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Bankiers, baronnen 
en hun knechten 

Volgens het scenario is morgen de grote dag: op vrij
dag 26 juni moeten de algemene vergaderingen van 
Cockerill en Hainaut-Sambre de Waalse staalfusie 
goedkeuren. Wat aldus tot stand zal komen, is niet 
eens een reus op lemen voeten. Bruegel heeft avant Ia 
lettre het schouwspel van de staalbaronnen die 
mekaar bij de hand houden, op doek vereeuwigd: de 
blinde die de blinde leidt, op de onomkeerbare 
strompelweg naa r de afgrond. 
Deze tableau kost het land honderden miljarden, 
geen mens weet precies hoeveel, voor het grootste 
deel in volle krisistijd afgeschuimd op Vlaamse 
arbeid en Vlaamse spaarzin. Om de astronomische 
rekening te betalen, zullen de Vlamingen nog krom 
liggen tot ver in de 21ste eeuw, lang nadat de 
schroothopen aan Samber en Maas definitief kapot-
geroest en uiteengevallen zijn. De doorvoering van 
de staalfusie, die tot en met de allerlaatste centiem 
van onze reserves en leningkapaciteit opslorpt, bete
kent een direkte verarming voor Vlaanderen én een 
langlopende hypoteek op onze toekomst. De Waalse 
brandschatting komt er in feite op neer, dat Vlaande
ren een groot stuk van zijn eigen nijverheid en zijn 
industriële aspiraties moet opgeven. Dit terwijl de lo
nen bij ons lager en de werkloosheidscijfers hoger 
liggen dan te Luk en te Charleroi! 
Het moet ten overvloede nog maa r eens herhaald 
worden, dat uiteindelijk ook Wallonië geen sikkepit 
beter wordt van deze miljardenwaanzin. De Waalse 
staalfusie is geen ekonomische operatie, het is een 
pure politieke operatie. Geïnspireerd vooral door de 
Waalse socialisten, die er elektoraal gewin van 
verwachten en de bevrediging van hun hang naa r 
koUektivistische experimenten. Ten bate van het 
grootkapitaal, dat zijn verliezen afschuift op de 
gemeenschap en dat zijn risico's — zowel die van gis
teren als die van morgen — onder staatswaarborg 
laat vergulden op snee. Ten bate ook van de idéé 
beige, die onverminderd voortwoekert achter het 
schermpje van de schijnautonomie. 
Men kan het de Walen nauwelijks kwalijk nemen dat 
zij, de verwende kinderen van 15Ö jaar rotgeschiede-
nis, voortgaan zich gulzig te bedienen aan de Vlaam
se vleespotten. Men moet echter in de allerhoogste 
mate kwalijk nemen, dat er Vlamingen zijn die zich 
behaaglijk vinden in het knechtenlivrei. Die zich het 
vuur uit de sloffen lopen om Spitaels en Charlier en 
Frère en Gillion a la carte te bedienen. 
Sinds maanden hollen Vlaamse excellenties van het 
ene kernkabinet naa r de andere ministerraad, om 
toch maar tijdig alle bepalingen van het staaldiktaat 
in te lossen. Ze worden daarbij geholpen door de top 
van de Vlaamse regeringspartijen die zich uitput in 
slaafde onderdanigheid. 

Is er een beschamender schouwspel dan dat van 
Willy Claes, de socialist die verworden is tot kassier 
van de bankiers en staalbaronnen? Is er onterender 
trouweloosheid, ook tegenover de eigen achterban 
en de eigen mensen, dat die van Tindemans, die zijn 
rebellerende volksvertegenwoordigers de muilkorf 
en de nar renkap aanbindt? Is er palingachtiger kille 
gladheid dan die van Chabert, die het met een 
cAeese-glimlach opneemt voor de unite beige? 
Het wordt hoog, hóóg tijd dat de Vlamingen er iets 
aan doen om de hartekreet, die sinds generaties over 
de IJzervlakte klinkt, om te zetten in daden en feiten: 
los van de Walen, weg met de voogden, zelfbestuur! 
Er is geen ogenblik meer te verliezen: het spook van 
de verarming staat voor onze deur, gereed om aan te 
kloppen. t.v.o. 

Zoals de feniks uit zijn asse^ Uit de vernederingen en de {(renkingen hebben de Vlaamse Komenaars de 
kracht geput om, met de hulp van de Vlaamse gemeenschap, een ontmoetingscentrum en een biblioteek 
op te bouwen: huize Robrecht van Kassei aan de Kastelenlaan te Komen. Zaterdag was een grote dag voor 
Paul Sergier's Komense Vriendenkring: de officiële opening van de biblioteek. Spil van gans het gebeuren 
was — naast Paul Sergier zelf, Noël Decraemer en J.-P. Dewijngaert — de eeuwige jonge en dynamische 
Michiel Vanderkerckhove, wiens groot gezag een stevige steun betekende voor het Vlaamse initiatief te 
Knmen. 

Claes wraakt prof. Jef Maton 
Minister van Ekonomische Zaleen Willy Claes heeft zopas een 
bijzonder kras en ergerlijk staaltje van machtswellust en machtsover-
schrijding ten beste gegeven: hij wraakte VU-ondervoorzitter prof. 
Jef Maton als gesprekspartner bij het BRT-tv-debat „Konfrontatie". 
De tv-redaktie van de BFÏT was zinnens minister Claes verleden zon
dag te konfronteren met twee erkende specialisten en tegenstrevers 
van de staalpoiltiek der regering, CVP-volksvertegenwoordiger Du-
pré en VU-ondervoorzitter prof. Maton. Maton werd door de' BRT 
uitgenodigd voor opname van het debat verleden vrijdag. Toen hij 
zich in de BRT-studio aanbood, bleek de minister „belet" te zijn. Aan 
prof. Maton werd meegedeeld dat de opname en de uitzending recht
streeks zouden gebeuren op zondagmorgen. 

Verleden zaterdag kreeg Ma
ton echter telefonisch mededeling 
van de BRT, dat het overbodig 
was dat hij zich zondag in de 
studio zou melden: minister Claes 
had de VU-ondervoorzitter ge
wraakt en weigerde om met hem 
op het scherm te komen. Het 
ministerieel motief voor deze wei-
genng: met Maton bestond het 
gevaar, dat het debat „niet sereen" 
zou verlopen. 
Het officieel protest van VIc An-
ciaux tegen deze gang van zaken 
verleden zaterdag werd zowel 
door de BRT als door de minister 
genegeerd: het „Konfrontatie"-de-
bat ging zondag door zonder prof. 
Maton. 
Aan CVP-volksvertegenwoordi
ger Dupré, nochtans terzake des
kundig en een erkend voorstander 

van de regionalizering van het 
staal, had Claes een gemakkelijk 
slachtoffer. Dupré bevond zich in 
de onmogelijke positie dat zijn 
eigen partij vlak voordien een 
standpunt had Ingenomen dat dia
metraal tegenover het zijne staat 
In die omstandigheden kwam Du
pré niet verder dan een matte 
beginselverklaring en was zijn ver
weer tegen Claes uitermate zwak. 

Het is vrij duidelijk, waarom 
Claes de aanwezigheid van Maton 
had gewraakt: de VU-ondervoor
zitter, een gereputeerd ekonomist 
zou flink tegenpartij hebben gege
ven en zou op het scherm de 
woordvoerder geweest zijn niet 
alleen van de Volksunie, maar van 
de brede Vlaamse publieke opinie 
die de staalpoiltiek van Claes ver
oordeelt. 

Dit zware incident heeft een rui
mere betekenis dan alleen maar 
de omstandigheden waarin het is 
geschied. Heeft een minister het 
recht om uit te maken, door wie hij 
al dan niet aan de tand zal worden 
gevoeld? Heeft hij het recht om 
zich inzake pannelleden „a la car
te" te laten bedienen? Heeft de 
BRT met de plicht om aan de 
kijkers mee te delen dat het voor
genomen debat niet kan doorgaan 
met de voorziene partners? 
Is de BRT er niet deontologisch 
toe gehouden, de kijkers te waar
schuwen voor het feit dat de 
minister slechts gekonfronteerd 
wordt met tegenspelers die hem 
bevallen en dat de rest geweerd 
werd? 

In ieder geval weet heel Vlaande
ren nu, dat Claes als de dood is 
,voor een konfrontatie met deskun
dige en onafhankelijke tegenstre
vers van zijn beleid. De Vlaamse 
basis — ook en vooral in de 
kristendemokratie — heeft kun
nen vaststellen, hoe van hoger
hand diegenen die haar opvattin
gen delen en vertolken de mond 
gesnoerd worden. 
Het incident is nog lang niet geslo
ten: zowel in de BRT als in het par
lement zal duidelijkheid worden 
geëist 



mi Brieven 

LOS VAN WALLONIË! 

Hoe inkonsekwent zijn wij in onze 
daden I Wij zingen wel lustig „Hij vleide 
geen groten ter wereld" en „Hij duldde 
geen vreemden tot meester in 't land " 
Maar wat doen wij wij slikken de ene 
vernedering na de andere, ons aange
daan door vreemden als Busquin, 
Moureaux, Mathot, Dehousse, en an
dere Waalse potentaten Wanneer 
prediken wij eindelijk eens burgerlijke 
ongehoorzaamheid aan die arrogante 
heertjes die denken dat Vlaanderen 
nog steeds hun wingewest is"? 
Op de volgende IJzerbedevaart moet 
niet alleen gezongen worden van „Hij 
eerde geen kroon dan met glorie bepe-
reld" maar moet de schande die aan 
onze Vlaamse kroon kleeft worden 
afgeschud met de eenstemmige eis 
Los van Wallonië i 

Wallonië en Brussel moeten kiezen 
onze Vlaamse oplossing of de Belgi
sche breuk Alleen een zelfstandig 
Vlaanderen heeft nog een toekomst 
de rest is lane, en volksmisleidingi 

G.G., Maasmechelen 

VLAANDEREN VERDEDIGEN? 

De lezing van het Beknopt Verslag van 
de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers IS dikwijls leerzaam om na te gaan 
hoe parlementsleden, ook de Vlaams-
Nationalisten, zich weren in het wetge
vend halfrond Want daar verdienen 
ze in de eerste plaats onze waardenng 
binnen de ontvoogdingsstnjd voor ons 
volk Op 27 mei werd de programma
wet 1981 gestemd, de openbare ver-
gadenng begon om 10 u 05 en zou om 
19 u 35 gesloten worden Met onge
veer 65 stemmingen zou deze belang
rijke, maar on-demokratische program-
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mawet 1981 erdoor geduwd worden 
Uit de stemmingen leren we dat ka
merlid Dillen 17-maal met stemde, een 
negental keren stemde hij zelfs tegen 
nationalistische beginselen in — soms 
met de meerderheid mee, andere ke
ren met de liberalen of de Walen Zou 
dit kamerlid wel deze tekst gelezen — 
laat staan bestudeerd — hebben'' 
Weliswaar werden er in de loop van 
deze zittingsdag vijf kommissieverga
deringen gehouden Landsverdedi
ging, Bedrijfsleven, Infrastruktuur, Jus
titie, Tewerkstelling en Sociaal Beleid 
Maar uit hetzelfde Beknopt Verslag 
leren we dat hij in geen enkele kom
missie aanwezig was Wie parlemen
taire inzet zinloos vindt is voor Vlaan
deren geen kamerzetel waardig, dunkt 
mij 

Uit hetzelfde verslag blijkt zeer duide
lijk hoe Volksunie-tekstverbetenngen, 
ingebouwd in amendementen o a van 
Kamerleden Willy Desaeyere en Willy 
Kuijpers, het wel kunnen halen ofwel in 
een kommissie, ofwel overgenomen 
door de regenng Broodnoodzakelijke 
Vlaams-Nationale parlementaire poli
tiek eist veel meer dan af en toe wat 
straffe slogan-taal over „verre horizon
ten" A.R., Oostende 

RIJKSWACHTER, 
JE VRIEND? 

Op 11 juni 11 werd ik in de vroege uur
tjes op het voetpad door een rijks
wachter tegengehouden De man 
droeg geen uniform en er was geen 
wapenstok noch vuurwapen te bemer
ken Op de Brusselse Jacqmamlaan 
zag ik een vnjend paartje staan De 
man bleek later een rijkswachter te 
zijn Ik liep gewoon door tot er geroe
pen werd dat ik halt moest houden 
Plots kwamen er twee andere rijks
wachters opdagen Ik wist meteen hoe 
laat het was De vrijende njkswachter 
nam mijn portefeuille af en greep mij bij 
de keel Er werd een PV opgesteld om
dat mijn pas versleten was en onder 
dreiging deze niet meer terug te krij
gen moest ik een verklaring onderte
kenen dat ik de rijkswachter zou ge
smaad hebben 
Ik bood herhaaldelijk mijn verontschul
digingen aan, maar zij aanvaardden 
geen pardon 
Ik besloot dan maar klacht neer te 
leggen bij de Rijkswacht aan de Leu
venseweg Twee uren lang werd ik 
ondervraagd Soms werd ik door vier 
rijkswachters tegelijk aangesproken 
ZIJ deden alles opdat ik mijn verklanng 
zou afzwakken Ik vrees dat ik zwaar 
zal boeten voor mijn „misdnjf" 
Pikant detail op de bewuste dag was 
ik jang Ik kreeg heel wat felicitaties 
maar ook een paar uurtjes brommen' 

G.H.. Brussel 

BELEEFDHEIDSBERICHTJETÏT 

Uit de inhoud van de brief van A C uit 
Aalst („Wij", 18 juni lU meen ik te 
moeten opmaken dat de schrijver 
waarschijnlijk met aanwezig was op 
maandag 8 juni toen Maunce Dupre 
zich aangemeld heeft aan de Gentse 
Gevangenis 
Het strookt geenszins met de waar
heid te beweren dat de VU-parlemen-
tairen geen interesse zouden hebben 

voor deze cynische Belgische grap 
Integendeel, de senatoren Walter Pee-
ters en Oswald Van Ooteghem en het 
kamerlid Paul Van Grembergen waren 
diezelfde dag aanwezig Onze manda-
tanssen hebben zelfs onderhandeld 
om Maurice binnen de gevangenismu
ren een menswaardige verzorging te 
geven Senator dr Walter Peeters, die 
Maunce zelf drie dagen te Hamme 
verzorgde, heeft zelfs vooraf kontakt 
gehad met de gevangenisdokter ten 
einde Maunce te kunnen opnemen in 
de ziekenafdeling van de gevangenis 
En het was toch ook VU-kamerlid Raf 
De Clercq die met al zijn kundigheid in
zake het gevangeniswezen gezorgd 
heeft dat Maunce vroegtijdig vnj 
kwam, dat Maunce zich zonder verde
re gevolgen kon aangeven Dan bewe
ren dat er vanwege onze parlementai
ren geen interesse was lijkt mij een 
beetje bij de haren getrokken, niet' 
Ik geef wel toe, dat het fundamenteel 
verkeerd zou geweest zijn indien men 
uit het leed van Maunce poogde poli
tieke munt te slaan, maar dat is zeker 
en vast met gebeurd' Onze parlemen
tairen weten wat ze moeten doen, zij 
kennen hun Vlaams-Nationale plichten 
en zetten deze dan ook in daden omi 

W.D.S, SL-Niklaas 

BELEEFDHEIDSBERICHTJEIJT 

Aan briefschnjver A C uit Aalst („WIJ" 
van 18 juni 11), zou ik het volgende wil
len schrijven 
Er zijn mensen in onze Vlaamse bewe
ging die aktief zijn, anderen praten er 
liever over Ik geloof met dat het een 
probleem is voor iedereen om uit te 
maken wie best gemist kan worden en 
aan welke mensen een groot tekort is 
Slechts aktie loont i 
Aktie hebben we nodig Bijvoorbeeld 
echte Vlaamse jeugsbewegingen Een 
volk dat zijn jongeren verwaarloost is 
reeds op voorhand gedoemd te ver
dwijnen 

Enkel nog dit wat u schnjft is waar
heid i Maar wanneer men aan wal staat 
en vindt dat een schip slecht bestuurd 
wordt neem dan een roeibootje, vaar 
ernaar toe, en praat overleg, doe 
inzien, maar vooral doe iets 

D.V.d.S., Aalst 

BELEEFDHEIDSBERICHTJE (3) 

In „WIJ" van 18 juni 11 vond lezer A C 
uit Aalst het nodig de redaktie van 
„WIJ" en de VU na te trappen omdat 
„WIJ" en de VU niks of met veel zou 
hebben gedaan voor de kleine Vlaam
se volksmens Maunts Dupré Of beter 
gezegd, dat in de streek van Aalst met 
veel zou zijn gehoord over de gevan
genzetting van de 71-jange TAK-mi-
litant of over een VÜ-aktie om de 
71-jange vnj te knjgen Vooral zijn 
laatste opmerkingen zijn kostelijk 
„Men zegt weleens dat de VU naar 
links gaat Maar dat is om ons dood te 
lachen Een linkse partij ging de straat 
op en zou herrie schoppen tot de 
Vlaming Dupré vrij was Nee jongens 
(dat zijn de VU-leden) de VU is zeker 
met links, ze is niets meer dan wat ge
zwam en wat postjesjagers" 

Wat wil A C. eigenlijk' Doet de VU iets 
voor amnestie, dan zegt men ,Zie je, 
de VU misbruikt de amnestiegedachte 
om stemmen te winnen" Komt men op 

straat met de VU-voorzitter op kop om 
in Komen te betogen en worden de 
VU-zwammers en postjesjagers be
schoten door de Belgische rijkswacht 
dan luidt het uit diezelfde hoek „Zie je, 
de zaak Komen wordt door de VU ge
bruikt voor haar eigen winkel" En zo 
zijn er voorbeelden te over 
Waarschijnlijk heeft A C uit Aalst nooit 
iets gelezen over de tussenkomsten 
van VU-senator O Van Ooteghem om 
de 71-jange Dupré uit de cel te hou
den, of over de betogingen aan de 
gevangenis van Gent' Nee, WIJ en de 
VU moet geen hoofdartikel meer publi
ceren om een 71-jarige militant vrij te 
knjgen en zich ook met meer laten 
beschieten door de Belgische rijks
wachters want ook zonder dat is Mau
nts Dupre sinds 17 juni vnj En dat is 
wel het voornaamste De VU heeft het 
met nodig geacht lijken of gevangenen 
te exploiteren, dat kan men gerust aan 
anderen overlaten 

J.v.D, St.-M.-Latem 

BELEEFDHEIDSBERICHTJE (4) 

Mag ik lezer A C uit Aalst erop wijzen 
dat hij het volledig verkeerd voorheeft 
als zou de VU met meer zijn dan „hoog 
gezwam en wat postjesjagers" Wat 
betreft Maunts Dupre Deze is in onge
nade gevallen bij de Rijkswacht Als er 
in dit klem armzalig landje met twee 
maten en gewichten gewerkt wordt en 
de mensen van Happart toch onge
moeid worden gelaten, dan moet men 
een ander slachtoffer vinden En dit is 
het geval geweest met Maunts Dupre 
Als lezer A C uit Aalst logisch nadenkt 
dan kon hij er uit besluiten dat een 71 -
jange man de Rijkswacht met aanvalt 
met allerlei zware projektielen Ik denk, 
meneer A C, dat Ü voor de bende van 
Happart opkomt 

LS., Hofstade-Zemst 

HET STATUUT 
Het verschil tussen de CVP en de met-
Vlaamse partijen bestaat hierin dat de 
met-Vlaamse partijen openlijk mogen 
en kunnen uitkomen voor de verdere 
verfransing van Vlaanderen en de 
CVP dat met meer openlijk kan en 
durft 

Zoals blijkt uit de jongste oprakeling 
van de Voerkwestie, is de enige zorg 
van de PS en de CVP het behoud van 
België zoals wij het nu kennen en 

ondergaan, omdat deze staat de 
hechtste waarborg is tot behoud van 
hun macht Verwijzen we hier terloops 
naar een ander knelpunt — of moeten 
we met schrijven het knelpunt der 
knelpunten — de staalsektori Hoelang 
IS het geleden dat Tindemans verklaar
de dat de staalsektor een nationale 
aangelegenheid is, dwz een zuiver 
unitaire' 

En waarom moet de Voer een speciaal 
statuut aangesmeerd krijgen' De 

*Voer hoort met bij Vlaanderen, het is 
Vlaanderen! 

Eigenlijk kunnen we het zo stellen dat 
heel Vlaanderen een statuut heeft „ge
kregen", omdat het uitsluitend moet 
dienen tot instandhouding van een ons 
opgedrongen staat anno 1830 En dro
men we of dromen we met maar de 
wet die nu geldt voor de gewestvor
ming zegt dat de grenzen van de 
gewesten „bij overgangsmaatregel" 
zijn vastgelegd dwz dat de grenzen 
van Vlaanderen te allen tijde kunnen 
gewijzigd worden, ondanks het ge
zwaai met de twee-derde meerder
heid Is het dan vermetel te zeggen dat 
Vlaanderen statutair beheerd wordt' 
Even nog de CVP-kronkels van de 
jongste dagen vermelden op zaterdag 
6 juni roept Eyskens moord en brand 
omtrent de Voeruitspraak van de PS 

De CVP spreekt van een schandaal i 
Donderdag 11 juni zegt Eyskens in de 
Senaat dat heel deze Voerrei slechts 
een storm in een glas water is ge
weest Op het eerste gezicht is men 
geneigd te zeggen begrijpe wie kan 
Alleen zes miljoen Vlamingen hebben 
nog steeds met begrepen waarom wij 
in heel deze problematiek maar eén 
houding mogen aannemen en wel 
deze van statutair te zwijgen en even 
statutair te betalen 

We leven nu volop in wat men kan 
noemen de partikratie, in ons geval 
gespeeld door PS en CVP terwijl al de 
andere unitaire partijen slechts mede
spelers zijn Naargelang het elektoraal 
opbod van de ene, treedt automatisch 
een opnsping bij de andere op Dat is 
nu het spel dat PS en CVP spelen, de 
rest is zand in de ogen strooien van de 
argeloze kiezer Het doel dat beide 
partijen broederlijk huldigen is het 
voortbestaan van het ene, onverdeel-
bare vaderland 
Het mes in het staal is het mes in „la 
Belgique" en is tevens het mes in de 
PS en in de CVP 

A.O., Brasschaat 

De pensioenen bedreigd 
Zeventig procent van óe ongeveer 2 miljoen 

pensioentrel<kers leeft van tien 
tot vijftienduizencj frank per maan(j. 

Minister Pierre Mainil wil de grote pensioenen 
aftoppen omdat hij geen geld meer heeft. 

Deze week op de omslag: de hopeloze 
situatie van de groene pensioencheque. 

Stnatssekretarls RIka De Backer 
Een gesprek over het kultuurbeleid, 

permanente vorming, financiering en 
privé-initiatief... 

De roze revolutie 
Knack in gesprek met Frankrijks 

eerste-minister Pierre Mauroy over de 
beleidslijnen inzake sociale politiek, 

kerncentrales, nationalizeringen, 
buitenlandse politiek en defensie. 

knack NU TE KOOP: 40 FR. 
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Mensen m 
Mathot 
en het avontuur 
PS-minister Guy Mathot, vice-
premier en minister van Begro
ting, heeft er een speciale mede
deling van zijn kabinet voor over 
gehad om de heilige koe van de 
nationale solidariteit nog maar 
eens te prijzen. Minister Mathot 
bestempelt de campagne om het 
staal te regionalizeren als een 
avontuurlijke daad. "Die is klaar
blijkelijk bedoeld", aldus de vice-
premier, „om 's lands fundamen
teel evenwicht te verstoren". 
Wat Mathot bedoelt met de uit
drukking „'s lands fundamenteel 
evenwicht", zal wel voor niemand 

nog een geheim zijn: de nationale 
taakverdeling tussen Vlamingen 
en Walen. De eerstgenoemden 
betalen en de anderen krijgen. 
Dat voorkomt overlappingen. 

Het reglement 
van Thys 
Op inspiratie van PSC-burge-
meester Thys heeft de gemeente
raad van Jette het politieregle-
ment aangevuld met het verbod 
om op het grondgebied van de 
gemeente boeken of voorwerpen 
te verkopen of er handel in te 
drijven „die nazi- en/of uiterst-
rechtse bewegingen verdedigen". 
Wat zijn uiterstrechtse bewegin
gen? Wat al dan niet een militie is 
of een beweging al dan niet straf
bare daden stelt, kan door een 
rechtbank worden uitgemaakt 
Maar mag men aan de burge
meesters en hun politie-agenten 
het recht en de macht toevertrou
wen om uit te maken, welke 
ideeën wel en welke niet mogen 
worden verspreid? 
Er wordt tegenwoordig, in naam 
van de demokratie, nogal een 
loopje genomen met de grondwet
telijk gewaarborgde rechten van 
de burgers. 

Drie miljard 
voor Charlier 
Cockerill-baron Charlier heeft 
voor zijn schroothoop al veel meer 
gekregen dan drie miljard en zal 
ook in de toekomst nog veel meer 
krijgen. 

