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De Volksunie 
krijgt gelijk 

Eyskens mag voortsukkelen. De pinksterrei rond Voe
ren dreigde nochtans heel even de allerlaatste Belgi
sche taboe op te ruimen: de regel volgens dewelke een 
regeringskrisis onmogelijk is van juni tot september. 
Er was kortstondige paniek tot en met aan het Hof, dat 
in nachtelijke telefoongesprekken duistere profetieën 
maakte omtrent de revolutie, die in Wallonië zou 
losbreken als het staaldossier halverwege bleef steken 
op de pennen van het egeltje. De rest was routinewerk. 
Spitaels floot de drie ministeriële bassers terug in hun 
kot, maar zorgde ervoor dat zijn PS geen gezichtsver
lies leed. De sinds decennia in het slikken getrainde 
CVP kreeg ook nu de brok door het keelgat. Niet moei
teloos echter en niet zonder oprispingen. 
De oprispingen kwamen niet alleen, zoals gebruike
lijk, van de CVP-Jongeren. Een tiental CVP-Kamerle-
den diende vorige week een wetsvoorstel in, waarbij de 
regionalizering van het staal wordt bepleit. Van de 
weersomstuit kondigden de Waalse socialisten een 
wetsvoorstel aan tot regionalizering van de grote 
inf rastrukturen, zoals de haven van Zeebrugge. Men 
lette even op het verschil in stijl. Tindemans liet 
onmiddellijk weten dat het CVP-initiatief uitsluitend 
het werk was van enkele backbenchers, maa r dat de 
partij zelve rechtop achter het nationale staal blijft 
staan. Bij de PS was het partijvoorzitter Spitaels in 
hoogsteigen persoon die, namens de partij, het wets
voorstel over de infrastrukturen aankondigde... 
Hoe dan ook hebben deze initiatieven geen enkele 
reële weerslag op het gevoerde beleid. Zij zijn bestemd 
voor de galerij, om de achterban te troosten of om 
elektorale opening te houden. Ondanks het wetsvoor
stel van de tien CVP'ers gaat de regering ongestoord 
verder met de prioritaire behandeling van het staal
dossier. 
Wanneer men deze propagandistische maneuvers 
echter kadert in de bredere politieke kontekst, dan 
zijn zij niet zonder betekenis. Samen met een stroom 
van gebeurtenissen, verklaringen en standpunten der 
jongste weken en maanden zijn bij de expliciete erken
ning van het feit, dat de grondwetsherziening-Martens 
een volkomen mislukking was. Op minder dan een 
jaar tijd heeft de staatshervorming, die door de drie 
traditionele partijen werd verwezenlijkt, haa r ondeug
delijkheid bewezen. De communautaire passies zijn 
sinds 8 augustus 1980 niet geluwd, wel integendeel. En 
wat Vlaanderen betreft is de schatplichtigheid groter 
dan ooit tevoren en vloeien de miljarden massaler en 
sneller dan vroeger n a a r Wallonië. 
Wij hebben gelijk gehad, ja de Volksunie krijgt eens te 
meer gelijk! Minder dan een jaar geleden stond zij al
leen in het verzet tegen een slechte staatshervorming. 
Vandaag wordt zij bijgetreden door een brede opinie 
in Vlaanderen en vanuit de basis, bij voorbeeld vanuit 
de Vlaamse ACV-intergewestelijke. Het behoort tot de 
ironie van het vroege gelijk, dat tien CVP-volksverte-
genwoordigers thans bij wijze van wetsvoorstel de 
teksten indienen die de Volksunie minder dan een jaar 
geleden wij wijze van amendement had voorgesteld en 
die toen door dezelfde CVP'ers werden verworpen! 
Nu de schaduwen beginnen te volgen, zet de Volksunie 
een nieuwe stap vooruit. Het konfederaal model dat ze 
deze week heeft voorgesteld en dat ze de volgende 
maanden op ruime schaal zal bekendmaken, bewijst 
de praktisch haalbaarheid van échte Vlaamse autono
mie, tot en met over onze centen. tvo 

In het kielzog van het bankroet van de platenfirma's van Eugene Pelgrims de BIgard kwam zopas de inboedel 
en komt later het kasteel van Groot-Bijgaarden onder de hamer Het Brits veilinghuis Christie's, aangetrokken 
door de Nederlandsonkundige curator van dit Vlaamse kasteel, maakte van de boedelverkoop een mondaine 
gebeurtenis en veel geld. Volksvertegenwoordiger Valkeniers, getioren en getogen in de schaduw van het 
kasteel, wilde van de minister van Financiën vernemen of het juist is dat de kosten voor Christie's slechts 19 % 
bedragen, terwijl inheemse verkoopzalen 30 % zouden moeten stuiv eren. De minister vond nog geen tijd om 
te antwoorden. Inmiddels wordt het steeds onwaarschijnlijker dat dit stuk geklasseerd Brabants kultuurpatri-
monium in openbaar bezit komt... 

Touwtrekken rond staal 
Over minder dan tien dagen, namelijk op 26 juni, zullen de algemene 
vergaderingen van Cockerill en Hainaut-Sambre bijeen komen om de 
Waalse staalfusie goed te keuren. 
De regering is thans volop bezig met de laatste loodjes ter 
voorbereiding van deze datum. Het gaat haar daarbij niet voor de 
wind. Ze zou het hoofd moeten bieden aan de vele drukkingen en aan 
het gebruikelijke pokerspel dat bij de afhandeling van dergelijk geïm-
provizeerd miljardendossier onvermijdelijk is. Maar inwendig ver
deeld en zwak zoals zij is, slaagt zij daar niet in. Haar tegenspelers 
maken daarbij handig gebruik van het feit dat het staaldossier een 
hoogst explosieve materie is wier ontploffing „tronen zou doen wan
kelen". 

Reeds thans staat het vast dat het 
herstel van het financieel even
wicht in de fusie, zoals overigens 
gemakkelijk te voorspellen viel, 
een absolute hersenschim is. De 
voorzichtige maatregelen die Eys
kens en Claes ter zake hadden 
aangekondigd, werden door de 
Waalse vakbonden gewoonweg 
van tafel geveegd. Er komt mets in 
huis van enige loonsverlaging of 
van de terugkeer naar de 38-
urenweek De Luikse vakbondslei
der Gillon heeft daarover niet de 
minste twijfel laten bestaan En 
Eyskens heeft deze pil reeds qe-

sllkt. 
Niet alleen de vakbonden, maar 
ook de bankiers zijn bezig om zich 
door de zwakke regering ruim
schoots te laten bedienen. Om 
Cockerill in leven te houden tot 
aan de fusie heeft de regering 
dringend een lening nodig van de 
banken, ten belope van dne mil
jard. De bankiers zijn niet toe
schietelijk 

De Soclété, en vooral Brussel-
Lambert die zich in het verleden 
onvoorzichtig in het Waalse staal 
geëngageerd heeft, maken van de 
gelegenheid gebruik om met al

leen voor hun huidige en toekom
stige verbintenissen de staats
waarborg te krijgen, maar ook 
voor die uit het verleden. Het ziet 
er naar uit dat de regering zich ook 
deze prang op de neus zal laten 
zetten en dat de gemeenschap — 
en dat is in hoofdzaak de Vlaamse 
belastingbetaler — zal mogen op-
draalen voor de schraapzucht van 
de bankiers. 

Inmiddels hebben de Vlaamse 
staalvakbonden van het ACV de 
hele rekening nog eens overge
maakt, waaruit blijkt dat tegenover 
de 70 miljard extra-Inspanningen 
voor Cockenll-Sambre er slechts 
16 miljard voor de Vlaamse slde-
rurgie staan. Het gemor aan de 
Vlaamse basis wordt echter nog 
altijd ingedijkt door Tindemans, die 
ook dezer dagen verklaarde dat 
de CVP het staaldossier nationaal 
wenst te behouden 
Dat alles met als enig resultaat dat 
de schroothoop aan de oevers 
van Samber en Maas wat langer 
zal liggen roesten. 



Brieven wwu 

KONSEKWENT 

In de arrondissementsraad OVD op 
31 mei II. kwam de lezersbrief uit „Wij" 
var> J.D.V., Wemmei ter sprake. 
Men vond het nogal gortig en verzocht 
mij er op te antwoorden. Daarom deze 
enkele bemerkingen. 
1. Als iemand in een goed restaurant 
wil gaan eten, betaalt hij veel meer dan 
1250 fr. (de drank was bij ons inbegre
pen) voor een zelfde kwaliteit Moest 
het een maaltijd „mosselen met frieten" 
zijn, dan komen die mensen (er waren 
er 55 aan tafel) eenvoudig niet U hebt 
het recht te menen dat daarom die 
mensen „selekt en elitair" zijn. 
2. Het is voor die mensen ook een mid
del om in een goede stemming te 
komen en later financieel te steunen. 
3. Er IS niet gekeuveld geworden tus
sen het „vreten" door. Ik meen dat de 
tijd van „Arm Vlaanderen" gedaan is. 
Blijkbaar nog niet in de toch rijke 
randgemeente Wemmei. Er werden na 
de uiteenzetting van Hugo Schiltz, 
door 10 mensen, goed voortjereide, 
maar keiharde vragen gesteld, met 
telkens na het antwoord van Hugo 
Schiltz, gelegenheid tot replikeren. Al
les verliep in een hoffelijke sfeer, mis
schien omdat men niet „gezopen of 
gevreten" had. 
4. Ik ben overtuigd dat als wij dat 
soberder zouden doen, wij evengoed 
beroep op Hugo Schiltz zouden mo
gen doen. 
5. De vakbonden zijn niet eens ver
noemd geworden. U bent misschien 
van mening niets te doen te hebben 
voor de oplossing van de krisis. 

B.R,, Oostende 
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VERKIEZINGSUITGAVEN 

Senatoren van het FDF, RW, PS en 
CVP hebben een wetsvoorstel inge
diend om de uitgaven voor verkie
zingspropaganda te reglementeren en 
daardoor enigszins te verminderen. 
Op zichzelf een lovenswaardig initia
tief, want de huidige massale geldver
kwisting om stemmen te ronselen op 
een manier die niets meer te maken 
heeft met de politieke waarde en ge
drag van kandidaten en partijen is door 
niets goed te praten. 
Toch hadden voornoemde senatoren 
en partijen zich die moeite kunnen 
besparen, want reeds maanden is er 
door VU-kamerfraktieleider Paul Van 
Grembergen een identiek en verre
gaand voorstel ingediend. 
Waarom dit niet besproken, eventueel 
aangevuld en vert>eterd? 
De hier als voorbeeW geciteerde han
delwijze doet het parlement teveel en 
terecht als ongekxafwaardig en zelfs 
kinderachtig overkomen. 
Wait men hecht er daar blijkbaar 
meer t>elang aan wie een voorstel 
indient dan aan het voorstel zelf. 

H.V.DA, Schoonaarda 

OLIESJEIKS-
EN GEMISTE KANSEN 

Onder deze titel verscheen in „WU" 
van 28 oiei II. een artikel waarin — in 
een 50-tal regels — de huidige en 
toekomstige oliesituatie uit de doeken 
werd gedaan. Ik citeer de eerste zin: 
JK\a we in de komende jaren in ons 
land niet meer energie vertjruiken dan 
momenteel, dan hebben we — vol
gens de Belgische Dienst voor Nijver-
heidsbevordering — nog voor 82 jaar 
zekerheid omb-ent de beschikbare olie, 
nog voor 155 jaar gas en voor 379 jaar 
steenkool". 
Kan iemand me uitieggen hoe men 
vanuit Belgische verbruikscijfers prog
noses kan opstellen — tot op een jaar 
— omtrent de huidige reserves aan 
vermelde energiebronnen? 
Ik lees verder dat „de oliesjeiks zk:h 
stilaan aan het vergalopperen zijn inza
ke prijzen en vooruitgangskonb-akten". 
Deze opinie maakt al sinds 1970 (eer
ste pnjsstijgingen) school bij mensen 
die denken dat het allemaal zo'n vaart 
niet zal lopen. 
Sjeik Yamani — wiens motieven in de 
Westerse pers zelden aan bod komen 
— beloofde ons nogmaals een verfio-
ging van 30 dollar (1980) tot 60 dollar 
(1985) per vat ruwe olie. Dat er mo
menteel een overaanbod is aan ruwe 
olie, is niet zozeer te danken aan onze 
besparingen (?) als wel aan de krisis. 
Wat zou dit overaanbod de olieseiks 
een zorg wezen: de tijd staat aan hun 
kant 
Het artikel eindigt als volgt: 
„De auteurs — van het boek „Energie 
en België" — besluiten optimistisch dat 
de energievooruitztehten in de hele 
geschiedenis van de menshekj nooit 
zo veelbok5vend zijn geweest als 
thans". 
Is dit een grap of om te huilen? 

R.D, Wervlk 

BELEEFDHEIDSBERICHTJE 

Maurits Dupré zit dus in de gevange
nis en „WIJ" heeft er een beleefdheids-
artikel voor over. Dat illustreert waar 
de interesse van de VU-pariementa-
riërs ligt Mensen die strijden en waar
mee iedereen meeleeft zijn geen volle 
pagina waardig. 
Ook horen wij in ons gebied niets, 
maar dan ook niets vanwege de VU 
over deze zaak. 
Zijn wij nog een partij van Vlaamse 
volksmensen? 
Men zegt wel eens dat de VU naar 
links gaat Maar dat is om ons dood te 
lachen. Een linkse partij ging nu met 
het geval „Dupré" de straat op en zou 
herrie schoppen tot deze Vlaming vrij 
was. 
Nee jongens, de VU is zeker niet links, 
ze is niets meer dan wat gezwam en 
wat postjesjagers. 

A.C, Aalst 

SCHAAMDOEKJE 

Ik heb gisteren Mark Eyskens - profes
sor en eerste minister - gezien op de 
televisie. Hij stond er praktisch naakt -
gesti-ipteased. Mag dat zo maar in het 
publiek? Zelfs zijn schaamdoekje de 
Voer hebben ze hem van het lichaam 
willen scheuren. Ten slotte heeft hij het 
mogen houden, om zijn schamelheid te 
bedekken en., zijn gezfcht te redden. 
Dan is hij gaan kraaien op de mest
hoop of moet ik zeggen brullen? Waar
om moest Wilfried Martens verdwij
nen? Was die nog minder presenta
bel?... Arme Mark, ik heb medelijden 
met hem. Arme CVP. Arm Vlaanderen. 

dr. J.H., Gent-Drongen 

DEELTIJDSE ARBEID 

De Kamer heeft onlangs een wetsont
werp aangenomen waardoor een per
soon die deeltijdse arbeid wil verrich
ten een voltijdse arbeider wordt De 
Volksunie zou er goed aan doen dit 
van nabij te volgen. 
Dit is inderdaad een belangrijk wets
ontwerp als men weet dat in België 
slechts 6 % van de aktieve bevolking 
tot die groep behoort terwijl in Dene
marken 18,6 % dit soort werk doet In 
Duitsland en Engeland is dat respektie-
velijk 9,5 % en 15,4 %. Des te meer 
omdat part-time werk een mogelijke 
oplossing is om de beschikbare arbeid 
te verdelen en zo de werkloosheid te 
t)estrijden. 
Deeltijdse arbeid is uitermate geschikt 
voor de vrouwelijke bevolking en 't is 
ten andere een typisch vrouwelijk ver
schijnsel. In 1977 was het aandeel van 
de vrouwen in de deeltijdse arbeid in 
België ± 85 %. De andere 15 % 
waren vooral oudere mannen, studen
ten en minder-validen. 
Een studie heeft uitgewezen dat de 
verhouding part-timers stijgt naarmate 
de omvang van een bedrijf daalt en 
vooral bij de KMO's toeneemt Het 
t)edoelde ontwerp beoogt de deeltijd
se art}eid hetzelfde juridisch statuut te 
geven als de voltijdse art>eid, zodat de 
part-timers dezelfde rechten bekomen 

als de full-timers, echter in verhouding 
tot de duur van de arbeidsprestatie. 
Het ontwerp voorziet dat de werkge
ver dit soort werk niet eenzijdig kan 
opleggen; het zal enkel mogelijk zijn 
mits akkoord van de werkman. 
Ik ben van mening dat in deze krisistijd 
en de slechte vooruitzichten voor een 
konjunktijurverbetering, een nieuwe 
belangstelling ontstaat voor dit soort 
werk. Het versoepelen van de wetge
ving ter zake zal voor alle partijen 
interessanter zijn dan de arbeidsduur
vermindering waar men zo érg naar 
streeft Er zullen inderdaad maar ar
beidsplaatsen vrijkomen zonder dat de 
lasten voor de patroons verzwaren. 

S.D., Herenthout 

TWEEDERANGS? 

N.av. de wandeling in de Voerstreek 
op 31 mei II. waarbij ik persoonlijk 
betrokken was, heb ik wel enkele 
opmerkingen. 
De Rijkswacht was zeer talrijk aanwe
zig. Een waar machtsvertoon. Als het 
er echter op aankwam de Vlaamse 
wandelaars te beschermen ging zij 
gewoon op de vlucht en liet de bende 
van Happart rustig haar gang gaan. 
Deze was bewapend met stokken, 
kettingen, buizen, stenen, enz... 
Ik denk dat Happart werkelijk een zéér 
belangrijk persoon is, en de komman-
dant van de Rijkswacht bevelen gaf 
die ook prompt werden uitgevoerd. 
Ikzelf werd gekwetst (een steen tegen 
het hoofd) waardoor ik enkele minuten 
buiten bewustzijn was. Onmiddellijk 
heeft een dokter van de Rijkswacht mij 
verzorgd. Er was ook een vrouw die 
een steen in de nierstreek kreeg en 
zeer veel pijn had. 
Waarschijnlijk was de nier gescheurd, 
de vrouw waterde bloed. Het heeft 
meer dan een uur geduurd eer de 
ziekenwagen van het Vlaamse Kruis 
bij ons was. De wagen werd door de 
Rijkswacht tegengehouden en het 
was door toedoen van de Rijkswacht-
dokter en leden van de Voerkern dat 
de gekwetste vrouw mocht opgeladen 
worden en naar een ziekenhuis in 
Maastricht gevoerd. 
Langs deze weg wil ik het Vlaams 
Kruis hartelijk danken voor de kostelo
ze hulp en inzet maar ook de dokter 
van de Rijkswacht! 
Zijn Vlamingen tweederangsburgers? 
Voor ons één uur wachten I Voor een 
Waal onmiddellijk een helikopter ter 
beschikking... 

F.G„ Melsele 

VOEREN 

Het optreden van de Rijkswacht in 
Voeren op 31 mei II. was beschamend. 
Honderden Vlamingen genoten gedu
rende uren van een heeriijke wande
ling in „Vlaanderens achtertuin"; de 
Rijkswacht-helikopter cirkelt onafge
broken over Voeren, en ziet en lokali-
zeert de gehelmde en gewapende 
militie van Happart en de Luikse Vak
bond, en dan... in plaats van die gewa
pende maffia te ontwapenen, minstens 
de wandelaars te verwittigen, laten zij 
de Vlamingen, in een holle weg, in de 
val lopen, waar stenen, stokken en 
katapulten hen opwachten. Deed de 
Rijkswacht dan mets? Jawel: b-aangas 
afschieten in de richting van de Vla
mingen. Als je daarbij bedenkt dat 
onze groep (één van de vier dus) 
helemaal vooraan een invalide meehad 
(die ook eens van Voer wou genieten), 
en de RW ook daarmee geen rekening 
hield... 
Het is dan ook — anderzijds — een 
hart onder de riem te weten dat eens 
uit die holle weg, de Vlamingen zich 
van de lamlendige rijkswachters niets 
meer aanb-okken en de Waalsgezin
den op de vlucht joegen. Op de RW 
moet je niet rekenen. Die was bang 
van de Walen. Precies daarom mag 
Happart ook alles doen, zoals hij vorige 
zondag van tussen de rijkswachters 
(door hen beschermd D zijn gewapen
de bende luidop instrukties stond te 
geven. 
Vlaamse Rijkswacht!? Sinistere grap! 
De Belgische repressie gaat voort 
Inmiddels nadert de zomervakantie; dé 
ideale gelegenheid opdat duizenden 
en duizenden Vlamingen Voeren écht 
zouden leren kennen en waarderen. 
Dit is een (onbetaalde) reklame voor 
de Voersti-eek... maar dat mag ook wel 
eens. P.D.P, Gent 

Bmmn 
Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, ais ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi| 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 

Dit Is de laatste premier... 
die het een voHe vier 
jaar kon uithoucJen 

(Lefèvre-Spaak, 
1961-1965). 

Sin(js een kwarteeuw 
zijn regeringen en 

premier elkaar steeds 
sneller opgevolgd. 

Een terugblik op het 
komen en gaan van 

regeringen en de 
Steeds terugkerende 

struikelblokken, 
deze week in Knack. 

En verder: 
Het kleine verhaal van Groot-Bijgaarden. 

Ariane, het Europees ruimtelabo. ' 
De PLO na Naïm Khader. 

Eksklusief interview met Yasser Arafat. 
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Mensen m 
Maurits Coppieters 
voorzitter NCOS 

Dat Maurits Coppieters na zijn 
aktieve politieke loopbaan zijn 
levensavond niet in ledigheid 
zou slijten, viel gemakkelijk te 
voorspellen voor ieder wie hem 
kent Reeds vooraleer hij ontslag 
nam uit het Europees parlement 
had hij herhaaldelijk in beperkte 
kring te kennen gegeven, dat nog 
enkele jaren aktief wou blijven 
o.m. in de ontwikkelingssamen
werking. 

Einde vorige maand werd Mau
rits Coppieters, op voorstel van 
de raad van beheer, door de 
algemene vergadering van 
NCOS-Vlaanderen tot voorzitter 

van deze organizatie verkozen. 
De afkorting NCOS staat voor 
Nationaal Centrum voor Ontwik
kelingssamenwerking. Het is het 
overkoepelend orgaan van de 
derde-wereldbewegingen van 
alle strekkingen, dat sinds gerui
me tijd een Vlaamse en een 
Franstalige vleugel had en nu 
volkomen gefederaliseerd werd. 
Het NCOS is sinds jaren de 
eigenlijke initiatiefnemer en mo
tor van de 11.11.11.-akties. 

Niet alleen voor Coppieters zelf 
maar voor ons allen is het een 
eer, een waarborg en een aan
sporing dat het voorzitterschap 
van deze belangrijke vereniging 
thans toevertrouwd is aan een 
oprechte en dynamische volk
snationalist. 

Willy De Clercq 
volgt Thom op 
Zoals te verwachten viel hebben 
de Europese Liberalen en Demo-
kraten (ELD) op hun kongres te 
Kopenhagen Willy De Clercq tot 
voorzitter gekozen, in opvolging 
van de Luxemburger Thorn die 
thans de EG-kommIssie voorzit 

Er waren de jongste tijd nogal wat 
spekulatles, dat Wllly De Clercq 
voorrang zou geven aan zijn Euro
pees partijvoorzitterschap en dat 
van de PVV zou opgeven. De 
kandidaat-opvolgers De Croo en 
Verhofstadt spekuleerden duide
lijk op dit ontslag. Ze zuilen er 
hoogstwaarschijnlijk aan zijn voor 
hun moeite: De Clercq denkt niet 

aan ontslag en is integendeel zijn 
herbevestiging als PVV-voorzltter 
duchtig aan het orchestreren. 
Kurieus parallellisme tussen De 
Clercq en Tindemans: beiden ku-
muleren het voorzitterschap van 
hun partij met dat van een Europe
se partij, het lidmaatschap van het 
Belgische met dat van het Europe-

Deze week dit... 
Behalve een paar industriële 
stroken Is de omgeving van 
Brussel een paradijs op aarde. 
De glazen gemeenten van de 
drulvenstreek. Het heerlijke 
Pajottenland met zijn 
schilderachtige dorpen op 
groene deinende heuvels. Het 
vloeit uit tot Asse, en verder 
nog tot Meise. Ik wandelde er 
vorige zondag. De zon overgoot 
dit prachtige landschap. De 
akkers en de weiden lagen stil 
te stralen. Je kon de rust voelen 
Eeuwenlange harmonie. Geen 
tenten. Dit zou nog herstelbaar 
zijn. Allemaal dezelfde bakstenen 
hulzen. Een sociale woonwijk! 
Geïsoleerd, zonder enige 
maatschappelijke binding met de 
nabij gelegen buurt. Als een 
totaal vreemde eend In de bijt 
Een getto. Welke 
kultuurbarbaren zijn hiervoor 
verantwoordelijk? 
Spijtig genoeg Is het woonkamp 
van Oppem geen alleenstand 
feit. Op zovele plaatsen In 
Vlaanderen ken Ik gelijkaardige 
wantoestanden. De bewoners 
van die wijken treft zeker geen 
verwijt Meestal zijn het 
stedelingen die het platteland 
opzochten. In de steden komen 
ze moeilijk aan hun trekken. De 
schuld ligt bij de 
gemeentebestuurders en de 
plannenmakers Ofwel zijn hun 
motieven vaak elders te vinden 

dan bij de sociale 
beweegredenen. Ofwel kijken ze 
al te eng, zonder belangstelling 
voor de essentiële betekenis van 
het wonen. 

Overigens Is de sociale 
woningbouw In de stedelijke 
agglomeraties nog minder 
menswaardig verlopen. Hoge 
betonnen blokken. Woonsllo's 
waar de kinderen hun eigen 
woonst niet kunnen herkennen. 
Waar de lift of een kille stenen 
trap het enige trefcentrum Is. 

Gelukkig zijn niet alle projekten 
even erbarmelijk. Er zijn ook 
mooie realizatles, zowel In 
steden als in dorpen. Gedurende 
vele jaren waren ze echter 
eerder zeldzaam. 

Meer en meer begint men de 
bredere dimensie van de 
woonkultuur te beseffen. Wonen 
Is veel meer dan vier muren en 
een dak boven het hoofd. 
Wonen is één der 
hoofdsbestanddelen van het 
leefmilieu. De wijze waarop een 
kind gehuisvest Is en heel het 
milieu waarin het „woont", dus 
leeft, zijn bepalend voor de groei 
naar het evenwicht van de 
volwassenheid. Bepalend voor 
de zin tot samenhongheid en 
sociale bewogenheid. Voor het 
erkennen van traditionele 
waarden, de eerbied voor het 
eigen kultuurbezit 

De huisvesting In het algemeen 
en de sociale woonzorg in het 
bijzonder zijn belangrijke 
elementen in de emancipatie van 
ons volk. Weinig 
maatschappelijke aspekten als 
het wonen zijn zo diepingrijpend 
in het leven; zo gebonden aan 
de streek en aan de zeden en 
gewoonten van een volk. 
Bovendien moet het recht op 
menswaardig wonen 
gewaarborgd zijn. 
We kunnen fier gaan op het 
archltekturaal patrimonium dat 
onze voorouders hebben 
opgebouwd. Ook op het 
eenvoudig stads- en 
dorpsweefsel waarin zij hun 
samenleving hebben 
georganizeerd. We kunnen 
weinig fier gaan op de 
vernietiging ervan en de 
wildgroei zonder mensenmaat 
waarvoor de moderne generatie 
verantwoordelijkheid draagt 
Het is nog lang niet te laat Wel 
is het hoog tijd het roer 
definitief om te gooien. Ook dit 
IS Vlaams-nationallsme. Ook dit 
is onze opdracht 

se parlement terwijl ze alle twee 
nog tijd vinden voor het doceren 
aan een universiteit Krachtpat
sers! 

Wat Tindemans betreft zal echter 
de eventuele opvolging van Sl-
monne Veil in het najaar — en de 
daaruit voortvloeiende onverenig
baarheden — hem dwingen tot 
een keuze... 

Uit de mond 
van Spitaels 
PS-voorzitter Guy Spitaels was 
verleden zondag te gast In de 
RTBF-uitzending „Face a la pres-
se". Hij bleef op het scherm de stijl 
getrouw die hem de jongste tijd 
kenmerkt: hard, zegezeker, be
dacht op de beste elektorale of> 
stelling en openingen. 

Uit zijn mond te dier gelegenheid 
een voor de CVP-voorzltter kom-
promitterende uitspraak, die overi
gens nog niet werd weerlegd- „De 
heer Tindemans heeft me twee 
maanden geleden, hand op het 
hart, gezegd dat het ACV de 
regionalisering van de nationale 
sektoren wilde, maar dat hij er In 
geslaagd was hen te kalmeren". 
Deze Informatie uit de mond van 
Spitaels ligt trouwens volkomen in 

Vic ANCIAUX 

de lijn van wat Tindemans deze 
week na het bureau van zijn partij 
verklaarde over het wetsvoorstel 
van CVP-volksvertegenwoordIger 
Luc Van den Brande, waann de re-
glonallzerlng wordt voorgesteld: 
„Het is een initiatief van de fraktie 
die gemeend heeft op die manier 
op sommige Voervoorstellen te 
moeten antwoorden. De CVP als 
partij blijft er evenwel voorstander 
van dat het staal nationaal blijft zo
als de partij steeds heeft ver
klaard". 
Te onthouden! 

Van Mierts 
waarborg aan 
de CVP 
Op de achtergrond van het poli
tieke geharrewar der jongste da
gen en weken speelt zich in de 
Vlaamse traditionele partijen 
reeds het gevecht af over de 
regeringskoalitie na de eerstko
mende verkiezingen. Blijft het 
een centrum-linkse formule, met 
de CVP plus de SP? Of wordt het 
een centrum-rechtse formule van 
de CVP met de P W ? 

SP-voorzitter Van Miert heeft 
deze week publiekelijk zijn 
steentje bijgedragen tot het de
bat In een vraaggesprek zegde 
hij aan de „Morgen'-redaktie: „Bij 
de CVP hoort men sinds kort de 
roep om zich in de oppositie te 
louteren en te zuiveren. Mooi, 
maar ik zie persoonlijk niet in 
hoe men — alle verhoudingen in 
acht genomen — zonder de CVP 
kan regeren". 

Voor de voorstanders in de CVP 
van een koalitie met de SP is dit 
een meer dan duidelijk teken: 
„hou maar vol, jongens, wij blij
ven ter jullie beschikking en we 
zijn niet zinnens, zo hard van 
stapel te lopen dat het tussen 
ons beider partijen niet meer zou 
boteren". 
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Ook vele Vlamingen zullen er niet ongevoelig voor zijn: te Sittard in Nederlands-Limburg werd zopas een 
standbeeld onthuld voor de jong gestorven troubadour Jo Erens. Een van zijn gevoelige, romantische en 
poëtische liederen kreeg in Vlaanderen een extra-dramatische dimensie: tijdens de grote staking aan de 

Kempense mijnen zongen de betogers honderden keren „Limburg, Limburg alleen..." 

Alle twee blij 
Het zag er tijdens de pinksterda
gen naar uit, alsof de CVP en de 
PS mekaar keihard te lijf gingen 
over de Voerkwestie. In de grond 
waren ze echter allebei uiterst 
tevreden over het plots heropdui-
ken van het egeltje. 

Ten eerste konden de PS in Wallo
nië en de CVP in Vlaanderen zich 
allebei opwerpen als de grote 
kampioenen van de franstalige, 
respektievelijk de Vlaamse zaak. 
Met de waarschijnlijkheid van ver
kiezingen in het najaar, is dat lek
ker meegenomen. 

En vervolgens leidde de pinkster-
rel rond Voeren de aandacht van 
de publieke opinie af van het feit 
dat precies op hetzelfde ogenblik 
door de regering een reeks in
drukwekkende verhogingen van 
de Indirekte belastingen werd be
slist Het gaat in het geheel om een 
pakket van dertig miljard aan 
BTW-verhogingen en stijgingen 
van aksijnsen en taksen allerhan
de. 

Overbodig er op te wijzen dat de 
burgers verzocht worden deze 
dertig miljard in te leveren, zonder 
dat er een samenhangend plan 
voor de besteding ervan bestaat 
en zonder dat de overheidsfinan-
cies gesaneerd worden. 

Elektorale 
inzichten 
Van jongerenvoorzltter Van 
Rompuy vernemen we hoe het in 
godsnaam mogelijk was dat de 
CVP het staaldossier onvoor
waardelijk goedkeurde. In een 
vrije tribune in „De Nieuwe Gids" 
verhaalt hij welke ideale breek
punten het staal en Maribel wel 
waren om de koalitie van Eys-
kens te doen springen. Met een 
hard standpunt had de CVP er 
daarenboven elektoraal niet 
slecht voorgestaan. 
Het mocht evenwel niet zijn. Par
tijstrategen hadden, aldus de 
voorzitter, berekend dat na de 
verkiezingen een koalitie met de 

liberalen niet mogelijk zou zijn. 
Opiniepeilingen wezen uit dat 
PSC en Waalse liberalen nauwe
lijks 35 th. van de franstalige 
stemmen konden in de wacht 
slepen. 
Over de elektorale vooruitzich
ten van de CVP zwijgt hij als 
vermoord. Maar is het niet be
schamend en onterend dat dos
siers als het Waalse staal door 
Vlaanderens grootste partij zui
ver elektoraal benaderd worden! 

Pleister op 
houten been 
Teoretisch moeten de dertig Mari-
bel-miljarden uit de belastingver
hogingen het zakenleven ten goe
de komen. Dat dreigt echter grau
we teorie te worden: wanneer de 
prijsstijgingen, die het logisch ge
volg zijn van de verhoging der 
indirekte belastingen, de spilindex 
met twee punten doen stijgen, dan 
gaan de dertig miljard gewoon 
tegen de bierkaai. 

Gezwegen dan nog van het feit 
dat het hele zuurstofballonnetje 
van Maribel kleiner is dan de jaar
lijkse miljardenstroom naar de 
Waalse siderurgie. 

Goedkoop 
volksvermaak 
Nadat Luk Van den Brande en een 
aantal CVP-volksvertegenwoordi-
gers een wetsvoorstel tot regiona-
lizering van het staal hebben inge
diend, kwam er een vlotte repliek 
vanuit de PS-hoek. Het bureau van 
de franstalige socialistische partij 
heeft een wetsvoorstel aangekon
digd waarin gedreigd wordt met 
de regionalizering van de grote 
openbare werken, ondermeer 
Zeebrugge. 

Voor ons niet gelaten: we zijn en 
blijven voorstanders van zuivere 
rekeningen. 
Maar onze kleine vinger zegt ons 
ten eerste, dat de Vlaamse CVP-
ers geen lef genoeg hebben om 
hun verbale bedreiging ook daad

werkelijk uit te voeren. En ten 
tweede dat de Waalse socialisten 
te leep zijn om van hun kant de 
kloeke daad bij het straffe woord 
te voegen. 

Omstandig 
onderzoek 
Het gemeentebestuur van Ko
men is er nog maar eens in 
geslaagd in het nieuws te komen. 

Uiteraard met een flagrante over
treding van de taalwetgeving: de 
verspreiding van een eentalig 
Franse infobrochure. 
Volgens de Vaste Kommissie 
van Taaltoezicht is het overdui
delijk dat in een faciliteitenge
meente alle mededelingen aan 
de bevolking zowel in het Neder
lands als in het Frans moeten 
gesteld zijn. 
Dat vindt ook de minister van 
Binnenlandse Zaken. Toch zal hij 
eerst voor alle zekerheid de ar-
rondissementskommissaris van 
Moeskroen belasten met een 
omstandig onderzoek „teneinde 
de aangelegenheid met volle 
kennis van zaken te kunnen be
oordelen". Een eigenaardige hou
ding voor iemand als Busquin, 
die inzake de Voerstreek zonder 
„omstandig" onderzoek zijn me
ning kwijt wou-

Regering 
gevraagd 
Het begint er stilaan op te lijken 
dat een opvolging van de regering 
Eyskens heel wat kopbrekens zal 
kosten. In een gesprek met het 
dagblad „De Morgen" verklaarde 
voorzitter Karel Van Miert van de 
Vlaamse socialisten dat hij per
soonlijk niet goed inziet hoe men, 
alle verhoudingen in acht geno
men, zonder de CVP kan regeren. 
In diezelfde CVP evenwel hoort 
men sinds kort een luidere roep 
om zich in de oppositie te louteren. 
Nog deze week hield jongeren-
voorzitter Van Rompuy een plei
dooi voor een oppositiekuur indien 
liberalen en socialisten niet willen 
weten van de basisopties van de 
CVP. 

