


