De drie miljard die hem echter 
deze dagen extra worden toege
schoven, moeten toch eens, spe
ciaal op de keper worden be
schouwd. 
De regering zet dezer dagen de 
banken onder druk opdat ze dne 
miljard op tafel zouden leggen die 
vóór 26 juni — datum van de 
Waalse staalfusie — moeten be-

Deze week dit... 
Vóór enkele jaren is hij 
gestorven, mijn 30 jaar oudere 
vnend Lode uit Machelen. Bij de 
„bevrijding" hadden ze hem, dne 
dagen en nachten lang, bont en 
blauw geslagen. Hij was er nooit 
terug bovenop gekomen. Een 
krakende wagen. Ik vroeg hem 
eens of hij wel mee zou gaan 
naar de IJzerbedevaart. Zijn 
hoofd schoot recht en hij 
antwoordde: „Al moest ik er 
naartoe kruipen!" 
Zo zijn er velen. Duizenden 
trouwe Vlaams-nationalisten voor 
wie Bedevaartdag een hoogdag 
IS, die reeds maanden vooraf op 
de agenda ingeschreven staat. 
Voor wie de verzameling In 
Diksmuide vanzelfsprekende 
plicht Is. 

Er zijn nog enkele ouderen die 
het zelf meegemaakt hebben. 
Het vreselijke IJzerfront De 
vernedering van de Franse 
bevelen. De geheime maar 
intense Vlaamse frontbeweging. 
Hun lijden en de dood van hun 
kameraden zijn niet vergeefs 
geweest. Ze hebben de 
opeenvolgende generaties 
bezield. Ook vandaag. 
Duizenden jongeren, die geen 
enkele oorlog hebben beleefd, 
treden aan. 
Al verdienen leden van het 

IJzerbedevaartkomltee onze 
hulde en dank, toch liggen zij 
met aan de basis van de 
jaarlijkse toeloop naar de 
IJzertoren. Evenmin worden de 
bedevaarders gelokt door enig 
materieel voordeel. Alleen de 
hoogstaande waarde van een 
ideaal is bij machte, die jaarlijks 
weerkerende aantrekkingskracht 
uit te oefenen. De kracht van 
een Idee: het Vlaams-
nationallsme. Door de 
frontsoldaten verwoord in 
eenvoudige zinnen. Die niet 
zozeer het verstand raken, maar 
diep grijpen naar het hart van 
een volk: „Hier ons bloed! 
Wanneer ons recht?", „Nooit 
meer oorlog", „Zelfbestuur". 
Intussen zijn meer dan zestig 
jaren verlopen. Intussen kende 
Vlaanderen een tweede 
wereldoorlog. Nog vernielender. 
Intussen is met onnoemelijk veel 
Inzet en taaie volharding, 
Vlaanderen gegroeid tot een 
bewuste en welvarende 
gemeenschap. 

En toch blijven die eenvoudige 
soldatenwoorden'nog aktueel. 
„Wanneer ons recht?" Nog 
steeds zijn we verplicht, 
krachtdadig halt te roepen aan 
de Franstalige 
uitbreidingshonger 

„Nooit meer oorlog!" Nog steeds 
en wellicht meer dan ooit dreigt 
het gevaar van een 
wereldyernietiging De 
vredesgedachte loopt als een 
gouden draad doorheen de 
geschiedenis van het Vlaams-
nationalisme. Ook vandaag 
moeten wij die roep van de 
fronters met alle kracht herhalen 
„Zelfbestuur". Vandaag meer 
dan ooit een dwingende 
noodzaak. Niet alleen vanuit het 
princiep dat elk volk recht heeft 
op zelfbeschikking. Maar vanuit 
het besef dat Vlaanderen 
zonder zelfbestuur meegesleurd 
wordt in de sociaal-ekonomische 
ondergang. 

Het IS mijn vunge hoop dat op 
de IJzerbedevaart één 
overtuigende oproep zal klinken 
om met vereende krachten door 
te stoten naar zelfbestuur. 

Vic ANCIAUX 

Charlier 

taald worden om Cockerill van het 
faillissement te redden. Charlier 
moet immers zijn arbeiders uitbe
talen; daarvoor wil hij geld, dat 
normaal bestemd is voor investe
ringen. De banken maken gebruik 
van het feit dat de regering om die 
centen zit te trappelen, om voor 
zichzelf bijkomende voordelen in 
de wacht te slepen. Aan de uitbe
taling van de drie miljard hebben 
ze de voorwaarde gekoppeld, dat 
er een staatswaarborg wordt ver
leend niet alleen voor hun toekom
stige staalverplichtingen, maar ook 
voor die uit het verleden. 
Dat ze hun slag zullen thuishalen, 
is vrijwel zeker. Een Ijijkomend 
aspekt daarvan is, dat de bankiers 
een reuzegeschenk krijgen onder 
druk vooral van de socialistische 
vakbonden en partijen. 

Walraat en 
De Clercq 
volharden 
De sekretaris van de Kristelijke 
Centrale van Metaalbewerkers 
Walraet en de sekretaris van de 
Landelijke Bediendencentrale Walraet 

De Clercq hebben vorige week 
nog eens het standpunt van hun 
verenigingen bevestigd. Ze heb
ben verklaard, verdere stappen 
te zullen ondernemen met het 
oog op de regionalizering van de 
nationale sektoren en met name 
van het staal. 
Ze kloegen daarenboven dat de 
Vlaamse basis wel wordt ver
plicht om de Waalse staalreke-
ning te betalen, maar voOr de rest 
volkomen genegeerd wordt. In de 
Nationale Kontrole- en Plan
ningskommissie voor de Staal-
nijverheid werd geen enkel doku-
ment voorgelegd over de staal-
beslissingen van de regering en 
werden geen konkrete cijfers 
meegedeeld over de totale kos
ten van de fusie Cockerill-Sam-
bre en over de financiële tegen
prestaties ten bate van de 
Vlaamse staalbedrijven. 
Deze verklaring van de LBC- en 
ACV-verantwoordelijken steken 
schril af bij de standpunten van 
Eyskens, Tindemans en Hout-
huys die blijven zweren bij het 
nationale staal. 
De breuklijn in de Vlaamse kris-
tendemokratie verbreedt met de 
dag-
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Nog een foto van de opening van de Vlaamse biblioteek te Komen: v.l.n.r. Noël Decraemer, Michiel 
Vandekerckhove, bibliotekaris Verstraete en Jean-Pierre Dewijngaardt De meer dan 10.000 boeken 
werden bijeengebracht uit gans Vlaanderen, o.m. door de aktieve hulp van BRT-2. Ondanks hetzeproza in 
het blad „L'Eclair du Nord" verliep de opening zonder incidenten. De avond vóór de opening was de huis
bewaarder van Huize Robrecht van Kassei nochtans het voorwerp geweest van een (hoogst verdachte) 
aanrijding-met-vluchtmisdrijf-. 

RW op 
springen! 
Na het FDF blijkt nu ook het 
Rassemblement Wallon op de 
dool te zijn. De jongste vergade
ring van het partijbureau is op een 
rel uitgelopen. Het laat zich nu 
reeds voorspellen dat de breuk 
moeilijk te lijmen zal zijn. 

Aanleiding tot de moeilijkheden 
was een nota van voorzitter Mor
dant over de strategie van het RW 
op het vlak van de staatshervor
ming en over de toenadering tot 
het FDF. Wanneer op een bepaald 
ogenblik een amendement voor 
de totale onafhankelijkheid van 
Wallonië werd verworpen, verlie
ten kamerlid Gendebien en vice-
voorzitter Nopère de vergadering. 
Om een definitieve breuk te ver

mijden, werd de vergadering dan 
maar geschorst. 

Waarschijnlijk zal deze week be-
^ist worden over de toekomst van 
het RW. Maar aangezien ook het 
FDF er slecht voorstaat, mag nu 
reeds gesteld worden dat de koali-
tie FDF-RW een weinig rooskleuri
ge toekomst wacht. 

Kust-boycot... 
Volksvertegenwoordiger Emiel 
Vansteenkiste heeft de minister 
van Openbaar Ambt gewaar
schuwd tegen de anti-Vlaamse 
hetze die het Waalse „Personnel 
des Services Publics" de jongste 
tijd ontketend heeft in haar tijd
schrift „Combat wallon". 
In het jongste nummer maakt het 
blad zonder omwegen reklame 
voor de prachtige Franse kustste
den omdat de Vlaamse kust al te 

Vlaams geworden is. „N'oubliez 
pas", aldus schrijft Combat wallon, 
„que Ie littoral beige est unique-
ment flamand." 

Deze reklame tegen het kusttoe
risme valt vooral vanwege rijks
ambtenaren zwaar te „betreuren. 
Een voortzetting ervan kan vol

gens het Oostendse kamerlid 
slechts tot gevolg hebben dat van 
Vlaamse zijde propaganda ge
voerd wordt tegen het toerisme in 
Wallonië. 

... en 
film boycot 
Maar het Franstalig overheids
personeel krijgt nog andere nut
tige wenken voorgeschoteld. 

Aldus wordt betreurd dat de 
Brusselse cinema's Franse f i l 
men vertonen, die voorzien zijn 
met Nederlandse onderschriften. 

Volgens „Combat wallon" is dit 
een verfoeili jk gebruik, dat 
schaadt aan het beeld en het 
kijken vermoeiend maakt. Boven
dien wordt daardoor tersluiks de 
tweetaligheid ingevoerd op een 
domein waar de frankofonen hoe 
dan ook eentalig moeten blijven. 
De leden worden vriendelijk aan
gemaand om hiertegen te reage
ren. Het is duidelijk dat de breed-
denkendheid en het gezond ver
stand van deze vereniging gede
valueerd Is tot een onooglijk on-
dertiteJtje! 

Laat ons lenen 
Ongeveer 9 Lh. van de aktieve 
Belgische bevolking stempelt En 
de vooruitzichten stemmen niet 
direkt hoopvol. 

Minister De Wulf heeft dan ook 
het voornemen geuit om in 1982 
niet minder dan 50.000 werklozen 
een job te bezorgen. Daarvoor 
rekent hij op een bijkomende 
inspanning van de openbare 
diensten. 

Om dit programma te financieren 
heeft hij zowat 21 miljard nodig. 

Vermits de schatkist leeg is, stelt 
de minister dan maar voor om te 
lenen. Het uitschrijven en het 
opnemen van leningen lijkt, naast 
de staalfusie, zowat de enige 
aktiviteit van deze regering ge
worden te zijn. 

Bovendien vergeet De Wulf dat 
in de 33 miljard besparingen 
voor 1981 een personeelsstop 
ingeschreven staat voor de 
openbare diensten. 

In het beleid van deze regering is 
waarachtig geen. enkele zinnige 
en samenhangende visie terug te 
vinden! 

Witte merel 
gevonden 
Eindelijk heeft de CVP iemand 
gevonden om het rijtje van topbe
noemingen bij de Vlaamse admi
nistratie vol te maken. De keuze 
viel op Bert Hertecant, die reeds 
stage liep op het kabinet van mi
nister Dhoore. 

Daarmee kan de Vlaamse deelre-
gering eindelijk overgaan tot de 
bevestiging van al de benoemin
gen. Veel moeilijkheden kan dat 
niet opleveren, vermits het in ze
ven van de tien gevallen om een 
kabinetschef gaat van de ene of 
andere minister. 

Aan het hoofd van de Vlaamse ad
ministratie komt de kabinetschef 
van minister Geens. Hij zal bijge
staan worden door de kabinets
chef van minister De Wulf, de 
kabinetschef van minister Galle en 
de witte merel van de CVP, Bert 
Hertecant. 

Vijanden en tegenstrevers 

De uitgeverij Kluwer (samen met Knack-magazine) heeft een politiek 
zakboekje uitgegeven. Bij deze gelegenheid werd er een debat opgezet 
in het Internationaal Perscentrum, waarbij vijf politici (waaronder Hugo 
Schiltz) dit keer een schare politieke joernalisten ondervroegen. De 
diskussie, nochtans knap geleid door TV-joarnalist Dirk Sterckx, kende 
een eerdel- mat verloop. Zo'n beetje als gezellige jongens onder mekaar 
Spitser was het cartoon-werk van de befaamde tekenaars Jan en Gal, 
die een tekenschets metershoog en -breed op papier zetten. Het geza
menlijke werk Is voor de nieuwbakken politicus van het jaar 
Op de foto zien ze onze knappe WIJ-medewerker Jan aan het werk. 

Wat we hier op dezelfde plaats vorige week voorge
steld hadden als een eventualiteit — namelijk dat 
CVP-volksvertegenwoordiger Luc Van den Brande 
een beetje een simpele ziel zou zijn — werd nadien 
niet minder dan tweemaal bevestigd door de aller
hoogste CVP-Instantles. W/e Is Immers hoger In 
graad dan de partijvoorzitter in persoon, de onvol
prezen Leo Tlndemans? En wie is hoger in waardig
heid dat de man die door 's lands grootste partij ter 
beschikking werd gesteld om de landsleiding op zich 
te nemen, de achtbare eerste minister Mark Eys-
kens? 
Premier Eyskens Is zelfs nog iets verder gegaan dan 
de blote vaststelling dat Luc Van den Brande een 
simpele ziel zou zijn. Hij verweet zijn partijgenoot 
omdat die de euvele moed heeft gehad om de reglo-
nallzering van het staal bij wetsvoorstel te bepleiten, 
een platbroek te wezen. Nou, letterlijk heeft Eyskens 
dat wel niet gezegd; daar is hij te fijngevoelig voor en 
steekt hij zijn neus te hoog in de lucht Maar het 
kwam erop neer, en niet zo maar ongeveer doch 
zeer duidelijk. Zei de eerste minister, na afloop van 
het kernkabinet: „Degenen die parlementaire initia
tieven nemen, zouden ten aanzien van hun eigen pu
blieke opinie de moed moeten hebben om uit te leg
gen dat een wijziging van de huidige situatie een 
super-gekwalificeerde meerderheid vereist (2/3 
meerderheid en meerderheid in de belde gemeen
schappen)". 
En Tindemans, ach Tlndemans, voegde daar nog aan 
toe dat Luc Van den Brande niet alleen een simpele, 
maar daarenboven hardhorig en bijziend Is. Het 
Indienen van het wetsvoorstel was immer het gevolg 
van kommunikatiestoornlssen: de brave plattelander 
Luc Van den Brande had het standpunt van het 
CVP-bureau verkeerd gehoord of verkeerd gelezen. 
Daarenboven, wees ook Tindemans erop, loopt het 
wetsvoorstel geen enkele kans: „De procedure die 
In dit geval door de grondwet werd voorzien, maakt 
de regionalizatle vrijwel onmogelijk." 
Het Is nogal wiedes dat Tindemans herinnert aan het 

feit dat de Vlamingen opgesloten zitten in een hok 
dat grondwettelijk afgegrendeld is. Hijzelf Is immers 
de peetvader van de fameuze grondwetsherziening 
van 1970, waarbij eens en voor goed de Vlaamse 
meerderheid werd vergrendeld. En van Eyskens-
junior kan men bezwaarlijk verlangen, dat hij het le
venswerk van Eyskens-senlor een mispunt zou 
noemen. 
Zo doen de twee top-CVP'ers met masochistische 
wellust de ketenen rammelen waarin zij gevangen 
zitten en waarvan de sleutel werd toevertrouwd aan 
de Walen. 

Wij krijgen er bijna spijt van, dat we Luc Van den 
Brande vorige week de vest hebben uitgekeerd. Hij 
heeft vanwege zijn bloedeigen partij niet eens de 
kans gekregen, een flamingantisch ererondje In de 
piste te rijden. Hadden wij geweten dat hij van zijn 
partijvoorzitter en eerste minister tweemaal de dolk 
In de rug zou krijgen, dan zouden we hem onze 
floretstoot In de borst hebben bespaard. 
Wij zijn politieke tegenstrevers van hem; het kruisen 
van de degens tussen ons en hem behoort tot de re
gels van het spel Inmiddels blijft het voorbehouden 
aan zijn vijanden, hem het mes vanachteren tussen 
de schouderbladen te ploffen. Wie deze vijanden 
zijn, heeft hij — samen met ons — deze week kun
nen vaststellen 
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Sociaal-ekonomisch m 
We souperen onze reserves op... 
Elke dag van het jaar slaagt 
de overheid er in 1,3 miljard 
begrotingstekort extra te 
verwezenlijken. 
Ook deze duizelingwekkende 
vaststell ing schijnt nauwelijks 
nog van aard te zijn om 
opzien te baren. 
Het blijkt vooral niet van aard 
te zijn spoed te zetten achter 
een vernieuwd industrieel 
beleid. 

Want in die richting moet de 
almaar enger wordende 
uitweg gezocht worden. Hel is 
geweten dat onder meer door 
de kost van de werkloosheid 
(sociale uitkeringen, en 
minder fiskale ontvangsten) 
de begrotingen uit hun 
evenwicht gerukt worden. 
Maar in feite is de grootte en 
fundamentele kwaal het 
ongehinderd aanzwellen van 
negatieve cijfers op de 
betalingsbalans. Het is 
onderhand tien jaar geleden 
dat we op onze betalingsba
lans nog rijkelijke 
voorschotten boekten. 

Inmiddels zijn de oliesjeiks 
onze rijkdom behoorlijk 
komen afsnoepen. Maar 
inmiddels werd vooral 

nauwelijks iets gedaan om 
behoorlijke industriële en 
handelstroeven te beveiligen, 
laat staan spitser te maken. 
Er wordt vooral veel energie 
en geld gestoken in 
industriële archeologie; zoals 
het doodvonnis dat onlangs 
werd geveld, niet over het 
Waals staal, maar over het 
industrieel beleid. 
Door het vergooien van 
tientallen miljarden in de 
staalbekkens van Cockeri l l-
Sambre verspelen we onze 
laatste krachten. 
Konkreter kan het nauwelijks 
gesteld worden dan dat we 
onze laatste reserves aan het 
opsouperen zijn. 

Wie nu nog durfde te 
veronderstellen dat premier 
Eyskens in zijn 
regeringsmededeling, vorige 
dinsdag, om die reden met 
een uitgestreken gezicht 
afkondigde dat hij minder 
ontmoedigd, dan wel écht 
verontwaardigd is, die kwam 
bedrogen u i t Eyskens vroeg 
alle Belgen om samen met 
hem verontwaardigd te zijn. 
Als we op dit staatsburgerlijk 
bezoek dan al zouden positief 

reageren, dan is het wel om 
de reden dat de huidige 
regering volop bezig is met 
de uitverkoop van de 
Vlaamse ekonomie. 
Eind vorig jaar v*/erd bij het parle
ment de begroting van dit jaar in
gediend met een tekort op de 
zogeheten „lof)ende vernchtin-
gen" van iets meer dan 90 miljard 
frank. 
Toen werd er aan de alarmbel 

Elke dag 

1,3 miljard 
tekort méér... 

getrokken, de hakbijl zou duchtig 
gaan zwaaien in de overheidsuit
gaven. 
Vandaag is er alweer behoorlijke 
alarmtaai: de minister van Fi
nanciën heeft toegegeven dat 
de skeptische waarnemers, die 
's lands beheerders aan het 
werk zien, nu ook nog gelijk 
krijgen. In de helft van het jaar 
moet nu al een tekort op 

de lopende uitgaven berekend 
worden op niet minder dan 
240 miljard frank! 
Met andere geldtekorten (onder 
meer voor investenngen) die ge
zamenlijk het globale begrotings-
deficit uitmaken komen we aan 
het fabuleuze cijfer van minstens 
390 tot 400 miljard frank dat op 
één jaar tijd dient gefinancierd te 
worden door leningen. 

Het Waalse staal zit daar voor 
flink wat tientallen miljarden tus
sen. Als de huidige krankzinnige 
verkwistingspolitiek van de over
heid niet wordt tegengehouden 
dan is het onontkoombaar dat 
verschillende generaties zich 
zullen rotbetalen voor afbetaling 
van de krankzinnige schulden
last die momenteel wordt opge
stapeld. 

In zijn radio- en tv-toespraak had 
Mark Eyskens het onder meer 
over de ondoelmatige werking 
van onze instellingen en de ver
zwakking van het plichtsbesef. 
Dit zou ons kunnen leiden, zo 
waarschuwde Eyskens nog, 
naar situaties die herinneringen 
oproepen aan de jaren '30. 
Er moet inderdaad niet zoveel 
meer gebeuren of onze ekono
mie zal geteisterd worden door 

onder meer meer dan één deva
luatie van de munt Zo 'n mone
taire schok zal uiteindelijk nau
welijks iets sanerends opleve
ren, maar de muntontwaarding 
zal ons ongevraagd vanuit het 
buitenland opgedrongen wor
den. 
Maar, Eyskens, zei ook nog wel 
wat meer dan alleen fiet luchten 
van zijn verontwaardiging. Hij zei 
dat de regering op twee maan
den tijds al hard gewerkt had. 
En ze gaat nog harder werken. 
Dat ze hard gewerkt heeft we
ten we; een regeringskrisis werd 
verijdeld, en tweedens werden 
ook miljardenbeslissingen geno
men om de zieltogende Waalse 
staaibednjven voor nog een paar 
maanden op te houden. Maar de 
regenng-Eyskens gaat nog har
der werken. 

Er werden immers „voorstellen 
ingediend met betrekking tot de 
bouwnijverheid, de textielsektor, 
de scheepsbouw, de steenkool
mijnen, en nog talrijke andere 
t}edrijfssektoren.-" 
Er werden voorstellen inge
diend... Voor veel ondemernin-
gen, zo stelde Eyskens nog, zijn 
de regenngsplannen te be
schouwen als de „plannen van 
de laatste kans". Eyskens heeft 
mooi praten. Maar als er dan al 
eens konkreet gepraat wordt — 
bijvoorbeeld nu weer bij gele
genheid van de rondetafel-kon-
ferentie voor redding van de 
bouwnijverheid, dan blijkt de re
gering weer te getuigen van kor
date aanpak. Zo werd namelijk 
kordaat beslist het probleem van 
de bouw nog maar eens te laten 
dooriichten in een studie waar
toe het Ranbureau de opdracht 
kreeg.-

Terwijl de overwegend Vlaamse 
bouw en Vlaamse textiel het 
voorwerp blijven uitmaken van 
studies, plannen, voorstellen en 
diskussie werden de laatste mil
jarden uit de staatskas wegge-
grabbeld door de Waalse staal-
barons. Zo gaat dat in dit land. 
Voor Eyskens zal dit wel geen 
reden voor verontwaardiging 
zijn! 
Voor de Vlaamse gemeenschap 
daarentegen wél. 
Het potverteren en verkwanse
len van gemeenschapsgeld door 
een uitgesproken neo-unitair be
leid heeft nu onderhand lang 
genoeg geduurd Zoals ook de 
communautaire dubbelzinnig
heid bij de CVP lang genoeg 
geduurd heeft Chabert Geens 
en Tindemans hebben alvast 
konkrete unitaire taal gesproken. 
Het is maar dat we zouden we-

Premier Eyskens is verontwaardigd. Overigens waren op de rondeta-
felkonferentie voor de bouw ook de mensen van de bouwsektor 
verontwaardigd omdat Eyskens vooral werkt aan plannen, studies- en 

Alweer koop 
van de eeuw 
Er staat in ons land weer een koop 
van de eeuw op het getouw. Bijna 
vanzelfsprekend gaat het om 
overwegend militair materieel. Be
gin volgende week zou het sociaal 
ekonomisch kernkabinet zijn ze
gen moeten geven voor de ver
vaardiging van F-16-vliegtuigen, in 
vervanging van de afgeschreven 
Mirages. Het gaat om ongeveer 33 
miljard frank. 

Nu blijkt evenwel dat eens te meer 
de Vlaamse kandidaat-toeleveran
ciers uit de Vlaamse luchtvaartin
dustrie in de kou dreigen gezet te 
worden door Waalse ondernemin
gen. 
De FLAG-organizatie (die onder

nemingen groepeert waar geza
menlijk 50.000 Vlaamse werkne
mers bedrijvig zijn) heeft de 
Vlaamse ministers voor deze om
streden investering gewaar
schuwd. En mochten de ministers 
toch volharden in de communau
taire boosheid, ten nadele van 
Vlaanderen, dan worden uitgebrei
de kompensaties geëist 

Valse 
ASLK-start 
Normaal hadden de beheersorga
nen van de ASLK op 31 maart 
jongstleden moeten geïnstalleerd 
zijn. Het partijpolitiek touwtjestrek-
ken voor topbenoemingen had er 
evenwel anders over beslist 
Dat blijkt nu voorbij te zijn. De re

gering heeft de postjes binnen de 
direktiekomitees netjes verdeeld 
tussen haar politieke vriendjes. 
Maar daarmee is alle herrie nog 
niet achter de rug. De Franstalige 
ASLK-personeelsleden zijn in sta
king gegaan uit protest tegen fiet 
feit dat de voorzitters van de twee 
direktiekomitees (bank en verze
keringskas) Nederiandstaligen zul
len zijn. 

De Franstaligen eisen volledige 
pariteit, zodat één van de twee 
voorzitters een Franstalige zou 
moeten zijn. 

Een identiek verhaal als het staal-
dossier: eens te meer trachten de 
francofonen het laken volledig 
naar hun kant te trekken. Daarbij 
deert het hen niet dat aan de top 
de Vlamingen nu reeds schrome
lijk ondervertegenwoordigd zijn, in 
verhouding tot de geldmiddelen 

die de Vlaamse gemeenschap aan 
de ASLK bezorgt 
De benoemingsijver van CVP en 
SP zal het waarschijnlijk ook dit 
keer halen op de rechtmatige eis 
tot federalizering van de ASLK. 