Als klap op de vuurpijl zouden er 
nu ook in de PSC van Vanden 
Boeynants stemmen opgaan voor 
een rustige oppositieperiode. 

Een troost bij dit alles is dat alles
zins de liberalen trappelen van 
ongeduld om de ministerporte
feuilles te verdelen. 

Regionaal 
kleedje 
Wilfried Martens moet deze da
gen fier als een pauw rondlopen. 
De Vlaamse raad, kind van zijn 
staatshervorming, heeft een eer
ste prachtig resultaat geboekt 

Vorige week wist voorzitter Rik 
Boel van de Vlaamse raad te 
melden dat de „Handelingen" van 
de raad in een nieuw kleedje wer
den gestoken. En inderdaad, de 
verslagen zijn keurig gedrukt op 
mooi papier en geïllustreerd met 
foto's van verdienstelijke leden. 
Kortom, een prachtige uitgave. 
Voor het overige moet de Vlaam
se raad nog alles bewijzen, want 
de nieuwe vormgeving brengt niet 
noodzakelijk een rijkere Inhoud 
mede. 

Het konijn dat er geen is... 
Het achtbare CVP-kamerlid Luc Van den Brande 
moet er eens een tekeningetje bij maken. Hij mag het 
ons niet kwalijk nemen, het zal wel onze fout zijn, 
waarschijnlijk zijn wij te simpel van geest, want we 
kunnen hem niet volgen. 
Vorige week heeft hij een wetsvoorstel ingediend 
om het staal te regionalizeren. Zoals dat past bij iede
re flamingantische wind die door een CVP'er wordt 
geloosd, was Manu Buys in „De Standaard" alles be
halve karig met lof Maar wijzelf men vergeve het 
ons, wijzelf begrijpen het niet zo best 
Luc Van den Brande kan niet in de onwetendheid 
verkeren omtrent het feit dat er minder dan een jaar 
geleden mede door hem en zijn partij een staatsher
vorming werd gestemd. Waarbij het staal als nationa
le sektor gehandhaafd bleef Hij en de partijvrienden 
die thans zijn wetsvoorstel mede hebben onderte
kend, hadden minder dan twaalf maanden geleden 
ruimschoots de kans om een stoot te geven aan de 
regionalizering. Zij konden zich toen de moeite 
besparen om een wetsvoorstel uit hun azerty te per
sen. Het volstond, dat zij een amendement indien
den. Zij konden er zich zelfs toe beperken, het VU-
amendement ter zake te steunen en te stemmen. Zij 
deden niets van dat alles. 
Maar laat ons niet chagrijnig wezen. Er is inderdaad 
in de hemel méér vreugde om één bekeerde 
zondaar dan om tien rechtvaardigen. De volgende 
gelegenheid voor Luc Van den Brande om zich te 
bekeren, ligt nog maar een paar weken achter de 
rug. Hij en zijn mede-ondertekenaars (waarvan 
Manu Ruys schreef dat ze zo talrijk waren dat Van 
den Brande er moest weigeren...) hadden gewoon
weg njet kunnen zeggen, vorige maand. Toen zij de 
tientallen nieuwe staalmiljarden in hun maag gespiest 
en uit hun portefeuille gehaald zagen. Nou zij 
zwegen. 
En vandaag is hij daar dan plots, de achtbare CVP-
kamerheer Van den Brande. Nadat het kalf twee 

keer definitief en onherstelbaar verzopen is, ver
schijnt hij ten tonele. Om met bekwame spoed de 
put te dempen. 
Hij moet daar maar eens een tekeningetje bij maken. 
Of zou het mogelijk zijn dat hij een jaar geleden en 
zelfs nog maar een paar weken geleden niet wist 
wat hij vandaag weet: namelijk dat de Walen niet 
alleen met onze miljarden, maar ook met onze 
voeten spelen? 
Dan zijn niet wij maar dan is hij simpel van geest! 
Ach, wie zal het ons kwalijk nemen dat wij terugden
ken aan de voorlopers van de heer Luc Van den 
Brande. De CVP heeft sinds altijd een stel of wat fla
mingantische dravers gehad die een rondje mochten 
lopen tussen de bedrijven door Maar die binnen ge
floten werden van zodra het serieus werd en er geld 
op de beesten stond. 
De Verrokens, de Debondts, de JefDuprés en nu de 
Luc Van den Brandes: in de grond wellicht brave 
jongens. Maar doekjes voor het bloeden, pleisters 
op het houten been. Nummertjes voor de galerij als 
het hoofdprogramma nog moet beginnen of al 
voorbij is. Kwestie van de mensen wat aan de klap 
en het vertier te houden. Goochelaars met een hoge 
hoed, waaruit nog nooit een konijn is gekomen... 
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Sociaal-ekonomisch mi 
We hebben weer de wereld
pers gehaald met een presta
tie die klaarblijkelijk ook in 
het buitenland niet onopge
merkt voorbi jgaat De „Finan
cial Times' van dinsdag wikte 
en woog de krisislening die 
de minister van Financiën mo
menteel ui tschri j f t De presta
tie van deze en nog andere 
„gewone" jumboleningen werd 
fel opgemerkt maar te licht 
bevonden. De gezaghebbende 
Britse ekonomische krant 
meldde dat de Europese ban
kiers meer om meer van oor
deel zijn „dat België niet al 
de waarmerken draagt van 
eerste-klasse kredietwaardig
heid waarop het aanspraak 
maakt". 

Dat zal niet beletten dat er 
naar de krisislening toch nog 
veel volk komt kijken en bie
den. Zoals ook naar de door 
het Britse veilinghuis Chris
tie's magistraal geleide uitver
koop van de inboedel van het 
prachtig kasteel in Groot-Bij
gaarden. 

Er blijkt veel zwart geld in dit 
land achter de hand gehou
den te worden. En het wordt 
bovengehaald bij menige uit
verkoop. Zoals ook de krisis
lening er één is. 

Aanvankelijk w/erd de krisisle
ning vernoemd In één adem met 
nog andere maatregelen voor 
een opnieuw gezondmaken van 
het staatshuishouden. Vandaag 
is die politieke belofte alvi^eer 
ijdel. De ministers verdringen 
mekaar met aanspraken op de 
inkomsten van de krisislening. 
De tientallen miljarden die wor
den ingezameld zullen voor niets 
anders dienen dan het lichtjes 
vullen van de bodem van de lege 
staatska& 
Minister van Tewerkstelling en 
Arbeid De Wulf opperde zelfs 
de gedachte van een afzonderlij
ke „tewerkstellingslening". Men 
heeft voor de verkwistende 
overheidspolitiek een soelaas 
gevonden: het uitschrijven van 
jumboleningen. Maar, zoals de 
„Financial Times" er op wi jst 
gaat hierdoor alleen maar onze 
kredietwaardigheid er op achter
uit 

En de centen vliegen sneller de 
deur uit dan ze keer op keer, met 
hoge intrestverpirchtingen en an
dere beloften, worden bijeenge-
zameld. 

Het aantal onbetaalde miljoenen
rekeningen stapelt zich onrust
wekkend op. Het ziet er naar uit 
dat zelfs een dozijn jumbolenin
gen geen financiële remedie 
meer kunnen geven. Het is ge
weten dat de overheid haar be
talingsverplichtingen zeer slecht 
nakomt Nu blijkt bij voorbeeld 
dat ons land dreigt voor het 
Europees Hof van Justitie ge
daagd te worden omdat aanma
ningen voor betaling van de EG-
bijdrage (een half miljard frank) 
zonder gevolg worden gelaten. 
De curator staat voor de deur... 

Gedoofde lichten 
Het is een dramatisch beeld; 
jammer genoeg is het de werke
lijkheid. 
Het is ondanks regeringsbeslis
singen dat ekonomisten nu voor 
de Belgische ekonomie het 
hoopvolle perspektief schetsen 
van een ekonomische groei van 
haast vier procent volgend jaar. 

Kredietwaardigheid taant 

Ondanks forse jumboleningen... 
Maar het Is wél de zaak van de 
overhekd dat ondanks die gunsti
ge wind (die vanuit West-Duits
land komt aanwaaien) ook de 
werkloosheid nog zal blijven aan
groeien. 

Want de ondernemingen zullen 
op de eerste plaats de nieuwe 

ekonomische impuilsen aangrij
pen om te verademen en orde 
op zaken te stellen. 
Voor de overheid evenwel kan 
het (zou het kunnen) een unieke 
kans zijn om eveneens in het 
Belgisch ekonomisch huishou
den orde op zaken te stellen. 

zoals twee gezaghebbende eko
nomisten suggereren. 
Maar daartoe blijkt de regering 
niet zinnens te zijn. Er wordt 
vooral werk gemaakt van het 
zoeken naar extra-inkomsten — 
al dan niet met jumboleningen of 
budgettaire ingrepen — maar 

's Nachts worden de lampen op snelwegen weer gedoofd. Omdat de minister beweert ernstig te willen 
besparen. Ondertussen wotxien efc/ers miljoenen verbrast, al dan niet mits budgettaire wazigheid. 

Slechte 
ASLK-zaken 
De onlangs in het leven geroe
pen staatsbank begint stilaan te
kenen van leven te geven. Eerst 
was er de mededeling van direk-
teur-generaal Aerts dat het jaar
verslag '80 spoedig van de per
sen zal rollen. Daarin zullen ver
klaringen gegeven worden voor 
het feit dat de ASLK in 1980 
ronduit slechte zaken heeft ge
daan. Het bericht van „De Stan
daard" over een miljoenenverlies 
wordt voorzichtig tegengespro
ken, maar niet helemaal ontkend. 

staatsbank; zowel de late benoe
mingen als de slechte balanscij-
fers van vorig jaar. 

... en federale 
woorden-
kramerij 

Slechte 
start 
De nieuwe beheerders van de 
ASLK hebben hoe dan ook zwaar 
werk voor de boeg. En het wordt 
dan ook tijd dat ze benoemd gera
ken. Normaal was voorzien in het 
koninklijk besluit dat de omvor
ming van de ASLK tot staatsbank 
regelt dat de beheersorganen ui-
teriijk tegen 31 maart jl. hadden 
moeten geïnstalleerd zijn. Dit zou 
nu eindelijk gaan gebeuren. Het is 
alvast een slechte start voor de 

Het partijpolitiek touwtjetrekken 
voor topbenoemingen bli jkt nu 
voorbi j te zijn. Alvast wat het 
aantal zetels toegekend aan de 
kleurpartijen betreft; nog niet wat 
de namen van de kandidaten be
t re f t 
Uit de samenstelling van de ra
den van beheer van de staats
bank en van de verzekeringskas, 
en ook bij de politieke dosering 
in de direktiekomitees, bli jkt dat 
het de regering alleen te doen is 
om partijpolitiek gegniffeL Alvast 
het direktiekomitee van de 
ASLK-bank zal alleen samenge
steld zijn uit leden die de rege
ringspartijen aanhorig zijn (3 
CVP'ers, 1 SP'er. 2 PS'er en 1 
PSC'er). 
Logischerwijze zou dan ook, tel
kens de regering valt en gewij
zigd word t de top van de ASLK 
in de verschillende beleidsorga
nen dienen verkleurd te worden-

Overigens zijn in de top van de 
ASLK de Vlamingen schromelijk 
ondervertegenwoordigd in ver
houding tot de geldmiddelen die 
de Vlaamse gemeenschap aan 
de ASLK bezorgt Inmiddels mo
gen CVP- en SP-kemphanen ver
bale krachtpatserijen uithalen 
over de dringende federalizering 
van nog nationaal gebleven eko
nomische bedri jv igheden-

Vier tegen een 
De post van direkteur-generaal bij 
de Belgische Dienst van Buiten
landse Handel is nog steeds va
kant Het vele Vlaamse protest 
tegen het voornemen van minister 
L/röa/n om daar een Franstalige te 
benoemen, heeft hem er rx)g 
steeds niet toe aangezet beroep 
te doen op een Vlaming. 
Integendeel! Minister Urbain heeft 
alle statutaire en andere bepalin
gen netjes omzeild. Hij heeft de lei
ding van de BDBH toevertrouwd 
aan een kollege van ambtenaren-
generaal. 

In dat kollege zetelden tot onlangs 
drie Franstaligen en een Vlaming. 
De Raad van Beheer oordeelde 
echter dat dit viertal nog diende 
versterkt te worden met een juri
disch adviseur, uiteraard van de 
Franse taalrol. 

een verantwoord bezuinigen op 
de uitgaven is er nog immer niet 
bij. 
Er wordt beweerd dat de marge 
daartoe zeer klein is. Met telkens 
weer het demagogisch school
voorbeeld van de uitgaven voor 
werkloosheidsvergoeding. 
Inmiddels evenwel, dag-op-dag, 
worden er in grootse en in tien
tallen kleine projekten miljoenen 
over de balk gegooid. Al dan niet 
om elektorale beloften in te tos
sen. 

Ergeriijk in-het-oog-springend 
blijft nog immer het verkwistend 
beleid op Op)enbare Werken. Mi
nister Chalaert heeft beloofd dat 
OTKler zijn bewind beterschap 
zal te merken zijn, dat de auto
wegen minder breed, minder' 
verlicht en wat bochtiger zullen 
gemaakt worden. Maar dat blijkt 
slechts wat goedkope public-re
lations te zijn. Zo wordt er hard
nekkig verder gepland aan de 
om en bij de 50 miljarden kosten
de stormstuw op de Schelde. 
Alweer werd voor dat projekt 
een nieuwe miljoenenkostende 
en overtxxlige studie uitbesteed. 
Om de goedkofje schijn van 
bezuinigingsijver op te houden 
worden nu alweer de lichten op 
de snelwegen 's nachts een paar 
uur gedoofd.- Maar, zijn ook bij
komend miljoenen frank nodig 
om witte reflektorpaaltjes te 
plaatsen. 

Zo laat ook ekonomieminister 
Claes zijn PR-jongens ijverig 
werken aan de grootscheefjse 
campagne voor energiebespa
ring, maar laat hijzelf een miljar-
denkostende metaantanker in 
een Noorse fjord last krijgen van 
metaalmoeheid, en goort hij on
verminderd miljarden in de snelle 
kweekreaktor van Kalkar. Het 
zijn maar drie voorbeelden van 
ergerlijke verkwisting. 
Als die verkwistende politiek niet 
sp>oedig wordt stopgezet zal 
onze ekonomie zelfs met jumbo
leningen geen hoge vlucht kun
nen nemen. 

Taalkaders of niet momenteel 
wordt de BDBH geleid door vier 
Franstaligen en één Vlaming! 

Stuurioos FDF 
Het FDF is volop in verkiezings
stri jd. Zaterdag jongstleden kon-
gresseerde het over „Een andere 
polit iek voor een andere samen
leving". 
Helemaal rimpelloos is dit kon-
gres niet verlopen. Daar zorgde 
kamerlid-eenzaat Havelange 
voor. In een uitvoerige nota veeg
de hij gewoon de vloer aan met 
de kongresteksten van zijn partij. 
Maar wat meer is, tegelijk bena
drukte hij dat het FDF niets te 
winnen heeft bij een solidariteit 
met Wallonië. Eerder moet ge
streefd worden naar een bondge
nootschap met de Brusselse Vla
mingen. 

De langverwachte zwaluw? Niet 
te snel juichen, want zo snel is 
Havelange zijn streken niet ver
leerd. Zi jn voorwaarden voor een 
bondgenootschap kondigen niet 
bepaald een lente aan: Brussel 
moet een derde apart gewest 
worden, de verdeelsleutel voor 
het Gemeentefonds en de kultu-
rele kredieten moet herzien wor
den, de faciliteiten blijven behou
den en van een fusie moet hij niet 
weten. 
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WOADEA/ OOK STEEPS 
DUIDEWKER / 

Federaal, niet 
meer asociaal 
De Vlaamse vakbondsleiders be
ginnen zich danig te bezondigen 
aan menige federalistische ge
loofsbelijdenis. Zo hebben twee 
Vlaamse ACV-staalvakbonden 
aangekondigd op de bijeen
komst van het Nationaal Komitee 
voor Planning en Kontrole hun 
eis tot regionalizering van het 
staalbeleid kracht bij te zetten. 
Zegde vakbondsman Declercq 
stoer: JNe wensen onze Waalse 
vrienden veel sukses met de 
staalpolitiek, maar we wensen 
daar niet verder voor te betalen. 
We willen graag zelf bepalen 
welke industrieën we zullen steu
nen, en hoe we dat zullen doen'. 

Hoe lang is het geleden dat 
Vlaams-nationalisten nog met de 
vinger werden gewezen door de 
vakbonden om dergelijke „aso
ciale bestreving'-

Nationale 
rekeningen 
In naam van de zo hooggeprezen 
nationale soMariteit die de Frans
talige socialisten meer dan ooit 
benadrukken en waar CVP en SP 
gretig op ingaan, zullen nog wel 
veel miljarden gekJmkJdelen van 
Vlaanderen naar WaHonië blijven 
afvk)eien. Zo heeft de PS aange
kondigd spoedig een wetsvoorstel 
in te dienen waarbij de regk)nalize-
ring van de grote infrastruktuur-
werken wordt doorgevoerd. Er is 
evenwel geen reden tot juichen, 
want het laat zich nu al aanzien dat 

VNOS op TV 
Vofsende week woens« 
(fag 24 junl is er om 
fdu . i 7 een meowe 
¥(a3ras»naöonaie TV» 
altzending (BRTVtX 
Met ets öaêttrwsTpeiBt 
1|^^ een lepoitaii^ rotte 
bet ten» ^^bnoft meer 
oortoQ" njvt. de lixef 
bedsvararti 
— een pesprefe over 
és poffiKke dsÉoafiteiti 
"- de peütïefce pop-
penfesst. 

de financienng van die door de 
deelregeringen uitgeschreven 
werken, op de nationale rekening 
zal behouden blijven.. 

Groene 
ambtenaren 
In het ministerieel komitee voor de 
Hervorming van de Instellingen 
was het al eerder tot een botsing 
gekomen naar aanleiding van de 
overdracht van natonale ambte
naren naar de gewesten. Twist
punt daarbij is de kostprijs van 
deze overheveling. 
Dient daarbij nog gezegd te wor
den dat de Waalse ministers van 
oordeel zijn dat de nationale schat
kist hiervoor nrioet opdraaien? 
Centraal in het hele dispuut staan 
immers de zgn. „groene ambtena
ren" van Waters en Bossen, die 
grotendeels in Wallonië zullen te
werkgesteld worden. Hun kost
prijs alleen bedraagt reeds zo'n 
700 miljoen! 

Een reddingsplan voor de bouw 
Door de regering werden tot hiertoe 
slechts enkele tijdelijke en gedeeltelijke 
maatregelen genomen tegen de krisis in 
de bouwnijverheid. Ze veranderen niets 
ten gronde, omdat zij geen strukturele 
oplossing bieden. 
Tijdens een hoorzitting, ingericht door de 
Volksunie op 17 maart 1981, hebben 
representatieve vertegenwoordigers uit 
de bouwwereld waardevolle suggesties 
gedaan. 
Rekening houdend met deze suggesties 
heeft de Volksunie een plan uitgewerkt, 
dat verder strekt dan alles wat tot nog 
toe werd verwezenlijkt of in het vooruit
zicht gesteld. 
Voorafgaand moeten een aantal alge
meen fiskale maatregelen worden getrof
fen, ten einde de heropleving van het be
drijfsleven en van de zin voor initiatief te 
bevorderen: 

— vermindering van de intrestvoeten 
van het hypotekair krediet; 
— vermindering van de registratierech
ten; thans de hoogste ter wereld; 
— vermindering van BTW-tarieven; 
— volledige fiskale aftrekbaarheid van 
intresten op leningen voor het verwerven 
van een eerste bouwgrond of eerste 
woning; 
— belastingvrijstelling op intresten uit 
spaarfondsen binnen het kader van het 
bouw- en verbouwsparen. 

Einde maart 1981 telde de bouwsektor 
44.123 volledig werklozen, tegenover 
29.904 op hetzelfde tijdstip een jaar vroe
ger. Dit is een aangroei, in één jaar tijd, 
met 14.309 eenheden of 48 <Vb. Tijdens de 
eerste helft van de maand april 1981 
groeide het aantal volledig werklozen 
nog eens met 1.029 personen, zodanig 
dat er 45.242 bouwvakarbeiders zonder 
werk waren op 15 april 1981. Thans 

verliezen er ongeveer 2000 mensen per 
maand hun werk in de bouwsektor. De 
werkloosheidsgraad beloopt reeds meer 
dan 15 "/o van de bouwvakkers. 
Ook uit cijfers omtrent de terugloop van 
bouwaanvragen, openbare werken en so
ciale woningbouw blijkt dat de toestand 
in de bouwsektor ronduit katastrofaal is. 
De bouw is traditiegetrouw een overwe
gend Vlaamse aktiviteit Zuid-Oost-
Vlaanderen, de hele Denderstreek, 
Vlaams-Brabant, ruime delen van West-
Vlaanderen en van de Antwerpse Kem
pen hebben steeds in belangrijke mate 
bouwvakkers geleverd. Ook wat het aan
tal ondernemingen betreft, kan gesteld 
worden dat deze vooral in Vlaanderen 
talrijk zijn. 

Men mag dan ook stellen dat de krisis, 
niet alleen inzake werkloosheid doch 
ook inzake falingen, zich het sterkst in 
Vlaanderen laat voelen. 
Sedert enkele jaren behoort de huisves
tingsproblematiek tot de zogezegde per
soonsgebonden aangelegenheden. Een 
Vlaams beleid op dit vlak ontbreekt tot 
nog toe. In het licht van recente adviezen 

van de Raad van State bij twee voorstel
len van dekreet in de Vlaamse Raad, 
moet trouwens herhaald worden dat ook 
op dit vlak de gemeenschapsbevoegd-
heid zeer sterk beperkt blijft. 
Volgens de Volksunie is een eigen 
Vlaamse aanpak voor de redding van de 
bouw nochtans dringend nodig, zoals 
trouwens heel het ekonomisch beleid 
dient gefederalizeerd te worden. 
Om uit de krisis van de bouw te geraken 
stellen wij 5 basisoplossingen voor. 

# Het bevorderen van investeringen in 
de bouwsektor gedurende een bepaalde 
periode door een aangepast bouwvrien-
delij'k fiskaal systeem. 
Aan de kapitaalvlucht naar het buiten
land moet paal en perk gesteld, door een 
beleid dat het geld naar ons land doet 
terugvloeien, zodat het hier kan geïnves
teerd worden, zonder dat dit aanleiding 
geeft tot een herziening van de fiskale si
tuatie van de investeerder. 

# Invoering van een jaarlijks woongeld 
op basis van het aanslagbiljet in de 
personenbelasting. 
Het ingewikkeld systeem van toelagen 
(verwervingspremies, bouwpremies, sa-
neringspremies, isolatiepremies, rente
toelagen, toelagen voor regenwaterput, 
BTW-teruggave enzJ is onoverzichtelijk. 
Het vergt zoveel paperassen dat heel 
wat mensen er de moed bij veriiezen. Bo
vendien komt het geld vaak in verkeerde 
handen terecht, bij mensen die het niet 
nodig hebben. 
Dit Volksunie-voorstel van woongeld be
tekent konkreet dat gedurende twintig 
jaar een premie wordt betaald, die 
schommelt volgens het gezinsinkomen 
en de gezinslast Stijgt liet inkomen 
boven een bepaald plafond, dan vermin
dert het woongeld om ten slotte hele

maal weg te vallen. Daalt het inkomen (bij 
voorbeeld door werkloosheid), dan stijgt 
het woongeld of wordt het opnieuw toe
gekend. 

# De bewoners van sociale woningen 
die een groot inkomen hebben moeten 
ofwel een huishuur betalen in verhouding 
tot hun inkomen ofwel de sociale woning 
aankopen tegen de prijs van de dag, 
ofwel de sociale woning verlaten. 

• Percelen, die nu eigendom zijn van 
openbare besturen, worden tegen cijns-
pacht aan de bouwlustigen verhuurd. 
Door het invoeren van het gebruiksrecht 
van de grond wil de Volksunie een 
sociaal grond- en huisvestingsbeleid 
mogelijk maken. 
Daarnaast moet de overheid er zorg voor 
dragen, door het scheppen van de nodi
ge instrumenten (grondregie, grondbank 
enzJ de grondspekulatie geen kans te 
geven. 

9 Bespreking met beroepsorganizaties 
van de bouwnijverheid, om een herzie
ning van de aannemingsvoorwaarden en 
een selektieve politiek inzake openbare 
werken mogelijk te maken. 
Omwille van de budgettaire moeilijkhe
den worden de openbare werken terug
geschroefd. De Volksunie is voorstander 
van besparingen in de sektor openbare 
werken. Zij is echter niet akkoord om te 
schrappen in projekten die werkgelegen-
heidsbevorderend zijn. Wel moet in de 
keuze van projekten en materialen oriën
terend en selektief opgetreden worden. 
Het dossier „verspillingen in openbare 
werken", pulbiek gemaakt door VU-parie-
mentsleden, bewijst dat dikwijls met 
overheidsgelden op een onverantwoor
de manier wordt omgesprongen. 

F. Kuijpers, Partijbestuurslld 
O. Van Ooteghem, senator 
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Wetstraat' 

„Vergeten en vergeven" 
Aan een tempo van twee per 

dag heeft de Kamer ti jdens de 
voorbije week de begrotingen 
van Landsverdediging, Arbeid en 
Tewerkstelling, Ekonomische Za
ken, Rijkswacht en Openbare 
Werken afgehaspeld. Begrotin
gen die reeds voor de helft ver
bruikt zijn. 

Het politiek en wetgevend 
zwaartepunt lag evenwel, eens te 
meer, in de Senaat Aan de agen
da stonden de Voer-sfor/n in een 
glas water van de Waalse socia
listen en het wetsontwerp over 
de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor de werk
nemers. 

De Voer-rel heeft ervoor ge
zorgd dat de bespreking van dit 
wetsontwerp tussen de plooien 
van de berichtgeving is gevallen. 
Nochtans scheerde het debat 
hoge toppen en kan het in z'n 
geheel als een prachtdokument 
Inzake sociaal recht en de ver
schillende politieke visies daarop 
worden beschouwd. 

De inzichten van de V U werden 
verwoord door senator Walter 
Pesters. Een prachtige, stevig ge
motiveerde en gedokumenteerde 
tussenkomst die een ware verfij
ning van het partijprofiel betekent 
en die alleszins in een volgende 
bijdrage uitgebreider aan bod zal 
komen. Het wetsontwerp moet 
immers nog ter behandeling naar 
de Kamer. 

Inlekiend schetste Waher Pee-
ters de essentiële doelstellingen 
van de sociale zekerheid: het ver
zekeren van bepaalde burgers 
voor periodes van inaktiviteit of 
moeilijkheden en het uitbouwen 
van een stelsel waar een herver-
delerxie rechtvaardigheid geWt 
Lijkt het eerste oogmerk welis
waar onvolmaakt doch groten
deels vervuki, dat kan geenszins 
van het tweede gezegd worden: 
de welzijnsgerichHieid van de so
ciale zekerhekJ. 

Uitvoerig toetste de senator het 
wetsontwerp aan deze welzijns-
gerichtheid: alle voorzieningen in 
de sektor van de sociale voorzorg 
moeten in het bereik van iedereen 
komen; ze moeten hun grond^ag 
vinden in onderkende behoeften 
en daarop gericht blijven; de direkt 
bij die behoefte betrokkenen moe
ten naar eigen mogelijkheden aan 
die initiatieven kunnen deelnemen. 

Zijn besluit is duidelijk: het wets
voorstel komt aan dit beleidsdoel 
niet tegemoet het versterkt zelfs 
de huidige scheefgegroekje toe
stand in de sociale zekerheid. 
Toch zal de VU-fraktie het goed
keuren omdat het recht op sociale 
zekerheid als basisrecht wettelijk 
bevestigd word t In de hoop dat 
het slechts om een principiële 

overgangsmaatregel gaat in de 
richting van een integrale en furv 
damentele hervorming van het 
stelsel van sociale zekerheid. 

De media en de piartijbureaus 
waren vol van de beledigende 
Voer-verklanngen van een trits 
Waalse socialisten. Achteraf relati
veerde Mark Eyskens het hele 
incident tot „een storm in een glas 
water". Voorwaar, Vlaanderen be
schikt over een fraaie eerste mi
nister die de arrogante provoca
ties aan het adres van zijn volk on
gestraft en lijdzaam ondergaat 

Zijn boodschap in de Senaat 
was er een van „vergeten en 
vergeven". Nauwelijks enige ver
ontwaardiging. Moureaux en zip 
vrienden moesten hun hetze niet 
inslikken, laat staan ontslag ne
men. PS-voorzitter Spitaels mocht 
lukjkeels schreeuwen dat hij zijn 
ministers nooit ofte nooit zal af
keuren. 

En toch is het vertrouwen van 
Vlaanderen in die ministers der
mate geschokt dat het haast on
denkbaar is dat zij geen ontslag 
namen. Terecht stelde Frans Van 

der Eist dat dit vooral geldt voor 
Moureaux en Busquin, die nationa
le departementen beheren. Maar 
in dit gezegend land is écht alles 
mogelijk. 

De Vlaamse regeringspartijen 
zaten er laks en lamlendig bij. 
Verbaal lieten zij even de handjes 
zien, maar zelfs de halfzachte 

P-Sprokkels 
# De VU-senaatsfraktie keurde 
het wetsontwerp „houdende de 
algemene beginselen van de so
ciale zekerheid voor werkne
mers' goed. In een verklaring 
voor de stemming motiveerde 
Walter Peeters dat de Volksunie 
in deze ti jd van ekonomische 
krisis, het recht op sociale zeker
heid wetteli jk bevestigd wenst te 
zien als basisrecht Nochtans 
kan deze w e t aldus de senator, 
omwille van de vele beperkingen 
en de grove onvolmaaktheden 
niet meer zijn dan een principiële 
overgangsmaatregel, een juridi-

Tijdens het Voerdebat hekelde Wim Jorissen in niet mis te verstane be
woordingen het imperialistisch optreden van de ministers Busquin en 
Moureaux. De overtreffende trap reserveerde hij evenwel voor Dehous-
se: „Dat de eerste minister van Wallonië zk:h komt moeien in een zuiver 
Vlaamse aangelegenheid zoals de Voerkwestie. Dat hij niet alleen gaat 
wandelen in de Voer, doch nog gaat praten en onderhandelen met de 
burgemeester van een Vlaamse gemeente! Dat is werkelijk ongehoord. 
Dat is werkelijk uitdagend!" 
De woorden van Benard indachtig „Pas de pattes flamandes sur la 
„Place St-Lambert", gaf de VU-senator aan Dehousse en zijn Waalse 
volksgenoten ongeveer dezelfde raad mee: blijf buiten in de Voerstreek, 
dat Vlaams gebied is! 
(Op de foto: Dehousse op huisbezoek bij burgemeester Dodemont van 
VoerenJ 

PW-mot ie die de drie Waalse 
ministers veroordeelde, weiger
den zij goed te keuren. Meer nog, 
in de Kamer lieten zij Busquin 
ongemoeid bij de behandeling van 
zijn begroting van de Rijkswacht 

Het mag blijkbaar allemaal, al
dus Wim Jorissen: uit dankbaar-
hekJ voor het Vlaams miljarderv 

geschenk aan de Waalse staalbe
drijven de Vlamingen op eigen 
grondgebied de les komen spel
len. Maar CVP en Vlaamse socia
listen inkasseren gewillig de ene 
nederiaag na de andere vernede
ring. En de Vlaamse deelregering? 
Die dommelt rustig verder, dro
mend van jacht en visvangst! 

sche J ink ' naar een integrale en 
fundamentele herziening en her
vorming van het stelsel van de 
sociale zekerheid. 
# De begroting van Ekonomi
sche Zaken vormde voor Willy 
Desaeyere een goede aanleiding 
om de onrust van de VU te 
vertolken over de twee nieuwe 
kerncentrales. Het is weinig 
waarschijnli jk dat het energiede
bat nog vóór het reces in de 
kommissie beëindigd is, terwij l 
de minister kortelings een be
slissing moet treffen. Het mora
torium moet ondubbelzinnig her-
bekrachtigd worden. Het Lim
burgs kamerlid pakte eveneens 
het probleem van de Kempense 
Steenkoolmijnen aan, waar de 
taaipariteit in de raad van beheer 
schandelijk overtreden word t 

# Jef Valkeniers noemde de be
groting van Tewerkstelling en Ar
beid niet realistisch. Om de last 
van de werkloosheid te dragen 
staat 72 miljard ingeschreven, 
een bedrag dat vandaag reeds 
voorbijgestreefd is. 
Ook beoordeelde hij de maatre
gelen zoals BTK, brugpensioen-
als onvoldoende fundamenteel 
om het probleem van de werk
loosheid op te lossen. Moet niet 
eerder ingegrepen worden in de 
zware loonlast, die in dit land 
ruim 17 t h . hoger ligt dan in de 
omringende landen? 
# Tijdens het debat over de 
begroting van Landsverdediging 
verwoordde Emiel Vansteenkiste 
het ongenoegen van de kommis-
sieleden dat zij pas onlangs over 
het tienjarenplan werden inge
l icht Het verscheen eerst als 
primeur in de pers. Daarnaast 
behandelde hij een reeks doel-
problemen zoals het AWACS-
programma, de aanschaf van 
nieuwe F-16's, de duur van de 
dienstt i jd en de professionalize-
ring van het leger. Tot slot pro
testeerde hij tegen de benoe
ming van een Franstalige gene
raal in Duitsland, ondanks het 
feit dat deze niet slaagde in een 
eksamen Nederiands. 

# Joos Somers ontleedde de 
begroting van Openbare Werken 
inzake de verdeling van de gel
den tussen de gemeenschappen. 
Welnu, bij de lokalizeerbare uit

gaven ontvangt Vlaanderen 
slechts 39 t h . of 4 miljard te 
weinig. Het VU-kamerlid stelde 
tevens heel wat kritische vragen 
over de aangekondigde kosten-
baten-analyse, die enkel voor 
toekomstige projekten ge ld t 
Hoeveel zal er bespaard worden 
en in welke verhouding in Vlaan
deren en Wallonië? 

REL 
TJE 

De heer Gijs: „Ik herhaal dat wi j 
ons vertrouwen in de regering 
nooit in twijfel trokken.' 
De heer Vanderpoorten „U keurt 
dus uw eigen parti jvoorzitter af. 
Ik las zijn artikel in een Franstali
ge krant en dat getuigde niet van 
vertrouwen.' 
De heer Gijs: ,Er moet onder
scheid gemaakt tussen regering, 
parlement en politieke parti jen.' 
(OnderbrekingerO 
De heer Varxierpoorten: „En 
straks pakt u weer uit met affi
ches waarop Tindemans en Mar
tens broederli jk naast mekaar 
kijken, en Eyskens staat er mis
schien ook bij. Wat u doet is 
België voor de gek houdea ' (Ptxy 
test bij de CVP) 
De heer Gijs: „We schenken ons 
vertrouwen aan de regering om
dat wij ervan uitgaan dat de drie 
ministers niet alleen ongeli jk 
hadden, maar ook kregen.' 
De heer Vanderpoorten: „Van 
wie?" 