Overeen
komstig 
kongres 
Volksvertegenwoordiger Van 
den Brande, initiatiefnemer van 
het voorstel om het sektorieel 
beleid volledig te regionalizeren, 
heeft gereageerd tegen de uit
brander van zijn voorzitter Tinde
mans. 
Hij ontkent dat zijn wetsvoorstel 

voorstellen, die telkens opnieuw bestudeerd worden. Inmiddels zijn 
de Waalse staalbarons met de tientallen miljarden gaan lopen. 

ten waarover precies we moe
ten verontwaardigd zijn. 

slechts een woede-reaktie zou 
zijn tegen de houding van de 
Franstalige ministers inzake de 
Voerstreek. Integendeel, aldus 
Van den Brande, strookt het 
voorstel volledig met de beslui
ten van het CVP-kongres van 
december 1979 over de staats
hervorming. _ j j 1. 

Daar werd ondub
belzinnig gesteld dat de gemeen
schappen een zo ruim mogelijke 
autonomie moeten verwerven, 
ook op het vlak van het indus
trieel beleid en van het over
heidsinitiatief. 

Dat staat dan in schrille tegen
stelling met de houding van 
voorzitter Tindemans, die ondub
belzinnig het staal als nationale 
sektor wenst te behouden. 
Wie is nu trouw aan het CVP-
kongres? 
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Chabert 
duikt op 
Vanuit een onverwachte hoek 
heeft voorzitter Tindemans steun 
gekregen bij zijn unitaire opnspin-
gen. In een gesprek met het dag-
bfeid «De Standaard" zette minister 
Chabert zich af tegen het debat 
dat op gang gekomen is over een 
meer doorgedreven regionalize-
ring, onder meer op het vlak van 
de grote infrastruktuurwerken. 

Niet dat de stelling van Chabert 
ons verbaast Maar daarmee komt 
hij nu regelrecht tegenover de 
ACV-basis te staan. Waarvan hij 
sinds jaren het boegbeeki in de re
gering heet te zijn. 

Volgens Chefcert moet de staats
hervorming van 1980 eerst gron
dig uitgetest worden. Intellektueel 
is het volgens de minister onbe
grijpelijk, dat men een jaar later 
fundarnenteel van opvatting zou 
veranderen. 

Dat klinkt aannemelijk. Maar voor 
dat JnteMektuee) begrip" moet 
Chabert zich vooreerst tot de 
mensen van zijn eigen partij wen
den. 

Editorialen 
Tijdens de voorstelling van het 
„Politiek zakboekje" van Kluwer 
en Knack werd in een debat 
tussen politieke journalisten en 
politici uit de Vlaamse partijen 
nogal wat — overigens vriende
lijk — met verwijten gegooid. 

Zo was er de klacht van de 
journalisten dat de politici veel te 
weinig konkrete informatie ge
ven, en nogal behoorlijk wat fei
ten verdoezelen. 

De politieke journalisten werd 
aangewreven dat ze met hun pen 
of hun berichten op radio en tv 
teveel naar willekeur het schoon 
weer maken, en dus in feite soms 
een groter politieke macht heb
ben dan de politici zelf. 

Waarop hoofdredakteur Hugo 
Camps van het „Belang van Lim
burg" gevat reageerde: „Mochten 
mijn editorialen behooriijk poli
tieke impakt hebben, dan zouden 
we het bijvoorbeeld niet meege
maakt hebben dat een man als 
Tindemans in Limburg 100.000 
voorkeurstemmen toebedeeld 
kreeg-'. 

De gecoiffeerde oktopus van Willy Claes 
Minister van Ekonomische Zaken Willy 
Claes heeft mij vorige zondag gewraakt 
uit een politiek tv-debat Hij zal er zijn 
goede politieke redenen voor hebben. 
Zeker heeft hij de ondervoorzitter van de 
VU gewraakt omdat hij de stem en de ar
gumenten van de Vlaamsnationalisten in 
dit staaldebat klaarblijkelijk als de pest 
schuwt 
Minister Claes was van oordeel dat mijn 
deelname aan het staaldebat op de BRT-
televisie van aard zou zijn om „de serene 
sfeer'te verbrodden. Zodoende kreeg de 
tv-konfrontatie, die er nauwelijks één 
was, inderdaad de serene sfeer van een 
regeringsmededeling mee. 
CVP-kameriid Dupré had wél dozen ar
gumenten bij zich maar vertoonde zich 
uiteindelijk vooral politiek krachteloos. 
Want elk argument in het staaldebat dat 
hij een flamingantische allure poogde te 
geven was al bij voorbaat ontkracht door 
de desavouëring van zijn partijvoorzitter 
Leo Tindemans. 
Het staaldebat op tv was voor minister 
Claes dan ook hoegenaamd geen politie
ke konfrontatie. 
De BRT-tv-redaktie heeft, op de simpele 
vraag van de ekonomieminister, meteen 
in mijn persoon de stem van de VU 
gesmoord. We nemen er akte van. We ne
men er vooral akte van dat het de SP en 
ook de CVP hoegenaamd niet ernst is 
om meteen werk te maken van federali-
zering (hetzij regionalizering) van de in
dustriële sleutelsektoren. 
Omdat ik uit het tv-pannel gewraakt 
werd, kan ik dan ook niets meer dan in de 
geschreven pers mijn antwoorden op 
Claes' unitaire staalbelijdenis te geven. 
De redding van de Waalse staalbedrij-
vigheid wordt in hoofdzaak geargumen
teerd met de dooddoener dat een ekono
mische ruggegraat van ons land niet 

mag gebroken worden. De staalblokken, 
-plakken en -platen vormen evenwel 
geen „ruggegraat" of „sleutelsektor". Zij 
vormen wel een noodzakelijke inbreng 
voor de metaalverwerkende industrie, 
die in het raam van de nieuwe internatio
nale arbeidsverdeling een sleutelsektor 
vormt Binnen Europa kan dit staal alleen 
goedkoop worden vervaardigd in mari
tieme bedrijven. Voor ons land is dit 
onmiskenbaar Sidmar. 
Minister Claes grendelt evenwel hals
starrig Sidmar af en investeert honder
den miljarden in Waalse staalbedrijven 
zonder een redelijke waarborg dat ze 
ooit kompetitief zullen worden. Integen
deel, de Limburger Willy Claes blijft 
miljarden van onze gemeenschap storten 
in de bodemloze put van Cockerill-Sam-
bre. Deze Waalse staalas kan nochtans 
op het gebied van de gewone staalpro-
duktie nimmer kompetitief gemaakt wor
den. 

Het vervoer van erts en kolen blijft 
steeds goedkoper bij toelevering voor 
bedrijven die dicht bij zee liggen. In het 
geval van Cockerill-Sambre noteren we 

bovendien meer dan 10 sites, die be
diend worden door ongeveer 500 kilome
ter spoorverbinding. De voorgehouden 
sanerende fusie van de betrokken Waal
se staalbedrijven bekrachtigt in feite 
gewoonweg deze verkwistende versplin
tering. 

Terloops: of het management er op zal 
verbeteren door deze oktopus te „coiffe
ren" met een verpolitizeerde raad van 
beheer valt sterk te betwijfelen. 
Het staalplan-Claes steunt naar veriuidt 
op een aantal indringende wetenschap
pelijke studies: het McKinsey-rapport, 
het rapport Nippon Steel- De basisop
ties van Claes' rapporten werden even
wel reeds vastgelegd en uit de doeken 
gedaan door staalmanager Charlier en 
vakbondsman Gillon op een volksverga
dering die op 25 februari 7 7 plaats had in 
Seraing. 

Het omvat vier basisopties: afgrendelen 
van Sidmar, („mise sous statut public"), 
hernieuwing van de Waalse staalindus
trie op kosten van de gemeenschap, 
afwenteling van verliezen en financiële 
lasten op de staat 

Het McKinsey-rapport waarmee minister 
Claes nu zwaait heeft niets anders ge
daan dan het beamen van dit opgedron
gen Wallingantische referentiekader 
voor de staalpolitiek Op de technische 
gegevens van Nippon Steel, hebben 
Charlier en Frère ekonomische cijferge
gevens geplakt en dit dossier in april 
overgemaakt aan Willy Claes. 
Het rapport voorziet in een nettoveriies 
van 3 miljard in '85; zelfs als zou voldaan 
worden aan de volgende voorwaarden: 
afdanking van 5.000 arbeiders, loonsver-
mindering in Cockerill met 10 procent 
verienging van de arbeidsduur in Cocke
rill met 1 uur, zéér forse verhoging van 

prijzen en produktie-hoeveelheden-
Geen enkele van deze voorwaarden is 
realistisch! 
Daarna heeft minister Claes deze nega
tieve cijfers nog wat bijgepoetst zodanig 
dat hij voor '85 een batig saldo van 5 
miljard durft voor te spiegelen. 
De realiteit is inmiddels evenwel dat 
Cockerill-Sambre elk jaar verder in de 
tientallen miljarden rode cijfers zal weg
zakken- Cockerill-Sambre overleeft ten 
koste van de Vlaamse gemeenschap en 
zijn veriiezen zullen tot in 2010 door de 
Belgische belastingbetaler worden be
taald. Inmiddels zouden we zonder ver
pinken moeten noteren dat volgens de 
berekeningen van het Planbureau, dat 
ressorteert onder de bevoegdheid van 
minister Claes, een vermindering van de 
lasten voor de ondernemingen met 150 
miljard opnieuw werk zou verschaffen 
aan 70.000 mensen-
Het staalplan van Willy Claes bezegelt 
precies een onomkeerbare transfer van 
150 miljard van Vlaanderen naar Wallo
nië! 
Voor het overige zouden we ook nog vre
de moeten nemen met het textielplan dat 
afgezien van de financiële dwergoperatie 
vergeleken met de steun aan de Waalse 
staalbedrijven, hoe dan ook geen wezen
lijke oplossing brengt voor de textielbe-
drijvigheid in Vlaanderen. 

Ook voor de steenkool blijft een gede
gen herstruktureringsplan met bijpas
sende konkrete uitvoeringsmodaliteiten 
achterwege. 
Het vijfjaren staalplan van Willy Claes 
stort zonder meer de Vlaamse gemeen
schap in een financieel avontuur waar 
uiteindelijk niemand baat zal bij hebben. 

Prof J Maton 
VU-ondervoorzitter 
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Wetstraat 

Faljïet staatshervorming 1980 
De parlementaire vakantie na

dert met rasse schreden. En dat 
is ook voelbaar: de laatste be
grotingen van 1981 worden in 
een verhevigd tempo afgehas-
peld; voor de vele wetsontwer
pen die sinds jaren onder het 
stof liggen, wordt gepoogd in 
beide Kamers groen licht te ver
kri jgen; heel wat verkozenen 
haasten zich om met een goed 
uitgekiende interpellatie nog 
snel de krantekoppen te halen. 
Het Parlement is als het ware aan 
een drukke eksamentijd toe, of 
beter: bevindt zich in een overla
den blokperiode, waarin heel wat 
verloren ti jd moet worden goed
gemaakt Het eksamen zal waar
schijnli jk in het najaar plaatsvin-
d e n -

Tijdens de voorbije week heeft dat 
ijverig gewroet alleszins één be
langrijk resultaat opgeleverd: de 
vaststell ing dat de staatshervor
ming van augustus 1980 niets 
opgelost heeft en integraal te 
hertekenen va l t 
Hoe goed begrepen wij Wil ly 
Claes niet wanneer deze in ant
woord op een tussenkomst van 
Oswald Van Ooteghem verklaar
de dat dit landje zijn laatste grein
tje geloofwaardigheid dreigt te 
verspelen door zijn kortzichtige en 
soms pietluttige diskussies over 
splitsingen, over de Voer en ande
re communautaire problemen. 

Maar daarmede tekende de minis
ter zelf het doodvonnis van tv«ntig 
jaar communautaire politiek, die er 
niet eens in geslaagd is die j j ietlut-
tige diskussies" te ontzenuwen. 
Alle unitaire remedies en half
slachtige hervormirigen ten spijt 
zal de Vlaams-Waalse tegenstel
ling kxxlzwaar blijven wegen op 
de sociaal-ekonomische besluit
vorming en zullen egeltjes als de 
Voerstreek blijven „stormen in 
een glas water" teweeg brengen. 
Diskussies zoals die deze week 
woedden over de Voerstreek en 
het staaldossier, kunnen slechts 
tot het verleden behoren wanneer 
tussen de beide volksgemeerv 
schappen klare en ernstige afspra
ken gemaakt zijn. Wanneer Vlaan
deren en Wallonië kunnen bogen 
op een verregaand zelfbestuur, 
vooral dan op financieel en soci-
aal-ekonomisch gebied. 

Onverzettelijk 
Senator Oswald Van Ooteghem 
maakte van het debat over de 
begroting van Ekonomische Za
ken gebruik om het staaldossier 
nog eens ten voeten uit te belteh-
ten. Als uitgangspunt hanteerde 
hij het standpunt van de Vlaamse 
metaalvakbond van het ACV, zo
als dit op het Nationaal Komitee 
voor Ranning en Kontrole van de 
Staalindustrie werd naar voren ge
bracht Essenteel daarin zijn het 

p)leidooi voor regkxializering van 
het sektorieel belekJ, het bena
drukken van de finarxaële verant
woordelijkheid van de gewesten 
en de veroordeling van het kon-
sumptiefederalisme. 

Van dit alles wikle Claes niets 
weten. Koppig kxjfde hij ACV-
voorzrtter Houthuys die tegen een 
reglonalizenng van het staal ge
kant blijft Wat de minister niet kon 
ontkennen Is het waanzinnige ge
tal van 358 miljard, dat tot in het 
jaar 2004 boven de hoofden van 
de bevolking zal blijven zweven. 
Zowel in de Kamer als in de 
Senaat gingen enkele Frankofo-

nen leïjk tekeer over de Voer
streek en het optreden van de 
Rijkswacht Gendebien, Lagasse 
en Mordant pNjtten diep in hun 
radde taalvaardigheid en niet-par-
lementaire woordenschat om „de 
flamingantiscfie onrechtvaardig-
hekl", „de Vlaams-natonallstsche 
hoogmoed", „De vredelievendheid 
van Happart en konsoorten", „de 
zwart-gele provokatie" en dergelij
ke heeriijkheden meer voldoende 
in de verf te zettea 

Vergeleken met dit Franstalig ver
baal geweld, ktonken de antwoor
den van Rik Vandekerckhove, 
Walter Peelers en Jaak Gabriels 

droog, gemotiveerd en onverzet
telijk. 
Voeren wenst InderdaEKd rust en 
vrede, maar eveneens rechtsze
kerheid. Aan de dagelijkse franko-
fone hetze en intimklatie moet een 
einde gemaakt worden. De Vlaanrv 
se gemeenschap kan eenvoudig 
niet duWen dat de Franstaligen 
zich mengen in zuiver Vlaamse 
aangelegenheden. 
De hele anthVlaamse woorden-
kramerij van Lagasse en zijn kolle
ga's werd kernachtig van ant
woord gediend door de Limburg
se senator Vandekerckhove: 
„Voeren is Limburg en zal dat 
bli jven r 

P-Sprokkels 
• BIj de begroting van het Brus
sels gewest pleitte senator Bob 
Maes voor de fusie van de 19 
Brusselse gemeenten. Dit zou de 
gehele bevolking van de hoofd
stad ten goede komen. De huidige 
overlapping van Instellingen en 
diensten tart Immers elke vertieel-
ding. 
Wat de precaire financiële toe
stand betreft mag men ztoh vol
gens de VU-senator niet alleen 
verschuilen achter de algemene 

De Kamer besprak dinsdag de schoolpaktwet tot rationalizatie en programmatic van het secundair 
onderwijs. Het wera een zeer hoogstaand debat, met veel gejutiel Dat belette evenwel Willy Kuijpers met om 
koudweg te stellen dat het ontwerp noch een rationalizatie, noch een programmatie zal brengen. Integendeel, 
de verzuiling wordt nog strakker aangesnoerd en de kleine dorpsscholen dreigen allemaal te verdwijnen 
Bovendien beantwoordt het ontwerp geenszins aan het streven naar federalizenng Het Leuvens VU-kamerlid 
pleitte dan nog maar eens voor „een Vlaams onderwijspakt, dat als basisbeginsel heeft de gelijkheid qua 

middelen, rechten en plichten tussen de verschillende netten". 

neerwaartse trend. Ook de Brus
selse Instanties zelf treft heel wat 
schuki: het wanbeheer van de 
aggkxneratie, de dure referen
dums en de (jerikelen rond de 
f)eperdure verbrandingsoven zijn 
slechts enige voorlieelden. 
Bob Maes aarzelde niet om de 
Brusselse deelregering geluk te 
wensen met haar „Terug naar de 
stad"-initiatlef, maar uitte de vrees 
dat hier het gezegde „het is te laat 
de put gevuld als het kalf verdron
ken is" van toepassing is. In leder 
geval moet er meer aandacht gaan 
naar sociale huisvesting, stadsver
nieuwing, veiligheid,-, kortom naar 
aangenamer wonen. Want ook 
Vlaanderen wenst dat het met 
deze aloude Vlaamse stad goed 
zou gaan. 

Dat het nu slecht gaat is geens
zins de schukl van de Vlamingen. 
Zij wachten nog steeds op de 
Inlossing van de belofte om In de 
hoofdstad gelijke medezeggen
schap te krijgen. 

• De Vlaamse Raad besprak het 
ontwerp van dekreet over het 
beheer van de afvalstoffen. Alle 
sprekers Heten zich positief uit 
ook Joos Somers en Oswald Van 
Ooteghem die de steun van de 
VU-fraktie toezegden Wel maak
ten zij een aantal kritische bemer
kingen, onder meer Inzake de or-
ganizatie van<ie Inspraak, de over-
talrijke beleldsinstanties voor mi
lieubeheer en de grensoverschrij
dende problemen. 

• Tijdens de bespreking van de 
begroting van PTT maakte Joos 
Somers zijn beklag over de staat 
van de PTT-gebouwen en over de 
aangekondigde verhoging van de 
posttarieven. Maar vooral het per
soneelsbeleid van minister Wi l -
lockx moest het ontgelden, meer 
in het biezonder de anti-sociale 
wijze waarop een aantal kontrak-
tuelen, die verplicht werden naar 
Brussel of Antwerpen te pende
len, zonder boe of ba aan de deur 
gezet werden omwille van hun 
bezwaren. 

• Jef Valkeniers greep deze be
groting aan om het tema van de k> 
kale radio's te belichten. Daariaij 
pleitte hij voor een wettelijk sta
tuut zonder dat dit mag schaden 
aan de oorspronkelijke bedoeling 
van de Initiatiefnemers, lokale in
formatie en ontsoaoning. 

REL 
TJE 

D e heer Gendeb ien (in het 
Frans) : „(_) De Voe r is noo i t 
een dee l g e w e e s t van V laan 
deren en zal het noo i t w o r d e n , 
wan t 70 t h . van de i n w o n e r s 
van de gemeen ten hebben 
het bes lo ten . D o o r de d i a l o o g 
te we ige ren heef t V laanderen 
moree l en po l i t i ek de V o e r 
kw i j t gespee ld . A l le W a l e n 
s teunen voo r t aan de taa ie 
s t r i j d van 4.000 d o r p e l i n g e n 
tegen de na t iona l i s t i sche 
h o o g m o e d van V laanderen . 
D ie 4.000 d o r p s b e w o n e r s re
kenen op de W a a l s e so l i da r i 
te i t en hebben a l leen de 
k rach t van hun rech ten o p 
z ich te ve rded igen . 
He t is een bepaa lde g raad 
van demokra t i e d ie op het 
spe l s taat en de pr i j s d ie de 
Wa len in hun gehee l er nog 
aan toekennen . Leve de v r i je 
V o e r r (Tot besluit van zi jn 
interpellatie ontplooi t de heer 
Gendeb ien een vlag van de 
V o e r en overhandigt ze aan de 
eers te minister) (App laus van 
de heer Mordan t ) 

(Kamer van Volksvertegenwoordigers, Be
knopt Verslag, Gewone zitting 1980-1981, 
Vergaderingen van woensdag, 17 juni 1981. 
biz. 934) 
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8 mi Onze wereld 

IN MEMORIAM 
ANDRÉ SCHREURS 

Bani Sadn Geen 
tweede revolutie 
De Tweede Perzische Revolutie 
vindt voorlopig nog niet plaats. De 
eerste revolutie is de volksop
stand tegen de sjah geweest, de 
terugkeer van de ayatollah Kho-
meiny uit zijn Franse ballingschap 
en de installatie van een fanatiek 
religieus chiïtisch bewind De alge
mene verwachting in de politieke 
hoofdsteden van de wereld was, 
dat het bewind van de ayatollahs 
en de mollahs geen lang leven 
beschoren zou zijn. Na een over
gangsperiode, zo luidden de voor
spellingen, zou een liberalisering 
en demokratisering zich vanzelf 
doorzetten. Om deze voorspelling 
kracht bij te zetten, werd gewezen 
op het feit dat de ayatollah Kho-
meiny zijn geestelijke pleegzoon 
Bani Sadr tot president van de 
republiek had gemaakt En Bani 
Sadr gold als een liberaal en een 
gematigde. 

De 47-jarige Abal Hassan Bani 
Sadr is afgeworpen door het 
paard, dat hij gedacht had te kun
nen temmen en berijden. Er gaat 
over hem het verhaal dat hij reeds 
als 17-jange aan zijn vader — een 
ayatollah — gezegd had, ooit eens 
over Iran te zullen heersen. Zijn 
mateloze ambitie zette hem er toe 
aan, tijdens het bewind van de 
sjah een bondgenootschap te slui
ten met Khomeiny en het meest 
fanatieke deel der chiïtische gees
telijkheid. Tijdens de ballingschap 
van Khomeiny in Frankrijk bleef hij 
aan diens zijde, trad op als diens 
woordvoerder en schreef hij een 
teoretisch werk over Islamitisch 
zelfbestuur. Toen hij enkele maan
den voor het einde van het sjah-
bewind in de schijnwerpers van 
de internationale bekendheid trad, 
gold hij spoedig als een gematig
de. Een dergelijk man met een 
degelijk Westerse opleiding op de 
tweede plaats na Khomeiny zou er 
wel voor zorgen — zo werd ge
zegd — dat het zou koelen zonder 
blazen. 

Zo zag het er meer dan ooit uit 
sinds 25 januan 1980 Op die 
datum werd Khomeiny's geestelij
ke pleegzoon Bani Sadr tot presi
dent van de republiek verkozen, 
met 75 % van de stemmen. Op 
zijn aktief staat o.m de uiteindelij
ke regeling van de zaak der Ame
rikaanse gegijzelden. Het leek er 
helemaal naar, dat het fanatieke 
schrikbewind der mollahs zijn tijd 
gehad had en dat Bani Sadr gelei
delijk aan de liberaliseringskoers 
zou doordrukken. 
De ooriog met Irak is een streep 
door de rekening geworden. Presi
dent Bani Sadr vertrok naar het 
front en wist, na de aanvankelijke 
suksessen van de Irakezen, de 
resten van het sjah-leger te reor-
ganizeren en terug te motiveren. 
Het vacuüm dat hij te Teheran 

achterliet, werd echter vrij spoedig 
gevuld door de intriges van de 
ayatollahs en mollahs, die in Bani 
Sadr het beletsel zagen tot be
stendiging van hun fanatiek teo-
kratisch bewind. Het was hen niet 
ontgaan, dat de president stilaan 
het kristallisatiepunt was gewor
den van de nog aanwezige voor
uitstrevende en liberale krachten 
in Iran. 

Bani Sadr overschatte zijn eigen 
machtspositie. Het jongste half 
jaar bood hij weerstand tegen de 
steeds sterker wordende druk 
van de mollahs. Zolang hij Kho
meiny's steun genoot kon hij dat 
En leek de kans op de tweede Per
zische revolutie — die van de 
gematigden tegen de fanatiekers 
— nog altijd open. 
De 82-jarige, zieke Imam Kho
meiny heeft echter uiteindelijk zijn 
geestelijke pleegzoon laten vallen. 
Het verdwijnen van de gematigde 
erfprins bestendigt thans het rijk 
van de chaos. Een tegenwicht is 
voorlopig nog niet in het zicht.. 