De heer Gijs: „Dat leiden wi j af uit 
verklaringen van de eerste minis
ter en van de heer Spitaels.' 
De heer Spitaels: J k keur de PS-
ministers niet a f f 
De heer Vanderpoorten: „Mi jn
heer Spitaels, wil u dat bevesti
gen?' 
De heer Spitaels: „CJ Ik heb ge
zegd dat ik de PS-ministers niet 
afkeurde.' (Rumoer-Samenspra-
ken) 

(Senaat, Beknopt Verslag, Gewone zitting 
1980-1981, Vergadering van donderdag 
11|uni 1981, biz. 615) 

18 JUNI 1981 



8 m Onze wereld 

Hans-Ulrich Klose struikelt over Brokdorf 
(RSA) - Het aftreden van Oberbürgermeister Hans-Utrich Klose van 
Hamburg vestigt eens te meer de aandacht op de zware krisis die de 
SPD vandaag in de Bondsrepubliek beleeft. Zowel te München als te 
Frankfurt moesten sociaal-demokratische burgemeesters hun zetels 
aan konkurrenten uit CSU en C D U afstaan. Hetzelfde gebeurde on
langs te Berl i jn: daar moest Hans-Jochen Vogel plaats maken voor 
von Weizsacker van de CDU. Sinds het ontslag van Klose is nu ook 
de SPD van Hamburg, vanouds een sociaal-demokratische burcht, 
aan zorgwekkende konflikten ten prooi. De oorzaken van Kloses af
treden geven meteen aan dat het hier gaat om een affaire die de gren
zen van de gemeentepolitiek doorbreekt. > 

De 43-jarige Klose is gestruikeld 
over Brokdorf. De naam Brokdorf 
— waar een kerncentrale moet 
worden gebouwd — bezorgt de 
tegenstanders van kernwapens 
golven van razende deliriums. Te
gen Brokdorf is de eenheid van de 
Hamburgse SPD dan ook te plet
ter gelopen. Aanvankelijk had bur
gemeester Klose zich voor het 
Brokdorf kernprojekt uitgespro
ken. Na zijn verkiezingsoverwin
ning waarbij de SPD de (nipte) 
absolute meerderheid veroverde 
voerde hij plots een zwenking uit 
De burgervader stelde dat het 
stroomverbruik te Hamburg niet 
zo fors zou toenemen als eerste 
berekeningen hadden voorspeld. 
Langs de Elbe, zo verklaarde hij, 
werden al drie kerncentrales op
gericht en dat is ruim genoeg voor 
het elektriciteitsverbruik van de 
Hamburgers. Waarschuwend 

voegde hij eraan toe dat Hamburg 
niet kompleet afhankelijk mag 
worden van kernenergetische fak-

toren. De Hamburgers lieten be
tijen maar de CDU veegde Kloses 
argumenten van tafel en verkon
digde luidkeels dat de SPD-burge-
meester de anti-Brokdorf toer was 
opgegaan om bij „Die Grünen", de 
„pacifistische" JUSOS en „alema-
tieven" in 't gevlij te komen. 
Tijdens een kongres van zijn Ham
burgse SPD slaagde Klose erin 
een meerderheid van parlements
leden tegen de kerncentrale te 
mobilizeren. In het stadsparlement 
gebeurde hetzelfde: het kernpro
jekt werd met een stem meerder
heid verworpen. Maar hiermee 
was de kous niet af. De Hamburg-
se elektriciteitsmaatschappij 
(HEW) weigerde het stadsparle
ment te volgen - een kortsluiting 
die de burgervader niet had voor
zien. De Hamburgse „deelstaat" 
heeft in de HEW niet meer dan 
72 % van het aandelenpakket — 
wat onvoldoende is om eigen
machtig te beslissen. Klose moest 
dus op zoek naar andere hulpmid-

Zege voor 
Franse socialisten 
(RSA) De eerste ronde var) de 
Franse parlementsverkiezingen 
heeft de de PSF een overweldi
gend sukses opgeleverd: met 
39,1 procent (laatste cijfers van 
zondagavond) lijkt het haast een 
aardverschuiving. Maar pas vol
gende week, na de tweede stem
ronde zal met zekerheid vast te 
stellen zijn hoeveel zetelwinst die 
uitslag heeft meegebracht Toch is 
het nu al waarschijnlijk dat de 
socialisten en de links-radikale 
MRG nieuwe suksessen tege-
moetgaan. Uit de socialistische 
zege volgt als vanzelf het misluk
ken van de „eenheidsstrategie" 
door UDF en RPR in bijna alle 
kiesdistrikten opgezet De rechtse 
lijsten behalen weliswaar 40 % 
van de stemmen, maar hierbij is 
dan te bedenken dat links, als je de 
kommunisten in het rekensomme
tje betrekt, meer dan 55 % scoort 
De trend van 10 mei heeft zich ge
handhaafd. Blijkbaar willen de 
Fransen af van wat als „rechts-
autoritaire bestuursvormen" 

wordt omschreven. Allicht heeft 
een deel van het rechtse kiezers
bestand geoordeeld dat een linkse 
president en een rechtse parle
mentaire meerderheid geen uit
weg of oplossing biedt en boven
dien de luidruchtig georkestreerde 
en verlokkelijke beloften van de 
regering-Mauroy op de valreep 
zet Anderzijds hebben de socia
listen ook stemmen afgesnoept 
van de kommunisten die met 15 
tot 16 % van de uitgebrachte 
stemmen genoegen moeten ne
men. Marchais heeft geen zijde 
kunnen spinnen van zijn recente 
ommezwaai m.b.t Afghanistan. 
Vergeleken met de parlements
verkiezingen van '78 heeft de F'CF 
ongeveer een vierde van haar 
aanhang verloren. De achteruit
gang van de kommunisten komt 
goed uit voor president Mitter
rand. Marchais en zijn volgelingen 

PS-voorzitter Jospin 

zullen nu een domper moeten 
zetten op hun onstuimige bereid
heid om mee te regeren — een 
kwestie die de socialisten om voor 
de hand liggende redenen tot na 
de tweede stemronde wensen 
open te houden. 

Het is nog te vroeg om te voor
dellen dat Frankrijk nu voorgoed 
de revolutionaire toer opgaat Ze
ker is dat er iets als een „projet 
socialiste" bestaat Hoog in dat 
dokument staat dat de partij elke 
aktie ondergeschikt moet maken 
aan haar fundamentele roeping de 
maatschappij in nieuwe (socialisti
sche) vormen te gieten. Zouden 
de vele rechtse kiezers die zon
dag jl. argeloos van de stembus 
zijn weggebleven en de vele ande
ren die zo gul voor de PSF hebben 
gestemd, het Ijestaan van dat 
„projet" in de felle hitte en de 
opening van het visseizoen uit het 
oog hebben verloren? 

delen. Die meende hij te ontdek
ken in een wet van 1935 over de 
energievoorziening waarin als bij 
toeval de prioriteit van het „alge
meen welzijn" werd ingeroefien. 
Volgens Klose gebood „het alge
meen welzijn" dat het hele Brok
dorf kernprojekt in de kortste ke
ren werd opgedoekt.. In zijn voort
varendheid overwoog hij zelfs de 
mogelijkheid om de hele HEW op 
te kopen of te nationalizeren. 
Dit vermetel plan was net iets te 
veel voor de „rechtse" Hartmann, 
SPD-fraktieleider in het stadspar
lement en voor de partijsekretaris 
Staak van de afdeling Hamburg. 
Hartmann en Staak zouden erop 
toezien dat het parlement tegen 
Klose zou stemmen. Desnoods 
zou een aantal „rechtse' SPD-ers 
er niet voor terugdeinzen voor 
een CDU-resolutie te stemmen 
waarin het omstreden projekt inte
graal wordt verdedigd Pogingen 
van de linkervleugel om Hartmann 
en Staak in de grond te boren zijn 
tot dusver mislukt, maar inmiddels 
zit de Hamburgse SPD (en zij niet 
alleen!) met een intern probleem
pje opgezadeld dat het sociaal-
demokratisch elektoraat bij (niet 

denkbeeldige D vervroegde ver
kiezingen gevoelig kan uitdunnen. 
Te Bonn werd defensieminister 
Afjel al aangewezen om voor Klo
se een opvolger te vinden. Die 
opvolger zal iemand moeten zijn 
die Bonn terwille is, een man die 
niet om de haverklap optornt te
gen de op zichzelf al wankel opge-
steWe bewapeningspolitiek van 
Bonn. Hoe dan ook toen Klose 
eirKle mei door het partijbestuur 
gedwongen werd het nare kern
projekt tot na de verkiezingen van 
'82 (of vroeger) te laten rusten 
was hij kennelijk niet opgewassen 
tegen zoveel gezichtsverlies. Ver
toornd legde hij zijn ambt neer. 
Volgens Klose gaat het om een 
principiële vraag: nl. te weten wie 
voor de energiepolitiek van Ham
burg verantwoordelijk is. Zijn het 
de fxalitieke mandatarissen of de 
direkteurs van de stedelijke elek
triciteitsmaatschappij ? 

Te Bonn heeft Helmut Schmidt 
narigheid met zijn linkervleugel, te 
Hamburg komt het tegenwringen 
en dwarsliggen van „rechts". Met 
dit verschil weliswaar dat de meer
derheid achter Schmidt te Bonn 

nog altijd groter is dan die achter 
Klose te Hamburg. Voor Klose die 
een tikje te hpog heeft gepokerd 
IS de hele ontwikkeling „halb so 
schlimm". De Oberbürgermeister 
had niet alleen kopzorgen met 
Brokdorf. Vandaag kijken de Ham
burgers erg sip aan tegen de 
massale werkloosheid, de ver
deeldheid van hun leiders en een 
financiële situatie die Zaïrese ver
gelijkingen oproept Bovendien zit 
de Hanzestad opgescheept met 
een bouwschandaal dat onwille
keurig aan „wijlen" burgemeester 
Stobbe van Berlijn herinnert Eens 
te meer werden miljoenen van jan 
en alleman als borgtocht in een 
verlieslatende firma belegd die in 
de ontwikkelingswereld (Iran) 
voorgoed ten onder ging. Klose 
kan nu weer zijn plaats innemen in 
het stadsparlement en vandaar uit 
zijn „rechtse" partijgenoten met 
een eigenaardig mengsel van 
zwarte humor en schokkende 
grofheden bestoken. Zijn aanhan
gers willen hem mordicus aan de 
top van de Hamburgse SPD. Als 
dit mislukt kan hij nog altijd een 
nieuwe partij oprichten. Het Engel
se voorbeeld werkt aanstekelijk! 

Nieuwe gevechtsronde in Polen 
RSA — Een nieuwe ronde in de 

ongelijke strijd tussen Polen en de 
Sovjetunie is ingeluid. Het zal niet 
het laatste gevecht zijn voor een 
niet-militaire oplossing van het 
konflikt De ultieme konfrontatie 
komt pas op 14 juli e.k. met het 
kongres van de Poolse KP. Van
daar moeten de wachtwoorden 
komen voor de verdere demokra-
tizering van het Poolse machtsap
paraat 

De Sovjets zijn niet bijster ge
diend van zoveel demokratische 
geestdrift in de rangen van hun 
zusterpartij. Met hun fameuze 
Kremlinbrief willen ze die „ramp
spoedige" ontwikkeling in extre
mis afremmen. Het kongres van 
14 juli zal immers niet gemanipu
leerd worden door mensen van de 
partijtop maar door afgevaardig
den die begin juni door de basis 
werden verkozen. Pikant detail: 
een derde van de verkozen gede
legeerden staat ingeschreven bij 
de „Solidariteit" van Lech Walesa! 

De brief van het Kremlin is meer 
expressie van (begrijpelijke) ver

warring dan van bedreiging. Mos
kou staat voor een vervelend di
lemma: militaire interventie bete-

Kania 

kent dat de vlam van de opstand 
over het hele Poolse land aange
wakkerd word t Het betekent ook 
Westerse sankties, boycot een 
sfeer van koude ooriog en een 
streep door de „ontspanning". Niet 
interveniëren staat gelijk met het 
dulden van een onzuiver, schisma-
tisch en erg besmettelijk „kommu-
nisme", genoyauteerd door „revi
sionisten" en andere „anti-socialis
tische elementen". Daarom zijn de 
Sovjets op een nieuwe taktiek 
overgestapt Die bestaat erin een 
kleine groep moskouhorige funk-
tionarissen voor hun wagen te 
spannen. Slaagt de harde kern van 
Kattowitz erin de voor half juli 
geplande partijdag te verdagen, 
dan zou ze uiteindelijk toch nog 
remmend op de verdere demokra-
tizering kunnen inwerken. Voor 
die nieuwe taktiek heeft Moskou 
motieven genoeg: Kama en Jaru-
zelskl zijn te tam, de chaos neemt 
zienderogen toe, de „kontrarevo-
lutie" woekert voort als een meta-
stase en — altijd door de "sovjet-
bril bekeken — wordt „Solidariteit" 
een forum voor anarchie en profa-
natie van de „zuivere leer". 
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Kommentaar m 
PERS pektief 
De afgelopen week heeft de CVP dus weer blijk gegeven van haar 
dubbelzinnigheid. Eerst legt Eyskens forse verklaringen af: inbinden 
of opstappen, maar als puntje bij paaltje komt is al les- een storm in 
een glas water geweest Je moet maar durven! Opnieuw door de 
knieën gaan voor de Waalse socialisten, nadat Spitaels de afdrei-
gingstaktiek nog had opgevoerd. 
De CVP inkasseert de ene nederlaag na de andere. 

DAT is ook de mening van De 
Nieuwe Gazet; „Deze onder

mijning van de staatsstruktuur 
gaat gepaard met de ineenstuiking 
van de CVP.. Zelfs kranten die 
haar genegen zijn aarzelen niet 
langer haar af te schilderen als een 
politieke formatie zonder rugge-
graat, zonder zelfrespekt, zonder 
bezieling. De voorzitter van de 
CVP-jongeren schreeuwt het dan 
ook uit: „de maat is vol". 
Is dat echt zo? Of is de CVP 
bereid om zich verder te laten 
aftakelen door een arrogante 
Waalse socialistische partij, die on
der leiding van haar nieuwe voor
zitter in nauwelijks enkele maan
den heel de kristen-demokratie op 
de knieën heeft gekregen! Wie 
daaraan nog mocht twijfelen dien
de donderdagnamiddag slechts 
aanwezig te zijn in de Senaat, 
waar de grootste partij van het 
land ook haar grootste vernede
ring heeft opgelopen." 

DE grootste partij van Vlaande
ren geeft inderdaad een be

schamend schouwspel weer. De 
CVP IS zozeer op drift dat ze niet 
meer aanvoelt dat de Vlaamse 
mensen na de Voerrei de Waalse 
arrogantie kotsbeu zijn. Nochtans 
laten de Vlaamse kranten daar
over geen twijfel bestaan... Ook in 
Het Belang van Limburg is Hugo 
Camps genadeloos voor de CVP: 

„De Waalse socialisten hebben 
voor de ontknoping van de Voer-
rel niets van hun arrogantie moe
ten inleveren. Integendeel, ze heb
ben ze naar de publieke opinie toe 
nog mogen aanscherpen. Het 
moet zijn dat de CVP zo ontred
derd is dat ze alles slikt en nog ver
teert ook. Partijvoorzitter Tinde-
mans heeft die malaise onlangs 
zelf aangegeven, maar er kennelijk 
niet de konsekwenties voor een 
heropleving aan verbonden. De 
Vlaamse kristen-demokraten in-
kasseren de laatste maanden de 
ene striemende kaakslag na de 
andere. Ze hebben het politieke 
maneuver volledig uit handen ge
geven en laten het mooie weer nu 

maken door Guy Spitaels. De PS-
voorzitter weet het bovendien 
klaar te spelen om de CVP nog 
eens nadrukkelijk te benaderen. In 
de publikatie van opeenvolgende 
zegebulletins. Waar is de fierheid 
van de grote CVP heen ? De partij 
van Tindemans lijkt wel alle waar
digheid kwijt" 

l U l E T alleen de CVP maar ook 
' • en vooral Eyskens zelf heb
ben zich grandioos belachelijk ge
maakt. Want Eyskens zou zijn 
dissidenten wel eens tot de orde 
roepen, maar integendeel: hun 
voorzitter Spitaels heeft nog nieu
we eisen gesteld, en Eyskens 
heeft toegegeven... Lees Het Laat
ste Nieuws: „In ons erg gehavend 
demokratisch bestel heeft de eer
ste minister nog nauwelijks vat op 
zijn eigen ministers. Zij luisteren 
slechts naar hun partijvoorzitter of 
naar hun partijbureau, de feitelijke 
machthebbers. Door zich aldus te 
wenden tot de eigenlijke bevel
hebbers van zijn ministers fieeft 
Eyskens, in de lijn van de voort
schrijdende partikratie, zijn eigen 
gezag afgestaan. Het bevelschrift 
van Spitaels bevindt zk:h in de 
binnenzak van de drie muitende 
ministers Eyskens behoudt ze in 
zijn gezelscfiap. Met hun partijdige 

standpunten, eisen en voorwaar
den. Zonder blaam of berisping! 

Door aldus de spons over de 
ontoelaatbare verklaringen en ge
dragingen van de Waalse socialis
tische ministers te vegen brengt 
premier Eyskens zijn eigen geloof
waardigheid en zijn gezag een 
zware deuk toe. Zijn zogenaamde 
bondgenoten kunnen ongestraft 
een nieuwe elektorale stunt uitha
len." 

DE krant van het ACV, de be
langrijkste pijler van de CVP, 

windt er ook geen doekjes om: de 
CVP heeft toegegeven en Eys
kens heeft zijn mooie woorden 
niet in daden omgezet Het Volk 
neemt het VU-standpunt over dat 
Busquin en Co geen nationale 
ministers meer kunnen zijn: „Maar 
hij heeft iets over het hoofd ge
zien, ni de mening van de Vlaamse 
bevolking over de betrouwbaar-
heid van sommige van zijn minis
ters. Figuren als Moureaux en 
Busquin kunnen misschien goede 
kandidaat-ministers zijn voor een 
eventuele onafhankelijke Waalse 
staat (die dan zelf voor zijn failliete 
ekonomie zou moeten opkomen), 
als Belgische nationaal minister 
met bevoegdheden over Vlaamse 

ambtenaren, magistraten en rijks
wachters worden zij in het Vlaam
se land thans niet meer aanvaard. 

Wij geven Eyskens de raad Bus
quin en Moureaux goed in het 
oog te houden. Wij zouden de 
Vlaamse partijen willen suggere
ren schaduw-ministers aan te dui
den voor Justitie en Binnenlandse 
Zaken en elke omzendbrief van 
die departementen vijf keren te 
lezen. En wij waarschuwen Bus
quin en Moureaux: het Vlaamse 
volk zal met dulden dat er één mi
nisteriële extremistische wallin-
gantische vinger wordt uitgesto
ken naar Vlamingen, of het dan 
rijkswachters dan wel gewone 
burgers zijn." 

BESLUIT van de week: de gehe
le Vlaamse pers heeft de 

CVP veroordeeld. Tindemans, de 
man van één miljoen, weet dat zijn 
partij een fikse rammeling tege
moet gaat bij de verkiezingen. De 
Walen weten dat ook en durven 
daarom nog dieper de gaspedaal 
indrukken. En de CVP laat de 
wagen maar doorrijden, weigert af 
te remmen, en zo gaat alles de die-
perik in_ Maar dat Vlaanderen 
meegesleurd wordt is een histori
sche fout van de „Vlaannse" CVP. 

bestrijdt de krisis 
met 
MINI KRISIS PRIJZEN 
unieke promotieverkoop van 
2000 LUXE HERENKOSTUUMS 
5.895^ - 6.d9rF - zaerr 

nu • 

op 10 min. van antwerpen centrum 
autobus 50 opstappen : 
f. rooseveltplaats antwerpen 
afstappen : hoek leugstraat -

boomsesteenweg, vóór S.K.M. kostuums tweedelig of driedelig met gilet in alle denkbare maten. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
?E°L°Sll.r"^^ AARTSELAAR 

OPEN: elke werkdag van 
9 tot 19 uur 
vrijdag koopjesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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10 Leefmilieu 

27 juni: 
Dag van de fiets 
Dagelijks lezen we het in de krant: 
„Fietser overreden", „Voetganger 
gedood". Ons land spant de kroon 
op dat gebied. Even een vergelij
king met Nederland. In 1977 wer
den er f)er miljoen inwoners bij 
ons 159 fietsers en voetgangers 
gedood, in Nederland slechts 29. 
In Nederland wordt het probleem 
dan ook al lang op een afdoende 
wijze aangepakt In verscheidene 
steden zijn er verkeersakademies, 
waar verkeersdeskundigen wor
den op)geleid. Bij ons heeft men 
van zoiets nog nooit gehoord. In 
Nederland vindt men overal brede 
fietspaden, afgescheiden van de 
autobanen door soms erg brede 
groenvoorzieningen. In steden (bv. 
Tilburg) werden volledig geschei
den fietsroutes aangelegd. In Ne
derland bestaat er tevens een 
algemene voorrangsrege) voor 
fietsers. 

W e horen de autobezitters al afko
men: fietsers rijden onverant
woord, zij maken de straat onvei
lig. In sommige gevallen moet je 
dat inderdaad gaan beamen, maar 
de schuld hiervan ligt zeker niet bij 
de fietser. Als grote schuldige 
moeten we de overheid hiervoor 
aanwijzen. Daar fietsers en voet
gangers nooit eigen ruimten kre
gen bij het aanleggen of herleggen 
van wegen. Zij zijn dan ook hun ei
gen plaats gaan opeisen in het 
verkeer. Daar er geeen geschei
den plaats voor hen was, hebben 
ze die gezocht tussen de auto's. 

En de automobilisten nu maar sak
keren dat er voortdurend fietsers 
in hun weg rijden. De voorbije 
decennia werd er een zeer inten
sief autogericht wegenbeleid ge
voerd. Nu draagt men er de nefas
te gevolgen van. Iedereen heeft 
zijn eigen auto, en het openbaar 
vervoer is de dieperik ingegaan. In 
onze stadskernen tracht men het 
te redden met de aanleg van mil-
jardenverslindende metro's. En 
ondanks dit zeer sterk autogericht 
beleid, blijkt dat er nog altijd meer 
fietsers dan automobilisten zijn, 
fietsers die voornamelijk bij de' 
jongere bevolkingsgroep gere
kend moeten worden. 
Overal wordt er gesproken over 
woonerven, verkeersvrije- en ver
keersarme straten. Iedereen gaat 
met de princiepen akkoord van 
speelstraten e.d., zolang het maar 
in andermans straat is. Bij alle 
automobilisten moet een zeer 
grondige mentaliteitsverandering, 
optreden, wil men tot resultaten 
komen. Wellicht zal de overheid 
de eerste stap moeten zetten. 

VUJO doet mee! 
VUJO-arr. Antwerpen doet mee 
aan de Dag van de Fiets op 27 
juni. Wij verzamelen aan Ber-
chem-Kerk om 14 u. 15. Kom zo 
massaal mogelijk en met zoveel 
mogelijk leeuwevlaggen en -
vlaggetjes. 
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Vrijttes in de ân Goethem (24), Gi 
|e«dzic»«and( enberg In Antwerpen, 
een aanrijdin( loo.Tlerlaan aangere< 

Je fiets» Alol! gg^ motorfiets. De n 
') «it A a l b ^ <^^jyp^ yp s w gftdnod 

LLliWfeZtLI: V V » 
fietster gewond ^A< 

"--• -^ ,^ °Pgeno-

^Sr I ^ fietster gewond ^A<> 
\ / z 1 , ̂ '"•'"^^"^ *onfng had et%> 
^É' \y^ '""'^" '^^ fietssler v^. 
^ i Vloors. Kiezelueg 159 ie Veldw, 

^ fc'V]||°_Vernoemde Herd , 

ai' -cP X flOn df h-^i ..̂  

OKKE-HElST-Opcie_ 

^^c*' " ^ V ^ " ' ^ " * * ^ S en de Hoo' 
^«f*" '^' «PTÜJ^ÜÜ'^^- '* Ekeren" 

• ^ « C j P ^ f e ^ « ( ^ > S a t om dt 

de 13-i^"!: , , . 

Knokke-Heist^ ^"'ï '; .n ^ Knokke-Heistf 

na de aankomst i-

et zieke 

^aangereden- u« ovorgebrachtr'/ 

\nwrhetjdekenn ^^3,-1 

door een vernieuwd model van 
wegenaanleg, op mensenmaat 
voor de zwakste weggebruikers in 
de eerste plaats. 

Op zaterdag 27 juni richt stads
krant „De Neus", in samenwerking 
met allerlei milieugroeperingen uit 
het Antwerpse en ook WEVA 
opnieuw een Dag van de Fiets in. 

Verzameling om 14u. 30 op vijf 
plaatsen rond Antwerpen: ge
meentehuis Merksem, Cogels-
plein Deume, Berchem-kerk aan 

de binnensingel, Kielpark, Linker
oever aan de voetgangerstunnel. 
Deze vijf groepen rijden dan naar 
het Sint-Jansplein. Van daaruit 
gaat het in (hopelijk) zeer grote 
groep naar het Steenplein, waar 
nog toespraken worden gehou
den, infostands zijn opgesteld 
enz.-

Meer inlichtingen kan je krijgen in 
de Oude Beurs 30 te Antwerpen. 

27 juni: propagandadag voor de 
fiets: die dag moet heel Antwer

pen op de fiets. Stap eens niet in je 
auto maar rij met het efficiëntste, 
zuinigste en gezondste vervoer
middel in de stad: de fiets. 

27 juni: massamanifestatie ten 
voordele van de fiets: fietsers zijn 
nog steeds de slechtst bescherm
de en achtergestoken weggebrui
kers! Kom naar de massamanifes
tatie van duizenden fietsers uit 
Antwerpen en het Antwerpse ge
wes t 

Winiried Vangramberen 

Nortestosteron... 
In „Wij" van 4 juni 1.1. hadden wij het 
op deze bladzijde over de genees
middelenindustrie n.a.v. de pas 
verschenen brochure „Genees
middelen: een positieve balans". 

Wij besloten onze kommentaar 
ongeveer als volgt: „...het grootka
pitaal aarzelt niet omwille van de 
winsten het vlees vol te stoppen 
met schadelijke bestanddelen, die 
de volksgezondheid en het men
selijk geluk ondergeschikt maken 
aan misdadig winstbejag." 

Wanneer we het woordje vlees 
veranderen in... sportluivlees kan 
je het citaat laten voor wat het is 
want allerhande geneeskundige 
preparaten blijven b.v. de wieler
sport dieper en dieper teisteren. 
Op zichzelf is dat natuurlijk geen 
nieuws. Men weet het en aan

vaardt het bijna als vanzelfspre
kend. Ook al wordt er nog slechts 
zelden iemand betrapt Daarom 
reageren de weinige slachtoffers 
meestal ook zo hevig. Waarom wij 
wel en zij niet? 

De jongste beschuldigden heten 
Maas en Van de Velde. De res-
fjektievelijke winnaars van de 
Ronde van België en Luik-Basten-
aken-Luik. Zij werden betrapt op 
het gebruik van Nortestosteron, 
een hormoonpreparaat Toevallig 
twee Nederlanders en toevallig 
twee leden van dezelfde ploeg: 
die van Peter Post 

Natuurlijk weet niemand vanwaar 
de sporen in de urine afkomstig 
zouden kunnen zijn. Tenzij natuur
lijk van één of ander onschuldig 
geacht geneesmiddel. De arme 

renners en hun verbouwereerde 
ploegleiders slachtoffers van de 
wetenschap. Laat ons lachen! De 
heren weten allen wel beter. Ze 
zijn niet de eersten. Ze zijn ook 
niet de laatsten. Hun overwinnin
gen zijn ze kwij t Er wacht hen een 
geldboete en een voorwaardelijke 
schorsing. Daardoor zullen ze in 
de komende Tour — waarop ze 
zich mediscfi al volop aan het 
voorbereiden waren in de nu ge
wraakte wedstrijden — dubbel 
voorzichtig moeten zijn. 

En de geneesmiddelenindustrie? 
Zij doktert onophoudelijk verder 
om morgen met een nieuwer, doel
treffender en moeilijker achter
haalbaar medikament voor de dag 
te komen. De sport en de eigen 
portemonnee ten bate! 

Is dit een grap? 
Beter Leefmilieu Tessenderio 
(BELT) heeft 24 konkrete voor
stellen bekendgemaakt om Tes
senderio Chemie (TC) properder 
te maken. Nu de vergunning van 
dit bedrijf opnieuw moet toege
kend worden (voor 30 jaar!) wil 
BELT dat de minister van Volks
gezondheid zijn in 1972 gedane 
beloften nakomt BELT eist voor
al dat TC zijn afvalwaters zou 
zuiveren (dat gebeurde nog 
nooit), dat brandstoffen met lage
re zwavelkoncentraties zouden 
gebruikt worden, dat de lozingen 
van waterstofsulfide gouden be
perkt worden, dat alle open op
slagplaatsen zouden overdekt 

worden en dat alle incidenten 
met milieueffekt aan een bevoeg
de gemeentelijk ambtenaar zou
den gemeld worden. 

Dit zijn enkele van de voorstel
len. BELT hoopt op een positieve 
medewerking van TC opdat de 
kwaliteit van het leven in Tessen
derio weer beter zou worden. 
Wie het nog niet zou weten: het 
leefmilieu in en rond Tessenderio 
is door instellingen als TC, Phil
l ips Petroleum e.a. totaal om 
zeep. 

Desalniettemin vinden flauwe 
grapjassen het nog nodig op de 
brieven die de post van Tessen

derio verlaten de afgebeelde 
poststempel af te drukken. Is dit 
een grap of om te huilen? 
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Zóhoorfhd 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al Is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 



12 Reportage 

Het begint een slechte traditie te worden dat 
ingrijpende beleidsbeslissingen in dit land 
genomen worden in een periode van parle
mentair reces en midden de grote vakantie. 
Momenteel staat er wel geen staatshervor
ming op stapel, maar er zijn opdringerige vra
gen in verband met het energiebeleid. Geen 
vragen vanwege de gemeenschap, maar wei 
vanwege de elektriciteitsproducenten, ge-
meenweg „elektriciens" genoemd» 
Het beheerskomitee van de Belgische elek
triciteitsbedrijven gaat als volgt tewerk: be
gin juni werd een „uitrustingsdossier"aan de 
regering overhandigd. 
Daarin wordt onder meer rekening gehouden 
met de oprichting van twee nieuwe kerncen
trales met elk een vermogen van 1300 mega
wat t 
Aan minister van ekonomische zaken Willy 
Claes werd daarbij lakoniek meegedeeld dat 
het voprgestelde uitrustingsprogramma na 
26 juli meteen wordt aangevat, tenzij natuur
lijk de minister eventueel bezwaren zou 
hebben. In tegenstelling tot vroeger had 
Willy Claes dit keer klaarblijkelijk dan toch 
bezwaren. Maar de „elektriciens" worden 
daar niet boos om; alleen stellen ze vast dat 
ze nog een tijdje op hun honger moeten blij
ven zitten. 

m 
Het „moratorium" van Willy Claes 

Regering 
blijft energie verspillen 

Vooruitgang 
boeken 

Minister Claes kon bezwaarlijk an
ders dan JDezwaren opperen, maar 
een kategoriek afwijzen van de 
uitbreiding van het kernpark was 
er anderzijds in zijn repliek hoege
naamd toch ook niet bij. 

Willy Claes „Op dit ogenblik is het 
voor de regering onmogelijk wat 
voor houding ook aan te nemen in
zake nieuwe kerncentrales, ver
mits er een moratorium bestaat 
dat nog steeds geldig is." 

De minister voegde er ook nog 
aan toe dat beslissingen voor nieu
we energiecentrales niet zullen 
genomen worden „zolang het 
energiedebat in het parlement niet 
zal beëindigd zijn." 

Hoe die verklaring dient samenge-
rijmd te worden met een andere 
belofte: „We zullen nog voor de 
vakantie pogen vooruitgang te 
boeken" is ons een raadsel. 

Of, hoe kan een energiedebat in 
het parlement op gang gebracht 
worden, met parlementsleden die 
hun vakantievaliezen aan het in
pakken zijn-. 

Met „pogen vooruitgang te boe-
Zeen "doelt de minister allicht meer 
op gesprekken met de elektriciens 
zelf. Op het gebied van energie
problemen beschikt de minister 
trouwens over een uitstekende 
rechterhand; zijn kabinetschef 
Pauwels die tevens big boss is bij 
Distrigaz. 

Dat deze man de rechterhand 
mag blijven van de ekonomiemi-
nister, geeft ons meer dan één 
goede reden om te geloven dat 
Claes meer oor heeft voor argu
menten van energieproducenten, 
dan van parlementsleden of mi
lieuverenigingen. 
De energielobby heeft een niet 
weggestoken lange arm tot op het 
kabinet van ekonomische zaken. 

Maar goed, Willy Claes sprak 
stoere taal, het moratonum blijft 
boven het kernpark hangen, en 
het parlementair energiedebat zal 
niet voor na juttemis zijn. Zo is be
loofd. Dat debat werd inmiddels 
door dezelfde heer minister reeds 
zes jaar geleden aangekondigd 
De elektriciens zijn daarop alvast 
niet blijven wachten en hebben 
hun best gedaan. 
Het wordt onderhand zodanig te 
gortig dat zelfs ACV-voorzitter 
Houthuys vorig weekend zijn on
genoegen uitte over het afwezig 
energiebeleid, met te wijzen op de 
verspillingen die ons land blijft 
doen (vooral verspilling van krach
ten en van toekomstkansen) door
dat het almaar uitgesteld energie
debat nog immer blijft steken in de 
map van de politieke beloftes. 
De vakbondsman ging nog ver
der: hij vroeg „dat er eens klare 
taal zou gesproken worden over 
de verdere evolutie van de kern
energie. Daarbij dekoreerde hij 
minister Claes gevat als een „gedi
plomeerd uitsteller". 
De vakbondsman zei ook nog 
andere interessante dingen: hij 
wees er met name op dat alle 
kosten (vooral dan de sociale kos
ten, waaronder de kost van afval-
behandeling) van nucleaire instal
laties hoegenaamd nog niet ge
kend zijn. 

Hij laakte het feit dat, door alle poli
tieke energie te steken in kern
energie, de herwaardering van de 
steenkool in ons land op de lange 
baan wordt geschoven. 

800 miljard 
voor 1 centrale! 

Het zijn allemaal rake opmerkin
gen. Opmerkingen die de VU en 
vooral de VU-parlementsleden 
van Limburg herhaaldelijk met na
druk in en buiten het parlement 
voor een onwillig politiek gehoor 
ten beste heeft gegeven. 

Verheugend is dat het VU-pleidooi 
eindelijk in nog andere invloedrijke 
kringen, zoals bij de kristelijke vak
bond, gehoor begint te vinden. 