De trouwe lezers van deze bladzijde zullen vanaf 
deze week voor altijd de Initialen R.S.A. aan het 
begin van de artikelen missen: verleden zondag
morgen is André Schreurs, onze redakteur Buiten
land, in een Leuvense kliniek overleden. Verleden 
week kregen we zijn kopij zoals gebruikelijk. Kort 
nadien werden we ervan verwittigd dat hij een 
hartkrisis had gekregen. Het zag er niet erg uit, hij 
zou wellicht een viertal weken niet kunnen schrij
ven, het zou wel in orde komen, hoopte men en 
zegde men ons. 
Het bericht van zijn overlijden trof ons dan ook 
maandagochtend onverwacht en vreselijk hard. 
Hij is veel te jong gestorven. André Schreurs werd 
op 22 maart 1919 te Lissewege geboren. Hij was 
sinds meer dan een kwarteeuw leraar Germaanse 
talen in de hogere cyclus van het Drievuldigheids-
kollege te Leuven. Voordien had hij gedurende een 
paar jaar journalistieke ervaring opgedaan bij 
United Press. 
Zijn oudleerlingen bewaren een onvergetelijke 
indruk van hem. De „Scheuze", zoals hij in de om
gang genoemd werd, was een markant leraar. Klas 
na klas hebben honderden jonge mensen de 
stempel van zijn warme persoonlijkheid meege
kregen. Hij was een schitterend vakman, een echte 
erudiet met een artiestennatuur. Hij behoorde tot 
de toplaag van uitzonderlijke en zeldzame onder
wijsmensen, die niet alleen een vak maar vooral 
het leven onderwijzen: aankweken van kritische 
zin, aanmoedigen van talent, aanzetten tot zelf
standig denken. 
Wij kwamen destijds, meer dan tien jaar geleden, 
met hem in kontakt via een andere onvergetelijke, 
veel te jong gestorven vriend: wijlen senator 
Edgard Bouwens. Edgard was tijdens zijn studen
tentijd te Leuven op kot geweest ten huize van de 
„Scheuze". Uit die tijd, en waarschijnlijk uit ontel
bare dagelijkse en vooral nachtelijke gesprekken 
over de duizend-en-één dingen die deze beide in
telligente en beweeglijke mensen boeiden en 
verenigden, was een onverbrekelijke vriendschap 
blijven bestaan. Edgards aanbeveling volstond 
voor André Schreurs om, op ons eerste verzoek. 

zijn journalistieke medewerking toe te zeggen. Hij 
is meer dan tien jaar, met één enkele langere on
derbreking, voor ons blijven schrijven: de meest 
vaste van onze losse medewerkers. 
Lezen en schrijven waren voor André Schreurs le
vensbehoeften, even essentieel als eten of slapen 
of drinken. Hij was een ongemeen belezen man, 
niet alleen in zijn vak, maar in een brede waaier van 
belangstellingssferen: politiek, filozofie, beiletrie, 
geschiedenis. Wat hijzelf aan kennis en eruditie 
verwierf, wenste hij ook mee te delen, zowel vanuit 
een artistieke als een menselijke en pedagogische 
aandrang. Zijn spitse pen en zijn even spitse geest 
maakten zijn artikelen tot een intellektueeel en ar
tistiek genot voor zijn lezers. Zijn oprechte bewo
genheid, zijn intense belangstelling voor de grote 
problemen en geheimen des levens behoedden 
deze veelschrijver voor veelschrijverij. 

Hij hield bij ons de bladzijde Buitenland, maar ont
snapte graag eens naarde kultuurbladzijden.Toen 
de „Spectator" vroeger nog een literair blad was, 
had André Schreurs daar veel aan meegewerkt 
Ook belletristisch was hij bedrijvig. Vanuit een ar
tistieke en pedagogische bekommernis her
schreef hij Charles de Costers meesterwerk. Hij 
vond de oorspronkelijke „Tijl Uilenspiegel" te 
moeilijk toegankelijk voor een ongevormd en 
volks lezerspubliek. Hij zorgde dan zelf maar voor 
een meesterlijke navertelling, die door de Uitgeve
rij Reinaert op de markt werd gebracht 
Aan de veel te weinige avondlijke en nachtelijke 
gesprekken met hem houden we een onvergetelij
ke indruk over: de herinnering aan een hartelijke, 
gevoelige, menselijke, geestige en doodeerlijke 
kompaan. 

Vandaag donderdag nemen we afscheid van hem 
en doen we hem uitgeleide, om 10 u. 30 in de Sint-
Pieterskerk te Leuven. We willen nog éénmaal 
dicht bij hem zijn. En bij zijn vrouw, opdat zij zou 
weten hoeveel ook wij van hem hielden en hoezeer 
we ook haar danken omdat zij hem, bij ons, de weg 
van zijn hart liet gaan. 

De redaktie 

Mitterrand: De grenzen van de triomf 
Dat de Fransen de verandering bewust hebben gewild, valt niet te be
twijfelen. Presidentsverkiezingen en nadien parlementsverkiezingen 
telkens in twee ronden: op enkele weken tijds heeft het kiezerskorps 
vier maal de gelegenheid gehad om zijn mening te zeggen. Verkiezing 
na verkiezing werd de overwinning van Mitterrand groter. Om 
verleden zondag uit te groeien tot een triomf. Frankrijk heeft minstens 
voor de volgende zeven jaar een socialistische president De linkse 
regering kan voor de eerstvolgende vijf jaar steunen op een 
parlementaire meerderheid, die reeds door de PS op haar eentje 
wordt gewaarborgd. Een historische gebeurtenis? 

In menig opzicht een historische 
gebeurtenis, inderdaad. In lengte 
van jaren scheen Mitterrand een 
geboren verliezer. Bij de wetge
vende verkiezingen van 1978 
werd links opnieuw geklopt door 
de presidentiële meerderheid. Het 
lot van Mitterrand als leider van de 
linkse oppositie scheen een ogen
blik definitief bezegeld. Maar hij 
wist de leidsels van de socialisti
sche partij in handen te houden. 
Met de koppige vasthoudendheid 
die ook in Frankrijk — la France 
profonde — het kenmerk is van 
de plattelander, bleef hij vasthou
den aan zijn leiderschap en zijn 
koncept 

Hij werd daarbij geholpen door de 
fouten en gebreken van zijn te
genstander. Giscard d'Estaing is 
nochtans een goed beheerder van 
de Franse res publica geweest De 
resultaten van zijn goede beheer 
laten de nieuwe meerderheid trou
wens toe, uit de spaarpKDt een 
aantal sociale verbeteringen en 
vernieuwingen te betalen. 
Maar de ekonomische krisis, die 

ook Frankrijk trof o.m. met een 
alarmerende stijging van de werk
loosheid, vertekende het beeld 
van Giscard's beleid. De voormali
ge president beging daarenboven 
het grootst mogelijke aantal per
soonlijke flaters. Hij was een tech-
nokraat niet in staat om in woord 
en omgang de weg te vinden naar 
het volk, bespottelijk in zijn jacht 
op een adellijk blazoen, geïsoleerd 
in zijn waan een opvolger te zijn 
van de Zonnekoning. De hautaine 
ongenaakbaarheid waarmee hij 
het Bokassadiamanten-schandaal 
liet aanzwellen om er ten slotte 
dan toch onhandig een einde 
trachten aan te stellen, was ken
merkend voor de afstand tussen 
hem en de Fransen. 

In die omstandigheden had Mitter
rand niet eens een mirakel nodig 
voor zijn triomf. De discipline van 
de linkse partijen volstond. En er 
zal geboekstaafd blijven dat voor 
de pariementsverkiezingen, die de 
historische verandering bevestig
den, één kiezer op drie bij de 
eerste ronde en één op vier bij de 

tweede thuis is gebleven. 
Geen bewijs voor een massale 
revolutionaire aandrang! 
In de politiek telt echter het resul
taat Sinds de Gaulle is Mitterrand 
de machtigste man in het Frankrijk 
van de Vde republiek geworden. 
De gaullistische grondwet, die een 
kwarteeuw lang het bewind van 
de oude meerderheid heeft be
stendigd, speelt thans te zijnen 
voordele. Hij beschikt over zoveel 
troeven — de meerderheid van 
zijn eigen partij, de verzwakking 
van de kommunisten, de schat

plichtigheid van de syndikaten — 
dat zijn armslag onbeperkt lijkt 
Maar hij heeft ook tegensfselers. In 
de eerste plaats de ekonomische 
krisis, wier gevolgen niet met ideo
logische recepten en slogans kun
nen bestreden worden. 
En vervolgens zal hij rekening 
moeten houden met de Fransen, 
zijn nieuwe onderdanen. Het ziet 
er immers naar uit dat zij inder
daad de verandering hebben ge
wild, maar op zijn Frans: niet te 
ver, niet te diep, en zonder gevaar 
voor huis en tuintje. 
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Kommentaar m 
PERSpektief 
Ach, wat baat het allemaal? De gehele Vlaamse pers — misschien 
met uitzondering van De Morgen — maakt zich tot tolk van de 
Vlaamse opinie, door aan te dringen op de regionallzering van het 
staal. Enkele CVP'ers krijgen schrik, denken aan hun zetel en dienen 
een wetsvoorstel in. Maar wat gebeurt er? De grote baas van de CVP, 
TIndemans, veegt de vloer aan met zijn eigen kamerleden-

DE malaise in de CVP ligt nu 
open en bloot Zelfs Manu 

Ruys in De Standaard kan er niet 
meer om heen: „De federalistische 
zwenking van de kristelijke artjei-
dersbeweging in Vlaanderen, het 
CVP-wetsvoorstel tot regionalize-
ring van de nationaal gebleven 
bedrijfssektoren, de radikaal-
Vlaamse verklaringen van sommi
ge SP-politici, de nieuwe konfede-
rale koers van de Volksunie, het 
zijn tekenen die niet bedriegen. De 
politieke toestand is weer in een 
stroomversnelling terechtgeko
men. Veel geraakt in beweging. 
Soms op een verrassende wijze. 
In volle Kamer staan Vlaamse en 
Franstalige socialisten tegenover 
elkaar. De impliciete afkeuring 
door voorzitter Tindemans van het 
regionalizeringsvoorstel van ka
merlid Van den Brande heeft de 
malaise in een nu zichtbaar ont
redderde CVP-aangewakkerd. De 
nieuwe strukturen van de staat 
worden aangevochten, zowel 

door de oppositie als door de 
partijen van de meerderheid. De 
Waalse ekonomie blijft naar het 
bankroet evolueren. Nu de Waal
se vakbonden de sociale sanering 
van de staalsektor afwijzen, lijkt de 
redding helemaal kansloos. Toch 
zal de overheid met miljarden par
ticiperen in de ondergang. Een 
krankzinnige operatie. 

INTUSSEN blijft het rommelen in 
de kristelijke arbeidersbewe

ging. De pleidooien voor grotere 
Vlaamse autonomie op econo
misch vlak zijn er niet meer uit de 
lucht De spreekbuis van het ACV, 
Het Volk, begint nu zowaar het 
economisch federalisme te verde
digen, tegen Tindemans in... 
„De meningen over de regionallze
ring van de ekonomie lopen nogal 
uiteen, naargelang men ze louter 
politiek dan wel ekonomisch en 
zelfs sociaal bekijkt Meer en meer 
wint echter de gedachte veld dat 
een ekonomisch federalisme niet 

zo verderfelijl< Is als het meestal 
wordt afgeschilderd. Vooral wan
neer de overheid meer en meer 
vat krijgt op de economie lijkt het 
aangewezen dat in een gefederali-
zeerde staat de deelregeringen 
terzake een grotere autonomie 
krijgen. Het autononne beheer van 
de ekonomische sektoren sluit de 
solidariteit trouwens niet uit Veel 
van deze sektoren zijn bovendien 
nog nauwelijks aan landsgrenzen 
gebonden en zelfs nationale rege
ringen zijn meer en meer onder
worpen aan internationale regle
menteringen. Economisch federa
lisme afschilderen als een dood
zonde is dus lichtelijk overdreven, 
in die gedachtengang zou men 
kunnen aanvoeren dat CVP-voor-
zitter Leo Tindemans overdrijft 

K ijk es aan... Het ACV dat gun
stig staat tegenover een 

oude eis van de VU, het ekono
misch federalisme. De evolutie 
van de voorbije weken is erg snel 
gegaan, en... in een voor ons gun
stige zin. Het staal heeft ijzer doen 
breken... 
Intussen pleit Gazet van Antwer
pen voor een eigen Vlaamse aan
pak van de krisis: „Er is daarom 
een eigen Vlaamse beleidsvisie 

nodig, uitgewerkt door ons deel-
parlement en onze deelregering, 
samen met de vakbonden en 
werkgevers uit Vlaanderen. Het 
Vlaams overieg mag dus niet lan
ger gedwarsboomd worden. Het 
Is onmisbaar. 
Omdat de bevoegdheid van het 
Vlaamse gewest beperkt is en het 
werken moet met erg karige mid
delen, is de samenwerking van alle 
instanties, die iets doen kunnen, 
des te meer geboden. Samenburv 
deling van krachten moet het be-
voegdheldstekort goedmaken." 

DAT het eigen Vlaams deelpar-
lement (nu ja, pariement-J 

niet meer bevoegdheden heeft 
mogen we danken aan CVP, SP 
en P W , die onder leiding van 
Wilfried Martens een halfbakken 
staatshervorming hebben goed
gekeurd, die na amper 1 jaar ei
genlijk al failliet is. 
Maar Intussen gaan de Vlaamse 
miljarden onverminderd door naar 
Wallonië. De CVP protesteert wel 
zwak in Konfrontatie (en Jos Du-
pré wordt met zijn halfslachtige 
houding onder tafel gepraat door 
super-unitarist Claes)... nnaar doen 
doet de CVP niet Hun ledenblad 
heet niet voor niets Zeg_ 

HET Laatste Nieuws wijst erop 
dat de Vlaamse miljarden 

veel beter kunnen worden ge
bruikt: „Indien men de miljarden, 
die Cockerill-Sambre zal opslok
ken, elders zou besteden, zou men 

er veel meer werk kunnen door 
verschaffen. Nu onttrekt men de 
schaarse middelen aan de andere 
sektoren. Men steekt tientallen 
miljarden In één staalbedrijf en 
doet nauwelijks iets voor de bouw, 
waar al bij de 1(X).(XX) werklozen 
zijn. Als het algemeen belang bo
ven het partikulier belang gaat, 
dan moeten alle beschikbare mid
delen ingezet worden voor een 
algemene economische vertjete-
nng. Nu is men bezig van Cocke
rill-Sambre het Val-St-Lambert 
van de staalnijverheid te maken." 

Het Laatste Nieuws zou eigenlijk 
de P W eens moeten overtuigen, 
want door die heren is het staal 
toch ook een „nationale materie"-

bestrijdt de krisis 
met 
IVIINI KRISIS PRIJZEN 
unieke promotieverkoop van 
2000 LUXE HERENKOSTUUMS 

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 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL. 031/87.38.42 MMn I OC^MMn 

OPEN: elke werkdag van 
9 tot 19 uur 
vrijdag koopjesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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„De wonderwereld 
van de insekten", 
een 
ontroerende parade 

„Het Boek van de MaancT is een aktie waarbij een doorgaans zeer 
fraai uitgegeven boek aan de koper tegen een afgeslankte prijs wordt 
aangeboden. Deze maand is dat een aantrekkelijk beestenboek. 
Beesten, nou ja! „De wonderwereld van de insekten" wil een 
beeldrijke inventaris zijn maar tevens een pleidooi voor het insekt 
want insekten zijn geen monsters- meer. 

»t;^*:v-#' 

Insekten vertegenwoordigen een 
zeer oude groep van levensvor
men, een groep die reeds in het 
Steenkolentijdperk een zeer hoge 
ontw/ikkeling bezat Wij kennen uit 
die oertijd, die 300 miljoen jaren 
achter ons ligt insekten met een 
sfjanwijdte van meer dan een hal
ve meter. Naast deze evolutie van 
vleugels — enig bij al de ongewer
velde dieren — evolueerden zij in 
de opeenvolgende tijdperken tot 
een welhaast verbijsterende veel
vuldigheid, tot een brede waaier 
van vormen en aanpassingen. 
Vanaf het ogenblik dat de jagende 
mens zich ging toeleggen op land
bouw en veeteelt, kwam hij in 
kontakt met deze oeroude bewo
ners van onze planeet vaak in 
ongunstige zin. Vooral in onze tijd, 
met zijn uitgebreide monokulturen, 
beschouwen vele van ons hen als 
echte plaaggeesten, die zij op alle 
mogelijke wijzen moeten bestrij
den, doden en zelfs uitroeien, defi
nitief. 
Deze éénzijdige opvatting is een 
grote vergissing, want naast scha
delijke organismen, komen even
eens insekten voor, die in hoge 
mate nuttig zijn. Denken wij 
slechts aan de onophoudelijke ak-
tiviteit van vele soorten voor het 
losmaken, omwoelen, mengen en 
dooriuchten van de bovengrond. 
Aan de belangrijke rol die vele 
soorten spelen bij de bestuiving 
van planten. Aan de talrijke sluip 
wespen en -vliegen, die andere, 
vaak voor de mens schadelijke 
soorten, vervolgen en verdelgen. 

Door het veelvuldig uitstrooien of 
spuiten van insekticiden, meestal 
met een breedwerkend spectrum, 
hebben wij niet alleen de schadelij
ke, maar eveneens de nuttige in
sekten gedood en tegelijkertijd 
het leefmilieu verarmd en voor 
vele soorten onleefbaar gemaakt 
Tot onze grote verbazing bleken 
vele schadelijke insekten de veer
kracht te bezitten om tegen deze 
chemische middelen bestand te 
zijn. 

Het wordt daarom hoog tijd om 
nieuwe wegen te zoeken, wegen 
waarin wij naast andere selektieve 
metoden, eveneens een dankbaar 
gebruik gaan maken van de hulp, 
die nuttige insekten ons kunnen 
verschaffen. 

In de wereld zijn ruim 900.000 
soorten insekten beschreven. 
Klein en groot Vliegend of niet 
Verbazingwekkend in variatie, vor-
menpracht en kleurenrijkdom. Sa
men vormen zij de grootste en 
meest massale diergroep ter we
reld. Het boek voert de lezer door 
de fascinerende insektenwereld. 

Leefmilieu 

iüs'TL Ha :, 
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Om de Voordries groen te houden 

Een paar weken geleden kondigden wij op onze leef-
milieubladzijde de protestwandeling aan die ingericht 
was om de Gentbrugse Voordries groen te houden. 
Op 13 juni was het dan zo ver Een vijfhonderdtal 
wandelaars waren komen opdagen zodat de mani
festatie tot een waar sukses uitgroeide. Tegen het 
einde van de betoging telde de politie meer dan zes
honderd wandelaars! 
Als de Voordriesmars zo'n sukses geworden is dan 
is dat voor een groot stuk te danken aan de 
Gentbrugse VU-afdeling die reeds van in den begin
ne geijverd heeft om de Voordries groen te houden. 
Het waren onze gemeenteraadsleden die het pro
bleem in de Gentse gemeenteraad brachten. Dat dit 
geen verzinsel is, onderlijnde de verslaggever van 

„Het Volk" toen bijschreef: „De vooraan in de stoet 
opstappende politiekers, senator Van Ooteghem 
(VU), oud-burgemeester Van Belle (CVP) en de 
raadsleden Waterloos (VU) en Verpaele (VU) 
deden hun duit in het zakje om de bevolking te 
sensibilizeren voor de protestwandeling. Door hun 
inzet stapten steeds maar meer mensen in de stoet 
mee, zodat uiteindelijk een grote menigte bijeen 
kwam op de Voordries.' Op de foto ziet u onze 
mandatarissen aan het hoofd van de betoging. 

De Gentbrugse jeugdraad van zijn kant richt voor 
wie de Voordries op ecologisch vlak willen leren 
kennen een natuurwandeling in op zaterdag 27 juli 
om 15 u, samenkomst aan het Heldenplein. 

Hij ziet dieren uit eigen land, en 
maakt soms een uitstapje naar 
hun familieleden uit andere we
relddelen. 
„De wonderwereld van de insek
ten" bevat een schat aan foto's 
van insekten in detail maar ook ir 
hun natuurlijke omgeving. Aan de 

hand van dit fotomateriaal wordt 
verteld over de ontwikkeling van 
insekten, hun bouwprestaties, de 
manieren waarop ze zich voortbe
wegen en verspreiden, hun won
derlijke zintuigen, de geluid- en 
geursignalen die ze uitzenden, hun 
voedsel. 
Voor ekologische aspekten is een 
belangrijke plaats ingeruimd: wel
ke funktie hebben insekten bij de 
instandhouding van het evenwicht 
in de natuur? Hoe helpen ze scha
delijke invloeden te keren? Welke 
plaats hebben ze in voedselke
tens? Hoe belangrijk is hun rol bij 
de bestuiving van bloemen? In 72 
dubbele pagina's passeert steeds 
een bepaald aspekt van het insek-
tenleven: nesten, eitjes, larven, co
cons, poppen, parasieten, camou
flage, zintuigen enz... 
Wie dit prachtboek doorheeft be
kijkt die vervelende insekten met 
meer liefde. Wie geraakt niet ont
roerd bij het zien van een meike
ver? Dat vertrouwde wezen uit 

onze jeugdjaren dat haast totaal is 
verdwenen? Wij kunnen er blijven 
om treuren maar als we verder 
rotzooien met pesticiden en ander 
spul zijn tranen niet op hun plaats! 
Mogen wij dit "grote insekten-
boek" aan alle natuurliefhebbers 
aanbieden? Misschien is het wel 
een enig geschenk voor je zoon of 
dochter op de drempel van een 
zonnige vakantie? Wij wensen het 
van hartel 

Vlaanderen krijgt zijn Stortroute... 

Is het afvaldekreet in gevaar? 
Zaterdag 27 juni a.s. wordt te 
Boom om 14 u. een „Stortroute" 
ingereden. Dit festijn wordt inge
richt door het Nationaal Komitee 
tegen Afvalmisdnjven Eigenlijk 
had de Vlaamse Raad op 16 juli II. 
het afvaldekreet moeten goedkeu
ren. Dat gebeurde niet, waar
schijnlijk wel op 30 juni as; maar 
dat is nog niet zo zeker 

Zopas wordt vernomen dat de 
normale afhandeling van de proce

dure in gevaar komt door politieke 
touwtrekkerij waardoor de stem
ming van het afvakJekreet niet 
meer zou voorkomen op de agen
da van de Vlaamse Raad van 30 
juni as. De Bond Beter Leefmilieu 
waarschuwt voor de gevolgen van 
deze gang van zaken. Dit afvalde
kreet zou dan niet meer vóór de 
vakantie worden gestemd en ge
zien de te verwachten politieke 
toestand in het najaar, zelfs niet 
meer dit jaar! 

De Bond Beter Leefmilieu roept 
alle betrokken politici op om het 
niet zover te laten komen en zich 
konsekwent in te zetten om het af
valdekreet nog voor de zomerva
kantie door de Vlaamse Raad te 
laten goedkeuren. De Bond heeft 
nu reeds meegedeeld de namen 
bekend te maken van de policiti 
die voor een eventueel uitstel ver
antwoordelijk zouden zijn en de 
kiezers aan te zetten hen reken
schap te vragen. 

•k De wonderwereld van de insekten, Mar
tin Van der Oonck en Th. Van Gerven. Uitg. 
A.W. Sijthoff, 375 fr. 
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Om de minuut een landbouwer minder in Europa 

STRAATSBURG - De voorbije 
week zou overheerst worden 
door het grote landbouwdebat, 
zo'n 70 o/o van de EEG-begroting. 
Was ook zo, maar we willen toch 
niet voorbijgaan aan een paar 
pikante voorvalletjes, die eens te 
meer typeren en ons stilaan be
wust genoeg maken om een dui
delijke weg in te slaan. 

Dat Is één van de resultaten van 
20 jaar EEG-landbouwbeleld. Ui
teraard zitten daar ook andere 
dingen voor iets tussen: voor een 
„hoogontwikkelde" samenleving 
als de onze Is het normaal dat haar 
beroepsbevolking verglijdt naar 
de sekundalre en tertiaire sektor. 
Onweerlegbaar Is echter dat de 
EEG-polltiek tot een terrlbele bo
terberg heeft geleid en de land
bouwbedrijven verplicht het ritme 
en de Investeringen drastisch op 
te voeren. Op die wijze werden 
veel kleine bedrijven gewurgd en / 
of kompleet afhankelijk gemaakt 
van de tussenpersonen. Bij ons de 
Boerenbond... 
„De enige overlevingskans van de 
landbouwer om zijn investerings-
last te boven te kunnen komen, is 
een steeds groeiende produktie 
en bijgevolg de medeverantwoor
delijkheid voor de enorme over-
produktie. De tussenpersonen zijn 
een monopoliepositie gaan bekle
den in de onderhandelingen, en zij 
duwen de landbouwbedrijven in 
de richting van grootschalige mo-
dernizeringen, naar monokultuur,' 
kwam Jaak Vandemeulebroucke 
tussen. 
Belangrijk Is evenwel dat hIj pleitte 
voor een regionale aanpak, want 
alleen dat maakt een selektleve 
politiek mogelijk, eerder dan de 
agrarische sektor naar de groot
schaligheid en de Industriële aan
pak te drijven. De EEG-polltiek Is 
afgestemd op grote landbouwbe
drijven. Als je weet dat de gemld-

G Ik koop of ruil oude prent-
kaarten 
Danny Denayer, Moyersoen-
park, 12, 9300 AALST. Tel.: 053-
21.79.87 

„Een jongeman zoekt zeer drin
gend een woonst (1 of 2 kamers 
volstaan) te huren in de brede 
omgeving van Gooik. Inlichtingen 
bij volksvertegenwoordiger dr 
Valkeniers, tel. 569.16.04" 

G Jongeman, 21 jaar, beroep 
schrijnwerker zoekt passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden O. Van Ooteghem, Se
nator, Oud-Strijdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge Tel 091-
30.7287 

G Gediplomeerd bouwkundig 
tekenaar, bekwaam in opstellen 
offertes, laerekenen isolatiewaar-
de; op de hoogte van planning, 
koordinatie, organizatie en pro
grammalle, zoekt wegens massa
le personeelsafvloeiing dnngend 
passende betrekking. Voor in
lichtingen zich wenden- O Van 
Ooteghem, Senator, Oud-strij-
dersstraat 29, 9219 Gentbmgge. 
Tel. 091-3072.87. -

G Omgeving Aalst - bediende 
met vorming Hoger Technisch 
sekretanaat Schriftelijke sollicita
ties p/a Senator O Van Oote
ghem. Oud-stnjdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge, tel. 
091-30.7287. 

delde boer In Gallcië een stuk land 
van 0,3 hektare bewerkt, dan zie 
je wat die mensen te wachten 
staat wanneer ze de stap naar de 
EEG zetten. Het gedifferentieerd 
prijsbeleid werd niet aanvaard, 
hoewel dit amendement van Bla-
ney en Vandemeulebroucke ertoe 
strekte dat de Interventies traps
gewijs zouden verminderen naar
mate een bepaald produktlekwan-
tum overstegen werd...een effek-
tief middel om de overproduktie te 
vermijden. Vandemeulebroucke 
diende eveneens een ontwerpre
solutie In om konkrete maatrege
len voor te stellen voor een Euro
pees gehandicaptenbeleid. Hij liet 
zijn tekst door 21 parlementsleden 
van alle partijen uit de 10 lidstaten 
mee ondertekenen. 