Alleen, en ook daar is onderhand 
al op gewezen, blijft er het gevaar 
dat als het politiek energiedebat 
er uiteindelijk ook nog komt het 
nauwelijks méér waarde dan ge
palaver zou meekrijgen. Want nu 
wordt wel eventjes getalmd met 
het geven van een fiat voor twee 

nieuwe kerncentrales, moratorium 
wordt dat geheten. Maar dat mo
ratorium geldt evenwel niet voor al 
de andere kerncentrales in aan
bouw, of in aanbesteding, in Doel 
en Tihange. 
Ook blijkt het moratorium voorals
nog niet van toepassing op de 
Belgische bijdrage in de snelle 
kweekreaktor in Kalkar die de VU 
reeds geruime tijd geleden als 
maatschappij-bedreigend van de 
hand wees, en die tot 800 miljard 

(I) invsstering zal opslorpen. 
Waaraan ons land dus ook tiental
len miljarden verkwist 
Ekonomieminister Claes en zijn 
kollega's hebben mooi praten over 
bezuinigingen en bestrijden van 
verkwistingen, maar ook op het 
gebied van (afwezig) energiebe
leid gaven zij het beste voorbeeld. 
Inmiddels wordt onze steenkool
rijkdom genegeerd, en is alweer 
vooral de Vlaamse gemeenschap 
in dit land de dupe. (HDS) 

18 JUNI 1981 
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„...meer in het bijzonder moet 
vermeden worden dat spekulatie-
ve voorraadvorming kan ontstaan, 
waarvan de verbruikers uiteinde
lijk steeds het slachtoffer zijn. In
dien de verschillende energiesek
toren los van mekaar worden be
schouwd, is het gevaar bovendien 
reëel dat in de toekomst in bepaal
de energiesektoren (ondermeer 
de elektriciteitssektor) overkapa-
citeit zal bestaan." 
„...uit recente gegevens van de 
Europese Gemeenschap blijkt dat 
de budgettaire inspanningen (per 
inwoner) voor de rationalizering 
van het energieverbruik, met uit
zondering van Italië en Ierland, het 
laagst liggen in België." 

Verscheidenheid 
„Een beleid dat tot doel heeft een 
verscheidenheid te brengen in de 
aangewende energiebronnen, zal 
een bijzonder belang moeten 
hechten aan een optimale valoriza-
tie van de eigen steenkool 
Het belang van deze valorizatie is 
zowel sociaal (behoud van te
werkstelling in een periode van 
geringe vervangings-werkgele-
genheid), en belangrijk op energe
tisch gebied (behoud van een mi
nimum aan onafhankelijkheid) als 
op monetair vlak (verbetering van 
de betalingsbalans)." 

Cokesbeleid 
„...Wat meer in het bijzonder het 
nieuw uit te werken cokesbeleid 
betreft, moet ernaar gestreefd 
worden dat naast de valorizatie 
van de eigen steenkool, de belan
gen van de Vlaamse staalindustrie 
veilig gesteld worden. In het kader 
van het te voeren steenkoolbeleid 
moet tevens op een permanente 
wijze gezocht worden naar nieu
we valorizatiemogelijkheden voor 
steenkool (boven- en ondergrond
se vergassing, vloeibaarmaking), 
om deze te kunnen toepassen van 
zodra hun technische en ekonomi-
sche haalbaarheid wordt vastge
steld." 

Koolcentrales 
„Voor de periode na 1984 zou bij 
de installatie van nieuwe elektrici-
teitskapaciteit voorrang moeten 
gegeven worden aan steenkool
centrales. 
Naargelang van de ontwikkeling 
van de elektriciteitsvraag kan te 
Beringen en/of te Eisden een 
steenkoolcentrale worden opge
richt die de totaliteit van de vlam-
koolproduktie zal opslorpen..." 
(Uit de opties voor de vijfjaren-
planning (81 -85) van de Geweste
lijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen.) 

GERV: Steenkool herwaarderen V^̂ aie beloften 

Onafhanke-
lijkheid 
„...De kamerkommissie dringt sterk 
aan op het grote energiedebat in 
de Kamer Alleen zo zal een doel
treffend energiebeleid kunnen 
worden uitgewerkt 
In dit kader is het steenkoolbeleid 
van immens belang, vermits deze 
energiebron ons een zekere ener
getische onafhankelijkheid kan be
zorgen. " 
(Bespreking begroting van Eko
nomische Zaken 1981, Kamer, 
zitting van woensdag 10 juni jIJ 

Waalse reaktie 
...Er wordt gedacht aan drie nieu
we cokesfabrieken met een pro-
duktie van 1,2 miljoen ton per jaar 
In 1985 komt er één in Limburg, in 
'87 één te Zeebrugge, en in 1990 
één te Zelzate; de laatste twee 
met het oog op het invoren van 
Chinese steenkolen. Alle drie ko
men ze in Vlaanderen. 

In Wallonië zijn er nog vier cokes-
fabrieken: Anderlues, Marchienne, 
Seraing en Tertre, voor de Waalse 
staalnijverheid... De Walen staan 
erop dat hun kooksfabrieken wor
den behouden, maar zij vragen 
zich af wat ervan zal komen als zij 
tegenover drie Vlaamse masto
donten staan." (KamerWd Burgeon 
op 10 juni jl.) 

Kempense 
Steenkool? 
De beheerraad van de Kempen
se Steenkoolmijnen (KS) zal be
staan uit 14 leden uit de openba
re sektor (8 Nederlandstaligen 
en 6 Franstaligen), en 5 Franstali
ge leden uit de privé-sektor. De 
taaipariteit wordt hier dus op zijn 
minst schandelijk verstoord. 
Een andere wantoestand blijft er 
bij het wetenschappelijk onder
zoek betreffende de steenkool-
nijverheid. Daar zijn 95 procent 
van de mandaten in Franstalige 
handen. 

Snelle kweek-
reaktoren 
Het dreigende energietekort op 
halflange termijn (vanaf '85 tot 
1995) is voor velen, onder andere 
voor de EG-kommissie een moti
vering voor de toename van de 
elektriciteitsproduktie door kern
energie. Aangezien zich reeds 
vanaf 1985 een tekort aan uranium 
dreigt voor te doen (uranium is de 
grondstof voor de klassieke kern
centrales), en aangezien zich hoe-
danook voor deze grondstof het 
probleem van de afhankelijkheid 
stelt, is volgens sommigen de evo
lutie naar de „snelle kweekreakto-
ren" die uiteindelijk meer pluto
nium produceren dan ze verbrui
ken, onafwendbaar 

De kweekreaktor bevindt zich nog 
in het stadium van het prototype 
(Kalkar in Duitsland) en stelt niet 
alleen veel problemen inzake vei
ligheid en milieu, maar ook inzake 
maatschappelijke gevolgen. 

Claes' gefraudeerde cijfers 
De staatsubsidies worden door de regering verdedigd met 
het argument dat Vlaanderen volgens minister Claes tussen 
'80 en '85 65 th. van de nationale subsidies zal ontvangen: 
steenkool 56,5, staal 14,9, textiel 26,9 en scheepsherstelling 
0,9; samen 99 miljard tegen slechts 59 miljard voor Wallonië, 
waaronder 5,5 miljard voor steenkool. Volgens kamerlid W. 
Desaeyere (VU) moeten op deze cijfers evenwel de volgen
de vier korrekties aangebracht worden. 

1ste korrektie 
In de cijfers zitten niet de subsidies aan de mijnen vóór 
1980: Vlaanderen 93,2, Wallonië 96Z 
Dit brengt de verdeling op: Vlaanderen 192,2 mid. (63,8 %); 
Wallonië 109 mId. (36,2 o/o). 

2de korrektie 
Bewust wordt verzwegen dat een groot gedeelte van de 
steenkoolsubsidies in feite Wallonië ten goede komen. De 
Limburgse steenkoolprijs ligt 1.000 fr. onder de baremaprijs 
en zelfs 1.500 fr. onder de Duitse prijs. De prijs van <;le vrije 
kalorie ligt onder de importprijs van petroleum, enz. Op ba
sis van berekeningen uitgevoerd in het kader van het 
prioritair plan Limburg kan men aantonen dat in feite slechts 
1/3 van de steenkoolsubsidies Vlaanderen ten goede 

komen of 85 mId. voor Vlaanderen en 166 mId. voor 
Wallonië. Dit brengt de verdeling op: Vlaanderen 127,7 mId. 
(373 o/o) en Wallonië 214,5 mId. (62.7 th.). 

3de korrektie 
De hulp aan staal wordt systematisch onderschat en 
bedraagt in feite 200 miljard. Zelfs indien wij aannemen dat 
dit bedrag verdeeld wordt zoals in het verleden (30 o/o voor 
Vlaanderen), dan stijgen de regionale budgetten met 60 voor 
Vlaanderen en 140 voor Wallonië. Vlaanderen 172,8 miljard 
(35,30/0), Wallonië 316,4 miljard (64,7 0/0). 

4de korrektie 
De Vlaamse ekonomie is tweemaal zo belangrijk als de 
Waalse. Per persoon ontvangt Vlaanderen dan ook slechts 
100.000 fr. tegen 400.000 fr. voor Wallonië. De verdeling per 
persoon bedraagt dan ook 20 0/0 voor Vlaanderen tegen 
80 0/0 voor Wallonië. 
In tegenstelling tot de gefraudeerde cijfers van minister 
Claes ontvangt Vlaanderen dus geen 6 5 % maar slechts 
350/0 van de nationale subsidies; precies de omgekeerde 
verhouding van deze die door Claes op 1 mei werd 
bekendgemaakt 
Elke Vlaming moet tussen 1981 en 1985 83.000 fr. aan 
Wallonië transfereren. 

T 

„De VU-Limburg stelt vast dat in 
tegenstelling tot de verbale belof
ten van de minister van Ekonomi
sche Zaken de steenkoolproduk-
tie stelselmatig elk jaar wordt ver
minderd. Blijkbaar streeft de rege
ring naar een geleidelijke afbouw 
van de Limburgse mijnen zonder 
dit in het openbaar te durven 
zeggen. Onder meer door een 
ondergrondse verbinding Winter
slag-Waterschei, een afschaffing 
van de kolenwasserij in Winter
slag, enz... 
De VU stelt daartegenover dat de 
Limburgse steenkoolmijnen een 
zo hoog mogelijke produktie moe
ten nastreven: minstens 7 miljoen 
ton per jaar. 
Een studie met een kosten-baten 
analyse moet aangevat worden in 
verband met de vraag of een 
nieuwe moderne mijn moet ge
opend worden in de nog niet 
ontginde reservegebieden." 
(Uit liet dossier VU-Limburg '81) 

Cokesfabriek 
In de tweede werknota van de 
VU-Limburg op 18 mei '78 werd 
met aandrang gepleit voor een 
Limburgse cokesfabriek. On
danks de klaarblijkelijke nood 
hieraan volgens het Mc Kinsey-
rapport, en ondanks de talrijke 
overheidsbeloften, bleef het tot 
nog toe bij woorden. Limburg 
wacht nog steeds op de beloofde 
cokesfabriek. 
Erger, daar waar in de vroegere 
studies de dimensie in het vage 
werd gelaten en werd gepleit 
voor een „grote" cokesfabriek 
zonder meer, blijkt de regering 
thans duidelijk te opteren voor 
1,2 miljoen ton. 
Volgens de VU moet men echter 
niet deze kapaciteit kiezen waar
bij „de rentabiliteit verzekerd is', 
maar deze kapaciteit waarbij een 
zo groot mogelijke sociale winst 
wordt verwezenlijkt; dit is duide
lijk niet het geval bij een cokesfa
briek voor 1,2 miljoen ton. Er 
moet in Limburg daarentegen 
een cokesfabriek komen van 2,4 
miljoen ton, om tenvolle van de 
schaalvoordelen te kunnen ge
nieten, en de carbochemische 
uitbating een kans te geven. 

Pensioenfonds 
Nu er veel sprake is van ongelij
ke betaling en verdeling in dit 
land, heeft kamerlid Jaak Ga
briels reeds een poos geleden 
een onderzoek ingesteld in ver
band met het Nationaal Pen
sioenfonds voor Mijnwerkers. 
Zo bleek dat de Vlamingen 65 th. 
bijdragen voor de invaliditeit 
maar slechts 24 th. uitkeringen 
voor zich nemen. 
Voor de bijdragen voor vakantie
geld zorgen de Vlaamse mijnwer
kers voor 84 th. van de gelden, 
terwijl ze alweer minder uitbe
taald krijgen dan ze bijdroegen: 
namelijk 76 th. 
In 1978 bijvoorbeeld betaalden 
de Vlaamse mijnwerkers 1 mil
jard 322 miljoen méér aan bijdra
gen dan hun Waalse kollega's, en 
ze kregen er 1 miljard 445 mil
joen minder van terug. Dit is een 
verschil van 2 miljard 767 miljoen 
op één jaar ten nadele van de 
Vlaamse mijnwerkers. 
We hebben er niets op tegen, zo 
stelde kamerlid Gabriels, dat 
Franstalige mijnwerkers goed 
vergoed worden. 
Maar het gevaar is weer groot 
dat wat Vlamingen betalen eens 
te meer eenzijdig afvloeit naar 
Wallonië. 
Ook in verband met het Pen
sioenfonds voor Mijnwerkers is 
splitsing de enige oplossing. 
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 1 
1530 Bonjour la France COpen 
schooO. — 16.00 Spel zonder gren
zen Oierhallng). — 18.00 Beertje 
Paddington. — 18.05 Huckleberry 
Finn (f j . — 18.55 Dit leuke land. -
19.45 Nieuws. — 20.10 Niemand is 
perfekt (f J. - 20.35 Gaston en Leo 
(show). — 21.30 De bandopname 
(tv-film). — 23.00 Nieuws. 

NED 1 
1655 De film van ome Willem. — 
18.46 Sesamstraat — 19.00 Wol
lies wereld. - 19.05 BZN in Schot
land (show). — 19.30 Een tegen al
ten (film). — 21.15 Herinneringen 
aan Amsterdam. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 De familie Bellamy (fJ. — 
22.45 Slotmeditatie. — 23.00 
Nieuws. 

NED 2 
1730 Studk) sport extra — 18.57 
Nieuwa — 18.59 Hier is Boomer 
(fJ. — ^925 Cijfers en letters 
(kwis). — 20.00 Nieuws. - 20.27 
Het is vechten tegen de bierkaai 
(film). - 22.05 Brandpunt - 22.40 
Sport op zaterdag. - 2305 Wat 
geen oog heeft gezien (dokJ. — 
23.55 Nieuws. — 0.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden tot 0.05. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 2025 Terreur a 
bord (f J. — 22.00 Les jours contes 
de St-Pholien (dokJ. - 23.15 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (kwis). — 22.00 Nieuws. 
— 2220 Überfall (politiefilm). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Die Strasse 
(f J. — 20.15 Die vier Söhne der Ka
tie EWer (western). — 22.10 
Nieuws. — 22.15 Das aktuelle 
Sport-Studk). - 23.30 Thriller (f 1 
— 0.40 Nieuwa 

D 1 
1955 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Musk: of 
Man (show). — 21.10 Hollywood 
vor Gericht (dokJ. - 22.45 _lch 
gehe in ein anderes Blau (fihn). — 
23.15 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. — 19.30 La croisière 
s'amuse (f J. — 20.30 La marine en 
follie (avonturenfilm). — 22.05 An 
American tragedy (film). 

F1 
20.00 Nieuws. — 2030 Numero un 
(variété). - 21.30 Dallas (fJ. -
22.30 Voetbalmagazine. - 23.30 
Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Les fite de 
la liberté (fJ. - 21.35 Variétépro-
gramma — 22.30 Ganges en Hima
laya (dok). - 23.20 Nieuwa 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Bela Bartok (dokJ. — 
2230 Nieuwa - 22.50 Cine-re-
garda 

Zondag 

BRT 
9.55 Wielrennen. — 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 12.30 
Wielrennen. — 14.30 Sesamstraat 

- 15.00 Wielrennen. - 16.45 Het 
roofdier (jeugdfilm). — 18.30 Beer
tje Paddington. — 18.35 Bogota 
fragmenten van een stad (dokJ. — 
18.50 Het drame van de zalmen 
(dok). - 19.45 Nieuwa - 20.00 
Sportweekend. - 20.30 Palmer-
stown USA (O. - 2120 Première
magazine ((^nnes '81). — 22.10 
Extra pano. — 22.30 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuwa - 19.05 Heidi (f). -
19.30 Nurejevs Giselle (balleO. — 
20.45 Rampvlucht (tv-film). - 2220 
De postmeester (tv-film). — 22.50 
North Sea Jazz Festival. - 23.35 
Nieuwa 

NED. 2 
15.30 Nieuwa - 15.35 KRO's we-
reldcircus. — 1620 Heden kijkdag 
(show). - 17.05 Studio Sport 1. -
18.45 Sesamstraat - 19.00 Studio 
Sport Z - 20.00 Nieuwa - 20.10 
Pariementsverkiezingen in Frank
rijk. — 20.40 Humanistisch ver
bond. — 20.45 Holland Festival 
1981. - 23.00 Nieuwa 

LUX. 
19.00 Nieuwa — 19.30 Cineremo. 
— 20.00 Les envahisseurs (SF-
feuilleton). — 21.00 Les amities 
particuliers (film). 

F1 
19.30 Nieuws. — 19.45 Franse par
lementsverkiezingen (2de ronde). 
— 0.35 Nieuwa 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Franse par
lementsverkiezingen. 

F3 

RTB 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuwa — 19.30 Nieuwa — 
20.05 Sourire d'été (show. — 21.05 
Operation Barberousse (dokJ. — 
22.10 Les personnes dèplacées 
(tv-film). — 23.05 Nieuws en weer-
kjericht 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mit der 
Lanze gegen Moby Dick. — 21.05 
Der dritte Grad CTV-film). - 22.55 
Nieuws. 23.00 Snuffelen in nazi
filmarchieven (dokJ. — 23.45 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.10 Bonner 
Perspektiven. 19.30 Kinder (tv-
film). — 21.15 An der „Heimat-
fi-ont". - 22.00 Extrablatt (film). -
23.40 Nieuv)«. 

D.3 
19.55 (gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa - 20.15 Zanskar 
(dokJ. — 21.00 Auslandsstudio. — 
21.45 Kopf um Kopf (kwisJ. — 
23.15 Nieuws. 

23.15 La> griffe du passé (film). 

Maandag 

BRT 1 
18.30 De Bubblies (strip). - 18.35 
Bonjour la France (Open school). 
— 19.05 Popeye. - 19.17 Uitzen
ding door derden (ACV). - 19.45 
Nieuwa — 20.15 Vogelvrij ver
klaard (O. - 21.55 Wikken en 
wegen. — 22.35 Nieuws. 

NED. 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter in 
zwart-wit — 19.00 Wollies wereld 
(O. — 19.05 Lucy en mr. Mooney 
(O. — 19.30 De dieren van India 
(dok.). — 19.55 De familie Bellamy 
(f). — 20.45 De man die verdwijnen 
moest (triller). — 23.40 Nieuwa 

Curd Jürgens en Barbara Par
kins 
in 
Satan mijn geliefde (The Me-
phisto Waltz) van Paul Wend-
kos, een film met duivelse ritue
len. 
(BRT 1, vrijdag 26 juni om 
20u. 15.) 

N E D . 2 

18.57 Nieuwa — 18.59 Het grote 
Engelse tuinfeest (dokJ. - 20.00 
Nieuws. — 2027 Mike Andros (O. 
— 22.00 Aktua tv. - 22.35 Soap 
(f). - 23.00 Socutera - 23.15. 

RTB 1 
1930 Nieuwa — 19.55 Marie-Oc-
tobre (film). - 21.35 Sax (dokJ. -
22.15 Jazz a la grand' place. — 
23.00 Nieuwa 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Rebecca 
(O. — 21.15 Angst in Hariem (re
portage). — 21.45 Bitte umblattem. 
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Rotation (film). — 020 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '81. 
— 20.15 Gesundheitsmagazin (Re
portage). — 21.00 Heute-Journal. 
— 2120 Kennwort Schmetteriing 
(toneel). — 22.50 Evangelische 
kerkendag 1981. - 2320 Nieuwa 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Montaga-
bond im dritten (dokJ. — 22.00 
Monarch (film). — 2320 Nieuwa 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Medecins d'aujourd'hui (0., — 
21.00 Rêverie d'amour. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteitea — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuwa — 21.05 Les évadés 
de la planète des singes (SF-film). 
— 23.00 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 Malka (dok. 
over WO II). - 23.00 Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La trefle a cinq feuilles 
(film). — 22.00 Nieuws. 

Dinsdac 
23 J 

BRT 1 
18.30 De Bubbliea -
samstraat — 19.05 
door derden (het vrije 
19.45 Nieuws. - 20.1 
Rock (dokJ. - 212 
(dokJ. - 22.15 Interne 
ziekfestival van Berga 
gen). — 23.05 Nieuws 

BRT 2 
20.10 Dieren in het zoni 
- 20.35 Elvia Elvis (filr 
Bonjour la France (op 

NED. 1 

1830 Jeugdjournaal. -
samstraat — 18.50 i 
zwart/wit — 19.00 Kc 
(dokJ. - 19.10 EO-kin< 
19.30 Het ontstaan var 

ir^civ. : 
Z A T E R D A G (20junD - Na „The Ropers" brengt 
de BRT een nieuwe Amerikaanse komische reeks: 
Niemand is perfekt (Nobody's perfecO, een reeks 
waarin een Engelse politie-Inspekteur met zijn typisch 
Britse flegma en ideeën tijdelijk in het Amerikaanse San 
Francisco te werk wordt gesteld. Ook In San Francisco 
blijft hij een Brit: paraplu, bolhoed, driedelig kostuum, 
The Times enz. In deze eerste aflevering komt de be
reidwillige politie-inspekteur meteen voor een berg 
onoverkomelijke problemen te staan... — De zaterdag-
avondlijke tv-film op BRT heet De Bandopname (The 
last song), en gaat over de misdadige macht van 
topmensen uit machtige firma's (Met Lynda Carter, ex-
Miss-World 1973 en hoofdrolspeelster in de reeks 
„Wonder Woman"). - Op Ned. 2 draait de KRO de 
geslaagde film Vechten tegen de bierkaai (The war be
tween Men and Women) van Melville Shavelson (1972) 
met o.a. Jack Lemmon, Barbara Harris, Jason Robards 
e.a. In deze vrolijke film speelt Jack Lemmon de 
verrukkelijke rol van Peter Wilson, schrijver/tekenaar 
die vrouwen haat en een grondige hekel heeft aan kin
deren. Tijdens een literair treffen maakt hij kennis met 
de aantrekkelijke Terry, gescheiden, moeder van drie 
kinderen en in het bezit van een hoogstzwangere hond. 
Peter wil een relatie zonder verplichtingen met dit leuk 
weeuv»rtje, maar het draait helemaal anders uit.. Het is al
weer 18 jaar geleden dat de legendarische roofoverval 
plaatsgreep op de posttrein Glasgow-Londen. Überfall 
(Robbery) is een benaderende rekonstruktie van deze 
ophefmakende zaak. (ARD) 

Z O N D A G (21 juni) — l^/e/rennen.Belgische, Ne
derlandse en Franse kampioenschappen op de weg. 
Vorig jaar zond de BRT de Amerikaanse reeks Palmers-
town uit, die net als „Roots" gebaseerd was op het werk 
van de zwarte auteur Alex Haley. De reeks kende vol
doende sukses om er een vervolgserie op te maken. 
Met die volgende afleveringen start de BRT vanavond. 
— Première magazine, het filmmagazine van Roland 
Lommé is helemaal gewijd aan het filmfestival van 
Cannes 1981. — De AVRO prezenteert op Ned. 1 een 
niet onaardig programma: Rudolf Nurejev danst en is 
tevens regisseur van Giselle, het romantisch ballet op 
muziek van Adolphe Adam. Nurejev kreeg de kans om 
het ballet te brengen in de oorspronkelijke Russische 
zetting en aankleding zoals het 140 jaar geleden werd 
gebracht Zijn partner is Lynn Seymour. Rampvlucht 
(Flight to Holocaust) is ee Amerikaanse TV-film van het 
rampenfilmgenre. Een privé-vliegtuig ramt in de 20ste 
verdieping van een wolkenkrabber en blijft daar hangen, 
deels in het gebouw, deels eruit Een trio onverschrok
ken stuntmensen zal de passagiers uit hun benarde po
sitie tussen hemel en aarde proberen te bevrijden. De 
drie stuntmannen worden vertolkt door akteurs die veel 
aan hun achternaam te danken hebben: Desi Arnaz jr. is 
de zoon van Lucille Ball, Patrick Wayne is de zoon van 
John Wayne en Christopher Mitchum is de zoon van 
Robert Mitchum. — Na deze spannende film volgt de 
tv-bewerking van Alexander Poesjkins verhaal De 
Postmeester, over een postmeester wiens dochter 
door een linke huzaar meegelokt wordt naar Peters
burg. Gebroken vertelt de man zijn verhaal... — KRO 
heeft een nieuwe kunstrubriek: Heden kijkdag: gezellig 

en niet te zwaarwichtig, gepast c 
zondagnamiddag. (Ned. 2) 

M A A N D A G (22 juni) - h 
gazine van de BRT Wikken en 
orde: Een riante verkaveling, ma. 
riolering; Jogging: vet en geld inli 
gen — De man die moest \ 
northwest) is een spannende thr 
ter in het genre, Alfred Hitchcoct 
rol van Roger Thornhill, een pu 
keerdelijk voor een geheim agei 
ontvoerd word t Hij ontkomt aan 
de weg te ruimen. Wanneer hij 
hem overkomen is vertelt gek 
wordt als gek beschouwd. Hij zii 
zich geloofwaardig te maken: di 
houden werd opsporen. Verder 
James Mason, Martin Landau (I 
Tros prezenteert op Ned 2 de 
Amerikaanse reeks Mike Androi 
Mike Andros (James Sutorlus) is 
in New York. Hij heeft tot zijn s| 
onderzoeken, oplossen en naar fc 
daden, korruptie en wantoestand 
holpen door de jonge, aantrek 
Reed). 

D I N S D A G (23 juni)-V 
Bambost zijn reeks Celluloid Re 
de film, af met het tweede deel 
laatste kóncert van The Band, va 
last Waltz" mag als het einde w 
het poptijdperk in de film. Erna 
en de punkmuziek. (BRT 1) — 
een film voor kinderen én oude 
van Kay Pollak (1977) is gebase 
van de Zweedse schrijfster Mar 
reld van een zevenjarig jongetje 
vis, zo heet het jongetje, zijn n 
vurige fan van de zanger, voeh 
volwassenen onbegrepen. Voor 
hem niet.. (BRT 2). — Een vruc 
samenwerking tussen Kurt Weill 
muziekwerk Trepp auf und 1 
kompilatie uit „Die Dreigrosche 
quiem" en de musical „Happy E 
en gedanst wordt (NOS - Ned 

W O E N S D A G (24 juni: 
derden: De Vlaams-Nationale ( 
1). — De film die BRT 2 vanavi 
een grote groep — niet meer zo 
ren. In China Seas, een Amerika 
nett (1935 - zw./w.) immers spee 
rol: kapitein Alan Gaskell, een ty 
zacht pitje. Met zijn schip vaj 
Oceaan die zwart ziet van de 
boord bevindt zich de aantrekk 
Harlow), die verliefd is op de kap 
den van een Engels meisje prol 
neer zij echter merkt dat haar li 
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m TV-programma's 

isdag 
23 JUNI 

BubWies - 1835 Se-
— 1905 Uitzending 

en (het vnje woord) — 
jws - 2010 Celluloid 
kJ - 2150 Kosmos 
2215 Internationaal mu
il van Bergen (Noorwe-
305 Nieuws 

en in het zonnetje (dokJ 
Ivis, EK/IS (film) - 2210 
I France (open school) 

jdjournaal — 1836 Se-
— 1850 Eenakter in 

— 1900 Kop en staart 
1910 EO-kinderkrant — 
ontstaan van de wereld 

— 2000 Walking through the fire 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Trepp 
auf und trepp ab (musical) — 
2255 Nieuws 

NED. 2 
18 57 Nieuws — 18 59 Zo moeder, 
zo dochter (kwis) — 1925 Kerke-
pad - 2000 Nieuws - 2027 De 
familie Bellamy (f J - 2120 Hier en 
nu — 21 55 Ik jaagde op een schim 
(dokJ - 2240 Tot besluit - 22 55 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktualn 
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Cine-tilt (kwis) — 2030 Dickie-roi 
(f j - 2125 Face au public (Ch 
TreneO — 2225 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Bananas 
(show) — 21 00 Aktualiteiten — 
21 45 Nick Lewis, chief inspector 
(f J - 2230 Tagesthemen — 
2300 60 % perfekt Billy Wilder -
0000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Rabourdin 
und seine Ertjen (toneel) — 21 00 
Heute-joumal — 2120 Bastanier's 
Bilder vom Kneg (de Duitse aanval 
op de Sovjetunie, dokJ — 2205 
Nieuws uit de filmwereld — 22 50 
Das Musik-Portrat - 2350 
Nieuw& 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteitea — 
2000 Nieuwa — 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Fragestunde — 
21 45 Monitor im Kreuzfeuer — 
2230 Lugen S<e? (speO - 2315 
Nieuws. 

LUX 
19 45 Entre chiens et chats (dieren
magazine) - 2000 Dallas (fJ — 
21 00 Les boucaniers de la Jamai-
que (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF1 (spel) -
2000 Nieuws. — 2030 Les memoi-

ig, gepast onderhoudend voor de 
3d 2) 

22 juni) — In het konsumentenma-
Wikken en wegen komen aan de 
aveling, maar na 10 jaar nog geen 
t en geld inleveren, Nepverpakkin-
le moest verdwijnen (North by 
innende thriller van de grootmees-
d Hitchcock Gary Grant speelt de 
ihill, een puWtciteitsagent die ver-
jeheim agent wordt gehouden en 
ntkomt aan een poging om hem uit 
Vanneer hij zijn verhaal over wat 
vertelt gelooft hem niemand Hij 
juwd HIJ ziet maar één middel om 
ï maken de man voor wie hij ge
ren Verder met Eva Marie Saint, 
n Landau CNGRV/Ned 1) - De 
Ned 2 de 1ste aflevenng van de 
/like Andros (The Andros Targets), 
Sutonus) IS journalist bij een krant 
ft tot zijn specialiteit gemaakt het 
sn en naar buiten brengen van mis-
rantoestanden Hierbij wordt hij ge-
ge, aantrekkelijke Sandi (Pamela 

1 juni) — Vanavond sluit Roel van 
Celluloid Rock over popmuziek in 
veede deel over de jaren '70 Het 
he Band, vastgelegd in de film „The 
iet einde worden beschouwd van 
> film Erna kwamen de disco-films 
BRT 1) — Elvisi, Elvisi is eigenlijk 
sn en ouders Deze Zweedse film 
7) IS gebaseerd op kinderverhalen 
irijfster Mana Gripe, waann de we-
ing jongetje wordt geschilderd El-
jetje, zijn mama was immers een 
anger, voelt zich door de meeste 
epen Vooral zijn moeder begrijpt 
- Een vrucht van de kortstondige 
n Kurt Weill en Bertolt Brecht is het 
auf und Trepp ab Het is een 
Jreigroschen Oper", „Berliner Re-
al „Happy End", waarbij gezongen 
NOS - Ned 1) 

I (24 juni) — Uitzending door 
-Nationale Omroepstichting (BRT 
^T 2 vanavond uitzendt, zal zeker 
iet meer zo jonge — kijkers plezie-
en Amenkaanse film van Tay Gar-
nmers speelt Gary Grant de hoofd-
skell, een typisch ruwe bolster met 
1 schip vaart hij op de Chinese 
jiet van de piratenschepen Aan 
ie aantrekkelijke Ghina Doll (Jean 
s op de kapitein en hem uit de han-
meisje probeert te houden Wan-

t dat haar hefde met wordt beant

woord, keert zij zich tegen hem — NOS zet een merk
waardige produktie op het scherm Die Heilige Johanna 
der Schlachthofe van Bertolt Brecht in de versie van het 
Schauspielhaus Bochum Het stuk gaat over de kapita
listische uitwassen van het beurswezen en is gesi
tueerd in de krisisjaren '30 De voorstelling wordt 
gegeven in de Koopmansbeurs in Amsterdam O ironie 
van het noodloti Anno 1981 is de boodschap van 
Brecht nog even aktueel als in die donkere knsisjaren 
van weleer In 1929, een tijd van grote onrust en bloedi
ge verwarring besluit Johanne Dark (voortreffelijk 
gespeeld door de jonge Therese Affolter) te stnjden 
tegen ellende en onrecht Het meisje is argelos en naïef 
haar bemoeienissen brengen haar in grote moeilijkhe
den Uiteindelijk wint het kapitaal het van de arbeiders 
en gaat zij aan haar ideaal ten onder (Ned 1) — In de 
reeks Hitchcock vertelt, spannende films geregisseerd 
en geprezenteerd door Alfred Hitchcock brengt Veroni
ca (Ned 2) „Mrs Bixby and the Colonel's Coat", een 
bewerking van een verhaal van Roald Dahl 

D O N D E R D A G (25juni) - Wielrennen Ronde 
van Frankrijk Proloogtijdrit in Nice — Het jongerenma
gazine Een vinger in de pap is gewijd aan jongeren en 
hun vakantieplannen (BRT 1) — Naast de Oscars, on
derscheidingen in de filmindustne, bestaan in Amenka 
ook de Tony Awards, bedoeld voor het showbusiness-
gebeuren op het toneel, met vooral de Newyorkse tea-
terwijk op het voorplan Telkenjare gaat de uitreiking 
van de Tony Awards gepaard met een feestelijk 
showprogramma Dit jaar stond die show in het teken 
van eerbetoon aan vrouwen in de showbusiness De 
Avro (Ned 1) brengt dit jaarlijks gebeuren voor het 
eerst op het Nederlandse scherm Er zijn optredens van 
bekende vedetten en er worden fragmenten getoond 
uit opmerkelijke Broadway-spektakels — De Vara 
(Ned 2) brengt de tv-film Een gelukkig man, een Finse 
satre op de kleinsteedse mentaliteit de gevolgen van 
een dubbele moraal Hoofdfiguur is een suksesvolle in
genieur, wiens sukses hem door zijn omgeving kwalijk 
genomen wordt Een aanradertje' 

V R I J D A G (26 juni) - Met Satan, mijn geliefde 
(The Mephisto Waltz) een film van Paul Wendkos 
(1971) haakte men in op het sukses van Roman-
Polanski's „Rosemary's Baby" De vrouw van een 
muziekjoernalist ontdekt misterieuze zaken m verband 
met een musicus en de ongewone interesse die haar 
man heeft voor de musicus Met Curd Jurgens, Jacque
line Bisset Barbara Parkins e a (BRT 1) — Op BRT 1 
start vogende week de reeks De mens en zijn muziek 
waann Yehudi Menuhin de rol van de muziek in de 
westerse jnaatschappij onderzoekt Vanavond brengt 
BRT 1 een inleiding op die achtdelige reeks — De 
operetteliefhebbers kunnen hun hart ophalen De KRO 
heeft aan hen gedacht en zet een TV-bewerking van de 
operette lm weissen Ross'l op het programma Muziek 
Ralph Benatzky op het blijspel van Oskar Blumenthal en 
Gustav Kadelburg De operette is gebouwd op talloze 
gekomplikeerde, pikante en amoereuze situaties en 
vooral misverstanden (Ned 1) 

res de la Meduse (ref)ortage) — 
21 30 Soiree obaldia (tv-film) 

A 2 
2030 Verbruikersmagazine — 
20 40 SI Pans nous etait conté (film 
en debaO - 2330 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 2030 Le f lis d'un hors la ICN 
(western) — 2200 Nieuws 

ElviS, EIYIS; Zweedse film met 
de zanger als uitgangsfiguur 
Dinsdag 23 juni om 20 u 35 op 
BRT 2 

Woensdag 

BRT 1 
1700 Op het schildpadplein — 
1800 Klem, klem kleutertje — 
1815 De Bubbhes - 1820 De 
avonturen van de hond Reksio — 
1830 Battlestar Galactica (SF-film) 
— 1917 Uitzending voor derden 
(VNOS) - 19 45 Nieuws - 2015 
Arnold (fJ — 2040 Nazischatten_ 
(dokJ — 21 05 Spel zonder grerv 
zen — 2225 Nieuws 

BRT 2 
2015 Zeepiraten (avonturenfilm) 
— 21 40 Bela Bartok uit de volks
muziek (tot 2230) 

NED 1 
1550 Vis, zo zal je maar genoemd 
worden (fJ - 1620 Pommetje 
Horlepiep(fJ - 1645 Peter Ram
say, de dierendokter (f J (tot 17 30) 
— 1830 Jeugdjoumaal - 1836 
Sesamstraat — 1850Toenstische 
tips — 1900 Van gewest tot ge
west — 2000 Nieuws — 2017 
Uitzending politieke partijen — 
20 37 Panoramiek. - 2110 Holland 
festival 1981 — 005 Nieuw» 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 De school
krant - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Nederland muziekland — 
21 40 De slakken - 2205 A nng 
to fight (boksen) - 2230 Hitch
cock vertelt — 2302 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Les sen
tiers du monde (dokJ — 2105 
Jeux sans fronberea — 2225 
Nieuws 

LUX 

1945 Dierenmagazine - 2000 
Hit-Parade — 21 00 Le chat et la 
souns (politiefilm) 

ARD 
1900 Die Sonnenpferde (fJ — 
1915 Hier und heute — 2000 
Nieuws (tv-film) — 2015 Der 
Frosch und die Eintagsfliege (tv-
film) — 2230 Tagesthemen (tot 
2300) 

ZDF 

21 00 Heute-joumal - 21 20 Die 
Heilige Johanna der Schlachthofe 
(toneel) — 2345 Nieuws. 

15 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 2145 
Martinique (rejsortage) — 2215 
Das Dopp)elleben der Sister Geor
ge (film) — 030 Nieuws 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws. — 2035 Femmes, 
Femmes, Femmes (tv-film) — 
2310 Nieuwa 

A 2 
2000 Nieuws. — 2035 Les fêtes 
galantes (fiInrO - 2350 Nieuws. -
000 Le Trou (film) - 205 Film -
345 La chevauchée fantastique 
(western) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speD 
— 2030 A chacun son du (film) — 
2200 Nieuwa 

Donderdag 

1 25 JUNI 

BRT 1 
1715 Ronde van Franknjk — 
1830 De Bubblies — 1835 Raqui-
ra Kortfilm — 1845 Een vinger m 
de pap — 1917 Uitzending door 
derden (sp) — 1945 Nieuws — 
2010 Met zicht op zee (show) — 
2050 Panorama - 21 40 Dallaa 
(O — 2225 Nieuws 

BRT 2 
2010 150 jaar Belgen (dok) — 
20 50 Per ballon over de woestijn 
(dok) - 21 40 Première 

NED 1 
1830 Jeugdjoumaal - 1836 Se
samstraat — 1850 Eenakter m 
zwart-wit - 1900 Heidi - 1925 
Avro's sportpanorama — 1955 
De 1981 Tony Awards - 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Femhout de filmer 
(portret) - 2305 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 18 59 Onzichtba
re Johnny Otortfilm) - 2000 
Nieuws — 20 27 Vreemde vogels. 
(O — 20 52 Achter het nieuws — 
2125 Teater thuis (toneel) — 
2300 Nieuws. — 2305 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Autant-savoir (over kinderen die 
vluchten) — 2020 La théone des 
Dominos. (Thnller) - 2155 La 
carrousel aux images. 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Vom Druck 
auf Kabel (dokJ - 2100 Alles 
Oder nichts. O^wis) — 21 45 Liede
ren, gedichten en sketches — 
2230 Tagesthemen — 2300 Ein 
spion wird gemacht (TV-film) — 
045 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Der grosse 
Preis (kws) — 2050 Aktion Sor-
genkind — 21 00 Heute-joumal — 
2120 Kennzeichen D - 2205 
Bildnis einer Tnnkenn (TV-spel) — 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws. - 2015 Treffpunkt 
Central Park (Gangsterfilm) — 
21 40 Hilferufe - 22 30 Hinter den 
Schlagzeilen — 2315 Nieuws. 

LUX. 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Super Jaimie (film) — 21 00 Ck)m-
mando suïcide ((Doriogsfilm) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les Pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws - 20.30 Mvtine 
Verdier (f) - 21 30 Aktualiteiten-

magazine — 2250 Plus ga va 
moins ga va (film) 

A 2 
2000 Nieuvire - 2035 Le grand 
echiquier (show) — 23 30 Nieuwa 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heurea (speO 
— 2030 La manee etait en nor 
(film) - 2210 Nieuwa 

Vrijdag 

BRT 1 
1715 Ronde van Franknjk. — 
1830Knikkie(stnp) - 1845 Klem, 
klem kleutertje - 1900 Popeye 
— 1907 Uitzending door Derden 
(K.TROJ - 1945 Nieuwa -
2015 Statan, mijn gehef de (thnller) 
— 2200 De mens en zijn muziek 
(dokJ — 2225 Zomeragenda — 
2255 Nieuws 

BRT 2 
2015 WIJ Heren van Zicfiem — 
21 00 Dzjin (klemkunsü 

NED 1 
1830 Jeugdpumaal - 1836 Se
samstraat — 1850 Eenakter in 
zwart/wit — 19 00 Speedy Gonza-
lea — 1910 KRO's wereldcircua 
— 1945 lm weissen Rossl (Ope
rette) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Zomertarwe (dokJ — 2330 
Nieuws 

NED 2 
1815 Studio sport extra - 1857 
Nieuws — 1850 Dr Snugglea — 
19 05 De Dukes uit Hazzaro (f J — 
2000 Nieuws - 2027 Dallas (fJ 
— 21 15 Babbelonie (praatshow) 
— 21 50 Televizier Magazine — 
2230 Het leven van Maximiliar» 
von Quindt (fJ - 2300 Nieuwa 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuab-
teiten - 19 30 Nieuws — 2005Le 
Francophone d'Or (speD — 20 40 
L'oeil des autres (dokJ — 21 35 
5 % de nsque (speelfilm) — 2310 
Nieuwa 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Das verflix-
te siebente Jahr (film) — 2200 
Ekonomische rubnek — 22 30 Be-
ncht uit Bonn — 2300 Die Sport-
schau — 2325 Ein Sheriff m New 
York. — 035 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
joumal — 2015 Aktenzeichen 
XY- ungetost - 21 15 Haie (dokJ 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
Aspekte kuituur — 2315 Doe 
(western) — 045 Nieuwa 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Een Keulse 
kunstgalenj (dokJ - 2100 
Nieuws uit Duitsland — 21 30 Gott 
und die Welt - 22 00 Wie es Gott 
gefallt (fJ - 2300 Keulen m detail 
(dokJ — 2345 Nieuvre 

LUX. 
20 00 Dierenmagazine — 2015 Le 
Saint (f J — 21 15 Le paradis des ri
ches (tv-film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktuairteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Koncort 
(Berlioz en Bruckner) — 2150 
Magazine met reportages — 23 05 
Nieuwa 

A 2 
2000 Nieuv^ — 2035 Les fils de 
la liberte (f J — 21 35 Apostrophea 
- 2255 Nieuwa - 2305 Le re-
tour de la jjanthere rose (film) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Reportage van de vnjdag-
avond — 21 30 Le Roland Masque 
(videokreatie) — 2230 Nieuvra. 

18 JUNI 1961 
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16 mi Kritisch bei<eken 

In tweevoud te Antwerpen Biënnale en 
Gustave van de Woestijne 

Eindelijk nog eens 'n zo-
mertje waarin Antwerpen 
zich een i^unststad waar
dig toont, met liefst twee 
tentoonstellingen die, 
hoewel met 'n kleine uit
zondering, helemaal 
Vlaams zijn en toch van 
een internationaal allure 
getuigen. Het is weer 
biënnale, de 16de al, in 
het park en in het Mu
seum loopt een magistra
le Gustave van de Woes-
tijne-retrospektieve. 
Maar niet alles was fees
telijk, tijdens de officiële 
opening van de biënnale 
kwamen nogal wat even 
harde als terechte be
zwaren ten opzichte van 
de kunstpolitiek betref
fende onze metropool 
aan het licht Maar daar
over wel of niet getreurd, 
er valt „in 't stad" dit sei
zoen wat te zien. 

B iënnale : puur 
(?) kuituur 

's Werelds rijkste stad uit de 16de 
eeuw, Antwerfjen dus, is vandaag 
de dag aan het randje van het fail
liet toe. Dat zal er wellicht toe 
bijgedragen hebben dat de Ant
werpse biënnale dit jaar een heel 
andere toer opging dan traditione-
lerwijze het geval was. In de plaats 
van een overzicht te bieden van 
de beeldhouwkunst van een of 
ander land, werden nu een aantal 
jonge Belgische (vooral Vlaamse) 
kunstenaars aangezocht om een 
projekt in te dienen op het tema 
„kunst in de natuur", dat te integre
ren viel in het mooie bos-grasperk-
decor van het Middelheim park. 

Uit de 47 ingezonden projekten 
werden er 21 geselekteerd, die 
met de hulp van de stedelijke 
dienst voor parken en plantsoe
nen, plus een werktoelage van 
100.000 fr. per projekt, ook uitge
voerd werden. Dit betekende niet 

/ 

Perre Hubert plaatjzer en stru kgewas projekt voorMddelhe m 
ntegrat e kunst en natuur soms wat omvatbaar maar wel moo 

alleen een aanzienlijke matigings
besparing voor de schepen van 
financiën van de stad, maar was 
ook de aanzet voor een originele 
aanpak van de biënnale die de 
laatste malen toch blijken van ste
riliteit en bloedarmoede begon te 
vertonen. 

Of het artistieke resultaat ge
slaagd is, valt op z'n minst te 
betwijfelen. De 21 projektwerken 
getuigen van een positieve oor
spronkelijkheid, van een behoorlijk 
estetisch inzicht maar zelden van 
een overtuigende inhoud. Er valt in 
het park beslist heel wat te geme
ten, maar achteraf valt de optel
som aan waarachtigheid nogal te
gen Het is allemaal wat te mooi, 
wat te artificieel gemaakt om nog 
te kunnen ontroeren. Wat we wel 
voorgeschoteld krijgen is een re-
prezentatief spectrum van een 
aantal internationaal fel aan bod 
zijnde strekkingen als minimal art, 
land art, earth art conceptual art, 
environment art en noem maar op. 

rrs'^'^lsfii;»»' 

Wordt „Het Volk" eerlang 
„Le Peuple"? 

De Brusselse reklamewereld 
munt traditionelerwijze niet met
een uit door Vlaamsgezindheid 
Toch komt daar de laatste jaren 
een sterke kentering in. Vooral 
onder druk van de jongere kaders 
in het Vlaamse bedrijfleven wor
den steeds meer campagnes 
voortaan in de beide landstalen 
gecreëerd (daar waar vroeger de 
Nederlandstalige advertenties 
veelal vrij gebrekkige vertalingen 
waren van Franstalige originelen). 
Het te Brussel uitgegeven vakblad 
„Pub" (Emiele de Bécolaan 39, 
1050 Brussel), dat onder de dyna
mische leiding van Josephine 
Overeem nu al aan zijn zesde 
jaargang toe is, streeft eveneens 
een keurige tweetaligheid na (ook 
het Engels, de internationale rekla-
metaal bij uitstek, komt er gere
geld aan bod. Het blad dat een be
wonderenswaardig professioneel 
peil handhaaft, put een belangrijk 
deel van zijn inkomsten uit adver

tenties voor o.a. reklamebureaus, 
grafische bedrijven, toeleverings
bedrijven... en natuurlijk ook voor 
kranten en tijdschriften die zich als 
hét ideale reklamemedium aan de 
reklamemensen trachten op te 
dringen. In één van de recentste 
Pub-nummers plaatste het Gentse 
dagblad „Het Volk" liefst drie ad
vertenties, plus een pagina-grote 
advertentie voor zijn weekblaa 
„De Spectator". Groot was onze 
verbazing dat al deze advertenties 
uitsluitend in het Frans gestelo 
waren. Dat is dan niet alleen een 
ergerlijke vorm van kulturele zelf
vernedering, maar ook van natrap
pen naar alle Vlaamse reklame
mensen die in dit tweetalige lano 
aan het werk zijn. Wij geloven 
nauwelijks dët „Het Volk" aldus bij 
de Franstalige mediamensen in de 
agentschappen als „respektabe-
Ier" zal overkomen. Bij de Neder-
landstaligen zeker niet! 

(nvb) 

En deze uiteenlopende gamma 
van werken van onze 21 beelden
de kunstenaars valt als geheel 
best te smaken, maar als men ze 
stuk voor stuk bekijkt ontbreekt 
de wezenlijke noodzaak van de 
scheppingsdaad doorgaans. We 
gaan hier niet in detail op de 
werken of op de namen van de 
makers in, maar wat b.v. te denken 
van een keurig rijtje van enkele 
tientallen jonge populieren. Het is 
ludiek natuurlijk, en mooi zelfs... 
maar in hemelsnaam wat nog 
méér. Ik bedoel juist dèt wat kunst 
inderdaad nog méér moet hebben. 
Het meeste van deze biënnale 
komt als voortreffelijk dekoratief 
over, maar is te arm aan wezens
echtheid. Alles is prachtig gedaan 
en vaak intelligent bedacht (en dat 
mag en moet natuurlijk), maar 
waarom eigenlijk...? Er valt voor 
deze hoofdzakelijk Vlaamse biën
nale dus heel wat voorbehoud te 
maken, maar het zou toch jammer 
zijn als u ze zoudt missen. Het is 
prettig deze zomer in Middelheim, 
tegelijk nederig en pretentieus, 
maar altijd wel mooi. Uw middag 
zal dus welbesteed zijn, vooral als 
ook het weer zo mooi is als op de 
openingsdag. 

Van de Woestijne, 
puur (?) genie 

De Gustave van de Woestijne-
retrospektieve die in de rechter
vleugel en een centrale zaal van 
het Antwerpse Museum voor 
Schone Kunsten gehouden wordt 
gaat om wille van het feit dat de 
schilder 100 jaar geleden, op 2 au
gustus 1881, te Gent geboren 
werd. Gustave van de Woestijne 
wordt samen met George Minne 
en Valerius de Saedeleer be
schouwd als een van de grondleg
gers van de school van Sint-Mar-
tens-Latem (pas later zouden de 
echte Vlaamse expressionisten 
De Smet Servaes, Permeke en 
Van den Berghe er neerstrijken). 
De huidige tentoonstelling omvat 
107 catalogusnummers aan schil
derijen, gouaches, fresco's, teke
ningen, enz., plus nog een boeien
de reeks dokumenten waarin ook 
Gustaves broer, de dichter Karel, 
ruimschoots aan bod komt Hoe
wel het werk van Gustave van de 
Woestijne genoegzaam bekend is. 

treft de tentoonstelling toch door 
de veelzijdigheid van de schilder, 
zowel naar inhoud als naar vorm
geving en techniek. Hem gewoon 
tot het expressionisme rekenen, 
doet hem onrecht aan. Zijn tijd- en 
streekgenoten, met wie hij alle
maal min of meer bevriend was, 
hebben hem nauwelijks beïnvloed. 
Hij werkte als een duidelijke uit
zonderingsfiguur die zich liet lei
den door de wezenheid van zijn 
hart, van het volkse leven rondom 
hem en uiteraard ook door zijn 
diep religieus gevoel en zijn be
wondering voor de Vlaamse Prim 

tieven. Zijn oeuvre is dan ook zeer 
uiteenlopend, van impressionisti
sche doeken, over werken die 
thuishoren in het symbolisme en 
zuivere (vaak wat statige) portret
kunst tot een aangrijpend soms 
tragisch expressionisme. Door die 
veelheid heen lopen nochtans een 
aantal krachtlijnen die dit werk zijn 
onvervanbare eigenheid geven. 
Allereerst is er, los van de tema's 
en anekdotiek van de afbeelding, 
de inhoudelijke betekenis van 
deze kunst Zij is als het ware één 
zoektocht naar verstilling en verin
nerlijking Dat vindt vooral zijn 
weerslag in veelal strakke, roerlo
ze vormen die echter een heel 
diep leven in zich dragen, en de 
veruiterlijking zijn van een sterk 
existentieel gevoel vol weemoed, 
mystieke heilsverwachting en een 
vaak schrijnende menselijkheid. 
Naast haar inhoud onderscheidt 
deze kunst zich door haar zinde
rend kleurgevoel en een streven 
naar ambachtelijke perfektie. Het 
IS duidelijk dat dit oeuvre traag 
maar niet moeizaam geschilderd 
werd. Van de Woestijne was een 
virtuoos meester, maar ook een 
kunstenaar die zijn talent onderge
schikt wist te maken aan de ernst 
van zijn levensvisie. Gustave, die 
in 1947 te Ukkel overleed, was 
zeker geen miskend kunstenaar 
(hij was o.a. direkteur van de Aka-
demie voor Beeldende Kunsten te 
Mechelen en lid van de Koninklijke 
Akademie van België), maar door 
zijn anders-zijn kreeg zijn oeuvre 
niet de grote publieke belangstel
ling die zijn luidruchtige Latemse, 
expressionistische tijdgenoten wel 
kenden. De huidige retrospektieve 
IS dan ook een noodzakelijke daad 
van rechtvaardigheid voor dit indi
vidualistische, stille genie. 

NIc van Bruggen 

I 

Gustave van de Woestijne, portret van Valerius de Saedeleer, 1914, olie 
op doek, 220 x 140. 
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Wie Belgisch denkt, denkt niet aan 
Frans-Vlaanderen 
Bij de Vlaamse Raad is een voor
stel van dekreet aanhangig betref
fende de Nederlandse benaming 
van buiten het Nederlandse taal
gebied gelegen plaatsen. In feite 
gelast het de Koning met de taak, 
een lijst van zulke namen op te 
stellen. Belangrijk is wel dat het 
gebruik van niet-officiële (men ver
onderstelt: niet-Nederlandse) na
men door bepaalde officiële dien
sten, automatisch de nietigheid 
zou veroorzaken van de door hen 
gestelde akten, bescheiden en 
mededelingen. 

SP-raadslid J. Van Elewijck heeft 
gemeend, hierop een amende
ment te moeten indienen. 
De hoofdbedoeling van zijn amen
dement is, de buiten het Neder
lands taalgebied gelegen plaatsen 
te beperken tot zulke die in België 
gelegen zijn. 

Aangezien deze journalist ge
meend heeft, geen verantwoor
ding te moeten voegen bij zijn 
amendement, kunnen wij er alleen 
naar raden. Wat ligt echter meer 
voor de hand dan: een tot het 
kleine België beperkte denkwe
reld? 

Wij willen hopen dat niet alle socia
listische raadsleden zich gebon
den achten door dit amendement 
Zij geven zich graag uit voor inter
nationalisten. 

Zij krijgen nu de kans, te bewijzen 
dat zij verder kunnen zien dan de 
staatsgrenzen ook al gaat het dit
maal om nationalistisch gekleurd 
internationalisme. 
Het is inderdaad een wel niet 
nationalistische maar toch volks-
nationale visie, die ten grondslag 
ligt aan het voorstel van dekreet. 
Het lijkt ons van een ruime blik te 
getuigen èn van grensoverschrij
dend volksbewustzijn, plaatsen 
die buiten het Nederlandse taalge
bied gelegen zijn maar die door 
onze voorouders al lang in het 
Nederlands benoemd werden ook 
officieel als zodanig te gaan noe
men. 

Zodoende doen wij niets anders 
dan wat alle ons omringende vol
keren heel gewoon vinden. Waar
om zouden we hierbij halt houden 
aan de vaak kunstmatige grenzen 
van het kunstmatige staatje Bel
gië? 

Wij hebben toch door de eeuwen 
heen kontakten gehad met Fran
sen, Engelsen, Duitsers en Skandi-
naven? Namen als Parijs, Londen, 
Keulen en Kopenhagen behoren 
toch tot ons taaierfgoed? 
Bovendien is er een heel biezon-
dere reden om ons niet tot België 
te beperken. Wij hebben met 
name aan Frankrijk in de loop der 

eeuwen veel gebied en volk verlo
ren. 
Het grootste gedeelte daarvan is 
en wordt nog verder verfranst 
Eigenlijk is dit overrompeld. Ne
derlands taalgebied, zo overrom
peld dat het er nu buiten ligt. 
Het is een reden te meer om de 
Nederlandse benamingen van ste

den en dorpen aldaar, die de oor
spronkelijke zijn ook officieel in 
ere te houden. 

Indien het voorstel van dekreet wil 
dat officiële diensten voortaan van 
Luik, Namen, Bergen, en Aarlen 
gewagen op straf van nietigheid, 
dan lijkt het ons nog veel meer 
voor de hand te liggen. Kales, Sint-

Omaars, Duinkerke en Sint-Wi-
noksbergen als namen op te leg
gen voor het officiële Vlaanderen. 
Zo laten wij dan toch aan onze 
broeders, gesproten uyt eenen 
stronck weten dat wij hen tenmin
ste niet vergeten hebben, ook al 
zijn heroveringsplannen ons 
vreemd. 

Tegenover de misdeelde, in Frank
rijk levende Zuidnederlanders, ter 
aanscherping van ons eigen histo
risch bewustzijn en om als volwas
sen volksgemeenschap in Europa 
te verschijnen, is het onze plicht, 
verder te kijken dan de grenzen 
van België. 

Karel Jansegers 

Een nieuwe „Beurs"-
direkteur en tiende keer IVIallemunt 

Na zowat twaalf jaar direkteur te 
zijn geweest van de Brusselse 
Beursschouwburg is Frans Van 
Langendonck met brugpensioen. 
Hij kan alvast terugkijken op een 
boeiende en rijkgevulde loopbaan 
Frans Van Langendonck is de 
auteur van de suksesvolle revues 
in rasechte Follies Bergère-stijl: 
„Brussel ik zien a geire" en „150 
kiere santé". Met guitige pallieter-
blik in de ogen vertelt hij hoe hij als 
veertienjarige Leuvenaar toneel 
begon te spelen en even later 
voor de radio zijn zelfgepende 
verzen mocht voordragen. Na '45 
verzorgde hij een wekelijkse kro
niek voor de radio en schreef 
onder de naam Jan Pils stukjes 
voor een krant in de Scheldestad. 
Hij miste daar geen enkele voor
stelling van de KNS, noch de 
prettige uurtjes aan de tapkast 
achteraf. Langs vice-goeverneur 
Leo Cappuyns belandde hij in '69 
in de Beursschouwburg. „De 
Beurs" zat in die tijd op vele 
vlakken aan de grond. Met zijn 

Frans Van Langendonck 

onvermoeibaar optimisme, zijn 
eeuwige glimlach én de steun van 
enkele entoesiaste medewerkers 
waaronder Jan De Meulemeester 
en Ivo Gons kreeg de Beurs een 
nieuw imago en gaf het aan de 
meest uiteenlopende artistieke 
vormen grote kansen. 

Hier ook kregen Mallemunt en 
het Kaaiteater hun eerste vorm en 
groeiden deze jaarlijkse initiatie
ven tot internationale gebeurtenis
sen die de Vlaamse aanwezigheid 
te Brussel een sterke impuls ga
ven en meer dan eens een doorn 
in het oog waren van de frankofo-
nen. 
Frans Van Langendonck heeft bij 
het teruggeven van de symboli
sche sleutels van de geldkoffer 
geen financiële rijkdom kunnen 
nalaten. „Het is als het zwaard van 
Damocles" verduidelijkte hij aan 
zijn jonge opvolger Hugo Van den 
Driessche. 
In zijn gelegenheidstoespraak bij 
zijn aanstelling stelde de nieuwe 
direkteur voor enkele punten van 

het beleid meteen aan te pakken. 
Zo deelde hij mee dat het „Beurs"-
gebouw nog steeds in franstalige 
privé-handen is en dat het door 
Nederlandse Kuituur zou aange
kocht worden „opdat de vele ver-
nieuwings- en aanpassingswerken 
na verloop van tijd ons niet zou
den ontglippen..." 
Maar hij pleitte vooral voor de 
indexatie van de toelagen die no
dig zijn om mee te kunnen. De 
voorziene njkstoelagen en subsi
dies zijn nauwelijks voldoende om 
de huur van het gebouw en de lo
nen van één deeltijdse en negen 
voltijdse personeelsleden te beta
len. Na een zeer suksesvol toneel-

voorjaar staat het Mallemunt-
projekt weer voor de deur. 
In overeenstemming met de Brus
selse gemeenteraad gaat Malle
munt — dat dit jaar tien jaar 
bestaat — toch door op het Munt-
plein. De twee laatste weekeinden 
van juli en de twee eerste van 
augustus, telkens op donderdag 
en vrijdag van 12 uur 's middags 
tot 22 uur. 
De verjaardag is voor de Brussel
se Vlamingen én de tienduizenden 
pendelaars uit het Vlaamse land 
een reden te meer om zich in de 
hoofdstad nog meer dan thuis te 
voelen. 

Sergius 

De bittere hoop van 
Frans Meertens 
Deze Limburgse schrijver, — be
kend non-komformist priester met 
hart en ziel — schildert ons met 
ruwe kleurrijke borstel een aantal 
wrange episodes uit de tweede 
wereldoorlog en zijn naweeën, 
vriend noch vijand sparend als die 
niet op zoek is naar het licht van 
liefde en vrede in onze ontwrichte 
wereld, van Brussel tot Soweto, 
van Oost tot Wes t 
Het is alles samen een bitter boek, 
al luidt de titel: „Toch nog hoop". 
We ontmoeten de schrijver als 
sergeant-brankardier in de oor
logsdagen in Zuid-Frankrijk, als 
kapelaan in een Grootstad in 
'tWalenland en later in een 
Vlaams boerendorp, als gevange
ne en ter dood veroordeelde in 
een koncentratiekamp, als wereld
reiziger te Moskou en te Wash
ington. Overal rijzen zijn vragen 
aan de wereld. Het boek Is te 

fragmentarisch geschreven om 
historische betekenis te hebben 
maar de brokstukken kreunen elk 
voor zich van hoop op een betere 
wereld: 
„Ergens moet toch wel de liefde 
bloeien" - (p. 201). 
Het werk is overvloedig verlucht 
met gedichten en etsen — De 
omslag toont ons — buiten alle di-
rekte samenhang met het verhaal 
— onder de titel: „Vlaanderen '44" 
het kruiswegbeeld van een bij de 
bevrijding gemartelde jongen uit 
Aalst die weigerde zijn vader te 
verraden. (Naar een schilderij van 
mevr. Voickaert-Van Esbroeck) -
(Vovaneska). 

J. Olaertt 

Toch nog hoop. • Fr. Meertens: Uitgave van 
De Nederlanden. Antwerpen, 295 fr. (Fr. 
Meertens. Steenweg 12 te 3620 Lanaken 
(Rekem). P.R.: 000-0426473-61. 
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18 m Sport 

Niet geloofwaardig 

„Het statuut 
van de sportbeoefenaar" 

De 69-jarige Raoul Mollet — 
deze man spreekt vlot Frans en 
Frans — werd nog maar eens 
herkozen tot voorzitter van het 
BIOK, kortweg het Olympisch Ko-
mitee. Een verrassing was dat niet 
Wie bindt er nu in op negenenzes-
tigjarige leeftijd'' Wij hebben ons 
overigens voorgenomen ons niet 
meer te ergeren aan deze „ma
joor" die zichzelf minstens even 
belangrijk acht als de rest van het 
BIOK samen. Mollet blijft dus nog 
minstens vier jaar Maar daar is 
het ons eigenlijk niet om te doen. 

Het BIOK wil er evenwel binnen 
de kortste tijd het statuut van de 
sportbeoefenaar „doorduwen". Ei
genlijk komt het hierop neer: onze 
sportbeoefenaars — de topatle
ten natuurlijk — hebtien niet méér 
geld nodig, wel ontbreekt het hen 
aan voldoende tijd. Om het klaar 
en duidelijk te stellen: ze dienen 
„praktisch" beroepssporters te 
worden. Anders kan de roem en 
het prestige van de natie en van 
het BIOK niet langer worden op
gehouden tijdens de Olympische 
Spelen. Het is bovendien duidelijk 
dat de nodige fondsen en midde
len niet kunnen worden gepeurd 
uit de sponsoring. 

Ondanks het BIOK in 1980 41 
miljoen „binnenrijfde"slaagde men 
erin een groot verliessaldo (acht 
miljoen) te laten registreren. Daar 
was natuurlijk de overheid debet 
aan Omwille van de boycotaktie 
onthield men het BIOK miljoenen 
subsidies Dat had men kunnen 
voorzien, zal de nuchtere lezer 
opmerken. Inderdaad. Maar het 

BIOK wenste dit niet te erkennen. 
ZIJ wilden, ondanks het verzoek 
van de regering, toch naar Mos
kou. Met de gekende gevolgen. 
Toentertijd zwoer men bij de 
sponsoring. Het BIOK zou zelf 
voor de nodige fondsen zorgen. 
Men stond immers te dringen om 
de verstotelingen geld toe te ste
ken Nu blijkt dat de gulheid van de 
sponsors — die in het BIOK langs 
penningmeester Narmom (toeval
lig ook de baas van het Gemeente
krediet) zelfs mee het beleid bepa
len — niet langer toereikend is 
moet het statuut er zo snel moge
lijk doorgejaagd worden. Onze 
topsporters zullen m.a.w gelijkge
schakeld worden (praktisch al

thans) met de jarenlang grimmig 
weggehoonde staatsamateurs 
vanachter het ijzeren gordijn. 

Voor ons hoeft men het niet te 
laten. Maar de bestuurders van dit 
land moeten maar eens een keuze 
maken. Of wij al dan niet meedoen 
aan de krankzinnige en ethisch 
niet te verantwoorden prestatiera
ce die de topsport tot een karika
tuur van de oorspronkelijke be
doelingen heeft gemaakt 

Het heet dat het BIOK een 
„sportakademie" wil oprichten. In 
deze zullen sportleiders ge
schoold worden. De leraars van 
het BIOK mogen wat ons betreft 
eerst zelf op de banken gaan 
zitten. 

Vorige week vrijdag vergaderde 
de profliga (de klubs die preten
deren beroepsvoetbal te bedrij
ven) in een Brussels hotel. Rond 
die bijeenkomst werd vooraf 
veel „lawaai" verkocht Deze keer 
zou de waarheid onomwonden 
worden gezegd. Club Brugge zou 
interpelleren omtrent de zaak-
Renquin. Lokeren ergerde zich 
aan de transferpraktijken van en
kele grote klubs (meer bepaald 
Anderlecht natuurlijk) en wilde 
bovendien paal en perk stellen 
aan de bedrijvigheid van de ma
nagers, beter gezegd „de make
laars". 
De grote dag werd door de 
Vlaamse profklubs zorgvuldig 
voorbereid tijdens een vooraf 
gehouden „geheime" bijeen
komst In Lokeren. Daar werden 
hechte banden gesmeed en dure 
eden gezworen. 
Vrijdag evenwel baarde de storm 
een- muls. Roger Petit bond we
liswaar in als voorzitter van de 
liga. Hij nam ontslag om nlet-
herverkiezlng te vermijden. Maar 
dat zou achteraf eerder een na-
dan een voordeel kunnen blijken 
te zijn. De profliga beweegt zich 
immers in een spanningsveld ten 
opzichte van de KBVB. Haar in
tenties en verzuchtingen werden 
in het Uitvoerend Komitee vooral 
vertolkt door de man — autori
teit en prestige kunnen de om
streden (fanatieke) Luikse klub-
bestuurder onmogelijk ontzegd 
worden — die nu hooghartig op
stapt. Het heet dat dokter 
Dhooghe van Club Brugge am
bieert hem te vervangen. Voor 
ons een „lachertje". Want zelfs 
Clubsupporters beweren dat 
deze ongeloofwaardig overkomt 
Maar goed, dat is het probleem 
van de profklubs die zo graag 
zelf hun boontjes zouden doppen 
en die zich altijd allemaal tegelijk 
benadeeld voelen. 
De zaak-Renquin werd eigenlijk 
al geklasseerd. En dat Is maar 
goed ook. Want Anderlecht en 
Standard gaan in deze ongezelli
ge „affaire" zeker niet vrijuit maar 
wat te zeggen over een klub die 
aan een topspeler van een direk-
te konkurrent midden het sei

zoen twee miljoen voorschot uit
keert? Wij stelden het al eerder: 
bij ons hoeft geen profklub (ook 
het zo hard huilende Club Brug
ge niet) te komen klagen. Het 
topvoetbal verspreidt ook in ons 
land kwalijke geuren en daarmee 
uit 
De bedrijvigheid van de make
laars ten slotte? Heel wat klubs 
betrouwen volledig op deze of 
gene manager. Voor aankoop en 
(vooral ook voor) verkoop. De 
desbestreffende cirkel is volle
dig gesloten. Je kunt hem alleen 
doorbreken wanneer alle klublei-
ders daartoe bereid zijn. Eerlijk 
spreken en eerlijk handelen. 
Maar dat kan toch niet in een we
reld waarin een miljoen „geen 
geld" meer is. Op de transfer
markt wordt de strijd gestreden 
en gewonnen door de sterken. 
Dat is jammer maar in de huidige 
kontekst onvermijdelijk. 
De profliga zou er beter aan 
doen met deze realiteiten reke
ning te houden en er haar gedra
gingen en reglementeringen op 
afstemmen. Dan zouden de kwa
lijkste uitwassen misschien kun
nen vermeden worden. 