Katalonië 
Wij kregen het bezoek van een 
ambtenaar van het Katalaanse 
parlement. Hij kwam de reis van 
zijn delegatie naar Straatsburg 
voorbereiden. Checchi Alessan-
dro vond het prettig met onze 
fraktle samen te werken. De CDC 
is voor een fraktle van regionalls-
ten. Wij ook, maar de moeilijkheid 
is dat je eerst 10 verkozenen moet 
bijeenkrijgen voor je een fraktle 
kan vormen. Maar goed, wij doen 
voort, en ons doel is uiteindelijk te
gen 1984 met een nieuwe fraktie 
klaar te staan. 

N A T O of vrede? 
In de coulissen van het parlement 
werd een NATO-delegatie ontvan
gen door een paar Gaullistische 
en liberale parlementsleden. Op 
hetzelfde moment was er een 
samenkomst van een 15-tal parle
mentsleden van verschillende 
frakties en nationaliteiten (waaron
der Jaak Vandemeulebroucke) 
om een aktle op te zetten voor 
een Europa van de Vrede. „Toe
vallig" waren geen van de 15 libe

raal, gaullist konservatief of krls-
ten-demokraat 
Ter bevestiging van ons vermoe
den kregen we de uitslag van de 
stemming In de kommisie Energie 
en Onderzoek. Het amendement 
van Vandemeulebroucke strekte 
ertoe de ruimtevaart voor vreed
zame doeleinden voor te behou

den. De CVP-EVD-fraktie stemde 
tegen... 
Wij moeten absoluut de andere 
weg op, weg van de klassieke 
strategen die zeggen vrede te 
willen bewerkstelligen en onder
tussen hun sabels slijpen. Europa 
moet haar eigen vredespolitiek 
maken. „Dat kan het door een heel 

andere relatie aan te gaan met de 
ontwikkelingslanden, niet met de 
bedoeling een derde supermacht 
te worden, maar met de bedoeling 
tot een evenwichtige verhouding 
te komen langs de weg van de 
vrede met de driekwart van de 
wereldbevolking die nu verzinkt in 
de ellende. 

Herman Verheirstraeten 

^ l l ^ O M 

Je toekomst 
in ie lianderi 

ligt 
De herwaardenng van de handenarbeid 
IS met alleen een noodzaak voor een doel
matig arbeidsbeleid De herwaardenng 
van de handenarbeid is tevens een be
langrijke beleidsoptie voor de verbetenng 
van de kwaliteit van de arbeid en een 
aspekt van de herverdeling van de arbeid 
I-let IS duidelijk een bijdrage tot de verbe
tering van de kwaliteit van het bestaan 
van een groot deel van de bevolking 
Het "waarom" van een kampagne voor de 
henwaardering van de handenarbeid ligt 
duidelijk vervat in volgende punten: 
- Het bewustzijn laten groeien dat han

denarbeid evenwaardig is aan intellek-
tuele arbeid 

- Zwaar, ongezond, gevaarlijk en afstom
pend werk dient menselijker gemaakt 

- Vakmanschap, initiatief en kreativiteit 
moeten bij de handarbeider gestimu
leerd. 

^ ^ r a a g en aanbod op de arbeidsmarkt 
beter op elkaar afstemmen 

- Betere arbeidsplaatsen tot stand bren
gen 

In onze moderne maatschappij is de kloof 
tussen de "denkende" en de "doende" 
mens alsmaar groter geworden Te vlug 
wordt bij handenarbeid gedacht aan "vies" 
of 'geestesdodend" Tal van aspekten van 
de handenarbeid kunnen echter mense
lijker gemaakt worden 
De arbeidsomstandigheden kan men 
aanzienlijk verbeteren door materiele en 
technische ingrepen Hierdoor kan men 
ondermeer de arbeid verlichten, de veilig
heid vergroten, de gezondheid bescher
men 
Ook de manier waarop de arbeid georga
niseerd wordt, bepaalt in sterke mate de 
arbeidsomstandigheden Taakverrijking, 
jobverrulming, betere werkuren, kortere 

werktijden, meer kontrole op de eigen 
werksituatie, zijn hiervan duidelijke as-
pekten 
Een reële herwaardering betekent in ons 
maatschappelijk bestel tevens betere 
arbeidsvoorwaarden, met name een aan
gepaste vergoeding en betere sociale 
voordelen 
Dit alles IS in eerste instantie een taak 
voor de overheid, arbeidsomstandigheden 
verbeteren, voorlichting geven, opleidin
gen afstemmen op de maatschappelijke 
werkelijkheid Maar tevens is er een fun
damentele mentaliteitswijziging bij ieder 
van ons nodig Het onderscheid tussen 
hoofd- en handarbeider moet verdwijnen. 
Daartoe is deze kampagne een beslis
sende stap Eindpunt is meer levens
vreugde door art)eidsvreugde 

m 
CAMPAGNE HERWAARDERING HANDENARBEID 
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Elk jaar opnieuw gebeurt 
het kleine wonder van 
de grote IJzerbedevaart 
Het is een unieke 
gebeurtenis die nergens 
in de wereld een gelijke 
kent 
De IJzerbedevaart is 
méér geworden dan 
zomaar een jaarlijks 
treffen van oud-strijders. 
Door tienduizenden 
bedevaarders worden de 
soldatenoffers herdacht 
maar wordt ook en 
vooral een balans 
opgemaakt van de weg 
die de Vlaamse 
Beweging na een jaar 
alweer heeft afgelegd. 
Telkens wordt dan ook 
weer de vastberadenheid 
betoond om de 
ontvoogding van het 
Vlaamse volk ten volle te 
verwezenlijken. 
Dit jaar is het tema van 
de IJzerbedevaart meer 
dan ooit aktueel en 
strijdbaar- „Brussel. De 
randgemeenten. Voeren. 
Komen... Niet loslaten". 
De tijd is voorbij dat 
„men in Brussel" honend 
uithaalde naar de 
bedevaarders. Want de 
IJzerbedevaart betekent 
onderhand veel meer 
dan een piëteitsvol 
rustpunt in de Vlaamse 
Beweging: deze 
bedevaart krijgt telkens 
weer een enorm 
strijdkarakter door de 
massale deelname van 
de jonge generaties. 
Vlaanderen eert zijn 
strijders met alleen met 
bloemenkransen maar 
met de getuigenis van 
bereidheid om de 
strijdfakkel over te 
nemen. 
Dat gebeurt 
zondagmiddag nu 
opnieuw in Diksmuide; in 
de beemden van 
Kaaskerke, langsheen de 
IJzer 
Destijds werden er nog 
paarden ingezet om de 
bedevaarders uit mekaar 
te jagen. Het heeft 
weinig geholpen; wél 
integendeel. Ook het 
dynamiteren van de 
IJzertoren had slechts 
als gevolg dat de 
Vlaamse Beweging met 
de brokstukken een 
Paxpoort bouwde en een 
nog hogere vredestoren... 

Diksmuide 
Diksmuide bestaat uit vijftien 
woonkernen veertien dorpen en 
de stad zelf. Deze leefgemeen
schap v>/erd in de twintiger jaren 
uit het puin van de Eerste Wereld
oorlog wederopgebouwd. 
In de stad gaat de aandacht vooral 
naar het prachtige complex op de 
Grote Markt dat gevormd is door 
het stadhuis met belfort en door 
de Sint-Niklaaskerk. Hoewel het 
oorspronkelijk meubilair in de 
vroegere verwoestingen verloren 
ging maakt het interieur van de 
kerk toch een monumentale in
druk. Het neogotisch stadhuis 
(1923) vervangt een laatgotisch 
gebouw (1878). Bebloemd en ge
schilderd in de Diksmuidse kleu
ren domineert het de Grote Markt. 
Het belfort bezit een beiaard In 
vervlogen tijden reikte de faam 
van de Diksmuidse boter- en kaas
markt tot ver in het buitenland. 
Het Spel zonder Diksmuidse 
Grenzen tijdens de Oktoberfees-
ten brengt vijftien woonkernen sa
men op het marktplein. 

Kaaskerke 
De dorpskern werd na de Eerste 
Wereldoorlog met op de vroegere 
plaats wederopgebouwd doch 
langs de hoofdweg. Dit gold even
eens voor de neo-gotische Sint-
Bartholomeuskerk. Kaaskerke 
heeft op zijn grondgebied twee 
merkwaardige oorlogsmonumen
ten 

De IJzertoren werd gebouwd in 
1928-'30 en opgeblazen in 1946. 
Met het puin werd in 1949 de 
Paxpoort opgericht. Vanaf 1952 
rees geleidelijk een nieuwe toren, 
groter dan de vorige, uit de IJzer-
vlakte op 

De Dodengang is een netwerk 
van loopgraven en bunkers, een 
trouwe rekonstruktie van een der 
gevaarlijkste vooruitgeschoven 
stellingen van het Belgisch leger, 
op amper 50 m afstand van een 
Duitse bunker. In het toegangsge
bouw zijn enkele oorlogsherinne
ringen tentoongesteld. 

Stuivekenskerke 
In 1870 werd de dorpskom van 
zuid naar noord verplaatst nabij 
het landgoed Viconia. Zo ontstond 
Nieuw-Stuivekens. Tijdens de Eer
ste Wereldoorlog werden zowel 
de dorpskern als het landgoed 
omgebouwd tot een Duitse voor
post Ondertussen deed de kerk
toren van Oud-Stuivekens (O.-L-

Vrouwehoekje) dienst als een Bel
gische uitkijkpost 

O.-L.-Vrouwehoekje is thans be
schermd oorlogslandschap met 
o a : de herdenkingskapei, de res
ten van de beschoten kerktoren 
(onëntatietafel) en enkele gedenk
stenen van Belgische eenheden. 
Bezienswaardig zijn ook enkele 
oorlogsherinneringen in en om de 
neo-gotische Sint-Pieterskerk. Er 
wordt hennnerd aan de Slaq om 

Oudekapelle 
Deze kleine nederzetting heette 
voor 1255 Rellemskapelle, naar de 
naam van de stichter Reinelmus, 
heer van Lampernisse. Nadien 
werd dit Oudekapelle om met te 
verwarren met Nieuwkapelle. 
Ook deze kerk, toegewijd aan 
Sint-Jan de Doper, werd na de 
Eerste Wereldoorlog in een neo
gotische stijl opgetrokken 

Nobel
voordracht 
Al de VU-parlementsleden heb
ben begin dit jaar gezamenlijk een 
voordracht gedaan bij het Nobel-
komitee voor de Vrede om het 
IJzerbedevaartkomitee de Vre-
des-Nobelpnjs toe te kennen 
„Sinds 1920 komen, afgezien van 
een onderbreking ten gevolge van 
oorlogsomstandigheden, jaarlijks 
tienduizenden, soms meer dan 
honderdduizend, Vlamingen bij
een aan de voet van de IJzertoren, 
om er de idealen van de Vlaamse 
oud-strijders van de eerste we
reldoorlog te belijden en om er te 
getuigen van hun wil tot verzoe
ning onder de volkeren, en tot 
wereldvrede..." 

we overstroming (Oudlandpol-
ders genaamd). Dezelfde eeuw 
nog werd het verloren gebied op 
de zee teruggewonnen (Middei-
landpolders) 

Nieuwkapelle 
Nieuwkapelle is een stichting van 
de Sint-Pietersabdij van Lo. De 
nieuwe neo-gotische Sint-Pieters
kerk herrees na de Eerste We-

54ste IJZERBEDEVAART 

Meer dan ooit strijdbaar. 
de Tervatebrug waar zich de ge
denksteen Maj Graaf d'Oultre-
mont bevindt (IJzerslag, oktober 
1914). 

Het voornoemde goed Viconia is 
thans een merkwaardige kasteel
hoeve voor vakantiegangers. Hier 
kan men het hoeveieven meema
ken en genieten van de gezonde 
lucht 

DtksmuKJe 
<}eelgenieer>ten 

De weg die over het grondgebied 
van Lampernisse en Oudekapelle 
naar de Knokkebrug toe loopt 
heeft een belangnjke historische 
waarde: het is een onderdeel van 
de Oude Zeedijk, die in 1050 vanaf 
het duinengebied te Oostduinker-
ke werd aangeleg tegen het bin
nendringende zeewater. Het pol
dergebied aan de zuidkant bleef 
daardoor gespaard van een nieu-

re ld> oorlog in dezelfde bouw-
trant en bezit enkele waardevolle 
voorwerpen van religieuze kunst 
Ook de oude polderhoeven waar
onder de hofstede „Het Rood 
Huis", voormalig pachthof van de 
abdij van Clairmarais verdienen 
onze aandacht 

De IJzer vertegenwoordigt samen 
met de Polders een grote land
schappelijke waarde en mag tot 
ons natuurlijk patrimonium gere
kend worden. Een ruim deel van 
dit Ijzerlandschap bevindt zich op 
het grondgebied van Diksmuide, 
vanaf Knokkebrug stroomop
waarts tot Schoorbakkebrug 
stroomafwaarts. 

Naar het westen en noorden toe 
strekt zich een vlak, boomarm 
polderlandschap uit met gesprei
de bewoning en hoeven met losse, 
open bebouwing. Op de lagere, 
rietrijke komgronden (zware klei 
op veen) is er overwegend wei
land, op de lagere kreekruggron-
den (lichte klei op zand) meer 
akkerland Op deze ietwat droge
re kreekzandgronden ontstonden 
ook de meeste dorpen en hoeven. 
De rechteroever van de IJzer be
zit op het grondgebied van Wou-
men nog een mooie strook drassi
ge veenrijke polder of broekland 
(de Broeken), zeer geschikt als 
hooiland. 
Unieke ophaalbrug over de IJzer 
(Knokkerug). Hier draagt het land
schap duidelijk de sporen van de 
stervormige vesting door Vauban 
gebouwd. 
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St.-Jacobskapelle 
Het kleinste dorp van Diksmuide. 
Het Sint-Jacobskerkje werd in 
1920 herbouwd in dezelfde stijl als 
voor de oorlog De toren als dak
ruiter verdient een speciale ver
melding. 

Een dubbele rij wilde kastanjebo
men en linden met haagbeuk om
kransen de kerk en kerkhof. De 
huidige aanplanting dateert van na 
de Tweede Wereldoorlog. 

m 13 

Beerst 
De geklasseerde Sint-Wandrege-
siluskerk met slanke zijtoren werd 
door de aftrekkende Belgische 
troepen in brand gestoken om te 
voorkomen dat de kerk een Duit
se voorpost zou worden. In deze 
strijd werd ook de hele dorpskern 
verwoest (Slag te Beerst, 18 okto
ber 1914). 

Twee prachtige wegen vertrekken 
in oostelijke richting vanuit Beerst: 
de Brugse Heerweg (middeleeuw
se weg tussen Diksmuide en 
Brugge) en de lijnrechte Wijnen-
dalestraat (1769-71), een spre
kend voorbeeld van Oostenrijkse 
wegenaanleg onder het bewind 
van Maria-Theresia. 

Keiem 
Het Belgisch Militair Kerkhof is de 
laatste rustplaats van 628 soldaten 
uit de Eerste Wereldoorlog. De 
meeste gesneuvelden behoren tot 
het 8ste en het 13de linieregiment 
Toen de herovering van Keiem 
mislukte stierven ze aan hun lot 
overgelaten in de modder tussen 
Keiem en Tervatebrug, tijdens de 
verwarde aftocht (Slag van 
Keiem, 19 oktober 1914). Meer 
dan de helft van de graven draagt 
dan ook de vermelding „onbe
kend". De plechtige inwijding van 
het kerkhof geschiedde op zon
dag 12 juli 1925, samen met het 
oorlogsgedenkteken op het 
marktplein. 

De IJzertoren 
Op de eerste verdiepng van de IJzertoren werd een mooi en 
groot IJzermuseum ingericht, met daarin zalen o.m. gewijd 
aan het IJzerfront, de Ijzertragedie, het werk van Heldenhul-
de, de Ijzersymbolen, de IJzerbedevaarten, de Vlaamse 
Oudstrijdersbond, de vernielde IJzertoren, de jongste bede
vaarten en tot slot de zaal van het Gulden Doek van Vlaan
deren, van wijlen kunstschilder Hendrik Luyten. 
Met de lift komt u daarna op 72 m hoogte in de panorama-
zaal, met zijn 144 ramen, waar u reeds kunt genieten van een 
prachtig panoramisch gezicht op Diksmuide en zijn omge
ving. Bij klaar weder kan men tientallen torens ontwaren, van 
het Houtland tot aan de zee, de Kemmelberg en andere 
Vlaame bergen, tot zelfs de Kasselberg in Frankrijk. 
Vanuit deze zaal kan men de trap naar het boventerras, 
waar, op de borstwering, op 27 juli 1969, de prachtige 
oriëntatietafels, door de VTB aangebracht, werden ingewijd. 
Aan de voet van de toren ligt de brede, stijlvolle bedevaart
weide, waar jaarlijks tienduizenden Vlamingen samenko
men, om hulde te brengen aan de IJzerjongens en belijdenis 
af te legen van hun idealen. Men heeft verder het meest vol
ledige gezicht op het plan van de vernielde IJzertoren, met 
zijn gerestaureerde crypte, waarboven, lussen twee grijze 
betonstompen, het blanke heldenhuldekruis rijst De 
Ijzercrypte werd onlangs, onder leidng van ir. arch. H. van de 
Sompel, piëteitsvol hersteld. 

Waar nu het puin ligt stond vroeger de stoere, vijftig meter 
hoge IJzertoren. 
In de nacht van 16 maart 1946 werd de eerste IJzertoren 
door„onbekende" grafschenners gedynamiteerd en in een 
puinhoop herschapen. Vlaanderen voelde zich diep getrof
fen door deze gruweldaad. 
Met het puin werd later de monumentale Paxpoort opge
richt, om de vier hoeken geschraagd door de verminkte 
reuzebeelden, gemaakt door Karel Aubroeck uit Temse. 

Leke 
Neo-gotische Sint-Niklaaskerk 
(1922) met merkwaardig hoogal
taar en enkele waardevolle kunst
schatten uit de 17de eeuw. De 
eiken zeshoekige predikstoel 
(1877), met wenteltrap is versierd 
met halfverheven houtsnijwerk, 
dat op frisse wijze bijbelse tafere
len uitbeeldt. Sinds 1966 werd hij 

verplaatst naar de noordelijke zij
beuk. 
In Leke zijn er oude historische 
hoeven zoals „De Blauwe Steen-
put" (1645) en „De Roode Schure" 
(1683). De laatstgenoemde hoeve 
met haar bijna volledig eiken 
schuur komt voor op de provincia
le lijst van merkwaardige hoeven 
(1974). Ze heette oorspronkelijk 
„Kleine Vlaktehoeve". 

Vladslo 
De 15de-eeuwse Sint-Maartens
kerk, met een romaanse toren uit 
de 12de eeuw, werd in 1917 ver
nield en na de oorlog in dezelfde 
stijl heropgebouwd. De kerk bezit 
een merkwaardige predikstoel 
(1856). 

Diep getroffen door de dood van 
haar 18-jarige zoon Peter, oorlogs
vrijwilliger, beitelde Kathe Kollwitz 
het wereldberoemde beeldhouw
werk „Het Treurend Ouderpaar". 
Deze Berlijnse vrouw mag tot de 
belangrijkste expressionistische 
kunstenaars van Duitsland gere
kend worden. 

De beelden bevonden zich oor
spronkelijk op het kerkhof van 
Esen-Roggeveld waar Peter sneu
velde en begraven werd In 1957-
58 bracht men graf en beelden 
naar Vlaslo over. 

Esen 

Gevecht om de Boyau 
De dodengang in Kaaskerke, misschien nog wel het 
best gekend als de „Boyau de la mort", is jarenlang 
het voorwerp van een stellingenoorlog gebleven; 
ook lang na '14-'18. 
De loopgrachten werden jarenlang zo erbarmelijk 
verwaarloosd dat ze dreigden in te storten. 
De „Dodengang" was immers eigendom van het mi
nisterie van Landsverdediging, en de exploitatie 
ervan werd toevertrouwd aan de diensten van de 
Koninklijke Touring Club van België. 
In '73 moesten genietroepen worden ingezet om dit 

historisch monument van de ondergang te redden. 
Toen defensieminister Vanden Boeynants het voor
nemen te kennen gaf om de dodengang gratis af te 
staan aan „een organizatie of een instelling dat 
waarborgen kan bieden voor de volledige bescher
ming van het domein" kreeg hij kwade brieven van 
de Nationale Strijdersbond (NSB) die zich ongerust 
betoonde over de verhandeling van de Dodengang. 
Zelf stelden de NSB'ers zich geen kandidaat voor 
het beheer van de „Dodengang". 
Na de opsmukbeurt (ook van het toegangsgebouw 
waarin een klein oorlogsmuseum is ondergebracht) 
is de gerestaureerde dodengang toch nog een 
bezienswaard monument gebleven in de schaduw 
van de IJzertoren. 

Esen IS een van de oudste paro
chies uit de streek (8ste eeuw). 
Het is o.a. de moederparochie van 
de Diksmuide. De geschreven 
bronnen vermelden Esen voor het 
eerst in 961. 

De Sint-Pieterskerk was oor
spronkelijk een romaanse kerk uit 
de 12de eeuw (sporen in de kruis-
beuk) Ze werd in de 15de eeuw 
vervangen door een laatgotisch 
gebouw met massieve westerto-
ren, getrouw wederopgebouwd 
na de Eerste Wereldoorlog Kerk 
en toren zijn geklasseerde monu
menten. 

Er hangen een viertal schilderijen 
van de hand van de bekende 
Esense kunstschilder Gaston 
Theunynck. Het vernieuwd orgel 
van de firma Loncke uit Esen is 
een juweeltje in zijn soort. 

Woumen 
Na de Eerste Wereldoorlog werd 
de Andreaskerk in dezefde stijl 
wederopgebouwd met; zware ge-
veltoren (een helft 13de eeuw). 

vroeggotisch koor (ca. 1300), laat
gotische beuken 
Als gevolg van de fusie werd 
Woumen over twee gemeenten 
verdeeld Het grootste deel met 
o a. Jonkershoeve werd aan Hout
hulst toegewezen. Het overige, 
waartoe de dorpskern en Blan-
kaartdomein behoren, werd aan 
Diksmuide toegevoegd. 

Oostkerke 
Oostkerke is ontstaan uit Lamper-
nisse Volcraven, heer van Lam-
pernisse, stichtte er in 1120 een 
kapel. Volcravenskerke genaamd. 
Wegens zijn ligging ten oosten 
van Lampernisse werd het al 
vroeg Oostkerke. 
De kerk bezit een paar specifieke 
eigenschappen. Het koor met 
hoofdaltaar is niet naar het oosten 
gekeerd doch naar het westen 
wat hoogst ongebruikelijk is; dit 
gebeurde om de ingang dichter bij 
het dorpsplein te hebben. 
De hoeve „Het Groot Kameroen" 
ontleent haaraam aan de abdij van 
Cambron (Henegouwen) waarvan 
zij een bezitting was. 