„Altijd 
f f 

Jacky Ickx heeft voor de vijfde 
keer de 24 uren van Le Mans ge
wonnen. Zijn overwinning haalde 
de frontpagina's in binnen- en 
buitenlandse kranten. De 36-jari-
ge Ickx is inderdaad een feno
meen, een kampioen van biezon-
der gehalte. 
Maar daar kunnen wij ons niet 
over opwinden. Des te meer 
evenwel over het gemak waar
mee piloten de risico's van hun 
beroep wegwuiven. Le Mans eis
te weer doden. Twee. Een piloot 
en een baanfunktionaris. De 
Fransman Jean-Fran^ois Lafos-
se bleef dood in zijn wrak zitten. 
Twee baanwachters werden door 
rondvliegende stukken getroffen. 
Zij hielden er breuken aan over. 
Het tweede ongeluk was zowaar 
nog erger. De Belg Boutsen 
vloog aan driehonderd kilometer 
per uur tegen de vangrails. Hij 
bleef ongedeerd maar een baan
funktionaris stierf. Een andere 
werd de arm afgerukt Hij liep 
bovendien ook nog een schedel-
basisfraktuur op. 
De kommentaar van de teamma
nager van Lafosse: „Wij trekken 
onze piloten niet uit de koers 

terug. Dat zou Jean-Fran^ois 
nooit gewild hebben." Punt ande
re lijn. Incident gesloten. 
Kommentaar van triomfator 
Jacky Ickx na afloop: „Er zullen in 
de autosport „altijd" doden val
len." Daarmee was ook voor hem 
alles gezegd. 
En misschien is daarmee ook 
„alles" gezegd. Want het is duide
lijk dat een mensenleven in dit 
milieu niet meer waard is dan een 
klapband. Opzij gooien. Anderen 
aan het stuur. Men noteert nog 
amper de verongelukten. Zij ho
ren bij het kader. Eigenlijk een 
gruwel zonder gelijke in onze 
beschaving. Vrijwel geen over
heid — op een paar landen na — 
durft paal en perk stellen aan 
deze waanzin. Wij gaan de dis-
kussie over zin en onzin van de 
autosport niet weer openen. De 
zin hebben wij eigenlijk nooit 
gevat De onzin des te meer. Wij 
weten dat de meeste „mensen" er 
net zo over denken. 
Maar hun afkeer krijgt nooit een 
konkrete vorm. Waarom niet? 
Wegen mensenlevens dan nooit 
op tegen commercie en kapitaal? 
In Zwitserland heeft men de 
autosport nagenoeg verboden. 
Het land en de mensen zijn er 
niet armer of ongelukkiger om 
geworden. Of vergissen wij ons? 
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Een taalklachtenbus... vol „vergissingen" 
Een lezer uit Kortnjk schnjft ons dat hij 
het niet meer neemt dat het benzine
station Seca uit Hareibeke eentalig 
Franse premiebons aflevert voor het 
verknjgen van gratis films „gratuite-
ment un film photos couleurs Wij 
protesteren bij het bedoelde benzine
station 

Een lezer uit Berg krijgt van het Alge
meen Eigenaarssyndikaat bencht om 
zijn lidgeld te betalen en dit in twee ta
len Hoewel zegt onze lezer de mees
te leden in Vlaanderen gevestigd zijn 
WIJ protesteerden bij het Algemeen 
Eigenaarssyndikaat hoewel geen wet 
of dekreet werd overschreden 

Onze kollega ex-minister Hector de 
Bruyne ontvangt van het Bestuur der 
Postchecks een Franstalige medede
ling Dit IS een flagrante overtreding 
van de taalwet Onze kollega zal zelf 
protesteren Waarschijnlijk is dit de 
zoveelste „vergissing" 

Is het niet eigenaardig dat de Vereni
ging van Griffiers van Hoven en Recht
banken gevestigd in het Justitiejjaleis 
te Brussel, aan haar leden een eentalig 
Frans overschnjvingsf ormulier voor de 
hernieuwing van hun lidmaatschap 
verstuurt' Wij protesteerden tegen 
deze handelswijze bij de vereniging en 
hopen dat ze daar verandenng zal in 
brengen 

In „WIJ" van 16 apnl 1981 deelden wij 
mee dat een lading tweetalige folders 
uitgaande van de GB-INNO bestemd 
voor het Brusselse per vergissing in 
Roeselare werd verspreid De firma 

verzekert ons van haar goede trouw 
en verontschuldigde zich Nu deelt een 
lezeres uit Tieh-Winge ons mee dat zij 
een eentalige Franse catalogus van 
het GB-Bncocenter ontving verspreid 
in het arrondissement Leuven Wij 
protesteerden opnieuw bij de firma 
Zou het weer een vergissing zi jn ' 

Toen ik aan de minister van Landsver
dediging op 29 januan 1981 vroeg of 
er geen Nederlandse tekst bestond 
voor de afkorting OOM' (Office Cen
tral de la Matncule) antwoordde deze 
zonder blikken of bbzen dat deze 
afkorting als een kenletterwoord zon
der specifieke betekenis dient be
schouwd te worden en als zodanig 
zowel in het Nederlands als in het 
Frans wordt gebruikt Goed gevonden 
IS het wel 

Op 7 mei 1981 antwoordde de minister 
van Pensioenen mij dat de dossiers in 
binnendienst worden behandeld vol
gens hun geografische lokalizate Wat 
de behandeling voor de kommissies 
betreft is het zo dat ingevolge een 
advies van de Vaste Kommissie van 
Taaltoezicht de dossiers moeten be
handeld worden volgens het lokalisa-
tiebeginsel, dit wil zeggen dat de Ne
derlandse kommissie bevoegd is voor 
de aanvragen van het Nederlands taal
gebied en de Franse kommissie voor 
deze van het Frans taalgebied Hoe 
komt het dan dat er klachten komen' 

De spaarkas Atlanta die een filiaal is 
van de Bank Brussel-Lambert en 
waartegen een lezer zich had be
klaagd dat deze firma Franstalige luci

ferdoosjes in Izegem ais reklame uit
reikte antwoordt ons dat deze rekla
me niet meer gebruikt wordt en dat ze 
dateert van voor het ogenblik waarop 
de fusie van de Bank Lambert met de 
Bank van Brussel ontstond Alleen de 
voorraad werd voor persoonlijk ge
bruik bij onze vertegenwoordigers die 
erom verzochten uitgereikt aldus is 
het mogelijk geworden dat in het 
Vlaamse landsgedeelte nog enkele ek-
semplaren van deze doosjes aanwezig 
waren De maatschappij deelt ons 
mede dat de voertaal in de hoofdzetel 
het Nederlands is en dat overigens de 
meeste klanten uit het Nederlands 
taalgebied komen Wij nemen akte van 
dit antwoord 

De heer Fleerackers de voorzitter van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
deelde ons mede dat de firma Publibel 
ingevolge de rechtspraak van de VKT 
nooit aangemaand werd om publicitat 
in de postkantoren en de stations van 
de NMBS te verstrekken in de taal van 
het betrokken postkantoor Hij deelt 
ons tevens mede dat alleen een minis
ter ofwel een overheid gemachtigd is 
om een aanvraag tot advies bij de VKT 
in te dienen Waarvan eveneens akte 

Senator Rob Vandezande, 
ondervoorzitter Vlaamse Raad 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Sportief VU-Borsbeek 

VNS biedt aan 
De volledige teksten van dne 
recent gehouden VU-pers-
konferenties kan U bekomen 
op het sekretanaat van het 
Vlaams-Nationaal Studie
centrum vzw. 

„P le idoo i v o o r een e igen 

V laams o n d e r w i j s b e l e i d " 

Volledige tekst van VU-pers-
konferentie over het onder
wijs gehouden op 10 juni 
1981 

„Een redd ingsp lan v o o r 

de b o u w en het w o n e n " 

Volledige tekst van VU-pers-
konferentie over de bouw-
sektor, gehouden op 17 juni 
1981 

„Een u i tweg v o o r L im
b u r g " 

Volledige tekst van VU-dos-
sier over Limburg, voorge
steld op fjerskonferentie op 
29 apnl 1981 

Schnjven of bellen naar 
Vlaams-Nationaal Studiecen
trum, Bamkadenplein 12 te 
1000 Brussel, 02-2194930 

De teksten van de VU-jiers-
konferenties over onderwijs 
en de bouwsektor zijn gratis 
te bekomen 

De kostpnjs van het VU-dos-
sier „Een uitweg voor Lim
burg" bedraagt 100 fr Te be
talen met ofwel een check 
ter waarde van 100 f r een 
overschnjvingsformulier ter 
waarde van 100 fr 

Het rekreatietornooi ingencht door de volleybalklub 
,Sloep' kende een groot sukses Er waren 21 ploegen inge
schreven die met in kompetitie uitkomen Hieronder een he
ren- en een gemengde gelegenheidsploeg van de VU Re
gen en wind konden de leeuwen niet deren Ze klauwden 

verder en steeds hogerop Een finaleplaats stak er zeker in 
maar iedere speler zou aan de beurt komen en zodoende 
verlieten verschillende sterspelers het terrein en dit op een 
cruciaal ogent>lik — van sportiviteit gesproken Beide 
ploegen eindigden op een eervolle vierde plaats 

KONTICH 
Kon Astndpl 85 
Tel 031-57 30 32 

BRUSSEL 
Nieuw Brugstr 28 
Tel 02-218 74 89 

LEUVEN 
Tervuurse Vest 60 
Tel 016 22 86 72 

HULSTE 
Brugse Baan 1 

Tel 056 7115 36 

KOUO BUFFET 
KRACHTVLEES-
SCHOTEL 
Pate ossentong var 
kensvlees worst sla 
tomaten boerenbrood 
boter 130 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 eieren 50 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter Trappistenkaas 
van Chimay 50 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter met boerenhesp 

80 f r 
2 sneden boerenbrood 
boter Ardense boeren 
leverpastei 50 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 Frankfurter 
worstjes 50 fr 
• Op verzoek ook wit 

brood 
In onze keuken 
wordt uitsluitend 
VERSE BOTER ge
bruikt. 

• Voor groepen De 
Brabantse koffieta-
fell Eten naar harte 
lust brood boter, 
varkensvlees, pate, 
kaas, konfituur, ap 
pelkompot. eieren, 
suiker, koffie 130 fr 

• GROTE PARKEERTERREINEN 

Zalen vnj voor feesten, bals, 
banketten trouwfeesten e d 

NU. in deze „DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN Duitse specialitei
ten, ..Dortmunderthier Bier van 't vat" ,,'t Levende water -
Tonissteiner Sprudel" er nu ook te proeven en te koop! 

ONZE SPECIALITEITEN 

Ajuinsoep 
Hongaarse Goulache 
Kip aan 't spit (950 g r ) 

brood boter of aardappelen sla 
of appelcompotte 

Thier-Brau-uitsmijter (spek met eieren) 
uit Grootma's ti jd! 

Zuurkool met wi jn (Sauerkraut mit Eisbein) 
ham (ongev 1 kg) aardappelen 
of boerenbrood met boter 

50 f r 
80 f r 

150 fr 

100 fr 

250 f r < 
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20 m Wij in de Volksunie 

lepel & vork.,. 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pIJ 

Olenseweg 41. WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel 014/2U6.96 

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 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014/544007 
Vlaandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/692a74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12. 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dut>k>ele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

W i i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

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

Tel 0 9 1 - 6 7 5 7 12 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vnjdag vanaf 19 uur, za
terdag vanaf 13 uur, zondag van

af 10 uur 

CORTÏIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt'nderstrock 

Ka t tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61 . 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-512148 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag 
Zaal voor alle feesten 

Ürt ^ajinsljutó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* Hnmnmik met Iradili*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perr^tei 51 
9300 AALST BOflGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-21 36 33 Tel 031 36 56 54 

RESTAURANT 

DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Te) 016-216671 

Europese volksgerechten 

Gesloten maandag en dinsdag. 
Keuken 19 u tot 22 uur 

FEESTZAAL 

•< E D E L W E I S S .. 
Vosscmbcrcj 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

Alle f e e s t e l i j k h e d e n 
M o g e l i j k h e i d l o l h u r e n v a n 

b e s t e k k e n 

Lokaal <T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

TeL 02-5132564 

Waar Vlamingan THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

VCT?oigd«> kpukcn 
Dpmokr i i t i tchp pn|7on 
Uitqclczpi i di(>nstbeloon 

K( s s r K U c n w i q 38 
??G0 Niileii - Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Windenckxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Ca fé «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten 

CAFE-FRITUÜR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Wijnimport HERMAN 
Diouane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-41 2922 

056-418168 
Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van^t? tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulvenngemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vTi]óetiit behalve m seizoen 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer in 

Restaurant 

SE-HUTTERSWOF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-711549 

FEESTZALEN - S A L O N S 

DE L A N D S K N E C H T 

Annr imicr v.in alle feesten 
Ook v t t l u i nnq van tafelgenef 

Schrldorstraat 33 
2000 Antwerpen 
T t ! 031 37 45 72 

DE O U D E K R I N G 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

Drnnk en eethuis 

« W A L T R A » 
Arduinkaai 2 Cbij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven van de Waltrn 
1 VInnms in t hart van Brussel 
2 Je kan er alti/d parkeren 
3 Je knigt er altijd wat te eten 
4 De priizen zijn sociaal 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondptein 5 Brakel 

Tel 055/424107 

Ft rs tzaa l vooi itip 
gelegenbectpn 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e B e a u v o o r d s e p a s t e i ' 

't Is de lichtst verteert)are 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaart>eek 
Tel. 02 734 56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

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

Algemene voeding bieren wijnen l i
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

«n Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ 02-53254.81 

Lokaal van de Volksunie 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel 031-710173 

Waters en limonaden 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week, suggesties van de chef -1- spijskaart 
Open alle dagen - maaltajdchecks 

den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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Wij in de Volksunie 

Gemeenteraad Antwerpen 
m 21 

Geen paniek zonder informatie... 
Volgens de agenda beloofde het een 
magere zitt ing te worden Eigenlijk 
was dit met verwonderli jk. Men had 
de twee interpelaties van de VU 
samengetrokken tot een onover
zichteli jke en gevaarloze brij Ver
wonderl i jk was het dan ook niet dat 
sommige leden van de pers in de 
gang opgevangen moesten worden 
Voor dat het echter zo ver was 
kabbelde de zitting in een mum van 
t i jd naar haar einde 

VU-raadslid Willockx hennnerde het 
schepenkollege nogmaals aan haar 
belofte om zoveel mogelijk vlerken in 
eigen beheer te doen Een geplande 
aankoop en gekombineerde werken 
van een hele hoop lampen e d in de 
stedelijke scholen leek hem toch 
geen goed voorbeeld van dit pnnaep 
Willockx verklaarde echter formeel 
dat hij niets had tegen de scholenpoli-
tiek van de stad Hij vond het echter 
wel bevreemdend dat het zomaar 
weer aan de pnvesektor uitbesteed 
werd Vooral toen bleek dat in de 
dossiers de nota die moet uitleggen 
waarom dit werk nu met in eigen 
beheer kan een gestencilde nota was 
zonder enige motivatie zonder onder
tekening en zonder advies Willockx 
vroeg zich dan ook af of er wel iets 
onderzocht was Tegen de aankoop 
van de lamp>en bracht hij niets in De 
schepen antwoordde hier zeer lako-
niek op dat het onmogelijk is tegelijk 
voor en tegen een bepaaM punt te 
stemmen en dat er op zijn bureau 
een hele doos met adviezen staat 
Adviezen die iedereen mag komen 
inkijkea En dat zijn allemaal „eigen 
beheer fiches" 

Syndikale premie 
Raadslid Bergers vroeg zich af of 
deze syndikale premie met van aard 
zou zijn elke vakbondswerking onmo
gelijk te maken Hem was immers ter 
ore gekomen dat heel wat van die 
(xemies bij de vakbond bleven han
gen en dus met b j de rechthebbende 
terechtkwamen De truuk is de vol
gende De premies van de jaren 77 
en 7 8 worden door de syndikaten 
zelf uitbetaaki 44 % door A C O D 
4 4 % door CCOD en 1 2 % door 
ACLVB ZIJ moeten dit betalen aan 
iedereen die m 7 7 of 7 8 lid was van 

zo'n erkende vakbond Was er ie
mand geen hd, dan kan de vakbond 
de F>remie bijhouden Nu voegen de 
vakbonden er nog een keline voor
waarde aan toe Je moet ook nog lid 
zijn in 81 Vermits er wel enkele 
mensen zijn die nu geen lid meer zijn 
knjgen ze geen premie hoewel ze er 
wettelijk recht op hebben Klachten 
hielpen met 

Bijgevolg vroeg Bergers aan schepen 
De Meyer of hij niet bij zijn kollegas 
van de gemeenschappelijke aktie kon 
gaan bemiddelen Per slot van reke
ning moet de stad toch bekommerd 
zijn voor eigen personeel De sche
pen had begnp voor het standpunt 
van Bergers maar vreesde dat het 
met de taak van de werkgever was 
om zich te mengen in de relatie van 
de vakbond en de werknemer 

Demagogie 
Bergers had gehoord dat de stadskas 
na 1 juni leeg zou zijn, en wat erger is 
dat er geen geld meer in kas zou ko
men Spijtig genoeg zou dit de jaren
lange waarschuwingen van de VU 
bevestigen Bergers stelde dan ook 
een aantal zeer precieze vragen In 
hoeverre zijn de geraamde ontvang
sten juist gebleken zijn er kasmoeilijk 
heden waren er al voorschotten no
dig van in januan, hoeveel kosten die 
voorschotten, knjgt men rxjg voor
schotten en wanneer komt de grote 
lening Prompt kreeg hij het woord 
demagogie maar het hoofd geslin
gerd, en weinig hoffelijk. Waarop 
Schiltz antwoordde dat het de 
speech was die Eyskens voor enige 
maanden gesproken zou kunnen heb
ben Enigszins aangeslagen repliceer
de de schepen dat het hier het parle
ment met was Vervolgens Er is met 
de minste reden tot paniek Elk jaar 
knjgt de stad een kredietopening bij 
het gemeentekrediet in afwachting 
van eigen inkomsten Dit jaar was de 
stad verfjiicht een extra overgangs
krediet van 3 miljard 700 miljoen te 
vragen voor de afk>ssing van een 
lening op 4 maart De grote lening 
van 11 miljard kan enkel met de 
toestemming van de voogdijministers 
Die toelating zal pas komen nadat de 
grote anti knsislemng is gejslaatst 
Waarschijnlijk pas in het najaar Bijge

volg moeten we nog lenen bij het 
gemeentekrediet Dat gebeurde op 
24 apnl De rentevoet bedraagt 
17 % Elders lenen v b buitenland 
mag niet Aangenaam is dat met het 
Gemeentekrediet ziet trouwens haar 
geld ook met graag afvloeien naar de 
normale werking i p v naar investenn 
gen De andere grote steden hebben 
hetzelfde probleem Er is dan ook een 
gezamenlijke vergadenng Samen 
moet er 25 miljard geleend worden Er 
IS dus geen reden tot paniek Meer is 
er met te zeggen' Volgens Bergers 
heeft de schepen hiermee bevestigd 
dat hij voor de toekomst geen enkele 
zekerheid heeft Schiltz voegde er 
aan toe dat hij reeds lang op hoog ni
veau het probleem verdedigd had De 
minister van financieen heeft dit afge
wimpeld met de opmerking dat iedere 
dag zijn eigen zorgen heeft en dat er 
later wel gezien zal worden De stad 
zou echter geen toegang tot het 
buitenland knjgen Schiltz betreurde 
het verder dat de precieze vragen 
van Bergers slechts een algemeen 
antwoord hadden gekregen De V U is 
echter wel tevreden met een ant 
woord tijdens de volgende zitting 

A n t w e r f j e n 
naar D iksmu ide 

Autobus vanuit Antwerpen naar Diks
muide Inlichtingen De Zeven Zalighe
den Sleutelstraat 2 2000 Antwerpen 
(031-340586) 

De reakte op P W en VU-banken 
kon men gerust verontwaardigd noe
men Mag de bevolking dan niet we
ten hoe ernstig de toestand is vroeg 
de PVV In een demokratie is het 
essentieel dat de vertegenwoordi
gers van de gemeenschap op ieder 
ogenblik de precieze toestand ken
nen stelde Schiltz U hebt toch wel 
een balans vroeg Bludts (PVV) 
Van Passen krabbelde wat terug had 
het over misverstanden en paniek die 
vermeden moest worden en dat hij 
de toestand wel kende maar dat dat 
toch met naar buiten uit mocht Tot 
slot stelde Schiltz voor dat de sche
pen dat maar eens aan de Bankkom-
missie moest gaan vertellen 

Thor Bergers 

Volksunie afdeling Putte huldigde vlag in 
Tijdens het arrondissementeel VU-bai 
in zaal De Ster te Putte werd de 
nieuwe afdelmgsvlag van deze fusie
gemeente ingehuldigd Putte-Beerzel 
Peulis-Grasheide was de laatste ge
meente waann de Volksunie een aktie-
ve afdeling moest uitbouwen Nu be
staat de afdeling er een jaar en kent 
een expansieve bloei 

Voordat de Vlaamse Nacht van Putte 
werd ingezet hiekl men door Putte-
dorp een optocht met de 23 partijvlag 
gen van het arrondissement met de 
majoretten en de Voksuniefanfare 

Kempenland van Nijlen Tal van VU-
verantwoordelijken stapten mee op 
waaronder senator Wim Jonssen 
volksvertegenwoordiger Joos Somers 
en de leden van het arrondissements-
bestuur De optocht genoot een ruime 
publieke belangstelling 

De eigenlijke vlagovertiandiging had 
plaats in zaal De Ster Daar overhan 
digde nationaal VU-voorzitter Vik An 
ciaux de vlag — de Vlaamse Leeuw 
symbool van de echte Vlaming — aan 
Fnda Huyienbroeck-Van Inthouedt de 
Putse V U voorzitster 

Voorzitter Anciaux was fier deze nieu
we vlag te mogen inhuldigen met de 
leeuw als standaard Hij hoopte dat 
iedereen achter die vlag zou kunnen 
gaan een vlag en een leeuw die van 
grote betekenis zijn voor Vlaanderen 
Anciaux pakte ook andere problemen 
aan zoals het staaldossier Hij maakte 
hier bekend dat andere partijvoorzit
ters een openbaar debat voor de tv 
blijkbaar met aandurven wat de BRT 
ondertussen bevestigde Ook kreeg hij 
heel wat applaus toen hij een staats
schuld van zowat 70 000 fr per Vla
ming aankloeg 

ANTWERPEN 
JUNI 

18 MECHELEN Gespreksavond over het aktuele probleem „De te
werkstelling en dan specifiek m het Mechelse" Om 20 u 30 in de 
kleine zaal van de Stedelijke Feestzaal Botermarkt Organisatae 
Berthouderskrmg 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 Orgamzate 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 

20 BOOISCHOT-SCHRIEK Guldensporendansfeest om 21 uur in 
de magazijnen van Karel Heylen Aarschotsebaan te Booischot 
Orkest The Pirots Inkom 80 fr 

24 DEURNE Debatavond over Geaktualiseerde VU-standpunten 
inzake onderwijs door kamerlid Willy Kuijpers Om 20 u 30 in 
lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan Organisatie VU-arrondisse-
ment Antwerpen 

26 BORGERHOUT Guldensporenvienng onder het motto Zoveel 
appels aan die boom Om 20 uur in het Kultureel Centrum Hof 
ter Lo Noordersingel Toegang gratis 

27 WOMMELGEf^d Sintjansfeesten De Vlaamse Vnendenknng 
neemt deel Van voor en door de Wommelgemse verenigingen 

JULI 

11 

HOVE Reis naar Frans Vlaanderen 250 fr per pers en 1 0(X) fr 
per gezin Vertrek om 6 uur Lauwereisplein Terug rond 23 uur 
Verdere ml bij W Nollet Wouwstraat 82 tel 556546 
WOMMELGEM VU en VUJO hebben hun kraam op de 
Jaarmarkt Vlaggen stickers, boeken enz„ 
WOMMELGEM Zangavond in „Den Klauwaert" Boodschap van 
Bart Vandermoeren Jos De Houwer algemene leiding Inkom 
gratis 

î inii/©L 
KEMPENSE iSOLATIEFABRIEK 
Een vooraanstaande f i rma in de isolatiewereld 
werf t aan 

VERTEGENWOORDIGER 
voor prospektie en bezoek aan onze klienteel in de 
sektor W -Vlaanderen, Henegouwen, Namen, N -Frank
rijk 
Vereisten • perfekt tweetalig, 

• ervaring m de bouwsektor met voorkeur 
voor isolatietechnieken, 

• vlot m de omgang, 
• woonachtig m het centrum van de te 

bewerken sektor 

Voor deze vereisten bieden wij een goed salaris, wagen 
van de firma, onkostenvergoeding, extra voordelen 

Gelieve uw kandidatuur met volledig curriculum vitae te 
zenden aan 

KEMISOL pvba 
t a v de h Driesen 
Wishagenstraat 6 
3100 HEIST OP-DEN BERG Adv 104. 

Rupelstreek te voet 
naar Diksmuide 
Om de jaarlijkse bedevaart naar Diks 
muide wat meer zin te geven heeft een 
Vlaamse kern in de Rupelstreek de 
idee opgevat de 125 km naar de 
IJzertoren vanuit Boom te voet te 
overbruggen Op deze manier trach 
ten we door ons voorbeeld de laksheid 
los te weken en een bijdrage te leve
ren om het Vlaams bewustzijn wakker 
te schudden in de Rupelstreek en 
langsheen de reisweg De eerste uitga
ve van deze voettocht zal starten op 
donderdagavond 25 juni om 21 uur 
We vertrekken vanuit Nele te Boom 
over Dendermonde en Wetteren Na 
65 km wordt Gavere bereikt rond 15 
uur waar we in gasthof t Peerdeke 
kunnen genieten van avondmaal over 
nachting en ontbijt Zaterdagmorgen 
om 5 uur beginnen we de tweede trap 
van 40 km naar Lichtervelde-Torhout 
waar we rond 18 uur toekomen in 
hotel Gravenhof voor avondmaal 
overnachting en ontbijt s Zondags 
vertrekken we om 5 uur voor de 
laatste 20 km zodat we het sekreta-

riaat aan de bedevaartweide bereiken 
om 9 u 30 waar gelegenheid is tot 
verfrissing Tijdens de plechtigheid zijn 
voor de voetgangers zitplaatsen voor 
zien De terugreis naar Nele ge
schiedt met een autobus Er is om de 
10 km een rustpauze voorzien Tevens 
zal een wagen en een kamionette de 
voettocht vergezellen 
Voor niet voetgangers naar de IJzer
bedevaart wordt een autobus inge
legd die aan Nele te Boom om 7 uur 
vertrekt De pnjs voor de autotxjs 
bedraagt 160 fr per persoon kinderen 
tot 14 jaar 120 fr 
Voor inschnjvingen en inlichtingen zo
wel voor de voettocht als voor de 
autobus kan men terecht bij Nele 
Wilgenstraat l a 2650 te Boom elke 
donderdag vanaf 20 uur s zaterdags 
vanaf 19 uur en s zondags vanaf 10 
uur of bij Luaen Van Acker Pierstraat 
425 2638 Reet of bij Paul Wellekens, 
Albert Servaeslaan 13 2638 Reet tel 
031/882201 

P Wellekens 
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22 -m Wij in de Volksunie 

Vakantiemaanden = komkommertijd, 
niet te Wommelgem! 
Sint-Jansfeesten 
op 28 juni 
Vlaamse Vnendenknng neemt deel 
aan deze feesten Leden en symp>ati-
zanten worden zeker in onze stand 
verwacht Met een hamer slaan kan ie
dereen, en vijf frank in een kommeke 
water gooien ook Beurtrol voor ons 
kraam is zo goed als volzet maar nog 
enkele kandidaten zijn welkom voor 
zondag Neem kontakt met Rudi Le-
mouche Eikenlaan 57 te Wommelgem 
zo u nog de mogelijke gaten wilt (kunO 
stoppen Vanavond nog doen' 
Jaarmarkt op 
maandag 6 juli 1981 
Na het sukses van vorig jaar zullen wij 
nu ook weer aanwezig zijn op deze 
jaarmarktdag V U en VUJO vragen 
dan ook aan onze leden en sympatn 
zanten met na te laten eens een be
zoekje te brengen Wij verkopen fiets-

wimpels, stickers, sleutelhangers, par-
keerschijven en boeken Tot k i j k " 
11 juli, zangavond 
in Den Klauwaert! 
Zoals ieder jaar zal Den Klauwaert 
weer barsten van entoesiasme Tijdig 
aanwezig zijn is noodzaak i Voor deze 
beloftevolle avond staan borg Jos De 
Houwer (de ortolaan) heeft algemene 
leiding en begeleiding Bart Van Der 
Moeren brengt een 11-juliboodschap 
Lieve Van Den Bergh jxezenteert op 
haar eigen p>erfekte wijze de avond 
Zangbundel kost 50 fr Aanvang 
20 uur Toegang grabs 
Voetbalploeg 
„De Klauwaerts" 
Stichtingsvergadenng op 11 juni 1981 
Er werd nu overgegaan tot een geor-
ganizeerde voetbalploeg Een bestuur 
werd verkozen het belang en de 
noodzaak van een nodige verzeke

ringspolis werd ingezien en uitgewerkt 
Hierna volgen namen en funkties van 
bestuur, en nog enkele mfichtmgen 
voorzitter Jef Dauwen. Torenstraat 3 1 . 
sekretans Etienne Swaans. St-Oa-
miaanstraat 136. penningmeester Erik 
Luyckx. A Mortelmansstraat 53. 
|3k>egverantwoordelijke Ward Her-
bosch Kastanjelaan 4 ereleden Herm 
Vande Weghe Tertiagelaan 8. Jef Van 
Haesbroeck, Kempenlaan 29, Paula 
Pelkmans, St-Damiaanstraat 136, spe
lers kandidaat-spelers kunnen zich 
vanaf fieden laten inschnjven op het 
sekretanaat of in Den Klauwaert Das-
straat 23, verzekenng voorlopige bij
drage 200 fr Os ook lidmaatschap van 
de klub). erelemden 500 f r , of meer, 
dit naar godsvrucht en vermogen, gif
ten te bezorgen aan adressen boven
genoemd Bv een eerste matchbal 
werd geschonken door Paula Pelk
mans Voorbeeki na te vo lgen ' i 

Kamerlid Joos Somers: 

„Mechelen, 
een sociaal-ekonomisch noodgebied" 
De Berthoudersknng Groot-Mechelen 
nodigt u uit om aanstaande donderdag 
18 juni om 20 u 30 aanwezig te zijn in 
de konferentiezaal van de nieuwe ste
delijke feestzalen Botermarkt te Me-
chelen op haar zesde gespreksavond 
met als onderwerp 

Waarom wordt Mechelen een sociaal-
ekonomisch noodgebied ' 
En wie IS daarvoor verantwoordel i jk ' 
Kan een waarachtig krisisberaad hier
aan iets verhel f jen' 

Gastspreker is volksvertegenwoordi

ger Joos Somers 

Waarom wordt Mechelen nu meer en 
meer een ekonomisch noodgebied ' 
Waarom groeit de werkloosheid te 
Mechelen en in ons arrondissement 
onrus twekkend ' Wie is verantwoor
delijk voor de groeiende achteruitgang 
van onze middenstand, de zelfstandi
gen en de K M O ' s ' Kan d.i verholpen 
w o r d e n ' Welke maatregelen moet 
men nu dnngend treffen om te redden 
wat er nog te redden va l t ' Waarom 
komt er in onze Stad geen echt knsis-
beraad onder alle verantwoordelijken 

UNIVERSITAIRE INSTELLING 
A N T W E R P E N 
De Rector deelt mede dat de volgende 
leeropdrachten vakant zijn 

1. Departement Farmaceutische 
Wetenschappen: 

"Elementen van 
bedrijfseconomie" ̂ ^5 u) 
2. Departement Politieke 

en Sociale Wetenschappen: 

"Groepsdynamica 
1 e n 2 " (40 u). 
3. Departement Geneeskunde: 

"Bijvorming 
iiuisartsgeneesicunde" 
4* doktoraat Geneeskunde 4 leeropdrachten 
van 3 jaaruren. 

De samenvoeging van deze opdrachten tot een volle
dige opdracht van 5 jaaruren of meer is uitgesloten 
Gelet op de specificiteit van deze opdrachten besliste 
de Raad van Beheer deze opdrachten open te stellen 
bij voorkeur voor kandidaten die minstens 10 jaar als 
huisarts gevestigd zijn, over m nimum Sjaren 
onderwijservanng in huisartsgeneeskunde beschikken 
en vertrouwd zijn met het begeleiden van discussie
groepen studenten geneeskunde 
4. Kandidatuurstelling: 
Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht 
gebruik te maken van de daartoe verplichte sollici
tatieformulieren en deze aangetekend of persoonlijk 
over te maken aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen, Direktie Personeel, Universiteitsplein 1, 
2610 Wilrijk, VÓÓR 17 AUGUSTUS 1981. 
Bedoelde formulieren kan men aanvragen bij deze 
direktie (tel 031/28 25 28 toestel 138) 

5. Nadere informatie: 
1 Prof A HAEMERS, toestel 303 
2 Prof J -LAUWERS, toestel 470 
3. Prof H JANSSENS, toestel 337 

van welke sektor of van welke strek
king o o k ' Worden we misleid door 
.schijnbewegingen" van de traditionele 
krachten en verantwoordelijken m 
onze s t a d ' Kan een konsekwente 
inzet voor Vlaams zelfbestuur kis van 
de strukturen van een unitair-Belgi-
sche schijnstaat een antwoord geven 
op onze ekonomische moeil i jkheden' 
Deze gegevens wil kamerlid Joos So
mers ontleden Op de gestekte vragen 
en op uw persoonlijke vragen zal de 
gastspreker van de Berthioudersknng 
Groot-Mechelen samen met u een 
antwoord trachten te formuleren en de 
besluiten trekken 

Mechelen naar 

Diksmuide 
Ook dit jaar worden weer .autocars" 
ingelegd op 28 jum 1981 naer de 
IJzerbedevaart te Diksmuide 

De bijeenkomst is aan de .London 
Taverne", waar s tp t wordt vertrokken 
om 7 u 

De terugkomst in Mecfielen is voor
zien rond 20 u 30 Na de bedevaart 
worden haltes voorzien in Brugge en 
Gent De pnjs per persoon is 240 fr al
les inbegrejsen (befialve mkom op de 
weide) Inschnjvingen in het kikaal 
«London Taverne", Vijfhoek 2, ts ver
plicht 

Personen die m Diksmuide kunnen 
meewerken aan de „ordedienst" kun
nen eveneens hun naam ojsgeven m 
hogergenoemd kikaal — m dit verband 
verwacht het Uzerbedevaartkomrtee 
een speciate inzet van de Mecheiaars. 
Alle inlichtingen tel 015/4115.98 en n 
het ttikaal 

Guldensporenviering 
te Mortsel 
Het gemeentebestuur van Mortsel no
digt langs deze weg de ganse bevol
king uit op de Guktensporenvienng die 
dit jaar zal plaatsfiebben als volgt 
• op vnjdag 26 juni 1981 om 20 uur 
in het Mark Liebrecht-centrum (toe
gang gratis) Verwelkoming door de 
heer C F Amssons burgemeester Ge
legenheidstoespraak door de heer 
Prof dr A Verhulst Zang en samen
zang met medewerking van het DF 
koor Die Cierlycke o l v dirigent Fr 
Cuypers en pianobegeleiding door me
vrouw A Gielen 
• op vnjdag 10 juli 1981 om 19 u 30 
in de Heilig Kruiskerk, Te Deutn ge
volgd door het Gebed voor het Vader
land van G Feremans opgeluisterd 
door het DF koor Die Cierlycke o I v di-
ngent G Gregoor met orgelbegetei-
ding door mevrouw N Burmaa 

(meegedeeld) 

OCMW Merksem Gemeente Boechout 
^ e t Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de tian-
wervmg en aanleggen van een 
wervmgsreserve van 
— verpleegkundigen Al 
— verpleegkundigen A2 
— vroedvrouwen 
— verpleegassistenten 
(deze betrekkingen zijn toegan
kelijk voor beide geslachten) 
De kandidatuurstelhngen die
nen vergezeld te zijn van een 
door het gemeentebestuur voor 
echt verklaard afschrift van het 
vereiste diploma of getuigschrift, 
en van een bewijs van goed zede-
bjk gedrag 
Nadere inlichtmgen In verband 
met de aanwervingsvoorwaar-
den en de in te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege-
Img zijn te bekomen bij het per
soneelsbureau Jaak De Boeck-
straat 3-11 te Merksem (tel 
4575.80 - toestel 21) 
De eigenhandig geschreven aan
vraag voor voornoemde betrek
king dient bij een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer S Smits, voorzitter van het 
OCMW, uiteriijk op 1 juh 1981 toe 
te komen 
Mogen WIJ U verzoeken een 
proefnummer, waann deze aan
kondiging verschijnt, te zenden 
aan de personeelsdienst van het 
OCMW Merksem, ter attentie 
van de h. W. De Locht 

(Adv. 106) 

vu-Hoboken 
in het nieuw 
Hier de definitieve taakverdeling van 
de afdeling Hoboken 
Voorzitter Frangots Vermeiren, on
dervoorzitter Boudewijn Valkaert se
kretanaat Denise CuyjDers ass sekre
tanaat Jean-Pierre Derden, penning
meester C3em De Ranter ( X Ï M W 
Lode Van C^amp, propaganda Jos 
Meeus organizate Jaak De Backer, 
voorz. Jan Peetersknng Akus Be
sbrugge sekret Jan Peetersknng 
Marteen Bryssinck. fraktieleider Al-
fons Cnck bestuursleden Jos Van 
den Nieuwenhof. Theo Vercauteren, 
Joacfum Gerio 

Edegem 
VNSE per bus naar de Uzerfoedevaart 
Daarna tiezoek aan Damnne en Lisse-
wege Vertrek om 7 u 45 aan Dne 
Eiken. Dne Eikenstraat 128 Terug rond 
19 uur 
Leden VNSE 150 f r , met-leden 200 fr 
Kinderen 50 fr 
Inschnjven bij Herman Dhondt B Van 
Orteyptem 2. 0 3 1 ^ 5 4 3 5 of m tekad 
Dne Eiken 

Vakante betrekkingen 
— één betrekking van geschool
de arbeider A, met specializatie 
tuinier (bomensnoeier) 
— vier betrekkingen van onge
schoolde arbeider 
— één betrekking van schoon
maakster 
Alle met het oog op een vaste 
benoeming 
De sollicitaties dienen, samen 
met de vereiste stukken, aange
tekend te worden gestuurd aan 
het kollege van burgemeester en 
schepenen, vóór 15 juh 1981 
Alle inlichtingen zijn te ver
krijgen op het gemeentesekreta-
naat, tel 031-55.2016 

(Adv. 105) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn van Antwerpen 
Plaatsen van hovenier 
en loodgieter 
De bedieningen van hovenier en 
van loodgieter worden open-
verklaard 
(3elet op de juridische bezwaren 
staat de bediemng van loodgie
ter enkel op)en voor mannelijke 
kandidaten 
Bruto-aanvangswedde 29039 fr 
of 30 052 f r naar gelang de kandi
daten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage 

Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden 

Diplomavereisten getuigschrift 
van lager secundair technisch 
onderwijs (tuinbouw) voorheen 
diploma A3, A4-1 of B6/Ba ofwel 
vijf jaar praktijk in tuinbouw 
voor de bediening van hovenier 
en in loodbewerking voor de be
diening van loodgieter 

Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en 
deze van 40 jaar niet overschre
den hebben op 207 1981 Toepas
sing der wetten van 3.81919, 
2751947 en 2771961 
Inschnjvingsrecht 120 fr 

Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling-
Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39 te Antwerpen (tel 
310970-3^9835) 

De aanvragen dienen op het se
kretanaat, Lange Gasthuisstt-aat 
33 te Antwerpen toegekomen te 
zijn mterlijk op 2071981 

(Adv. 107) 

lepel & vork... 
Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-734945 
Kom és bmnen waar Vlamin
gen thuis ajn 

Hertierg 

„De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
hoek Nabonalestraat) 
Antwerpen 
Td 031/340586 
Mogelijkheid tot kleine etentjes 

^of ten C'cnlioorn 
jL^ ' ' ^ Restaurant 
• * J Feestzaal Café 

r^^ J Uitbating: 
r"^^ m E r n a V a n D o o r e n 
• i ^ j k l l Keierberg 25 
1700 Asse Tel. 02/452.95.15 

Maandag gesloten 

Café 't Leeuwke 

Peerdert>aan 63 
WUCHMAAL-PEER 
VU-tokaal 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluibng zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikeniel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014/515148 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag 

18 JUNI 1981 
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FiLMTHEATERsi LeuvBH Haar Diksmuide 
Studio 

PROGRAMMA 
VAN 19 TOT 25 JUNI 1981 

LEUVEN 1 
14u KT 

Walt Disney 
GOOFY EN DONALD 
Olympische Superstars 

16 u Derde week KT 
Sissy Spacek (Oscar 1981) 

COAL MINER'S DAUGHTER 

1 8 u 15 KMT 
David Hamilton 

BILITIS 

20 u Derde week 
DOLBY STEREO 
HEAVEN'S GATE 

van Michael Cimino 

KNT 

2 2 u 3 0 KNT 
BILITIS 

Een nieuwe kopij 
Engelse versie 

24 u KNT 
Grote Pnjs U C C 1981 

DE KUDDE 
van Z. Okten en Y Guney 

LEUVEN 2 
14 u Vijfde week KNT 
Angie Dickinson, Michael Came 

DRESSED TO KILL 
van Brian de Palma 

16 u Tweede week KNT 
James Farenbno, 
Mekxdy Anderson 

DEAD AND BURRIED 
van Ronald Shusett (Alien) 

18 u Zesde week 
Agatha Chnstie's 

THE MIRROR CRACK'D 

KT 

20 u Vijfde week KNT 
Angie Dickinson, Michael C^ne 

DRESSED TO KILL 

22 u Tweede week KNT 
James Farentno, 
Mekxiy Anderson 

DEAD AND BURRIE^D 

24 u KT 
Burt Reynolds 

Lesley-Anne Down, David Niven 
ROUGH CUT 

van Burt Reynokis 

TERVUREN 
Zondag 1 5 u 

Walt Disney 
JUNGLE BOOK 

KT 

Vnjdag, zaterdag. 20 u. 30 
Zondag 18 a 
Dinsdag, woensdag, 
donderdag 20 u 30 KT 

(joldie Hawn 
PRIVATE BENJAMIN 

(Een vrouw voor het leger) 

Zondag, maandag, 20 a 30 KT 
Qaude Brasseur 

Bngitte Fossey, Sophie Marceau 
LA B O U M 

van Claude Pinoteau 

TIENEN 
KT Zondag 15u. 