Lampernisse 
De kerk van de H. Kruisverheffing 
maakt een sterke indruk De zwa
re vroeg-gotische toren met 3 lage 
beuken onder een zadeldak (13de 
eeuw) en het drieledige koor 
(14de eeuw) werden na de Eerste 
Wereldoorlog volgens het oor
spronkelijke plan herbouwd. Bin
nenin bevinden zich enkele kost
bare kerkschatten en schilderijen 
uit de 18de en uit de 20ste eeuw 
(Jos Speybrouck). 
Lampernisse dankt zijn bekend
heid aan Nikolaas Zannekin, ge
sneuveld als leider van de Vlamin
gen in de strijd tegen de Franse 
koning (Slag van Kassei, 1328). 
Hieraan herinneren o.a. een ge
denksteen in 1928 tegen de zuid
oostmuur van de kerk gemetseld, 
en het Zannekinwandelpad, in 
1978 op een bord aan de kerkhof
muur geschetst. , 
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Zaterdag 

BRT 1 

15.30 Bonjour la France (open 
school). — 16.00 Wielrennen: Ron
de van Frankrijk. — 17.00 Chio 
Aken (jumping). — 18.35 Pierrot 
(strip). - 18.40 Huckleberry Finn, 
(fJ — 1905 Gezangen en kleuren 
in de Afrikaanse rimboe. (dokJ — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Niemand is 
perfekt ( f j - 20.35 Terloops. -
2150 Een lange reis terug, (w.e.-
film) - 2255 Nieuws. 

NED 1 

15 30 Nieuws. - 15.32 De poolvos, 
(natuurdokj — 16.00 The winds of 
Kitty Hawk, (tv-film). - 18.46 Se
samstraat. — 19.00 Het cirkus van 
Mickey Mouse. — 19.10 Bassie en 
Adriaan in het cirkus. — 20.00 De 
hulk. (fJ - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Spionnen, (f.) — 22.45 In koncert: 
Bert Kaempfert. - 23.20 Nieuws. 
— 23.30 Studio sport extra. 

NED 2 

16.00 Studio sport extra. - 18.57 
Nieuws. — 18.59 Hier is Boomer, 
(f.) — 19.25 Cijfers en letters, 
(kwis) — 20.00 Nieuws. - 20.27 
Big Jake, (western). - 22.05 
Brandpunt. — 22.40 Wat geen oog 
heeft gezien, (dok. over godsdien-
sten). — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 

20.05 Le jardin extraordinaire. — 
20.35 Les chevaliers de la table 
ronde, (mantel- en degenfilm). — 
22.30 Music circus, (show). — 
2330 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Spate Lie-
be geht ins Geld. (blijspel). — 21.45 
Nieuws. — 22.05 Pesthauch des 
Dschungels. (film). — 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Die Stras-
se. (f.) - 20.15 Wetten dass...? 
(show). — 21.55 Nieuws. — 22.00 
Das Aktuelle Sport-studio. — 23.15 
Napoleon und Joghurt (tv-mis-
daad). — 0.45 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Profi, profi... 
(rockmuziek). — 21.15 Fernseh-
spiel des Monats. (tv-spel). 

LUX 

20.00 La croisière s'amuse. (f.) — 
21.00 Le concierge, (vaudeville-
film). - 22.35 Million dollar legs. 
(film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Stars, (va
riété). - 21.10 Dallas (fJ - 22.30 
C'est arrive a Hollywood, (dok.) — 
23.00 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les fils de 
la liberté. (f J - 21.30 Elle court, elle 
court l'opérette. (show) — 2225 
Les frontiéres de l'inconnu. (dok.) 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures. (spel). 
- 20.30 Giselle (ballet van Adol-
phe Adam). — 22.20 Nieuws. 

BRT 1 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Oostende. — 11.00 Konfrontatie 
(politiek debaO. — 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 15.00 
Sesamstraat — 15.30 Ronde van 
Frankrijk (reportage). — 16.25 Het 
ezeltje (jeugdfilm). — 17.45 Chio 

- LUX.1 

Aken (jumping). — 18.45 Pierrot. 
— 18.50 De draken van Galapagos 
(dok). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportweekend. — 20.30 Bitter Le-
mon (toneel). — 22.25 Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Spiegel van 
Azië (dok.). - 20.05 Bof, anatomie 
van een bezorger (film). — 21.30 
De VARA en de taboes. - 23.00 
Nieuws. 

NED 2 

13.50 Nieuws. — 15.35 Klowns en 
akrobaten. — 16.10 Bejaarden 
zangconcours 1981 Vara. — 17.05 
Studio Sport 1. — 18.45 Sesam
straat - 19.00 Studio Sport 2. -
20.00 Nieuws. — 20.10 Een beetje 
gek (filmportreO. — 20.40 Huma
nistisch verbond. — 20.45 Holland 
Festival 1981. - 23.00 Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. -
20.05 Rond het meer van Geneve 
(show). — 21.10 Les anneaux de 
Bicétre (tv-film). — 22.40 Nieuws. 

F 1 

19.15 Dierenmagazine. — 19.45 
Ronde van Frankrijk. — 20.30 
Hombre (western). — 22.20 Por
tret van Claude Lelouch. — 23.20 
Nieuws. 

A 2 

— K n i g h t o f t he R o u n d Tab le 
H is tor ische filnfi ult 1954 m e t 

" R ichard Thorpe , Rober t Tay lor 
e n A v a Gardner . Kon ing Ar 
thu r en C o bl i jven in d e be lang
stel l ing. 
Z a t e r d a g 27 jun i o m 20 u. 30 
OD B R T 1 . 

20.00 Nieuws. - 20.35 Messieurs 
les jures (TV-spel). — 22.30 Maga
zine „Video 2" (dokJ. — 23.30 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les comédiens s'amusent 
(humor en sketches). — 20.30 Les 
villes aux trésors (Rijsel). — 21.25 
Nieuws. - 21.40 Special Holly
wood. - 22.30 Vicki (politiefilm). 

20.00 Les envahisseurs (SF-f).— 
21.00 Le protecteur (film). - 22.30 
Madagascar (reportage). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Tatort (fJ. 
- 22.00 Nieuws. - 22.05 Nacht-
Leben (reportage). — 22.50 Pers
kritiek. - 23.05 Der Deutsche 
Filmpreis 1981. — 23.50 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektieven. — 19.30 Die Stras-
se (fJ. — 20.15 Kaviar und Linsen 

(toneel). - 21.45 Nieuws. - 22.00 
An der „Heimatfront" (dok. over 
1941). - 22.45 Het Royal Winni
peg Ballet danst — 23.40 Nieuws. 

D~3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Westkunst 
(reportage). — 21.00 Auslandstu-
dio. — 21.45 10 Oder weniger 
(kwis). — 23.00 Nieuws. 

Maandag 

BRT 1 
15.40 Wielrennen: Ronde van 
Frankrijk. — 18.30 Pierrot — 18.35 
Bonjour la France (Open school). 
- 19.00 Schildpadaktie. - 19.29 
Uitzending door derden (PVV). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Vogelvrij 
verklaard (f). - 21.55 Wimbledon 
highlights (dok). — 22.45 Nieuws. 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 18.50 Eenakter in 
zwar t /w i t — 19.00 Heidi. — 19.25 
Prins Bernhard (reportage). — 
20.15 Tjongejonge (f.). - 20.40 
20 jaar Beach Boys. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Vegas (f). — 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Woody 
Woodpecker. - 19.06 Tom Sa
wyer en Huckleberry Finn (O. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Mike An-
dros (tv-film). - 21 20 Platinapara-
de (show). - 22.10 Aktua TV. -
22.45 Soap (f). - 23.10 Socutera 
(Mensen met een handicap). — 
23.25 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.05 La grande 
bourgeoise (film).' — 22.00 Sax. (tv-
film). - 22.40 Nieuws. 

m 
ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Rebecca 
(O. - 21.15 Dallas (reportage). -
22.00 Solo für Spassvogel — 
22.30 Tagesthemen - 23.00 Das 
gequalte herz (doktersfilm). — 0.50 
Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21.20 Die 
jahre vergehen (tv-film). — 23.20 
Tennis (Wimbledon). — 23.40 
Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Montag-
abend im driften. — 21.45 Andy 
(film). - 23.10 Nieuws. 

LUX 

20.00 Dierenmagazine. — 20.10 
RTL-flash. - 20.15 Médecins d'au-
jourd'hui (f). - 21.00 4.. 3... 2... 1... 
Objectif lune (SF-film). 

F1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 

20.00 Nieuws. - 20.30 La belle 
équipe (film). — 22.00 La chasse è 
l'homme (dok.) — 23.00 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 22.00 Document 
de creation (dok). — 22.50 Nieuws. 

¥3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Le tram de 8.47 (film). -
22.00 Nieuws. 

Dinsdag 
30 JUNI 

BRT 1 

13.45 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.30 Pierrot. - 18.35 
Sesamstraat — 19.05 Toets (sati
re). - 19.45 Nieuws. — 20.10 
Marjon Lambriks zingt zigeuner
melodieën. — 21.05 Kosmos 
(dok.). — 21.55 Koncert: oosterse 
inspiratie. — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Dieren in het zonnetj 
— 20.35 Tranen over Je 
burg (musical). 

NED. 1 

18.30 Jeugdjournaal. — 1i 
samstraat — 18.50 Een, 
zwart-wit — 19.00 Bijbe 
— 19.05 Het pleidooi van 
kaan (dokJ. — 19.50 Gro^ 
koncert. — 20.05 De bijb 
(f) . - 20.47 Oeganda II (c 
21.25 Het woord des kruise 
21.37 Nieuws. - 21 55 Eigf 
for a mad king (tv-porti 
George III). - 22.50 Nieu' 

NED. 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Zc 
zo zoon (kwis). — 19 25 Ke 
- 20.00 Nieuws. - 20 
familie Bellamy (f). — 21 
spieders bespied (natuurd 
2210 Hier en nu. - 22 
besluit - 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

13.30 Teletekst Perceval. -
Waalse gewestelijke aktui 
- 19.30 Nieuws. - 20.05 

^ A I C n U A G (27 juni) — In Eurovis ie: d e interna
t ionale jumping CHIO in Aken (BRT) - In het kader van 
he t Jaar van d e Gehand icap te b reng t d e BRT d e 
Amer i kaanse TV-f i lm Een lange reis terug ( Long j o u r n e y 
back) , e e n real is t isch-aangr i jpende p roduk t i e o v e r e e n 
levenslust ige, aant rekke l i j ke t iener d ie e e n onge luk 
kr i jg t en h ie rdoor zwaa r gehand icap t raakt zoda t zi j 
haar hele leven aan een ro ls toel gek lu is te rd zal bl i jven. 
He t meis je hee f t last o m he t g e b e u r d e t e v e r w e r k e n en 
z o e k t s teun . Voo ra l bij haar ouders . Haar vader kan zi jn 
a f s c h u w v o o r w a t van zi jn moo ie doch te r g e w o r d e n is, 
niet v e r b e r g e n . Haar m o e d e r voe l t z ich vo ldoende s te rk 
o m he t leed v a n he t meis je t e he lpen o p v a n g e n en haar 
t e bege le iden bi j e lke s tap in haar „ lange re is te rug" . M e t 
M i k e C o n n o r s (Mannix) , C lor is Leachman en S tephan ie 
Z imbal is t ( de doch te r van E f rem Zimbal is t ) . — In d e 
namiddag bes teed t A V R O (Ned . I) via een f i lm aandacht 
aan d e luchtvaar tp ion iers W i l bu r en Orv i l le W r i g h t (The 
winds of Kitty Hawk) — D e T ros sluit d e Br i tse TV-spe-
len o v e r b e r o e m d e (be ruch te? ) sp ionnen af me t d e afle
ve r ing o v e r John Vassall d ie d o o r de Russen gechan
t e e r d w o r d t omwi l le van zi jn seksuee l ged rag e n 
g e d w o n g e n w o r d t o m v o o r hen t e w e r k e n . — Ruim e e n 
jaar ge leden ove r l eed J o h n W a y n e . Na vi j f t ig jaar 
g e v o c h t e n t e h e b b e n t egen al lemaal s lechte roodhu i -
den , s lech te Mex i kanen e n s lech te landgenoten, ve r loo r 
hij z i jn laatste g e v e c h t t egen w a t hijzelf n o e m d e d e Big 
C ( C staat v o o r cance r / kanke r ) . J o h n W a y n e w e r d zo
w a t he t u i thangbord van he t Amer i kaanse konservat is -
m e d a t d e geves t i gde o r d e en w a a r d e n hu ld igde: m o e d , 
dapperhe id , waarhe id , werk lus t , famil ie l iefde en vader
land. In Big Jake, e e n f i lm van G e o r g e S h e r m a n (1971) 
spee l t hij d e rol van d e g roo t vade r van e e n o n t v o e r d 
jonge t je d ie o p z'n eent je d e b e n d e d ie het jonge t je 
o n t v o e r d e a a n p a k t ( K R O - N e d . II) 

Z O N D A G (28 juni) - IJzerbedevaart - G e e n 
rech t s t reekse u i tzending via BRT, waarschi jn l i jk een 
repo r tage (ke ) in de n ieuwsu i tzend ingen. Nad ien staat 
e e n bek i j kenswaard ig tonee ls tuk o p het p r o g r a m m a : 
Bitter Lemon van d e Neder landse vee lschr i jver Dimitr i 
Frenke l Frank, b e k e n d o m zi jn humor en vaak f i jnzinnig 
i n g e w e v e n cyn isme. „Bi t ter L e m o n " behandel t de t ra
g iek van een „mar iage d e raison". D e v lo t te en gekru ide 
d ia loog gee f t een p ikant t int je aan het s tuk, w a a r d o o r de 
k i jker to t re la t iveren g e d w o n g e n w o r d t — D e V a r a 
w a a g t z ich aan een exper imen t : e e n tema-avond. D e 
Va ra is van plan o m vier z o n d a g a v o n d e n in het 
zomerse i zoen o p d ie manier te vul len, ledere tema-
a v o n d zal beg innen me t een speel f i lm d ie u i teraard ove r 
het te behande len tema gaat, daarna vo lg t een soo r t 
dokumenta i re , samenges te ld uit f r agmen ten van pro
g ramma 's uit het Vara-archief . D e z e m o n t a g e w o r d t ie
d e r e keer d o o r een andere p e r s o o n samenges te ld en 
ingeleid. Tens lo t te vo lg t een d iskuss ie in de s tud io rond 
het behande lde o n d e r w e r p . D e ee rs te tema-avond gaat 
o v e r „taboes". Gas tp rezen ta to r is Johan An th ie rens en 
d e f i lm heet Bof. (Bof, ana tomie d 'un l ivreur) en gaat 
ove r vijf mensen die z ich l osmaken uit hun rol lenpa
t r o o n in d e samenlev ing. Aanvanke l i j k ieder voo r z ich, 
later mee r en mee r solidair.. Regie : (5laude Faraldo 
(1971). M e t Jul ian Negu lesco , Paul Crauche t , Mar ie-Hé-
lène Bre i l la t Mar ie Dubo is , M a m a d o u D iop e.a. (Ned . I) 

M A A N D A G (29 juni) - Veg< 
s e de tec t i ve reeks , speel t in het inte 
m e n t s o o r d Las Vegas . Hoo fdperson 
e e n pr ivé-detec t ive die met sukse 
moo ie damet jes, speel tafels, luxehoe 
m e t en z o n d e r das en w i t te boord . U 
T r o s begin t v a n a v o n d me t de Canad 
van het w e r e l d b e k e n d e verhaal van 
Huckleberry Finn en Tom Sawyer D^ 
d e 18de af lever ing toe o p BRT (zater 
is nauwel i j ks e e n land w a a r de A m 
gespee lde reeks Dallas n iet uitgezor 
m o r g e n begin t ook Dui ts land e rmee ( 
d o e n alles grond ig . Z o b rengen zij < 
r e e k s e e n dokumen ta i re ove r hoe he 
kei i jk u i tz ie t En da 's helemaal anders ^ 
r e e k s b i jgebracht w o r d t In Dal las 
d ruppe l ol ie gevonden . D e stad wo i 
e e n 17-manschap da t d o o r s lechts c 
anderhal f mi l joen k o p p e n tel lende b 
w e r d , v a k b o n d e n zi jn er taboe er 
g e m o o r d , een plaatsel i jke spor t waé 
1963 het s lach to f fe r van werd . — C 
aandach t aan d e Italiaanse film. V a 
beu r t aan La grande bourgeoise (Fa 
ne) van M a u r o Bolognini , met Ca 
Giancar io Giannini, Fernando Rey e.a. 
is gebasee rd o p bes taande toestandi 
d e vor ige eeuw. P ro fesso r Murr i z iet 
socia l isme de hoopvo l le beweg ing die 
u i tgezogen vo lk kan ver lossen van h( 
van d e r i jken, d e ke rk en d e staat.. (IV 
ge onderschr i f ten ) 

D I N S D A G (30 juni) - Het s 
sche jongerenmagaz ine f o e f s (BRT 
feit dat j o n g e r e n z ich gemakkel i jk latei 
mensen die z ich gezag aanmeten. D 
stars (Tranen ove r Johannesburg ) s p 
e n is gebasee rd o p d e gel i jknamige 
Wei l l . Een zwa r t e dom inee reist naar > 
zi jn z o o n o p te s p o r e n die van huis v( 
J o h a n n e s b u r g ge ld te verd ienen o m 2 
nen betalen, In de s tad zi jn ook al d€ 
van d e dominee . D e dominee moet h 
d e sche id ing tussen g o e d en kwaad, 
waar hij woon t , z o duidel i jk en voor d 
hier helemaal anders ge t rokken w o r d 
hier niet z o eenvoud ig is als hij z ich v̂  
— Eight songs for a mad king is een n 
Engelse kompon i s t Peter Maxwel l C 
handel t o v e r kon ing G e o r g e III van Ei 
d ie v o c h t t egen zi jn onve rmogen o m 
d e n o r m e n die hij z ichzelf had gestel 
een v o o r die t i jd vooru i t s t revende kor 
bevo lk ing , voora l bij d e landbouwers , 
e e n z iekte die hem af en toe te 
g e s t o o r d e maakte. Hij w a s verstandig 
s tand en bese f te zi jn onve rmogen c 
d o e n . Hij kon niet verh inderen dat zij 
iso leerde van het hof, zi jn familie en 
pol i t ieke leven. ( N e d I - N O S ) 

25 JUNI 1981 
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n het zonnetje (dok j 
nen over Johannes-
I) 

Jurnaal — 1836 Se-
1850 Eenakter in 

1900 Bijbelverhaal 
pleidooi van de peli-
- 1 9 5 0 Groot koor-
005 De bijbel open 
Deganda II (dok) — 
i rddeskruises( f ) — 
— 21 55 Eight songs 

^ing (tv-portret van 
- 2250 Nieuws 

- 1859 Zo vader 
) - 19 25 Kerkepad 
•uws - 2027 De 
y (f) - 21 20 Be
lied (natuurdok) — 
1 nu - 2250 Tot 
05 Nieuws 

.t Perceval — 1900 
stelijke aktualiteiten 
NS - 2005 Cine-tilt 

(kwis) - 2040 Dickie-roi ( f j -
21 35 Face au public (show) — 
2210 Les iles abandonnees de la 
lagune venitienne (dok) — 2230 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Mit 
Schraubstock und Geige (non-
sensparade) — 2100 Aktualitei-
tenrubriek - 21 45 Dallas ( f ) -
2230 Tagesthemen - 2300 Ten
nis (Wimbledon) - 2315 Kinder-
seele (tv-spel) 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Systeem 
Ribadier (toneel) — 21 00 Heute-
Joui nal — 21 20 Stichtingen en 
hun nut voor de gemeenschap 
(reportage) — 2205 Cascabel 
(film) - 2345 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2 0 1 5 Galerie -
21 00 Portrat - 21 15 Familienrat 

LUX. 

20 03 RTL-f lash - 2010 Dallas ( f ) 
— 21 00 La reine de la praine 

(western) — 2230 Ekonomisch 
magazine 
- _ 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2030 Le Soulier 
qui vole (variete) — 21 40 Nathan 
van Tel-Aviv (dok) — 2235 Zijn 
de linkse kiezers behoudsgezind' 
(magazine) — 2335 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2030 D'accord 
pas d accord — 2040 Sous une 
pluie do r (enquête en debat) — 
2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Montana (western) — 
22 15 Nieuws 

Woensdag 

BRT 1 

1500 Tennis uit Wimbledon 
1615 Wielrennen Ronde 

ini) — Vegas, e e n Amer i kaan-
t in het internat ionale amuse-
oo fdpe rsonage is D a n Janna, 
met sukses f lo reer t tussen 

els, luxehoer t jes en schu rken 
t e boord ( A v r o / N e d I) — D e 
't de Canadese TV-bew^erking 
i/erhaal van M a r k Twa in ove r 
Sawyer D e z e reeks is al aan 
BRT (zaterdag) ( N e d II) - Er 
aar de Amer i kaanse s lechts t 
liet u i tgezonden w o r d t Vana f 
j n d e rmee ( A R D ) D e Du i tse rs 
rengen zij als inleiding o p d e 
Dver hoe het er in Dallas wer -
laal anders dan w a t ons via de 
. In Dal las w e r d nooi t een 
)e stad w o r d t bes tuu rd d o o r 
or s lechts 30 p rocen t van d e 
1 tel lende bevo lk ing g e k o z e n 
r taboe e n er w o r d t lustig 
ï spor t w a a r o a K e n n e d y in 
w e r d — D e RTBF bes teed t 
s e film V a n a v o n d is het d e 
rgeoise (Fatt i di gen te pe rbe-
ni, met C a t h e n n e Deneuve , 
i d o Rey e a (1974) — D e f i lm 
le toes tanden in he t Italië van 
r M u r n ziet in het o p k o m e n d e 
eweg ing d ie zi jn ve ra rmde en 
ssen van he t ondraagl i jke juk 
ie staat ( M e t Neder landsta l i -

i) — Het sat i r isch-humorist i -
'be fs (BRT I) draai t r ond he t 
akkelijk laten in t imideren d o o r 
anmeten D e fi lm Lost in the 
lesburg) spee l t in Zu id -A f r i ka 
el i jknamige musical van Ku r t 
' reist naar Johannesbu rg o m 
van huis v e r t r o k k e n is o m in 

dienen o m zi jn s tud ies te kun -
n ook ai de b roer en de zus 
nee moet hier o n t d e k k e n dat 

en kwaad , d ie in het do rp j e 
k en voor d e hand l iggend is, 
)kken w o r d t en dat het leven 
lis hij z ich voo rs te lde (BRT II) 
•ing IS een muz ieks tuk van de 
Maxwel l Dav ies (1971) dat 

ge lil van Engeland, een man 
^mogen o m te leven vo lgens 
had geste ld G e o r g e III w a s 

evende kon ing, ge l ie fd bij d e 
i dbouwers Maa r hij leed aan 
en toe to t een geestel i jk 
verstandig en kende zi jn toe
fermogen o m er w a t aan te 
eren dat zi jn omgev ing hem 
1 familie en het pub l ieke en 
lOS) 

W O E N S D A G (1 juh) - San Francisco, een 
A m e n k a a n s e fi lm van W S V a n D y k e (1936 - z w / w ) 
spee l t in de we re l d van music-hai ls, danseres jes , mana
gers , e n z , e n b reng t het b e k e n d e verhaal van het dan
seres je dat de man die ech t van haar houd t maar haar 
geen g lamourca rne re kan aanb ieden laat val len C ) voo r 
e e n g ladde j ongen me t moo ie verha len ove r „de g ro te 
car r iè re" (me t C lark Gable, Jeanne t te M c D o n a l d , Spen 
cer Tracy, Jack Hol t ) (BRT 2) 

D O N D E R D A G (2 julO - D e T ros b rach t al 
ee rde r d n e TV-f i lms naar w e r k e n van de Amer i kaanse 
auteur John Cheever V a n a v o n d ze t BRT I de a f levenng 
„Ka te rs " o p het p r o g r a m m a Kip en Marc ia L a w t o n ver
ke ren in de „hoge re " k r ingen K ip is vaak van huis w e g 

Marc ia p robee r t haar lege t i jd te vul len me t sociale wer 
ken W a n n e e r K ip en Marc ia s a m e n zi jn lopen zij d e 
cockta i lpar ty 's af w a a r d e famil ies in hun k r ingen hun 
lege bes taan m e e vul len Z i j v e r k e r e n s teeds b innen de
ze l fde kr ing, ep bes teden wein ig aandacht aan hun 
doch te r t j e A m y Het k ind ver l iest z ich in d romer i j en en 
het k o m t zelfs, zove r da t zi j naar haar d r o m e n gaat 
hande len Prec ies 400 jaar ge leden w e r d kon ing Fiiips II 
van Span je a fgezet als kon ing van d e Neder landen Hoe 
k w a m een Span jaard hier als vo rs t t e r e c h f , hoe en 
w a a r o m k w a m e n bu rge rs en ede len in o p s t a n d ' , 
w a a r o m w a r e n de calv in isten he t e rgs t in d e stnjd ' ! ' In 
Weg met de koning', w o r d t naar een a n t w o o r d gezoch t 
o p d ie v ragen ( K R O - N e d I) Nee, mama, nee (No 
mama, no) is een Br i ts TV-spe l da t gebasee rd is o p de 
e igen e rvar ingen van d e schr i j fs ter Ve r i t y Barga te 

Jod ie heef t een zoont je Z i j h o o p t vur ig da t het k indje 
da t ZIJ v e r w a c h t een meis je zal zi jn W a n n e e r het dan 
t o c h een jonge t je wo rd t , is haar teleurstel l ing zo g roo t 
da t ZIJ geen l iefde v o o r het k ind kan o p b r e n g e n Haar 
m a n Dav id begr i jp t zi jn v r o u w helemaal met Hij v indt 
da t Jod ie maar eens naar de psych ia ter m o e t Jod ie wi l 
natuurl i jk niet D e gebeur ten issen en de si tuat ie zi jn er 
de oorzaak van dat m a n en v r o u w van elkaar w e g -
groe ien Jod ie zoek t o p n i e u w kon tak t me t een v roege re 
vnend in , bij w ie zij o p bezoek gaat met haar k inderen, 
d ie ZIJ in de t re in verl<leedt als meis jes Na een angst ige 
d r o o m in de t re in aksep teer t zij haar k inderen zoals zij 
z i jn (Va ra - N e d 2) 