Maandag, dinsdag, 20 u 30 
Terence Hill, Bud Spencer 

WATCH OUT. WE'RE M A D 
(Opgepast hier wordt het heeO 

Vnjdag, zaterdag, zondag, 20 u 
Woensdag, donderdag, 2 0 u 30 

KT 

Tatum O'Neal (Paper Moon) 
Knsty McNichol 

LITTLE DARLINGS 
(Die lieve schatjesO 

Vnjdag, zaterdag, 22 u KT 
Zondag, 17 u en 2 2 u 
Bngitte Fossey, Claude Brasseur 

LA B O U M 
(De Fuif) 

van Claude Pinoteau 

Zoals vonge jaren wordt alles gecen-
tralizeerd bij SVO Panjsstraat 34 Leu
ven tel 016-23^412 van 8 tot 18 u op 
de werkdagen 's zaterdags van 14 tot 
17 u open 

Ook de groepen of gemeenten, die 
zelfstandig een bus inleggen en ze met 
volledig bezet ofwel overbezet knjgen, 
kunnen bij SVO misschien een opk>s-
sing vinden voor hun probleem (Geza
menlijk vertrek Oude markt Leuven, 
om 7 u 30 

Pnjs 275 fr voor volwassenen en 
150fr voor kinderen tot 14 j fooi 
inbegrepen 

Voor het Hageland zorgt Davidsfonds-
Hageland met als kontaktpunten, t j -
dens kantooruren Dienst Leefmilieu, 
gemeentehuis van Betekom, tel 
016-566103 Na 18u Gewestvoorz. 
Swinnen, Keiberg te Zichem, tel 
013-772808 

Andere kontaktadressen zijn 
Aarschot Boekhandel Meulenbergs, 
Schaluin 74, tel 5 6 9 3 ^ 
Bertem Raf Vanderdonkt Ck)rt)ielaan 
29, tel 488613 
Biertjeek Herman Van Autgaerden, 
Waterstraat 16 tel 4 6 ^ 3 2 
Herent mevr Dedeken, O-L-Vrp lem 
91 , tel 229677 
Hevertee Guido Depaepe, Pater üe -
venslaan 7 tel 235497 mevrVande-
voorde, Pakenstr 10, tel 22.4513, 
Wuyckens Emiel, Middelweg 21 , te l 
224187, Plet Ovaere, St-Jansberg-
steenw 47, tel 2Z21 00 
Kessel-Lo Wim (Delis, Abdijlaan 24, tel 
256530. C^fe De Knng, Jozef Pier-
restr 74, tel 252758 Andre Vanhoof. 
Overwinningsstr 24, tel 252014 
Kortenberg P Vandendorpe. Leuven-
sesteenw 164 
Leuven SVO, Panjsstr 34. te l 
232412 W V G Kiekenstraat 1. tel 

230482 
Linden Paul Van Oyenbrugge Nach-
tegalenstr 38. tel 253946 
Loonbeek Jos Trappeniers, Vrangs-
berg 10, tel 471650 
Oud-Hevertee Bert Hamels, Bogaer-
denstr 13 
Tervuren Jan Vandevelde, Parklaan 
43, t e l 02-76741 02 Jons Depre Brus-
selsesteenw 224 
TOdonk P Vertjelen, (Daubergstr 2, tel 
601209 
Tremek) Wilfned De Goeyse Lange-
vennestr 3, B a ^ tel 564001 
Vossem Frans Trappeniers, Treuvel 
24 
Werchter Rob Ceuppens, Beverlaak 
22. tel 600229 
Wilsele Luk O i l l e t Martelarenlaan 5. 
tel 445902. Vital Geeraerts, L Wou-
tersstr 33 tel 230482 
Wijgmaal Rudi Bollaerts. Rotselaarse-
steenweg 112 
WInksele Armand Van Laer Dienks-
groebe 3. tel 488321 

Keuze reiswegen 

Er zal keuze zijn tussen volgende 
reisroutes 
a) Terug rechtstreeks Leuven vertrek 
uit Diksmuide om 15 u 
b) Via Frans-Vlaanderen (met bezoek 
aan Kassei. St-Omaars. Kemmelberg 
en heel de omgeving) Vertrek uit 
Diksmuide om 14 u 
c) Vertrek uit Diksmuide via kust om 
1 4 u 
d) Via leper met vertrek uit Diksmuide 
om 1 5 a 

Opvang te leper door de plaatselijke 
V O S voor de rondleiding en om 
1 7 u 3 0 de _WereWvrede''-plechtig-
hetd" mee te makea georganizeerd 
door VOS-West-Vlaanderea 

BRABANT 
JUNI 

18 

19 

20 

27 

28 

28 

MEISE-WOLVERTEM-OPPEM (Gemeenteraadszitting in ge
meentehuis te Wolvertem Tainjke VU-voorstellen en tussenkom
sten Toegang vnj 

LEUVEN (ArrJ Arrondissementsraad om 20 uur in lokaal 
„Goudsbloem" Gk>udsbloemstraat 50 Agenda voortjereiding 
gemeenteraadsverkieangen en Vredesfietsling. 11-juli aktIVlte^ 
ten 

VILVOORDE Info-stand van het F W op de kultuurmarkt van 
Vilvoorde 
MEISE-WOLVERTEM-OPPEM Guldensporenvienng m de 
Sportschuur te Wolvertem met prof Herman Mertens als 
gelegenheidsspreker en de Dendermondse volkskunstgroep 
Reynout Samenzang Kaarten 50 fr bij Maurrts Passchyn, 
Vilvoordsesteenweg 81 Tel 2696935 
MEISE-WOLVERTEM-OPPEM Vertrek met bus naar de IJzer
bedevaart Inl en inschnjvingen bij Theo C^mere Mechelbaan 32 
Tel 2692952 

DIEGEM Toch naar Diksmuide met bua Inschnjvmgen t>estuurs-
leden Pnjs 200 fr volw, 1(K) fr voor kinderen, minder dan 14 jaar 
Vertrek om 7 uur op Decocqplein, om 7 u 15 aan de kerk m 
Macfielen. 

JULI 

LIEDEKERKE 11 juli-herdenking om 20 u in sportschuur Daat-
met Spreker Rik Boel, optreden van Alkuone harmonie en zang
koor 

Het Vlaamse Kruis-Tienen: 
een voorbeeld! 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons 

s c h i l d e r i j e n 
l us t re r i e 

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 O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u Maandag gesloten 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

De afdeling Tienen werd gesticht op 
5 november 1980 en startte onmiddel
lijk met een hulpakbe ten voordele van 
de slachtoffers van de aardbeving in 
Italië Met bescheiden middelen doch 
met de medewerking van plaatselijke 
radiozenders, de VAB-VTB Tiense zie
kenhuizen, verschillende verenigingen 
en taInjke vnjwilligers was het moge
lijk om na een week 5 ton klederen 
80 dekens tientallen kg voedingsmid
delen en 37 000 fr door bemiddeling 
van Oostpnesterhulp en de afdeling 
Leuven van het Vlaamse Kruis, aan de 
slachtoffers te bezorgen 

Onze eerste kursus EHBO telde 33 
deelnemers en overtrof onze ruimste 
verwachtingen 
Zonder enige subsidie van de over-

Gemeente HAACHT 
De betrekkingen van één klerk 
en één opsteller zijn te begeven 
bij het gemeentebestuur van 
Haacht 
De kandidaten moeten voldoen 
aan volgende voorwaarden 
— Belg zijn, 
— de burgerlijke en politieke 

rechten gemeten, 
— van goed gedrag en zeden 

zijn, 
— voldaan hebben aan de miü-

tiewetten (voor de mannehjke 
kandidaten), 

— hchamelijk geschikt zijn — dit 
zal bhjken mt de verklaring 
van een geneesheer door het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen gelast met het me
disch onderzoek, 

— 18 jaar oud zijn en de leeftijd 
vtin 45 jaar met overschreden 
hebben op de uiterste datum 
van het indienen der kemdi-
daturen. Deze leeftijdsgrens 
geldt met voor de kandidaten 
die voldoende diensten ge
presteerd hebben m openba
re machten waardoor op de 
leeftijd van 65 jeiar, na 20 pen-
sioenaanspraaJc verlenende 
dienstjaren, het jjensioen-
recht ontstaat ten laste van de 
Omslagkas voor Cïemeentelij-
ke Pensioenen, 

— het Koninklijk Besluit van 
21 mei 1964 tot koördmatie 
van de wetten betreffende het 
personeel van Afnka gewij
zigd door de wet van 22juh 
1969 zal toegepast worden, 
evenals de samengevatte 
pnonteitswetten van 3 augjis-
tus 1919 en 27 mei 1947. 

Voor klerk I 
— houder zijn van een diploma 

of studiegetuigschrift van la
ger secundair onderwijs of 
van elk ander dat tenminste 
gelijkwaardig is aan het geho
mologeerd diploma van lage
re secundaire studies, de di
ploma's en getuigschriften 
aan voormelde studies gelijk
waardig, zijn deze die voor de 
wervmg van het njksjjerso-
neel worden aanvaard, 

— slagen m een bekwaamiheids-
eksamen waarvan het pro
gramma als volgt werd vast
gesteld 

Schriftelijke proef 
Nederlands (Opstel, diktee), Fle-
kenkunde (Traditionele of mo
derne vinskunde). Aardrijkskun
de van België, C]^schiedenis van 
België V6uiaf 1830, Gemeentewet 
(Eerste begrippen) 
Mondelinge proef 
Onderhoud over onderwerpen 
van algemene aard 
Voor opstelleri 
— houder zijn van een diploma 

of studiegetuigschrift van ho
ger secundair onderwijs of 
van elk ander dat tenminste 
gelijkwaardig is aan het geho
mologeerd diploma van hoge
re secundaire studies, de di
ploma's en getuigschriften 
£ian voormelde studies gelijk
waardig, zijn deze die voor de 
werving van het rijksperso
neel worden aanvaard. 

— slagen in een bekwaamheids-
eksamen waarvan het pro
gramma als volgt werd vast
gesteld 

Schriftelijke proef 
Seimenvatting en kommentaar 
van een voordiacht over een on

derwerp van algemene aard. 
Aardrijkskunde van België en 
aangrenzende landen. Geschie
denis van België, Grondwet, pro
vincie- en gemeentewet 

Konversatieproef 
Onderhoud over onderwerpen 
van algemene £iard 
De kandidaturen moeten onder 
aangetekende omslag ten laatste 
op 25 juni 1981 bij het bestuur der 
posterijen afgegeven, gestuurd 
worden aan de heer burgemees
ter van 2840 HaïichL 

Zij dienen vergezeld van volgen
de stukken die bevestigen dat 
atin hoger vermelde voorwaar
den voldaan werd 

— een uittreksel uit de geboorte
akte, 

— een getuigschrift voor goed 
zedelijk gedrag bestemd voor 
een openbaar bestuur, 

— een getuigschrift van natio
naliteit, 

— eventueel een getuigschrift 
van militie, 

— eventueel pnonteitsattesten 
en attesten betreffende in 
openbare machten gepres
teerde diensten, 

— een afschrift van diploma of 
studiegetuigschrift 

De benoeming gebeurt op proef, 
met een proeftijd van één jaar, 
met benoeming alsdan in vast 
verband, tenzij ongunstig ver
slag van het kollege 

Op bevel: 
De sekretaris De burgemeester 
H. Van Leemputten A. Le Roy 

Adv. 102 

heid beschikt de afdeling Tienen van 
het Vlaamse Kruis reeds over een 
ziekenwagen een reanimatiepop en 
ander hulpmateriaal 
Praktisch elke zondag wordt de zie
kenwagen met tjevoegde hulpverle
ners ingezet op hulpposten bij aller
hande sportmanifestaties 
Als volledig belangkize vereniging 
moeten de financiën komen van lidgel
den EHBO-prestabes, ziekenvervoer, 
verkoop van zelfklevers en giften Het 
jaarlijks lidgeld bedraagt 200 fr (eerste 
gezinslid) lOOfr (volgenden), 500 fr 
erelid en 1 000 fr steunend lid Giften 
van 1 000 fr en meer zijn fiskaal aftrek
baar 

Het bestuur: 
Voorzitter Jos Weyne, Leuvenselaan 
43 3300 Tienen. 016-813435 V.c«-
voorzitter Vital Valkeniers, Pottenjstr 
14, Tienen 016-811410 Sekretar ic 
Bert Beelen Leuvenselaan 31, Tienea 
016-81 7780 Penningmeester- Mevr 
Buvens-Hallet G Nieuw Overlaar 38, 
016-81 5892 Plaatselijk afgevaardig
de Robert Uyttebroeck St-Pietersstr 
92, Tienen Vissenaken 016-811465 
Materiaalmeester Jean-Luc Verstre-
pen C ^ t e l w e g 38 Tienen Moni tor : 
Luc Verstrep>en id Hulpposten Pierre 
Janssens. Staatsbaan 192A Lubbeek. 
016-633136 Ledenadministratie. 
Mevr Dewaelheyns-(jovers J , Broe-
dersbk)k 37 Tienen-Hakendover. 016-
788723 Plaatselijke medewerkers: 
Mevr Vandijcke-Tettelin, Nieuw Over
laar 33. Tienen. Schiemsky. W Pete
straat 12. 3350 ünter. (Suido Daenen, 
Asbroekstraat 70. 3430 Zoutleeuw. 
011-780500 
Bankrekening 551-270270058 Het 
Vlaamse Kruis a f d Tienen 

Meise-Wolvertem-
Oppem naar 
Diksmuide 
Vanuit Meee-Wolvertem-Oppem ver
trekt een autobus naar de Uzert>ede-
vaart te Diksmuide Alle inlichbngen bij 
de familie C^mere (tel 2692952) 

Uitslag tombola 
Steenokkerzeel 
Hier de uitslag van de tombola op de 
mgangskaarten van de „BartDecue". die 
plaats vond op 23 mei 1981 De uitslag 
e als volgt 3313 ets Remy V a i Praet, 
1032 koffiezet 3768 eierkoker 4763 
wekker 3264 stnjkijzer 3665 messen
slijper 1685 vnjchtpers 2416 koffie
molen. 4452 haardroger 2333 dozen-
opener 
De pnjzen dienen afgehaald vóór 31 
juli 1981 bij G ArfeuiUe Oerksesteerv 
weg 1, te Meisbroek. 

• V 
18 JUNI 1981 
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Informatiemap 
over omgevingszorg 

Het Vlaams Nationaal Studiecentrum stelde ter gelegenheid van de 
WM-s tud iedag over omgevingszorg een informatiemap over om
gevingszorg • ruimteli jke ordening samen 

Deze informatiemap wordt de geïnteresseerden op eenvoudige 
schriftel i jke of telefonische vraag, gratis toegezonden 
Schri jven of bellen naar Vlaams Nationaal Studiecentrum, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel, tel 02-2194930 

Inhoud van de informatiemap 
Publikaties van Hoofdbestuur Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 

— Een prettige woonomgeving ook voor jou ' 
— Ruimtelijke ordening, zo zit het ineen' 
— Instrumenten van ruimtelijke ordening en stedebouw 

9 plannen van aanleg 
• struktuurp>lanning 

— Ruimtelijke ordening een glazen hu i s ' 
Enkele „doorgelichte' facetten van ruimtelijke ordening 

— Praktische tif)s voor het samenstellen van een tentoonstelling 
over 
• wat IS ruimtelijke ordening' ' 
• wat 18 s tedebouw' 
• wat is een gewestp lan ' 

— Informatie over bouwen en verkavelen 

Deze brochures kan u ook rechtstreeks bij het hoofdbestuur 
Ruimtelijke Ordening en Stedet>ouw aanvragen Zij worden gratis ver 
strekt op volgend adres Hoofdbestuur van Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw Dienst algemeen beleid en ruimtelijke ordening info-sek-
tie Wetstraat 155 te 1040 Brussel tel 02-7368900 - 7369730 -
7339860 - info-sektie bp 3073 

Publikaties van Sekretariaal Stadsvernieuwingskampagne 

— Stadsvernieuwing is ieders zaak 
— Stadsvernieuwingskampagne vormingsaanbod 
— Stadsvemieuwingsbenchten (driemaandelijks info-bulletin) 
Deze brochures en een gratis abonnement op stadsvemieuwingsbe
nchten kan u ook rechtstreeks bij het Sekretariaat Stadsvernieu
wingskampagne aanvragen Zij worden gratis verstrekt 

Adres Sekretanaat Stadsvernieuwingskampagne Jozef H-straat 30 te 
1040 Brussel tel 02-2182899 

Op het Sekretariaat Stadsvernieuwingskamf)agne kan u ook het lijvig 
werk (578 biz) , Stads en dorpsherwaardenng - Een technische en 
jundische leidraad voor het Vlaamse Gewest" gratis verknjgen 
Dit werk is gezien de omvang en het gewicht evenwel met opgeno
men in de VVM-informatiemap 

Publikatie Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw i.s.m andere 
vormingsinstellingen 

In JOUW buurt werken aan de stads- en dorpsvernieuwing Een 
vormingsaanbod in het kader van de stadsvernieuwingskampagne 

Publikatie van Nationaal Instituut voor de Huisvesting 

— Inbreiding derde dimensie voor een woonbeleid 

Deze brochure kan u ook rechtstreeks aanvragen bij het Nationaal 
Instituut voor de Huisvesting Zij wordt gratis verstrekt Nationaal Insti
tuut voor de Huisvesting. St-Lazaruslaan 10 te 1030 Brussel tel 02-
2184570 

Publikatie van Vlaams Staatssekretanaat voor Kuituur, Toerisme, 
en Huisvesting 

— Huisvesting Premies, toelagen en leningen in Vlaanderen 
Deze brochure kan u ook rechtstreeks aanvragen bij het Vlaams 
Staatssekretanaat voor Kuituur. Toensme en Huisvesting Eveneens 
gratis 

Adres Jozef H-straat 3Q te 1040 Brussel, tel 02-2181210 

Publikatie van Bestuur voor Jeugdvorming 

„Iedereen is voor speelruimte " 
Deze brochure kan u ook rechtstreeks en gratis aanvragen tnj het 
Bestuur voor Jeugdvorming 

Adres Bestuur voor Jeugdvorming, Sainctelettesquare 13 te 1000 
Brussel, tel 02-2193410-19 

Ruimtelijke Ordening en planning op gemeentelijk vlak 

Tekst van referaat door planoloog Johan De Mol, op VVM-studiedag 
over Omgevingszorg op 16 mei jl 

Sociale huisvesting 

Tekst van referaat door Frans Adang, gewezen medewerker — sek-
tor huisvesting — van staatssekretans Anciaux, op WM-stud iedag 
over Omgevingszorg op 16 mei jl 

Voorstel van dekreet van W Jonssen houdende maatregelen tot be
houd van het kultureel en inzonderheid het architektonisch patnmo-
nium 

Voorstel van dekreet van J Gabnels tot t>escherming van de 
houtkanten, houtwallen en holle wegen 

Voorstel van dekreet van A De Beul, tot bescherming van landschap
pen 

Voorstel van dekreet van A De Beul tot bescherming van het roe
rend kultureel patnmonium in pnve- en overheidsbezit 
Voorstel van dekreet van J Somers houdende instelling van 
streekkommissies voor advies inzake het leefmilieu 
Voorstel van dekreet van J Somers e a houdende bescherming van 
verwaarloosde kultuurgoederen 

Reglementen van de Stad Brugge 

• Reglement voor het verlenen van toelagen voor het herstellen van 
merkwaardige gebouwen 
• Reglement voor het verlenen van een toelage voor het funktioneel 
vert)eteren van woningen, door het aansluiten op het openbaar 
noolnet met opheffing van lozing in de opjaervlaktewateren 
• Reglement voor het verlenen van toelagen voor het plaatsen van 
kunstige uithang- en uitsteekborden 
• Reglement voor het verlenen van een toelage voor het funktioneel 
verbeteren van woningen 

m Wij in de Volksunie 

Volkskunstgroep Reynout op 
Guldensporenviering 1981 te Wolvertem 
Voor de derde maal orgamzeren de 
Vlaamse verenigingen van Meise en 
Wolvertem in samenwerking met het 
gemeentebestuur een gezamenlijk 
Guldensporenfeest voor de hele ge
meente Deze gebeurtenis gaat door in 
de Sportschuur te Wolvertem Popu-
lierenlaan op zaterdag 27 juni a a om 
19u 
Burgemeester Armand Vanvuchelen 
zal de viering inleiden en professor 
Herman Mertens van de KU Leuven 
heeft aanvaard de 11-julirede uit te 
spreken 

Meise-Wolvertem-
Oppem vlagt 
Het bestuur van de afdeling Meise-
Wolvertem-Oppem verzoekt alle 
goedmenende Vlamingen in de ge
meente op 28 juni a s (IJzerbedevaart) 
en op 11 juli as met de „Vlaamse 
Leeuw" hun huis te bevlaggen Vlag
gen, zelfklevers speldjes te verknjgen 
bij Maunts Passchyn Vilvoordse-
steenweg 81 Meise tel 2696935 

In memoriam 

Maurits Verbouw 

De volkskunstgroep Reynout uit het 
land van Dendermonde luistert dit 
Vlaams feest op Deze Grembergse 
groep bestaat reeds 33 jaar en zal in 
de Sportschuur met ongeveer even
veel fsersonen optreden 

Ook over de grenzen is Reynout een 
zeer gegeerde gast begin augustus 
gaat de groep, onder de bezielende lei
ding van Gust Dienckx, voor de derde 
maal naar Turku (Finland) 

Reynout t>espeelt tainjke volksinstru-
nnenten en treedt op in dne verschillen
de kostumenngen De vendelzwaaiers 
hebkjen wellicht voor de eerste maal 
de leeuwevlag op het Koninklijk Paleis 
ontvouwd Tevens is er samenzang 
voorzien met het publiek 
Kaarten in voorverkoop zijn tegen 
50 fr verknjgtiaar in de Sportschuur te 
Wolvertem en bij de bestuursleden 
van de inrichtende kultuurverenigirv 
gen 

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

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

LIMBURG 

De klauwen van een leeuw, 
het hart van een kind 
O p 4 jun i jl on tv ie l ons o p 58- jange 
leef t i jd een w a r e v n e n d en mede 
werke r , nl Maur i t s V e r b o u w 
Maur i t s w e r d g e b o r e n o p 1 mei 
1923 te S t - P i e t e r s - W o l u w e Da t 
hij he t be lang van de V lamingen 
ter har te nam, w a s b i jgevo lg geen 
toeva l A l s Brusse lse V laming ken 
d e hi j de p rob lemen als geen 
ander Hi j w a s dan ook vo l b e w o n 
der ing v o o r het p ion ie rswerk van 
F Vande re l s t e n V Anc iaux 

D e laatste t ien jaar van zi jn b iezon-
d e r akt ief en v ruch tbaar leven 
b rach t hij ech te r d o o r in L imburg , 
nl in Sint -Tru iden N a e e n leven 
van b i t tere tegens lagen, waar hij 
ze lden o f noo i t me t iemand e e n 
w o o r d ove r rep te , k w a m hij in 
kon tak t me t mensen van d e plaat
sel i jke VU-a fde l ing e n be lande z o 
in maar t 1979 in het bes tuu r Hi j 
leerde er met al leen de w a r m t e en 
d e v r i endschap kennen , maar nam 
er o o k heel w a t f u n k t e s waar 
Naas t z i jn taak als penn ingmees
ter, ass is tent -sekretar is en verant 
woo rde l i j ke dokumenta t ie , w a s hij 
o o k e e n vas te m e d e w e r k e r aan 
het plaatsel i jk b lad „Vr i j U i t " Heel 
w a t m e n s e n h e b b e n z ich immers 
ge rege ld k u n n e n o p w a r m e n aan 
d e v l i jmscherpe teks ten van M a u 
nts, d ie in e e n e igen kr i t ische stij l 
d e ludieke pol i t ieke t oes tand in 
S in t -Tru iden heke lde 

Polit iek w a s niet al leen zi jn hobby , 
maar o o k zi jn ganse leven Dage
l i jks ve rs lond hij een zestal k ran
t e n o f w e e k b l a d e n He t w a s een 
man, d ie zi jn moeder taa l e n he t 
Frans to t in de punt jes behee rs te 
Te lkens hij he t w o o r d v r o e g o p 
e e n o f ande re vergader ing , wer 
d e n d e o r e n toegesp i ts t o p het
g e e n hij te ver te l len of te v ragen 
had H IJ w a s bovend ien s t eeds 
g o e d g e d o k u m e n t e e r d Z i j n kr i t iek 
k w a m ech te r vaak genade loos 
ha rd aan Di t maak te dat hij d o o r 
v r i end en tegens tander met alt i jd 
e v e n g o e d b e g r e p e n w e r d N o c h 
tans d w o n g hij bij i edereen res-
pek t af en w e r d hij d o o r zi jn 
v n e n d e n ge l ie fd He t w a s een m a n 
uit een s tuk, d ie s teeds d e daad bi j 
he t w o o r d v o e g d e Z o kos t t e he t 

hem bi j voo rbee ld we in ig moe i te 
e e n hand je t o e te s teken in ande re 
a fde l ingen Wi l ly Desaye re leerde 
h e m t r o u w e n s o p deze manier 
k e n n e n als i emand w a a r o p m e n 
ro tsvas t k o n b o u w e n 
Naas t de ingeste ldheid van e e n 
koe l en b e r e d e n e e r d intel lektueel, 
w a s Maur i t s van inbors t zach t e n 
w a r m Bl i jde gebeur ten issen zoals 
een huwel i jk , een g e b o o r t e o f het 
jaar l i jks afdel ingsbal d e d e n h e m 
spon taan e n o p g e w e k t reageren 
zoals al leen e e n k ind da t kan H o e 
pijnli jk t ro f h e m anderz i jds met het 
over l i jden van onze be t r eu rde 
v n e n d e n Wi l f r ied , Leo e n ande ren 
Be lange loos s t o n d hij s t eeds t e n 
d iens te van ande ren e n dach t 
noo i t aan z ichzel f 
Waarsch i jn l i j k m o e t di t alles t e 

vee l g e w e e s t z i jn v o o r z i jn n o g 
j o n g hart, da t k lop te v o o r iedereen 
e n v o o r t d u r e n d o p e n s t o n d v o o r 
ve rn ieuw ing 
Z i j n p lo tse d o o d be teken t v o o r 
z i jn famil ie en ons dan ook e e n on 
scha tbaar ver l ies He t is niet over
d r e v e n te stel len da t onze afde l ing 
o p di t ogenbl ik d e w i n d in d e zei len 
hee f t dank zij o a d e b ru isende 
energ ie van Maur i t s Hij bli j ft v o o r 
o n s e e n l ich tend v o o r b e e l d 
O n z e w e l g e m e e n d e dank aan 
M a u n t s zal er d a n o o k in bes taan 
d e inges lagen w e g te b l i jven vo l 
gen , d e z e f n s s e w i n d in d e zei len 
te h o u d e n e n def ini t ief d o o r te 
s to ten bi j d e gemeen te raadsver 
k iez ingen in 1982 

VU-afdeling Sint-Truiden 
Jean-Paul Stas 

Het Maasland naar Diksmuide 
Op zondag 28 juni 1981 heeft de 54e 
IJzerbedevaart plaats Ook het Maas
land mag niet afzijdig t)lijven 

Van elke oprechte Vlaming die met 
mee kan, verwachten wij dat hij ons 
ten minste zal steunen met een gelde
lijke bijdrage die ons moet toelaten de 
reiskosten te drukken Dit kan gebeu
ren door aankoop van een steunkaart 
(200 300 400 en 500 f r ) , te verknjgen 
op onderstaande adressen of door 
overschnjving van een gelijkaardig be
drag op rekeningnummer 
454-3067071 -97, IJzerbedevaart Maas-
land-Maasmechelen De pnjs van de 
reis werd vastgesteld op 300 f r , kente

ken (100 fr inbegrepen KirKleren tot 
16 jaar 200 fr 

Tot en met 20 juni 1981 kan ingeschre
ven worden bij volgende personen 
Bemong M , Stationstraat 161 Lan-
aken. Dubois J , Kerkstraat 22, Neerha-
ren Wagemans L, Rijksweg 446, 
Maasmechelen Slechten F, Torenlaan 
12, Maasmechelen, Gevers Gr, Dorps
straat 10, Lanklaar-Dilsen, Leenders 
M , Kasteelstraat 4, Stokkem-Dilsen, 
Vanderhallen J , Smeetslaan 54, Maas
mechelen Brouns J , Onderwijsstraat 
4, Maasmechelen Peeters K, Bloe-
menlaan 28, Maasmechelen Van Mul
der E Rijksweg 39, Leut-Maasmeche-
len 

F W Tessenderio naar Maastricht en Thorn 
Traditiegetrouw eindigt FVV-Tessen-
derlo het werkjaar met een daguitstap 
dit jaar naar Maastricht en Thorn op 
woensdag 1 juli Vertrek Engsbergen 
om 7 u 40, Tessenderio kerk om 
7 u 45, Hulst kerk om 8 u 

Programnna 9 u 30 bezoek aan de 
grotten St-Pletersberg (duur 1 uur) 
W e tjezoeken het noordelijk gangen
stelsel met eeuwenoude handschrif
ten schatkamer uit W O II, waterput 
bakoven, enz 11 u koffie en taart in 
het Maaspaviljoen te Maastncht 

11 u 30 wandeling onder leiding van 
gidsen door het oude stadsgedeelte 
van Maastricht 13 u -15 u 30 vnje bjd 
om te winkelen en te eten 15 u 30 
vertrek naar Thom 16 u -18 u t)ezoek 
aan het „witte stadje" waar eeuwen 
lang een vrouw regeerde, nl de „Vor
stin Abdis" Pnjs 320 fr 
Inschnjven bMj Irene Cïamps. Sparren
weg 25 (33:2079) Therese Gober t 
Diestsestraat 3 (661080) Greetje 
Henkens, Processieweg 12 (66,2485), 
Mia Nijs, Biesdelle 30 (66,2338), ü lv 
Pais Kerkstraat 132 (661845) 

18 JUNI 1981 
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Groot-Hamme opent Vlaams-
Nationaal ontmoetingscentrum 
Op zaterdag 31 mei jl werd het 
Vlaams-Nationaal Sociaal-Kultureel 
Centrum t Moleken onder ruime be
langstelling geopend V Z W t Moleken 
fungeert als overkoepelend orgaan 
van heel wat Vlaams-nationalistische 
verenigingen en geeft een thuis aan 
FVV VU, VUJO, VNJ, VVVG, Roden-
bachvnenden, enz 

Onder impuls van de stichter-voorzit
ter Marcel Verschelden werd een huis 
gehuurd aan de Molenstraat 36 te 
Moerzeke Het initiatief werd goedge
keurd door het politaek kollege van de 
fusiegemeente Hamme die de stich
ters en eerste Raad van Beheer zijn 
van de vereniging Bestuur Marcel 
Verschelden voorzitter, G Heyvaert 
ondervoorzitter, Karel Vereist sekre-
tans Kanne O s t penningmeester en 
leden T Quintelier, Dom Geennck, Paul 
Van Vossele, senator Walter Peeters 
OCMW-hd G Sterckx, Ost Willy 

Een beheerskomitee dat instaat voor 
het dagelijks bestuur van het verga
derlokaal werd aangesteld en fungeert 
onder leiding van sekretaris Karel Ver
eist en Kanne O s t penningmeester de 
overige leden zijn Freddy Quintelier, 
Leo Colman, Jan Lessens, Hans Mal-
fl iet Dirk Wen, Jan Raemdonck, Dirk 
De Wilde, Alois Verschelden Dit be
heerskomitee stond in voor een per-
fekte organizatie op de openings
avond 

Het FVV, onder leiding van Lydia Bie-
semans organizeerde diverse bijeen
komsten, onder meer voor de kinde
ren en de gepensioneerden en kreeg 
nu officiële gestalte Mana Dielemans 
zal het voorzitterschap waarnemen en 
heeft op dat ogenblik reeds een 40-tal 
leden verspreid over de fusiegemeen
te Hamme Een eerste officiële leden
vergadering IS gepland op vrijdag 
26 juni '81 in 't Moleken Alle Vlaams-
nationalistische vrouwen van Hamme 
zijn welkom 

Mana kennende zijn wij ervan over
tuigd dat het FVV binnen enkele maan
den een belangnjke afdeling zal zijn in 
de gemeente Hamme 

De VUJO-afdeling enkele maanden 
terug uit de grond gestampt na een de
gelijke voortjereiding door Jan en An-
gele Verhaegen, wordt steeds maar 
sterker Geassisteerd door Jan Les
sen, Hans Malfliet en Dirk Westerlinck 
vormt ze een jeugdgroep van een 
dertigtal leden die als VUJO regelma
tig van gedachten wisselen over de 
huidige politieke toestand, zowel op 
nationaal als op gemeentelijk vlak 
Verder organizeert de VUJO vor-

Grote 
Stommiteitentocht 
Z o n d a g 21 juni a s r icht he t 
ak t iekomi tee Pas- en S teen 
beek een eers te „ G r o t e 
S tommi te i ten toch t " in Da t is 
een f ie ts tocht d o o r het 
pracht ige b e k k e n langs d e 
Pas- en S teenbeek d ie m e n 
wi l r ech t t rekken 
O m 14 u w o r d t aan d e S te -
venkape l te M o o r s e ! (Aals t ) 
v e r t r o k k e n Het e inde van de 
mani festat ie is voorz ien r o n d 
17 u o p he t ter re in van S K 
H e r d e r s e m 

if Meer inlichtingen bij Frans Jan-
segers, Poniweg 57 te 9390 Herder
sem 

G Jonge dame (24) vraagt voor 
onmiddellijke indiensttreding als 
bediende en/of sekretaresse 
omgeving Aalst Dendermonde 
Gent of Wetteren Lagere secun
daire studiën handel Nederland
se daktylografie en stenografie 
Franse stenografie en daktylo
grafie Kontakt opnemen met Re-
naat Meert Fortstraat 7 9200 
Wetteren, tel (091) 696788 

mingsavonden en klubavonden Jon
geren kunnen zich meten in de tafel-
tennissport om de 14 dagen (op zater
dagavond) in t Moleken I Verder plant 
VUJO een fietstocht naar de IJzerbe
devaart met vertrek op zaterdag aan 
t Moleken 

De VUJO start met een vormingsblad 
„De Kwispel waarvan Jan Verhaegen 
het vaderschap met fierheid mag op
eisen 

De V V V G starte eveneens Zij organi
zeert regelmatig aktiviteiten voor onze 
Vlaams-nationalistische gepensioneer
den, zoals pannekoekenbal enz 

Het VNJ IS praktisch klaar met zijn 
voorbereidingen om een jeugdgroep 
op te richten in Groot-Hamme 

De raad van beheer van t Moleken 
besliste in zijn vergadenng van 27 mei 
over te gaan tot de uitgave van een 
plaatselijk blad Het redaktiekomitee 
dat hiervoor moet instaan bestaat uit 
volgende leden Gustaaf Heyvaert An
dre Vandenabeele Willy Os t Renaat 
De Clippeleir Boudewijn Mijs De eer

ste uitgave wordt verwacht in het 
vroege najaar 81 

Na het welkomstwoord lichtte senator 
Walter Peeters de doelstellingen toe 
van het Vlaams-nationaal Ontmoe
tingscentrum Jongere en oudere men
sen moeten met elkaar kunnen dialo
geren en voorstellen formuleren die 
onze gemeenschap beter en schoner 
maakt 

W I J moeten ons voorbereiden op de 
gemeenteraadsverkiezingen 1982 om
dat het belangrijk is dat wij als een gro 
te organizatie een groter medezeggen
schap veroveren Vanuit het hoofd
kwartier van t Moleken moet een 
uitstraling gaan naar elke hoek elke 
straat elk gezin De opening van 
t Moleken is dan ook de officiële start 
om dit doel te bereiken 

Vermelden wij nog dat in t Moleken 
regelmatig zitdagen sociaal dienstbe
toon gehouden zullen worden door 
de gemeentemandatarissen en Marcel 
Verschelden alsmede door het 
Vlaams Ziekenfonds SDD 

Guldensporendag te Oudenaarde 
Zondag 5 juli Guldensporenvienng 

ingencht door Vlaamse Vnendenknng 
Oudenaarde (Heurne) 

Programma 11 u euchanstievienng 
in St-Amanduskerk Daarna in het ste
delijk centrum (HeurnestraaO, 
11 u 45 receptie, 
12 u 30 tot 14 u 30 barbecue, 
1 4 u 30 minivoetbal met 2 dames- en 
4 herenploegen 
15 u volksspelen (tussenin optreden 
van Zwalmfanfare), 
18 u uitreiking van de prijzen voor de 
spelen 

Gelegenheidstoespraak door volks
vertegenwoordiger Paul Van Grem-
bergen 
19 u gezellig samenzijn (met studio) 
(BIJ minder goed weer kunnen de 
meeste aktiviteiten binnendeurs door
gaan) 

Davidsfonds Gewestbond Antwerpen 
doet een warme, doch dnngende op
roep massaal aanwezig te zijn op 
zondag 28 juni 1981 te Diksmuide 
In samenwerking met het gewestelijk 
IJzerbedevaartkomitee worden er 
bussen ingelegd Er kan ingeschreven 
worden tot 24-6-81 
Provinciaal sekretariaat Vrijheidstraat 
30-32, 2000 Antwerpen Lode Van 
Kerkhoven Speeltuinlaan 29, 2510 
Mortsel, na 15/6, tel 498600 Mile 
Moyson Wapenhaghe 30 2600 Ber-
chem tel na 18 u 30 394701 

Deelneming in de kosten 210 f r , 
vooraf te betalen 

Opstapplaatsen gemeentehuis 
Mortsel, 8 u en Berchem Oude Kerk, 
8 u 15 

Vertrek uit Diksmuide rond 15 u, de 
bussen njden rechtstreeks terug 

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. 
Prils 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. 
053/77.22.24. 

(Adv. 89) 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

17 GERAARDSBERGEN Vlaams Sociaal Kultureel Centrum Sta
tionsplein 22 Tentoonstelling Kreatief atelier Peru en kunstwer
ken Ro Janssens 17 en 18-6 van 19 tot 22 u 19 en 20-6 van 
9 u 30 tot 11 u 30 en van 14 tot 21 u 

19 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 

20 ST-GILLIS-WAAS Jaarlijks ledenfeest in zaal Broeder Isidoor. 
Okkevoordestraat 14 Om 19 uur Discobar Favorite" Eregast 
algemeen voorzitter Vic Anciaux 

21 LATEM-DEURLE Openluchtvertoning van Aladin en de Won-
derlamp door de toneelgroep Ooidonck in de Gavers te Bachte-
Mana-Leerne Om 16 uur Inkom 100 fr kinderen jonger dan 
12 jaar vermindenng Kaarten verkrijgbaar bij de tsestuursleden 
Org Vlaamse Vnendenknng Leiestreek 

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

JULI 

11 GENT-EEKLO (arr) Strijdvergadenng in het teken van 11 juli om 
20 u in Vlaams huis Roeland Korte Kruisstraat te Gent 
Gastspreker Hugo Schiltz 

In memoriam 

Gust De Boeck 

Maandagvoormiddag 8 juni j l heb
ben w i | te Baardegem onze vriend 
Gust De Boeck naar zijn laatste 
rustplaats gedragen Gust was oud-
schepen van de gemeente Baarde
gem, reeds veel jaren afdelingsbe-
stuurslid en zijn hele leven lang na
tionalist in hart en nieren 
Gust was een volksvnend Vlaande
ren, dat was voor hem op de allereer
ste plaats de mensen van zijn dorp 
en zijn streek. Voor deze mensen 
heeft hi| zich jarenlang onbaatzuchtig 
ingezet Want politiek, daar had hij zo 
zijn eigen opvatt ing over Politiek 
was voor Gust dienst aan zijn mede
mensen Iedereen kon op hem beroep 

doen En iedereen deed op hem be
roep Hi| hielp dan waar hij kon En 
waar hij met kon helpen, deed hem 
dat elke keer opnieuw pijn aan het 
hart 
Gust leefde zeer intens tussen de 
mensen Maar hij had ook zijn stille 
momenten, wanneer hij een boek las, 
wanneer hij nadacht over de gang 
van zaken rondom hem, in Baarde
gem, in de Faluintjesstreek, m Vlaan
deren Zi jn oordeel over de mensen 
was steeds mild en evenwichtig 
Gust kende zijn mensen, hij wist hoe 
ze dachten, maar vooral wist hij hoe 
ze voelden En hij voelde met hen 
mee 
Wi | zullen nog dikwij ls aan Gust De 
Boeck moeten denken, aan de socia
le mens die hij was, aan de nationalist 
die hij was, aan zijn betrachtingen die 
meestal ook de onze waren, aan zijn 
dromen die in vervull ing gegaan zijn, 
aan zijn dromen die niet meer in 
vervull ing gegaan zijn 
Vaarwel, Gus t goede vriend, trouwe 
Vlaming, en tot ziens, wanneer ook 
WIJ zullen opgenomen zijn in dat 
grote geheim van Gods liefde dat ons 
ooit eens terug bij elkaar zal brengen 

Willy Cobbaut 

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE KULTUUR 

Hoger Rijksinstituut voor 
VERTALERS EN TOLKEN 

BRUSSEL 
EHOLT - Universitair Niveau 

Academisch diploma 
kandidaat-vertaler 
licentiaat-vertaler 
licentiaat-tolk 

Basistaai: Nederlands 

Vreemde talen: 
Duits - Engels - Frans 
Deens* - Grieks* 
Italiaans - Russisch - Spaans 

* Nieuw vanaf academiejaar 1981 '82 

INLICHTINGEN: 
H.R.I.V.T. - Trierstraat 84 - 1040 BRUSSEL - Tel. 02-230.12.60. 

INSCHRIJVINGEN: 
maanciag toten met vrijdag van 9 u. 30 tot 12 u. tot 10 juli '81 en 
vanaf 17 augustus '81 of na afspraak. 

Begin academiejaar: maandag 28.september 1981. 
Onthaal 1ste kandid. studenten: op vrijdag 25 september 1981. 

Dendermonde 
In rouw 
V U - D e n d e r m o n d e en a l le l eden 
u i t he t a r r o n d i s s e m e n t en z o v e e l 
s y m p a t i z a n t e n r o u w e n o m en 
b r e n g e n hu lde aan de f i g u u r van 
w i j l en Robe r t Impens , v o o r z i t t e r 
van de V e r e n i g i n g van V l a a m s e 
G e p e n s i o n e e r d e n en l id v a n 
B r o e d e r b a n d 

N a m e n s a l len d ie hem k e n d e n 
b ieden w i j h ie r n o g m a a l s aan d e 
r o u w e n d e fam i l i e onze g e v o e 
lens van zeer o p r e c h t m e d e l e v e n 
aan. 

Herman Van Oen Abbeale 
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Wifin de Volksunie 

Denderend VU-feest te Veurne 
Op 30 mei laatstleden hreld de VU-

afdeling Veurne haar feest in het 
prachtig decor van de Driekoningen-
schuur te Beauvoorde 

Het bestuur had ditmaal geopteerd 
voor een barbecue-avond Voor een 
demokratische prijs kon men lekker 
smullen van het gegnlleerde vlees en 
van een grote verscheidenheid groen
ten en van de heerlijke appeltaart 
Achteraf kon men de hele avond gratis 
dnnken 

Deze formule viel blijkbaar in de 
smaak van de talrijke aanwezigen, 
want er werd gevierd, gedronken en 
gedanst tot in de vroege uurtjes 

In zijn inleidingswoordje verwelkom
de de voorzitter de tainjke aanwezigen 
waaronder Jaak Vandemeulebroucke, 
Europees parlementslid Omer Huy-
ghebaert, arr voorzitter, Kns Lambert, 
gemeenteraadslid uit Oostende, Ur

ban Bruynooghe, schepen van Veur
ne, Walter Platevoet, gemeenteraads
lid uit Veurne, Michel Sampers ge
meenteraadslid uit Alveringem, Maun-
ce Boucquez, OCMW-lid Koksijde-
Oostduinkerke, Madeleine Dewicke, 
O C M W lid De Panne-Adinkerke, Bart 
Hendnckx, voorzitter VU-afdeling De 
Panne Zelfs de voorzitter van de VU-
afdeling Izegem, Dermaut, die hiervoor 
een open doekje kreeg, was van de 
partij 

De „drie Koningen" uit de „Sterre" 
(Stefaan, Marnix, Jo) die instonden 
voor het roosteren en de bediening, 
werden met een dankwoordje en ap
plaus bedacht 

Het werd even heel stil toen de 
voorzitter zijn voorganger, Carol Van-
doorne. in naam van het afdelingsbe
stuur bedankte voor zijn jarenlange 
inzet en werking voor de Volksunie 

20 jaar 

Het spontaan applaus dat toen los
barstte, onderstreepte deze woorden 

Na het eten werden de tafels opzij 
geschoven en kon de dans beginnen 
Tussendoor kende de verkoop van de 
omslagen voor de tombola een reuze-
bijval 

En het feest duurde voort tot vroeg 
in de morgen De afwezigen hebben 
weer eens ongelijk gehad 

vu-Gistel houdt 
opiniepeiling 
bij de jongeren 
van groot-Gistel 
Een biezondere uitgave van „Ons 
Woord" (het afdelingsblad van VU-
GisteD werd alle jongeren (18-30 jaar) 
van Groot-Gistel toegestuurd Die uit
gave IS een vragenlijst waann naar het 
oordeel van de jongeren wordt ge
vraagd over de samenstelling, de 
werking, de advizerende rol van de 
gemeentelijke jeugdraad Tevens 
wordt gevraagd hoe de jongeren de 
steun aan jeugdverenigingen zien, hoe 
ZIJ haar vertegenwoordiging in de an
dere instanties ziet Er wordt gepeild 
naar de relatie met de ouderen en zeer 
konkreet wordt de vraag gesteld ,Hoe 
bestempelt U het politiek bedrijf in 
Groot-Gistel' ' Die vraag wordt doorge
trokken zowel op het jeugdbeleid als 
naar de ruimtelijke ordening, ecologie, 
wegenbouw, enz 

Een gedurfd initiatief dat navolging 
verdient 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

20 KORTRIJK: Vlaams hoevefeest met barbecue om 19 u 30 in 
Hoeve Dappaert Gullegemstraat te Bissegem Inschrijven bij t)e-
stuursleden 

JULI 

5 KORTRIJK: VNJ-wandelzoektocht Start om 14 uur aan de 
schoogebouwen van het St-Teresia-instituut Wielewaallaan te 
Kortrijk Afstand 7 km of 14 km Daarna barbecue Later op de 
avond projektie film van het kamp 1980 gevolgd door een zang
stonde 

12de voettocht 
Izegem-Diksmuide 
Traditiegetrouw organizeert het 
Vlaams Huis een voettocht naar Diks-
muide op de zondag van de IJzerbede
vaart 28 juni Naast de getrouwen van 
vonge jaren verwachten de organiza-
toren veel nieuwe deelnemers Er is 
zelfs belangstelling van uit Moorslede 
en Wakken De voettocht start 's mor
gens om 4 uur aan het Vlaams Huis op 
de Grote Markt en de voetgangers 
worden omstreeks 10 uur verwacht in 
het Kapelhof bij het binnenkomen van 
Diksmuide Daar kunnen de deelne
mers zich wat opfnssen vooraleer ze 
gezamenlijk naar de bedevaartweide 
trekken We willen nog signaleren dat 
er 's avonds in en rond het Vlaams 
Huis een gezellig samenzijn is gepland 
voor alle bedevaartgangers 

Inlichtingen en inschnjvingsformulieren 
in het Vlaams Huis en bij de leden van 
het organizerend komitee 

ZOêK«C| 
• STUDENTENKAMER te 
huur nabtj Groenplaats, w en k 
water, c v , rusbg gelegen Inlich
tingen tel. 031-331757 na 17u 

• Heer uit Rumst volledig mid
delbaar onderwijs en 4 jaar tech
nische school Bouwkunde, met 
goede noties van Engels, Duits, 
Frans en Spaans, zoekt dnngend 
een passende betrekking in de 
omgeving Mechelen-Antwerpen-
Brussel Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
üersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015-21 7900, re-
fentienummer 2417 

lustrerle 
mare 

vriese 

Le bourgmestre et les èchevins 
de la ville de Damme... 

T 

baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/35 7404 

verlichting tegen betaalbare prijzen! 

Nog met zo heel lang geleden (april 
'80) verscheen in „Het Brugs Handels
blad" een polemiek rond de tweetalige 
uitnodigingen van burgemeester dd 
Frank Dousselaere van de opening 
van de tentoonstelling P Klem in 
Huyze de Grote Sterre te Damme 
Toen stelde de burgemeester dd dat 
hij dit deed omdat de kunstenaar van 
Franse nationaliteit was en beweerde 
de Vlaamse zaak sedert 30 jaar in bin
nen- en buitenland ( ' ) te verdedigen 
Maar wat b l i jk t ' 
BIJ de opening van de kunsttentoon
stelling over het werk van Simonne 
Richir was de openingsrede in het 
Frans, en dit in het hart van Vlaande
ren Het argument van onze burgerva

der was ditmaal dat de kunstenares uit 
Brussel kwami 
BIJ mijn weten is Brussel nog altijd de 
hoofdstad van België en dus ook nog 
steeds van de Vlaamse deelstaat Bij
gevolg IS het normaal dat alle Brusse
laars ten minste tweetalig zijn en dus 
ook dat mevrouw Richir het Neder
lands machtig is Trouwens zij is pro
fessor aan de akademie voor Schone 
Kunsten te Brussel en wordt veron
dersteld toch enig intellekt te bezitten 
om het Nederlands te verstaan 
Onze burgemeester dacht er blijkbaar 
anders over en praatte doodgemoede
reerd zijn mondje Frans als vertegen
woordiger van de Damse gemeen
schap 

Daarmee is het weerom duidelijk dat 
de CVP en haar mandatanssen zwich
ten voor de Waalse arrogantie en 
verzaakt aan het minimum van Vlaam
se fierheid 

Nog iets, twurgmestre, indien u in het 
Waalse land zou exposeren dan denk 
ik met dat uw werk in het Nederlands 
zal ingeleid worden En wat als er 
straks een Zweed, of Chinees ten 
Huyze de Grote Sterre komt expose
r e n ' 

Ten slotte kan ik elke jongere werkloze 
aanraden om de studies van tolk-
vertaler aan te vatten Te Damme 
voorwaar een beroep met veel toe
komstmogelijkheden 

26ste bedevaartmars 
vanuit 't 
Bertennest 
Na een kwarteeuw voettochten vanuit 
Roesbrugge-Haringe langs de IJzer 
naar het IJzerkruis in Diksmuide start 
op zondagmorgen 28 juni 1981 op
nieuw vanuit t Bertennest de .,26ste 
bedevaart-mars" Al wie jong genoeg 
IS om op die manier de IJzerbedevaart 
als een .echte" en volledige bedevaart 
te beleven, kan deelnemen mits in
schri jving vooraf voor slaapgelegen
heid en/of voorbereidingsweekeinde, 
langs 't Bertennest Bergenstraat 29. 
8990 Roesbrugge (bij Popennge), tel 
056-21 6907 of 057-300208 

Viering „25 jaar 
Bertennest" 
Onmiddellijk na de bedevaart start de 
jaarlijkse „Vlaamse Vrlendschaps-
middag" in 't Bertennest Roesbrugge 
Een groots volkskunstprogramma 
m m v getuigende namen uit de voor
bije „25 jaar Bertennest" Herman 
Bruggen Stan Spiessens. Guido van 
der Meersch, Enk Verstraete Ver-
broedenng met Vlaamse studentenbe
weging van NKVS en KVHV, volks
kunstgroepen als ,Reintje Vos" uit 
Kemzeke en „Godevaert" uit Schoten, 
uit Frans-Vlaanderen, enz Koor en 
orkest ,De Troubadours van de 
Vreugde" uit Brugge Programma, fol
ders en inlichtingen voor autobusgroe-
pen te bekomen langs Bertennest 3 
St-Jorisstraat 31 te 8500 Kortrijk, tel 
056-216907 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Mark l 28 
TERNAT 
Tel 582 1055 

Specialist primitief -
sti j lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chnzallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^ ^ | V j V i J I | l l ! J | ^ ^ ^ K-rf 
EN IROEKEN 

moeilijke maten,/^ 
akkundige retouche 

mecsterkleermaker / k 

Vermees k 
•.^jjj.i|.i.iii'.'ij.unj.-tj.«iH.T;jrjjri;n.ii.i.ni 

w 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

G r o e n s t r a a t 8 4 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N 

T e l . 0 3 1 - 3 6 . 4 5 . 3 1 . 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 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 HoUandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de 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 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

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 j 

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

Tel bureau 053 217212 

...Uit sympatic... 

l u s t r e r i e 

mare 
de vriesè 
bar. ruzet lel t ian 56c brugge 
050/35 /4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerlj 
Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21 22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREIVIANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsesiraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur. 

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

Piatteau-Lievens, Portugeessiraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

BLOEMEN «ERIKA» 

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 0 3 1 8 8 0 1 6 0 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.i'(-nj iU- G.ip.u.Tt-. 
Molenslrniit 45. 9300 Anist 
Tel 053 7a3i>19 

Meubelmagazjjnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpsiraat 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031-881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

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

Valerius Oe Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
lel. 053/21.71.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
d é o p l o s s i n g v o o r a l u w d r u k w e r k in t y p o e n o f f s e t . 

S p e c i a l i s t in m e e r k l e u r e n d r u k . 

P r e u l e g e m 1 5 0 - 1 5 2 . 9 4 0 0 N i n o v e , 0 5 4 / 3 3 . 1 4 2 4 

H. V e r r i e s t s t r a a t 6 4 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , 0 5 3 / 6 6 . 4 1 . 4 0 

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

Wouter Haecklaan 6. 2100 Oeurne 
Tel. 031/216699. 

Julius De Geytersiraat 204. Antwer
pen. Tel. 031/29.07.87. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tol mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strittem 

Tel 054-33.37.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINOEKE 

Alia* voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.S1.42. 

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

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-881119 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wl|n«g«nratraal 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031-539530 en 53 75.75. 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaansiraal 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 ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel. 053-62.37.65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. Branden pvba 

Wui tens laan 39. 9 1 6 0 H a m m a 

Tel. 052-47.88.09 

Grat is voorstudie en pri jsofferte 

OURASON-KEUKENS 

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

l U t L - T..| o n 531349 

Gcl<.<ieiih(-.(i'."r.if...|< H,./^,.|„l< r... 
boorte • . 
clikeltcii Houleii drukU.-ltfes Rukl.i 
ntc-k.llcnders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hereniai.sebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 • Antwerpen 
Tel 3565 75 

Heropmaken otjde Ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsoffert* 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 0 3 1 - 2 8 9 3 1 4 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te huur. 

Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's. 

WEST-LinORAL 
Leopold ll-laan 212, 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058-51 26 29. 
(Woensdag gesloten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• OEN DUVEL>BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming # Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo'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 • snelhechters - offerte-
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

O m te sparen, te lenen of voor 

een verzeker ing, wendt u zich in 

ver t rouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep A R G E N T A 
Bet tendr ies laan 22, 
1711 I t te rbeek-Di lbeek . 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt 

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

Marcel VAN den BULCKf 

VAirmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— hfuwelijksreporlage*. 

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

Leon Theodorstraat 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 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014-31.13.76 

V 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.1537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutielen en, 
lx>rden + kunstvoorwerpen 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbargan 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport - beste prijs 

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

Maandag gestoten 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel, 
akkumulatle. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niél 
Tel. 031-88.25.31 

Boekhandel Studico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgétief 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.1953 
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Micha 'erman Tettelin: 
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KATHMANDU (Nepal) - In 
de lente van volgend jaar zal 
een Vlaamse expeditie als 
eerste een poging doen om 
de 8.712 meter hoge Dhaw-
lagiri in de Himalaya te ver
overen. Daar zal alvast Her
man Tettelin uit Leuven bij
horen Maar ook zijn vrouw 
Micha Crols heeft alweer 
heimwee naar een trektocht, 
en zelfs naar een krachten-
rovende expeditie „op het 
dak van de wereld", gelegen 
tussen het Indiase Utaar 
Pradesh en de Chinese pro
vincie Tibet 

Herman en Micha zijn noch
tans nauwelijks terug van 
een 4-wekenlange tocht in 
het Himalaya-gebergte. Je 
kan ze steeds minder vaak 
thuisvinden in hun zolderop
trekje aan het Leuvense Ho
geschoolplein. 

Tot voor kort werkten ze 
hard in hun restaurant Maar 
zelfs al die harde jaren 
maakten ze bijwijlen tijd vrij 
om hun kleine Vlaamse 

Herman Tettelin. „Het is niet pas 
vanaf vandaag dat wij bergtoch-
ten ondernemen Ik ken de berg-
heuvels al sinds nagenoeg 25 jaar 
In '76 vatten wij voor het eerst 
„Hoge Alplnetochten" aan Tja, 
het IS allicht een drang die de ene 
mens nooit zal besmetten en de 
andere nimmer loslaat Ik hou niet 
n alleen van de bergen, ik wou na 
verloop van tijd ook nog hoger 
bergen zien, bewandelen en be
klimmen dan deze van Europees 
formaat Het is het avontuur dat 
wenkt en je uiteindelijk nauwelijks 
nog loslaat" 

Micha Crols: „Hoewel ik het zelf 
zeg je moet van het sportieve 
type zijn om uitstappen te doens 
zoals WIJ de bergen intrekken Je 
moet echt van de bergen houden 
Niet alleen van de natuur, maar 
ook en vooral van de ruwheid van 
de natuur Om prachtige bergtop
pen van dichtbij te kunnen aan
schouwen, moet je een paar da-

grenzen open te trekken. 
Om de wereld te zien, en 
vooral om hoge toppen te 
scheren. 

Ze kennen nagenoeg alle 
Europese berglandschap
pen Ze deden ook lange 
voettochten in Afrika, vooral 
in Kenia. En nu beklimmen 
ze minstens één keer per 
jaar het dak van de wereld. 
Het is een oogverblindende 
bergstreek „waar je in één 
vallei half Zwitserland zou 
kunnen steken.." 
Hier heeft één meter nauwe
lijks een minuskule afme
ting Bij tochten tussen en 
op deze hoogste bergreu-
zen ter wereld is het kontakt 
tussen mens en natuur zo 
genoeglijk intens als maar 
kan; tot op de grens van het 
draaglijke en overleefbare 
ook Na zo'n ontegenspreke
lijk uitputtende tochten kan 
men trekkers als Herman 
Tettelin en Micha Crola 
evenwel hun horizontover-
schnjdende kijk op de we
reld nimmer ontnemen-

gen „afzien" Dagenlang soms 
meer dan twaalf uren marcheren 
zonder een weg onder de voeten 
En het moet je ook best bekomen 
datje 's morgens zoete koekjes te 
verorberen krijgt en 's namiddags 
zoute koekjes Maar je houdt van 
de bergen, vooral van de bergtop
pen, en je hebt er ernstige ontbe
ring voor over" 

7 trekkers, 
25 begeleiders 

Vorig jaar trok Micha Crols er in 
de Khumbu-valleien (de flanken 
van de hoogste berg ter wereld, 
de Sagharmata, of beter bekend 
als de Everest) alleen op uit. 
Volgende lente is het de beurt 
aan manlief Herman Tettelin om 
merkwaardige prestaties m de 
bergen te leveren. Hoewel, het 
ziet er naar uit dat Micha (al was 
het nog maar als camera-assis
tente van de begeleiden de BRT-
TV-ploeg) op een slinkse wijze 

mt Mensen van bij ons 

/ / Op het dak van de wereld..." 

In de lente van '82 wordt deze berg in Nepal de Dhawlagiri (8172 meter hoog) al
licht door een Vlaamse expeditie veroverd 

toch met de expeditie zal mee
gaan. Ze kan haar entoesiasme 
nauwelijks temperen. 
Micha Crols: „Het is een beleve
nis die je nooit meer loslaat en die 
je aanspoort tot nieuwe trektoch
ten Tijdens onze bergtocht van 
april in Nepal hebben we op 22 da
gen precies 468 kilometer afge-
rotst Er waren dagen bij van 
13marchuren Niet alleen in de 
brandende zon Maar ook in verse 
sneeuw, waar je een halve meter 
inzakt bij elke voetstap, maar ook 
bij hagelbuien en in moessonre-
gens 

"Je moet ervoor zijn, dat besef ik 
maar al te goed, maar voor ons is 
dit een unieke gebeurtenis Op 
een achttal dagen 4000 meter 
omhoog klimmen is niet niets 
Vooral als je weet dat je bij het 
vertrek een warmte van 40 graden 
meekrijgt en een goede week 
later dag en nacht tot mm 15 
graden moet trotseren Daarbij telt 
voor mij met alleen de prestatie, 
maar vooral de menselijke erva
ring de ervaring met de natuur en 
met de reakties van expeditiege
noten in die agressieve natuurwe
reld Intussen pik je uiteraard ook 
minuut na minuut een prachtig 
zicht op een stukje van onze we
reld mee" 

— Bij zo'n tochten is er het 
intens kontakt met de ruwe na
tuur, maar is er ook menselijk 
kontakt met de bergbewoners 
van Nepal zelf? 

Herman Tettelin: „Met Nepalezen, 
hoewel ze in de verschillende stre
ken een andere taal spreken, kan 
je gemakkelijk kontakten leggen 
Natuurlijk IS de taalbarrière groot 
Maar het zijn enorm gedienstige 
mensen Alleen leven ze op een 
andere wijze dan wij Dat leidt 
soms ook tot kleine ontgoochelin
gen, zoals toen mijn vrouw (van 
opleiding verpleegster) bij onze 
jongste trektocht een aantal dra
gers wat beter hygiënische zor
gen wou bijbrengen Die mensen 
hebben daar jammer genoeg nau
welijks aandacht voor Ze blijven 
gewoon rondlopen met zware et
terbuilen op hun benen, of met 
vuile windels op open wonden 
Natuurlijk zijn ze blij als we ze 
even helpen, maar naderhand et
teren de zweren al even erg als 
voordien 

"De kinderen in Nepal en ook in de 
miljoenenstad Kathmandu, zijn 
ware snotneuzen Ze blijven on
verzorgd rondlopen met vieze 
zweren op het aangezicht Mis
schien dat het toenemend toeris
me in de streek (het toerisme van 
avontuurlijke trekkers in de ber
gen) een en ander ten goede kan 
veranderen"^ 

— Zo'n bergtochten worden 
uiteraard begeleid door mensen 
van Nepal zelf, die de zon- en 
schaduwzijden van elke bergkam 
behoorlijk kennen... 

Micha Crols „Er zijn trekkers die 
zonder begeleiding het bergavon-
tuur wagen In feite is dat onver
antwoord Een goede uitrusting en 

een lichamelijke konditie is onont
beerlijk Maar ook een goede gids 
en andere hulp zijn in feite noodza
kelijk om een trektocht in de Hima
laya met een goede kans op sla
gen én op overleven te wagen 
"BIJ onze jongste trektocht waren 
we met 7 „trekkers", terwijl we 
begeleid werden door 1 gids, 
3 sherpa's (die ook kok speelden), 
door 2 „kitchenboys", en werd al 
het materiaal meegesleurd door 
met minder dan 19 dragers Die 
dragers verzorgden jarenlang de 
handel en wandel van muilezels 
met zware vrachten van suiker, 
zout, kerogeen, rijst, gerst Nu 
doet het toerisme een beroep op 
hun getrouwe en zware diensten 
Voor het voortslepen van zo'n 
40 kg reisgoed op hun rug, krijgen 
deze dragers zowat 80 tot 100 fr 
per dag Dat is bitter weinig geld, 

(want dat blijf je toch) meekrijgt 
dan kan je met ontkennen dat dit 
een luxe-uitstap is Als je al het ge
rei (tenten, kookgerief eten en zo 
meer) zelf zou moeten torsen, dan 
IS zo'n bergtocht een onbegonnen 
zaak, zelfs al kan je hier of daar in 
een dorp een kip of een geit 
kopen en meteen slachten De 
sherpa's en dragers zijn onmis
baar Maar die mensen blijven het 
doen omdat de verdienste voor 
hen in hun streek hoe dan ook met 
onaardig is 

"Voor buitenlandse toeristen blijft 
anderzijds de tochtbegeleiding be
taalbaar Natuurlijk slokt vooral de 
vliegtuigreis veel geld op En voor
al moet je heel veel vrije tijd 
hebben Er nemen nogal wat men
sen uit het onderwijs deel aan zo 'n 
Himalaya-tochten Denk nu met 
dat de streek toeristisch dreigt 

Micha Crols (met beker) en Herman Tettelin in trekkersgezelschap op een van 
hun bergtochten Dit keer midden de sneeuw in het Annapurna-gebergte 

maar toch ook anderzijds een goe
de vergoeding in vergelijking met 
andere verdiensten in de streek 
Alleen is het erg als je ziet hoe 
sommige van die dragers voor dat 
weinige geld zichzelf letterlijk door 
de bergen slepen Ik heb gezien 
hoe een drager op onze tocht tot 
in het overnachtingskamp zich op 
zijn knieën voortsleepte Het moet 
worden toegegeven voor de dra
gers van dit soort bergtochten en 
expedities zou wel iets ten goede 
kunnen worden veranderd Al was 
het nog maar bijvoorbeeld dat 
elke trekker per tocht 1 000 fr, 
meer zou betalen Dan zou een 
trekgroep vijf dragers méér kun
nen tellen en zou elke drager van 
10 kg bagage ontlast worden' Met 
het toenemend Himalaya-toerisme 
zal het misschien in die zin positief 
evolueren" 

— Wie neemt er nu aan zo'n 
trektocht of berg-expeditie d e e l ' 
All icht mensen met zeer veel ti jd 
en met ook niet onaardig weinig 
geld 

Herman Tettelin. „Als je nagaat 
welk een begeleiding je als toerist 

uitgebuit te worden Het blijft een 
aparte vorm van toerisme Boven
dien IS het toch ook zo dat bij 
voorbeeld een man als de Nieuw-
Zeelander Hillery er behalve de 
bergexploten ook nog andere spo
ren achterlaat Hij heeft zich ver
dienstelijk gemaakt met de bouw 
van scholen en hospitalen in de 
streek Ook heel wat restauraties 
en verbetenngswerken worden in 
het centrum van Kathmandu ver
richt op initiatief van wat aanvan
kelijk toeristen waren" 

Blijkbaar is zelfs de meest on
herbergzame streek in onze we
reld niet meer veilig voor toeristi
sche indringers. Maar het kon
takt tussen mensen van een to
taal ander beschavingstype 
hoeft daarom niet immer ver
woestend te zijn. Alleszins wor
den er horizonten opengetrok
ken De prestatie-ijver hoort er 
dan ook nog wel bi j ; zoals bij de 
voorgenomen Vlaamse Dhawla-
giri-expeditie begin '82. (hds) 

— Organizator Herman Detienne is 
voor belangstellenden te bereiken op 
het telnummer 031-317860 
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