V R I J D A G (3 juli) — „B lume in love" is een 
Amer i kaanse f i lm van Paul M a z u r s k y (1973) met Geor 
g e Segal , Susan A n s p a c h e a Over de liefde, z o heet die 
fi lm in het Neder lands, is een l ie fdesdrama Tussen de 
tal loze ver l ie fde paar t jes o p het San Marco-p le in in V e 
net ië d r o o m t B lume over zi jn o p d e k l ippen ge lopen 
huwel i jk N o g maar zes jaar ge leden w a s hij hier o p 
huwel i jksre is me t zi jn j onge bru id Nina Toen Nina 
B lume be t rap te o p een ve rhoud ing met zi jn sekre tares-
se, v e r d w e e n zi j uit zijn leven O n d e r t u s s e n is het ook al 
a fge lopen met zijn vnend in Nina viel op een hippie bij 
w i e ZIJ nu n o g is M i j m e r e n d denk t hij t e rug aan Nina 
Het w o r d t hem allemaal te vee l Hij bars t van de jaloezie 
en wi l Nina te rug (BRT I) 

Frankrijk — 1710 Tennis uit Wim
bledon - 1810 Axel Nort (fJ -
1900 Klem klem kleutertje — 
1916 Pierrot - 1922 Uitzending 
door derden (CVP) — 1945 
Nieuws - 2015 Arnold (fJ -
20 40 De man met de twee gezich
ten (tv-spel) — 21 55 Het pomp
station (mimespeO — 2230 
Nieuws 

BRT 2 

2015 San Francisco (film) - 22 05 
Bela Bartok - uit de volksmuziek 
01) 

NED 1 

1530 Maja de bij - 1555 Chnsti-
ne en het poesje (jeugdfilmpje) — 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1850 Toenstische 
tips — 1900 Van gewest tot ge
west — 19 50 Rigoletto (opera van 
Verdi) - 2230 Nieuws 

NED 2 

1730 Studio sport extra - 1857 
Nieuws — 1859 De schoolkrant 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 20 32 Countdown — 
21 15 Magnum ( f ) - 2200 Info 
TV - 22 35 De advokaten ( f ) -
2307 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali 
teiten - 19 30 Nieuws - 2010 
Les sentiers du monde (Louisiana) 
- 21 20 La visite (tv-film) - 2240 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Lisa und 
Tshepo (toneel) — 21 45 Das Salz 
der Erde (dok) — 22 30 Tagesthe
men 

ZDF 
2015 Aktualiteitenmagazine — 
21 00 Heute-journal - 21 20 Die 
Fuchse (fJ — 2210 Ghana (repor
tage) - 2255 Hatschii (tv-spel -
020 Nieuws 

D 3 
2015 Gesprekken en ontmoetin
gen — 21 45 Auslandsreporter — 
22 20 Spate Suhne (politiefilm) -
2355 Nieuws 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Femmes, 
femmes femmes (tv-film) — 21 45 
Boekenmagazine — 22 55 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Ces t du 
spectacle (vanete) — 2210 Alain 
Decaux raconte (de putsch in 
Munchen) — 2320 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 La sentence (film) -
2205 Nieuws 

LUX. 
2000 Hit-parade - 2100 Meur-
tres sur la dixieme avenue (film) 

Donderdag 

BRT 1 
1500 Tennis uit Wimbledon — 
1530 Wielrennen Ronde van 
Frankrijk — 16 25 Tennis uit Wim
bledon - 1840 Pierrot ( f ) -
1845 Rondomons (kindermagazi
ne) —- 1917 Uitzending voor der 
den (PVV) - 1945 Nieuws -
2010 Met zicht op zee (praat-
show) — 2050 Panorama — 
21 40 De verhalen van Cheever (f J 
- 2240 Nieuws 

BRT 2 

2010 150 jaar Belgen (herhaling) 
- 2050 Esmoreit (toneel) -
21 45 Premiere 

NED. 1 

1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1850 Eenakter in 
zwart-wit — 19 00 De Flintstones 

- 1925 Hallo daar ben ik weer ( f ) 
- 1950 De KRO komt langs m 
Naaldwijk — 2050 Weg met de 
koning I zei men in Holland (dokJ 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Kosmos 
(dokJ — 2250 Nieuws 

NED. 2 

17 30 Studio sport extra - 1857 
Nieuws — 1859 Circus ( f ) -
1925 Zeker weten (kinderen pra
ten) - 2000 Nieuws — 2027 
Vreemde vogels ( f ) - 2052 Ach
ter het nieuws — 2130 Teater 
thuis - 2320 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Aktualitei-
ten — 21 00 Verstehen sie Spass ' 
- 21 30 Tagesthemen - 23 00 
Die verlorene Ehre der Kathanna 
Blum (film) — 045 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(kwis) — 21 00 Heute-Journal — 
21 20 Personenbeschreibung (re
portage) De misdaad in Amenka 
- 2205 Das Frauenzimmer (tv 
spel) — 23 05 Wimbledon (repor
tage) - 2325 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 2015 Das Haus in 
der Via Roma (film) - 2145 
Hobbythek - 2230 Hinter den 
Schlagzeilen — 2315 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2005 
Rekreatiekursussen (open school) 
- 2030 La loi et la pagaille (film) 
— 2210 Carrousel aux images — 
2310 Nieuws 

LUX. 
20 00 Super Jaimie (SF-f) - 21 00 
Le tigre aime le chair fraiche (poli
tiefilm) — 2225 Portrait d'artiste 
(Sao Conceicao) 

F 1 
1230 Francophone do r Liedjes-
spel waaraan verschillende landen 
deelnemen — 1300 Nieuws — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Martine 
Verdier ( f ) - 21 30 Ceux qui se 
souviennent (dokJ — 2230 Le 
jeune cinema frangais des courts 
metrages (kortfilms) — 2300 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuv/s - 2035 Volpone 
(film) - 2200 Fenétre sur (to
neel) — 2335 Nieuws 

F 1 
2030 La race de Seigneurs (film) 
- 2200 Nieuws 

Vrijdag 
3 JULI ] 

BRT 1 
1500 Tennis uit Wimbledon — 
1600 Ronde van Frankrijk — 
17 00 Tennis uit Wimbledon — 
1830 Knikkie ( f ) - 1845 Klem 
klein kleutertje — 19 00 Gevaarlijk 
nestelen op de grond (dokJ — 
1925 Zomerhappening-trailer — 
1945 Nieuws — 2015 Over de 
liefde (film) - 22 05 De mens en 
zijn muziek (dok) — 23 00 Nieuws 

BRT 2 
1500 Tennis uit Wimbledon — 
2015 W I J Heren van Zichem (f J 
— 2120 Staatsgeheimen (dokJ 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1850 Eenakter in 
zwart/wit — 19 00 Wollies wereld 
( f ) — 1905 De dieren van India 
(natuurfilm) - 1930 Benelux 
Blaastest 1981 (blaaskapellen) — 
2040 De familie Bellamy (fJ -
21 37 Nieuws - 21 55 De liefde 
van Roman Rye (tv spel) — 22 45 
Hennnermgen aan Amsterdam — 
23 00 Wat ik met zeggen kan (over 
poëzie) — 23 35 Nieuws 

NED 2 
1500 Studio sport extra - 1857 
Nieuws — 1859 Dr Snuggles — 
1905DeDukesu i t Hazzard(f ) -
2000 Nieuws - 2027 Dallas (fJ 
- 21 15 Tjongejonge ( f ) - 21 40 
AVRO s aktueel en informatief — 
22 25 Het leven van Maximiliane 
von Ouidt ( f ) - 2250 North Sea 
Jazz Festival - 2330 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 2005Le 
francophone do r (speO — 2035 
Les nouveaux papes (dok) — 
21 30 A chacun son Bonnage 
(film) - 22 50 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Enthullung 
um Mitternacht (film) — 21 45 Un-
ter Deutschen Dachern (reporta
geserie) — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Tatort ( f ) - 030 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Die Falie des 
Monsieur Cabrol ( f ) - 21 35 Ko
misch filmpje — 22 00 Heute-Jour
nal — 22 20 Kultureel magazine — 
2250 Sport am Freitag - 2320 
Honigmond 67 (film) — 1 10 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Kultur und 
Wissenschaft (Nietzsche) — 
21 00 Reporter - 21 30 Gott und 
die Welt - 22 00 Coralie (tv-film) 

LUX 
20 00 Le Saint (f J - 21 00 Les dia
bles rouges face aux SS (verzets-
film) 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Alain sa 
mere et sa maitresse (toneel) — 
22 25 Opera premiere 

A2 

2000 Nieuws - 2035 Lage do r 
( f ) - 21 35 Apostrophes - 22 55 
Nieuws — 2305 Ma bonne amie 
Irma (film) 

F3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21 30 Les peupliers de 
la pretantaine ( f ) — 22 30 Nieuws 

— La race d e s S e i g n e u r s -
Franse fi lm uit 1973 me t A la in 
De lon en d e aanminnel i jke 
S y d n e R o m e 
D o n d e r d a g 2 juli o m 20 u 30 
o p F 3 

25 JUNI 1981 
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Met Gaston Burssens 
in de cel... 
In de reeks Mechelse dossiers verscheen zopas Met Gaston 
Burssens in de cel, een hoogst merkwaardig dokument uit de 
nalatenschap van de Mechelse oudheidkundige Jozef Uytter-
hoeven, die in 1972 te Tienen overleed 
Samen met de bekende dichter Gaston Burssens werd Jozef 
Uytterhoeven als aktivist op 7 december 1918 te Brussel aan
gehouden en overgebracht naar de Mechelse gevangenis 
Burssens vertaalde er o m Chinese lyriek uit het Duits en 
schreef ook gedichten die werden gebundeld in „Liederen uit 
de Stad en uit de Sel" (1920) Omstreeks dezelfde tijd tekende 
Uytterhoeven zijn herinneringen op aan hun wedervaren te 
Brussel en in de Mechelse gevangenis Later huwde Uytter
hoeven met de jongste zuster van de letterkundige 
Op verzoek van de uitgevenj J Stevens heeft de publicist en 
dichter Jaak Brouwers dit oorspronkelijk manuscript bewerkt 
en hertaald of, om zijn woorden te gebruiken, afgestoft en 
gepolychromeerd In een uitvoerige inleiding verduidelijkt hij 
zowel raadselachtige figuren ais gebeurtenissen Hij weerlegt 
sommige verklaringen van andere essayisten vertelt onthul
lende anekdoten uit de Mechelse en Bonheidense periode van 
Burssens en Uytterhoeven, en hij schetst de genealogische 
achtergrond van Gastons jeugdverzen, die gedeeltelijk ter il
lustratie werden opgenomen 

/Wef Gaston Burssens in de cel bevat tevens een groot aantal 
nog niet voordien gepubliceerde foto's en dokumenten in fami
liebezit 

Met Gaston Burssens in de cel 
Boekhandelpri ls gebonden en genummerd 615 f r , genaaid 495 fr 
intekenpnis gebonden en genummerd 570 fr genaaid 450 fr 
168 biz 26 illustraties Gesigneerde eksemplaren tegen intekenprijs kunnen 
uitsluitend bi | de auteur worden besteld door overschri|ving van het bedrag op 
001—0192469—97 van Brouwers Uytterhoeven Meysbrug 3 2800 Mechelen 

Zomerklanken overal 

vA^pe 
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Johan Verminnen 
voert BRT-Knokkeploeg aan 

Terwijl de hoogstudenten er tus
sen hun boeken nog' veertien da
gen mogen over dromen is het 
voor anderen frisse realiteit de 
vakantie staat voor de deur Het 
laatste weekeinde van juni wordt 
nog vlug benut om overal te lande 
een buizenfuif' in te richten En 
muziek is daar volop van de partij 
Morgen vrijdag 26 juni zijn de 
Antwerpse Kids om 21 uur in de 
tent aan de Diestse steenweg te 
Geel en is de Leuvense Rick Tub-
bax te Olen in de feesttent en ex-
Once More uit leper — nu Luna 
Twist — te Koksijde 
Zaterdag 27 wordt al uitgepakt 
met een eerste zomerfestival dat 
doorgaat vanaf 14 uur aan de 
Verbrande Brug te Grimbergen 
Op de speellijst enkel inlandse 
groepen Tnp/eS-Sand uit Leuven 
om 16 uur de Brugse Revenge 88 
die net de swingende singel „Ne-
onlight" uit hebben, de beloftevolle 

ontdekking '81 uit Wolvertem The 
Bet en Bert de Coninck met groep 
de Luxe om af te sluiten Gratis in
kom een kadoo van jeugdhuis 
Tattoo 
Diezelfde avond zijn de Kids te 
Zwevegem in de Oude Sporthal 
Der Polizei in zaal Alcazar te 
Zemst-Weerde, en de Gentse Ma
chines samen met TC Matic (van 
Jean-Mane Aerts, ex-Verminnen) 
in de stedelijke feestzaal te Aar
schot 
Voor TC Matic ziet de toekomst 
er rooskleung uit VOIgende week 
duiken de jongens in de studio 
voor een eerste elpee en in het 
najaar zijn er optredens in Neder
land en zelfs in Scandinavië Ook 
onze Lierse Kreuners zijn er weer 
bij nu zaterdag in De Kring te 
Kessel-Lo (samen met de Box
cars) en zondag in de tent te 
Oudenaarde, (samen met de Em
ployees) 

Johan Verminnen, L Dorekens, Sofie 

Johan Verminnen: Knokke-
Cup 

HIJ heeft ze nog met onder de arm, 
maar hij werd alvast door Dries 
Waterschoot voor de BRT uitge
nodigd om samen met Sofie en Li-
liane Dorenkens ploeg te vormen 
voor deze tweede vernieuwde uit
gave van de Knokke-cup Niet 
minder dan twaalf ploegen en dus 
evenveel stations nemen deel 
Voor Nederland (Tros) werden 
Lon Spee Suzanne Michaels en 
Worn Hogenkamp uitverkoren 

De BRT-Bigband van Freddy Sun
der IS alvast uitgebreid met 21 
snaarinstrumenten Elk deelne
mend station brengt een eigen 
klankingenieur me, het kan de 
kwaliteit slechts ten goede komen 
Het muzikaal festijn loopt vanaf 6 
juli, met op 10 juli de halve finale en 
op 11 juli de grote finale in het Ca
sino 

Johan Verminnen was onlangs 
nog op het KRO-programma Wal
halla en IS in Nederland naast 
Urbanus en Raymond vrij populair 
geworden 

Deze zomer is hij eveneens te 
gast tijdens het driedaags popfes
tival , Hitring" dat van 20 tot 22 au
gustus op het jachthavenplein te 
Blankenberge doorgaat Meer 
hierover in de zomerkalender Zijn 
nieuwe elpee verschijnt in septem
ber ek 

Torhout-Werchter: 
vijfde keer! 
Het dubbelfestival van Torhout-
Werchter tijdens het eerste week
einde van juli IS reeds aan zijn 
vijfde uitgave toe Om dit te vieren 
IS uitgekeken naar een zeer dege
lijk programma, dat door Vlaande-

rens besten van het jaar wordt 
ingezet Te Torhout is het TC 
Matic, terwijl te Werchter De 
Kreuners de aftrap geven Met 
verder voor zowel zaterdag als 
zondag op een rijtje de Underto
nes, Toots en zijn Maytals, de 
Cure die de Pretenders vervan
gen, Elvis Costello, en Robert Pal
mer en Mark Knopfler met zijn 
Dire Straits om af te ronden Dit 
voor de matige prijs van 400 fr , in 
voorverkoop en 480 fr aan de 
inkom Meteen verscheen ook 
een „Live" elpee van de meest 
suksesvolle groepen in de vier 
voorbije jaren op het dubbelfesti
val Met ondermeer de Kinks, de 
Bluesband, Fisher Z en onze Ray
mond van het Groenewoud 

Sergius 
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Affiche van het Picasso museum 

Er wordt wel eens beweerd dat 
Katalonie de twee grootste schil
ders van deze eeuw voortge
bracht heeft- Picasso en Da//(om 
van Miro en Tapies dan nog te 
zwijgen). Dit strookt niet hele
maal met de waarheid Pablo 
Ruiz Picasso werd in 1881 in 
Malaga (Andalusle dus) geboren 
Pas in 1895 kwam hij voor het 
eerst In Barcelona, waar hij zich 
in 1899 vestigt, om in april 1904 
al naar Parijs te gaan, waar hij 
zijn intrek neemt in een atelier in 
het befaamde Bateau Lavoir 
complex. Van dan af zal hij nog 
slechts sporadisch Barcelona 
bezoeken. Na de burgeroorlog 
trouwens helemaal met meer. Pi
casso stierf op 8 april 1973 in zijn 
Mas Notre-Dame-de-Vie te Mou-
gins in de Provence. Al bij al 
verbleef Picasso dus amper vijf 
jaar, van zijn achttiende tot drie
entwintigste, in Barcelona — be
slist te weinig om hem een Kata-
laan te noemen Maar, zegt men 
in Barcelona, die jaren waren 
beslissend voor zijn vorming als 
kunstenaar. Ook dat moet betwij
feld worden Zijn eerste tekenon-
derricht kreeg de jonge Pablo 
van zijn vader, José Ruiz Blasco 
(de naam Picasso is deze van 
zijn moeder), en aan de Provin
ciale School voor Schone Kun
sten in Corunna Trouwens op 
een zo universeel en zichzelf en 
de kunst steeds vernieuwend ge
nie als dat van Pablo Picasso 
kan geen stempel gedrukt wor

den (geen van nationaliteit, geen 
van tijd, geen van stijl, school of 
strekking) 
Dat Barcelona zich Picasso toch 
enigzins tracht toe te eigenen, 
mag de stad enkel als een kompli-
ment aangerekend worden t e 
meer daar het eerbetoon van die 
stad aan de kunstenaar, het Picas
so Museum van Barcelona om 
diverse redenen tot een van de 
mooiste plekjes ter wereld mag 
gerekend worden Het ontstaan 
van het museum is het werk van 
Jaime Sabertes, wereldreiziger 
journalist, auteur en zelf een met 
onverdienstelijk tekenaar Picasso 
raakte in 1899 bevriend met Sa-
bartes in Els Quatro Gats (de vier 
katten), een cafe-restaurant dat zij 
beide frekwenteerden en waar Pi
casso trouwens zijn eerste ten
toonstelling (1900)hield Deze 
vnenschap resulteerde in het feit 
dat de toen reeds beroemde schil
der in 1935 Sabartes naar Panjs 
uitnodigde en hem voorstelde zijn 
sekretans te worden Een aanbod 
dat graag aanvaard werd Sabar
tes bezat op dat moment al een 
aantal jeugdwerken van Picasso 
en deze kollektie werd nog uitge
breid door de mildheid van de 
schilder, die met alleen een aantal 
portretten van zijn vnend maakte, 
maar hem ook geregeld met voor
al grafisch werk bedacht Reeds in 
1953 njpte bij Sabartes de idee om 
deze verzameling aan een Spaans 
museum te schenken 
Vanaf 1955 bezocht Jaime Sabar-

Het „Picasso Museum" 
van Barcelona 
tes weer geregeld Barcelona om 
er vrienden en relaties te bezoe
ken en uiteraard ook de Picasso 
tentoonstellingen die er kwasi 
jaarlijks in de Galena Gaspar ge
houden werden (hoewel de schil
der zelf weigerde het Franco 
Spanje te bezoeken) In die jaren 
kreeg het plan om te Barcelona 
een Picasso museum uit te bou
wen geleidelijk een definitieve 
vorm en in 1960 besloot de ge
meenteraad van de stad tot de 
stichting van het museum, dat m 
maart 1963 zijn deuren opende in 
een oud koopmanspaleis aan de 
Calle de Montcada een vanuit de 
middeleeuwen daterende straat 
die toen de haven verbond met de 
grote baan die vanuit de toen 
omwalde stad tot in Rome leidde 
De oorspronkelijke kollektie van 
het museum bestond uit werken 
die aan Sabertes toebehoorden 
andere die reeds eerder door de 
stad verworven waren en enkele 
die door de meester zelf geschon
ken werden Zij groeide voortdu
rend door diverse schenkingen 
(o a van Salvador Dali en zijn 
vrouw Gala) In 1968 stierf Jaime 
Sabartes, maar dit remde de uit
bouw van de kollektie geenszins 
af, integendeel Datzelfde jaar nog 
schonk Picasso, ter hennnering 
aan zijn vriend, de beroemde 
reeks van 58 olieverfschildenjen 
Las Meninas een portret van Sa
bartes uit de blauwe periode en 
stuurde van dan af een aan Sabar
tes opgedragen proef van elke 
gravure die hij nog zou maken In 
1970 kreeg het museum een nieu
we schenking van Picasso zelf 
liefst 900 stuks die hij vanuit Panjs 
bij zijn ouders ondergebracht had 
en later door zijn zuster en neven 
bewaard waren Momenteel om
vat de kollektie van het Picasso 
museum van Barcelona 1012 
schilderijen en tekeningen (date
rend van 1890 tot 1967), 17 al
bums met 826 tekeningen 781 
stuks grafiek, een beeldhouw
werk een aantal keramieken en 
nog een reeks werken van andere 
kunstenaars die aan Picasso op
gedragen werden 
Uiteraard maakt de zowel naar 
omvang als naar wijze van ont
staan beslist uitzonderlijke kollek
tie de grote aantrekkingspool uit 

Door de leesbril bekeken 
Aan de ingang van het station waar ik dagelijks en 
beroepshalve op perron negen op m'n trein naar 
Brussel sta te wachten — ik ben ook maar een 
provinciaal — zit sinds enkele weken, maanden 
misschien, een jonge man in het daartoe bestemde 
glazen hokje, ter kontrole van de reisbewijzen Hij 
ziet er met bepaald wakker uit (overigens zoals 
alle mensen die je slechts ervaart als onderdeel 
van een situatie) Soms, bij voorbeeld op maan
dagochtend, zit hij er erg en echt slaperig bij, met 
gebogen hoofd, zonder enige uitdrukking — zoals 
een vermeende slechte leerling op de achterste 
bank van een stofferig, ongezellig en weinig inspi
rerend klaslokaal De zinloosheid van een derge
lijk arbeidsbestaan was mij reeds vaker opgeval
len die dagelijks zo vaak herhaalde knikkende 
goedkeuring bij de nazicht van abonnementen (ik 
bedoel een vluchtige, eveneens uitdrukkingsloze 
blik) moet onvermijdelijk afstompend werken Wie 
aan de lopende band in een fabriek staat kan zich 
nog — mits enige verbeelding en goede wil — 
nuttig voelen.' Maar dat dagelijks, uur na uur 
verstrooid kijken naar vervoerbewijzen, neen, dat 
kan niet Zelfs met een ijlende verbeelding kan een 
dergelijke werkzaamheid met als nuttig worden er

varen Wat gaat er in zo iemand om, gevangen als 
hij IS in de glazen kooi van de absurditeif 
Op een avond, na een zoveelste zenuwslopende 
dag, zag ik hem wee'- eens met voorovergebogen 
hoofd, haast ingedut dacht ik Slaperig blijkbaar, 
nu niet omdat het na zondagavond weer eens 
maandagochtend was, neen- Toen ik langs de 
glazen kooi stapte, merkte ik dat hij in 't geniep aan 
't lezen was, een boek diskreet op de knieën open-
gevouwen (precies zoals op school leerboek en 
schrift goed zichtbaar op de bank, maareen roman 
of een strip op de knieën-) Een vergeeld regle
ment verbiedt wellicht een andere dan kontrole-
rende aktiviteit tijdens de diensturen Maar de log
ge jongeman was verdiept in een boek, ver van de 
onwelriekende gang van het klem stationnetje, ver 
van zijn glazen kooi Hij was verdiept in een boek 
over vogels Ruimte, lucht en vrijheid 
Ik was even ontroerd en stapte naar huis, iets op
gewekter dan anders, het hoofd vol gekke en verre 
geluiden krijsen, kirren, krassen, kwelen, fluiten, 
piepen, gieren — en het ritselen van vleugels in de 
frisse zeewind 

Henri-Floris Jespers 

van dit unieke museum Maar kwa
si even verrukkelijk zijn de twee 
gebouwen die samen het museum 
vormen (het Aquilar paleis en het 
palies van de Baron de Castelleü 
die beide dateren uit de 13de 
eeuw toen Barcelona een eerste 
periode van merkantiele bloei ken
de De gebouwen (waarin op dat 
ogenblik magazijnen en winkels 
gevestigd waren) werden m 1953 
door de stad aangekocht en kre
gen in overleg met Picasso en 
Sabartes hun bestemming als mu
seum 

De kollektie zelf beschrijven (met 
haar bijna 3000 nummers) is in 
het bestek van een artikel onbe
gonnen werk te meer daar de met 
volledig kronologisch getoonde 
kollektie een aktiviteit van meer 
dan 80 jaar beslaat en dan nog 
van een ongemeen produktief 
kunstenaar die ook naar discipline 
en stijl uitzonderlijk veelzijdig was 
Ruwweg kan men de vezameling 
van het museum in drie groepen 
onderverdelen allereerst de 
jeugdwerken dan de meesterwer
ken uit diverse periodes en ten 
slotte de Las Meninas-reeks 
De jeugdwerken omvatten vooral 
schetsen tekeningen en kleinere 
schilderijen waarin Picasso al van-

licht wel een schoolopdracht zal 
geweest zijn maar door zijn kom
positie realisme impressionisti
sche toetsen en grandioze kleur-
beheersing reeds het enorme po
tentieel van de kunstenaar duide
lijk toont Tussen de meesterwer
ken uit verschillende periodes 
vallen vooral de magistrale por
tretten en stillevens op naast de 
kubistische werken en de duiven 
die hij in 1957 aan de Azurenkust 
schilderde en waann al de levens
vreugde en schilderkunst van de 
meester op aanstekelijke wijze tot 
uitdrukking komen (deze duiven 
worden ten onrechte meen ik tot 
de Las Meninas-reeks gerekend) 

De eigenlijke Las Meninas-doeken 
(Cannes augustus december 
1957) zijn geschilderde parafrazes 
van het gelijknamige meesterwerk 
van Velasques dat zich m het 
Prado te Madnd bevindt en dat Pi
casso zeker goed heeft leren ken
nen toen hij in 1936 door de 
Spaanse Republiek tot curator 
van dit museum benoemd werd In 
deze reeks toont Picasso de hele 
gamma van zijn formidabele kun
nen wat oppervlakkig wellicht, 
maar boordevol speelse poëzie, 
spontaan kreatief plezier uitbundi
ge virtuositeit en betoverende 

Pablo Picasso, ,EI Paseo de Colon olieverf op doek 40 x 32 cm Picas
so schilderde dit doek vanuit zijn hotelkamer toen hij in 1917 als decor-
en kostuumontwerper van de Russische Balletten van Serge Diaghiiew 
Barcelona bezocht Een jaar later zou hij in het huwelijk treden met Olga 
Koklova een ballerina van deze groep 

op veertienjarige leeftijd blijk geeft 
van een trefzekere hand en een 
weergaloze virtuositeit Uiteraard 
IS dit werk vnj schools van allure 
maar in de soms aangrijpende 
portretten van zijn vader toont de 
latere meester toch al enkele aan
sprekende aspekten van zijn 
grootheid Opmerkelijk in deze se
rie IS het grote Wetenschap en bij-
stónd-schilderij (2 x 2 5 m, 1897) 
dat met al zijn akademisme wel-

kleurpret Alleen al deze meester
lijke reeks plaatst het Picasso mu
seum van Barcelona hoog op de 
wereldlijst van musea van eigen
tijdse kunst Zo heeft Picasso het 
dan ook gewenst 

Nic van Bruggen 

Museo Picasso, 
Calle de Montcada 15-17, 
Barcelona (Katalonie) 
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4, 11 en 13 
dadelijk buiten 

De ongelijke strijd 
Twaalf jaar nadat hij te Mettet een 
eerste keer Belgisch kampioen bij 
de beroepsrenners werd, klom de 
nu bijna 34-jarige Roger De Vlae-
minck opnieuw op het hoogste 
schavot na de nationale titelstrijd. 
De overwinning van de alsmaar 
populairder wordende crack uit 
Eeklo maakt uiteenlopende beden
kingen los 

Hij is inderdaad, wat we al zo vaak 
stelden, een kampioen van uitzon
derlijk gehalte. Niets ongewoons 
IS hem vreemd Al jarenlang gaat 
hij zijn eigen weg in het peloton. 
Hij was de enige die Eddy Merckx 

Nederland werd Jacques Hane-
graaf, een neo-prof van de duide
lijk in ontbinding zijnde ploeg van 
Peter Post, kampioen. De wieler
sport staat er met andere woor
den niet te best voor. De Ronde 
van Frankrijk is ondertussen be
gonnen. Hinault kan normaal niet 
geklopt worden. Het wordt een 
strijd van één tegen allen. Een 
ongelijke strijd. Want één is allen 
veel te sterk. 

Onze wielerliefhebbers koesteren 
daaromtrent geen verwachtingen. 
In het rondewerk kunnen wij niet 
meer mee. We zijn nog amper 
goed genoeg voor de figuranten
rol. In de kleine rittenwedstrijden 
van de jongste maand sloegen 
onze renners een ronduit belache
lijk figuur. Zij vielen bij manier van 
spreken van de kleinste molhoop. 
Of het was te warm, of het was te 
koud, of het was te nat, of het was 
te droog. Geen mens gelooft nog 
hun jaarlijks terugkerende uitleg. 
De jonge Belgische renners kun
nen niet meer afzien. De strijd van 
elke dag, de konstante inspanning 
schrikt ze af. Van jongsaf aan In 
ééndagswedstrijden tellen we 
weer mee. In het rondewerk wa
ren we nooit eerder zo onmondig. 

Met een straat voorsprong haalt 
Roger de eindstreep te Putte. 
Twaalf jaar na zijn eerste titel te 
Mettet. Je moet het maar kunnen! 

Wimbledon is weer bedolven on
der de aardbeien met slagroom. 
In de tempel van de tennissport 
worden In deze dagen de uiter
sten weer verzoend. Het deco
rum ondergaat nagenoeg nooit 
wijzigingen. In Wimbledon, zo 
heet het, blijven de organizatoren 
baas over de verwijfde en ver
wende tennismiljonairs. Alhoe
wel men er stilzwijgend aan toe
voegt dat de heren (en dames) 
een nieuw restaurant, nieuwe 
lounges en nieuwe kleedkamers 
kregen. Je moet af en toe al eens 
een koncessie doen. Zeker In
dien die dan nog onrechtstreeks 
aan de organizatie ten goede 
komt. 

Wimbledon, ofte het wereldkam
pioenschap tennis, ging vorige 
maandag van start. Op de eerste 
dag al sneuvelden drie van de 
zestien reekshoofden: nummer 
vier Ivan LendI, nummer elf Vic
tor Pecci en nummer dertien Yan-
nick Noah. Toevallig drie uitblin
kers van Roland Garros. Waar
mee nog maar eens bewezen 
werd hoe ver beide tornooien 
wel uiteenliggen en hoe veelzij
dig de kampioenen die in beide 
tornooien willen uitblinken ei
genlijk wel moeten zijn. Waarmee 
wij Björn Borg onrechtstreeks 
weer alle lof toezwaaien. Dit laat
ste dan tot grote blijdschap van 
Nicole van de Wij. 

Desondanks schuift David Irvi
ne, de tennisspecialist van The 
Guardian, niet Borg maar wel 
McEnroe als uitgesproken favo
riet naar voren. De reden? Je 
kunt nu eenmaal niet altijd alles 
blijven winnen. Daarom moet het 
nu maar eens uit zijn met het rijk 
van de Zweed. Verder heeft Borg 
gezegd, aldus Irvine, dat hij ei
genlijk niet meer kan verbeteren. 

McEnroe daarentegen is nog in 
volle ontwikkeling. Normaliter 
moet hij Borg dan ook kunnen 
overvleugelen. McEnroe zou dit 
jaar alles op Wimbledon zetten. 

Hij wil nu eindelijk 's werelds 
beste worden. Wij wachten toch 
nog maar even af. 

John McEnroe 

in zijn beste dagen in een belang-
njke ééndagswedstrijd kon be
dreigen en... verslaan. Maar hij 
kende zijn eigen begrenzingen. Hij 
doseerde zijn inspanningen Hij 
koos zijn wedstrijden. Hij schuwde 
de strijd van elke dag waarin Eddy 
Merckx zich zo mateloos uitputte. 
Wellicht om die reden kan Roger 
zijn loopbaan zo lang rekken. Hij 
had maling aan vergelijkingen met 
andere kampioenen. Hij was De 
Vlaeminck. Niets méér en niets 
minder. De zelfbewuste, volgens 
de bondsbonzen zelfs eigengerei
de, opponent van de allerbesten 
van zijn en nakomende generaties. 
Roger De Vlaeminck kan momen
teel de besten nog steeds baas 
Toen hij destijds met Merckx, Go-
defroot en andere Gimondi's over 
de pelotons regeerde zegde men 
onomwonden dat het niveau van 
de toprenners aanzienlijk was ge
daald in vergelijking met vroeger. 
Wat moeten wij vandaag dan wel 
denken? Enkel Hinault is duidelijk 
sterker dan De Vlaeminck. En dan 
nog niet altijd en overal. Willems 
en De Wolf, de aanvoerders van 
een nieuwe lichting, lagen in de ti
telstrijd duidelijk onder. Te Putte 
streden dne veteranen in de vuur-
lijn: Roger, Walter Planckaert en 
Herman Van Springel. Samen ruim 
110 jaar oud. Kan men daar nog 
veel aan toevoegen? In het buiten
land is men er blijkbaar niet beter 
aan toe. In Italië zegevierde welis
waar Francesco Moser maar in 
Frankrijk klom een Serge Beuche-
rie op het fjodium, Duitsland 
kroonde Hans Neumayer, Zwit
serland Stefan Mutter en Luxem
burg zowaar Eugene Urbany. In 

Het moedige voorbeeld van Frederik Olafsson 
Frederik Olafsson is een IJslander. Hij is ook de president van de 
Fide, de wereldschaakbond. Op zichzelf is dat niets bijzonder maar de 
man heeft op 12 juni 1981 „sportgeschiedenis" geschreven door het 
duel om de wereldtitel tussen Anatoly Karpov — de titelverdediger — 
en Viktor Kortsjnoi alvast één maand uit te stellen. De titelstri jd zal 
niet op 19 september en in h^t beste geval op 19 oktober beginnen. 

Even de voorgeschiedenis van 
deze voor de sport historische 
beslissing. Viktor Kortsjnoi, eens 
een Russische grootmeester, ont
vluchtte destijds zijn land. Hij liet 
vrouw en zoon in moedertje Rus
land achter en hoopte dat de 
„internationale druk" desbetref
fend spoedig een oplossing zou 
mogelijk maken. Daarin misreken-
de de grootmeester zich. Hij raak
te de Sovjets op hun gevoeligste 
punt. Zij bouwen hun machtsposi
tie immers doorgaans uit op het 
„gijzelen" van familieleden van ont
vluchte landgenoten (of revisionis
ten). Russen moeten nu eenmaal 
beseffen dat „ontsnappen" hoog
uit een oplossing kan brengen 
voor henzelf. De achterblijvende 
familieleden krijgen een dubbel 
zware rekening geprezenteerd. 
De internationale politiek staat bol 
van dergelijke voorbeelden. 
Maar desondanks moet Kortsjnoi 
leven. De wereldtitel biedt hem 
daartoe ruime mogelijkheden. 
Maar zijn kansen in de strijd tegen 
de modelkommunist Karpov wor
den zwaar gehypotekeerd door 
de leefsituatie van zijn familie. De 
voorzitter van de Fide heeft dit 
ook zo begrepen. Hij moet er borg 

voor staan dat beide spelers in 
gelijke voorwaarden aan de kamp 
kunnen beginnen. Hij weet verder 
maar al te goed — net als Kortsj
noi overigens — hoeveel belang 
de Russen aan de overwinning 
(tegen de voortvluchtige) hechten 
en hoezeer zij de nederlaag vre
zen. Daarom heeft Olafsson gelijk 
wanneer hij stelt dat het duel in de 

Frederik Olafsson 

huidige omstandigheden geen zin 
heeft. Voor een zestal weken be
zocht Olafsson Moskou met het 
doel een bevredigende oplossing 
te zoeken voor de problemen van 
de Kortsjnois. Er werden hem 
toen vage beloften gedaan. Hij 
heeft daar nu behendig op inge
speeld door beheerst te verklaren 
alle begrip te hebben voor deze 
zaak waarvan de afwikkeling eni
ge tijd in beslag zou kunnen ne
men. Hij geeft de Sovjetautoriteit 
alvast tijd tot einde september om 
op zijn verzoek te reageren. Daar
mee ligt de bal in het andere kamp 
en de Russen weten vooralsnog 
niet hoe hem naar de „afzender" 
terug te sturen. 

Olafsson heeft de Sovjetautoritei-
ten in een weinig komfortabele 
situatie gemaneuvreerd. Vast 
staat dat zij alles zullen onderne
men om de positie van Olafsson 
binnen de Fide — waarin zij over 
veel invloed beschikken — te on
dermijnen. De IJslander volgde in 
deze immers zijn eigen overtui
ging. Hij vroeg de Fide als organi
zatie niet om toestemming. Het 
blijft dan ook zeer de vraag of hij 
op het eerstkomend Kongres 
door „een meerderheid" in het 
gelijk zal worden gesteld. Want 
het spreekt vanzelf dat „bepaalde" 
landen helemaal geen begrip zul
len opbrengen voor de positie 
waarin Kortsjnoi zichzelf — naar 
hun zeggen althans — heeft ge
drongen. Het is dus best mogelijk 

dat Olafsson doelbewust gekozen 
heeft voor een eenzame strijd die 
hem uiteindelijk zijn (schaak)kop 
kan kosten. 
Maar dit is in deze eigenlijk maar 
van bijkomstig belang. Verheu
gend is dat een sportleider zich 
eindelijk bekommert om de men
senrechten en daar kpnklusies uit 
trekt, zich niet laat afschrikken 
door politieke grootmachten wan
neer het erop aankomt de belan
gen van de sport en haar beoefe
naars te verdedigen. Sport en poli
tiek hadden met elkaar nooit iets 
te maken luidt een veel gehoorde 
geloofsbelijdenis. Politiek wil zich 
meester maken van de sport, gil
len de in hun machtspositie be
dreigd voelende sportleiders wan
neer hen gevraagd wordt zich aan 
te sluiten bij een politieke keuze 
(de boycot van de Olympische 
Spelen). Wat zullen zij denken 
over een kollega die via de ?port 
de politiek naar de keel grijpt en 
een regime verplicht „kleur" te 
bekennen. Zou het niet heerlijk 
zijn als een IJslandse kabeljauw
visser erin moest slagen de zo fel 
beproefde Kortsjnois opnieuw te 
herenigen? Al is dit misschien te 
hoog gegrepen. Maar intussen 
mag de sportwereld zich alvast 
spiegelen aan het voorbeeld van 
de sportofficial uit Reykjavik. Over 
de uiteindelijk afloop van deze 
mogelijk lang aanslepende affaire 
houden we de lezer zeker op de 
hoogte. 
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Vonge week vrijdag waren 
de twintig beste topwervers 
van ons weekblad weer heel 
even bijeen voor een ver
diend gezellig etentje 

Vooral werd weer de gele
genheid dankbaar en intens 
aangegrepen om van ge
dachten te wisselen over het 
weekblad de mankementen 
van de inhoud de mogelijkhe
den en moeilijkheden van 

TOP-2 O weer bijeen 
nieuwe abonnementenwer
ving 

Verschillende topwervers 
konden op de afspraak met 
aanwezig zijn 

Vooral was het bijzonder 
jammer dat onze allerbeste 
topwerver Jef Vinckx uit 
Erps-Kwerps met kon aan
wezig zijn wegens ziekte van 
zijn echtgenote 

Langs deze weg sturen wij 
mevrouw Vinckx en ook aan 

onze goede vnend Jef na
mens het komplete TOP-20 
gezelschap de beste wensen 
voor een spoedig herstel' 

Opvallend was ook dit keer 
weer dat de TOP-20 ers mis
schien ook wel voor het hap
je en de drankjes waren ko 
men opdagen maar vooral 
voor de babbel 

De diskussie over Wij" nam 
immers uren tot na midder
nacht in beslag 

Voor zo'n ontmoeting op een 
avond hadden de topwervers 
een verplaatsing van verre 
uithoeken van Vlaanderen 
naar Lubbeek er nog immer 
voor over 

Algemeen VU-voorzitter Vic 
Anciaux moest jammer ge 
noeg verstek laten gaan 
maar algemeen sekretans 
Willy De Saeger las een 
boodschap van Vic voor en 
hij beantwoordde ook achter

af uitvoerig de talrijk gestelde 
vragen 

De konfrontatie tussen re-
daktie en WIJ wervers was 
alweer bijzonder stimulerend 
voor een nieuw hard werk
jaar na de broodnodige va
kantieperiode 

Er was ook een warm ap)-
plaus bij voor Toon Van 
Overstraeten die onderhand 
een kwarteeuw aan het VU-
blad joernalistiek meewerkt 

De VU'dossiers 

De volledige teksten van vijf re
cente gehouden VU-perskonfe-
renties kan u bekomen op het 
sekretanaat van het Vlaams Natio
naal Studiecentrum 

• lOjaarkultuurbeleid in Vlaan
deren, perskonferentie over het 
kultuurbeleid, gehouden op 26 
maart 1981 

• Pleidooi voor een eigen 
Vlaams onderwijsbeleid, pers
konferentie over het onderwijsbe
leid gehouden op 10 juni 1981 

• Een reddingsplan voor de 
bouw en het wonen, perskonfe
rentie over de bouwsektor, gehou
den op 17 juni 1981 

• Vlaamse staatsvorming, VU-
blauwdruk voor een konfederale 
staatsstruktuur, voorgesteld op de 
provinciale VU-kaderdagen 
(maart-apnl 1981) aan de pers 
voorgesteld op 16 juni 1981 

• Een uitweg voor Limburg, vol
ledig VU-dossier over Limburg 
voorgesteld op perskonferentie 
op 29 april 1981 

De teksten van de VU-perskonfe-
renties over kultuurbeleid onder
wijs de bouwsektor Vlaamse 
staatsvorming zijn gratis te beko
men De kostpnjs van het VU-
dossier ,Een uitweg voor Limburg" 
bedraagt 100 fr te betalen met 
een check of een overschrijvings
formulier Schrijven of bellen naar 
VNS Studie- en dokumentatie-
dienst, Barrikadenplein 12 1000 
Brussel, 02-2194930, binnenpost 
35 
U kan eveneens sprekers over 
deze tema's aanvragen Schrijven 
of bellen naar VNS, dienst Kader
vorming (kontaktpersoon Lieve 
Schoofs), Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, 02-2194930 bin
nenpost 38 

^7¥ 
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Volksunie velt vernietigend 
oordeel over cultiiurbeleid 
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„Ik wil het weten"-bon 
Op te sturen naar VNS Studie- en dokumentatiedienst 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

Zend mij de teksten van 

— 10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen 

— Reidooi voor een eigen 
Vlaams onderwijsbeleid 

— Een reddingsplan voor de bouw 
en het wonen 

Aantal 
eksemplaren 

eks 

eks 

eks 

eks 

eks 

— Vlaamse staatsvorming 

— Een uitweg voor Limburg 
Voor dit Limburg-dossier betaal ik per eksemplaar 100 fr 
met bijgestuurde check of overschnjvingsformulier 

Naam 

Adres 

Woonplaats Tel 

^€-

„Ik wil een spreker"-bon 
o p te sturen naar VNS dienst Kadervorming (kontaktper
soon Lieve Schoofs), Barnkadenplein 12 1000 Brussel 02-
2194930 

Ik wil een spreker over 
— 10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen D 

— Pleidooi voor een eigen Vlaams onderwijsbeleid D 
— Een reddingsplan voor de bouw en het wonen D 
— Vlaamse staatshervorming D 
Een uitweg voor Limburg D 
(aanduiden naast het gewenste temaJ 

Neem kontakt op met mij 

Naam 

Adres 

Woonplaats Tel 
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Kontichs kortnieuws 
Alcazar, een nieuwe start! 
Weet jet het n o g ' Het was woensdag
avond 21 februari 1979 dat het gebeur
de Het Vlaams huis Alcazar brandde 
volledig uit Intussen al meer dan twee 
jaar geleden' 
De heropbouw geraakte eigenlijk met 
echt op gang Pas het laatste half jaar 
zat er schot in de zaak En uiteindelijk is 
het zover 
Nu vnjdag 26 juni verwachten Ward 
en zijn Joske iedereen in hun Alcazar 
Heel luimig staat op de uitnodiging dat 
de tapkranen beginnen te blussen van 
af 21 uuri 
Ward en Joske in hou ende trouw 
veel moed en veel sukses, dat wensen 
al je maten I 

Sporenviering 
De gemeentelijke sporenherdenking 

gaat door nu zaterdag 27 juni om 20 u 
in zaal Berkenhof Waarloos 

54ste IJzerbedevaart 
Er zijn nog enkele plaatsen vnj op de 
VOS-autocar Wie nog mee wil neemt 
dringend kontakt met Maurits Van 
Baelen Jordaensstraat 17, Kontich, tel 
571230 

Bevlagglngsaktie 
IJzerbedevaart en 11 juli wij vlaggen 
met de leeuw i 
Vlaggen te bekomen bij Ferre De 
Beukelaer Duffelse Steenweg 22, 
Kontich tel 570982 

Te Deum 
Op vraag van de plaatselijke afdeling 
van het Verbond van Vlaamse Gejjen-
sioneerden was er vorig jaar voor een 

Oproep 
Randgemeentenfonds 

gul beantwoord! 
In samenspraak met het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoor
de namen de VU-afdelingen van de Vlaams-Brabantse faciliteitenge
meenten het initiatief om op geregelde tijdstippen een streekblad te 
verspreiden op hun grondgebied 

Wegens een gebrek aan financiële middelen wendden zij zich tot het 
VU-partijbestuur De algemene voorzitter en het voltallig partijbestuur 
stelden voor dat elke afdeling een vrijwillige belasting van minimum 
1 000 fr zou storten om de VU-afdelingen van de Brusselse penferie 
te steunen 

Ondertussen is het eerste nummer van het gezamenlijk streekblad 
verschenen en verspreid maar de bijdragen vanuit de afdelingen kwa
men slechts met mondjesmaat toe Welgeteld 41 afdelingen gingen in 
op de eerste oproep Daarom werd midden de maand mei een tweede 
vraag uitgestuurd Dit keer was het antwoord zeer positief Hieronder 
ziet u het resultaat' 

De storting kan nog steeds gebeuren op rekening 430-0206131 -94 van 
het Vlaams Nationaal Hulpfonds Barrikadenplein 12 1000 Brussel met 
vermelding ,Dossier Oproep Randgemeenten Dank aan allen' 

Derde lijst 
VU-Gentbrugge 
VU-Kemzeke 
V U Stekene 
VU-Kortnjk 
VU-Antwerpen 
VU-Gnmbergen 
L F Lauwe 
G A Zemst 
VU-Herentals 
VU-Kuurne 
VU-Hoevenen 
vu-As 
VVU-Meise-Wolvertem 
VU-Moerzeke 
VU-Assebroek 
J W Grembergen 
VU-Gijzegem 
VU-Laakdal 
VU-Kortrijk 
VU-Kapelle-op-den-Bos 
VU-Diest 
VU-Ledegem 
VU-Laakdal 
VU-Kortnjk 
VU-Melle 
VU-Menen 
VU-Antwerpen 
VU-Dworp 
vu-Gent 
vu-Mol 
VU-Deume . . ^ , 
VU-Damme 
VU-Burst 
VU-Gistel 
VU-Rotselaar 
VU-Eigenbilzen 
vu-Hulshout 
VU-Wevelgem 
Onbekend 
VU-Zaventem 
VU-Machelen 
VU-Koningshooikt 
VU-Heusden 
VU-Zemst 
VU-Overmere-Berlare 
vu-Burcht 
VU-Opwijk 
VU-St-Gillis-Waas 
VU-Dendermonde 
VU-Berchem 
VU-Merelbeke 
Vongelijst 

Totaal derde li jst . . 
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1000 
1000 
1000 
5000 
2000 

500 
1000 
5000 
1000 
2000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
2000 
5000 
1000 
2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
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eerste maal een Te Deum in de deka-
nale kerk, dit ter gelegenheid van 11 
juli Deze lofwaardige plechtigheid 
wordt ook dit jaar herhaald Alle 
Vlaamse verenigingen van Kontich en 
Waarloos worden verwacht op zon
dag 12 juli om 11 u in de St-Martinus-
kerk te Kontich 

11 juli-karavaan 
te Borgerhout 
De 11 juli-karavaan gaat door op 11 juli 
om 14 u aan het Gitschotelhof op de 
Bikschotelaan en eindigt aan het 
VUJO-lokaal, Engelselei 34 
W I J hopen u op deze karavaan te 
mogen ontmoeten, uw fiets of wagen 
bevlagd Met hoe meer we zijn, hoe be
ter de karavaan opvalt en de man op 
straat voelt dat onze strijd ook zijn 
strijd IS 
Kontaktadressen Jan De Scheerder, 
Fr De Vnendtstraat 21 Naeyaert-Heb-
belinck Edgard en Rita, Bikschotelaan 
295 (224795), De Coninck Kristien, 
Stenenbrug 144 (354046), en Vande-
wal Krist'l, Mellaertstraat 18 

Nieuws uit 
Merksem 
Gilden Sporen 1981 
Volksunie-Merksem nodigt alle Vla
mingen uit samen de euchanstievie-
nng te vieren ter herdenking van „Gul-
densporen' op zaterdag 4 juli e k om 
19 u in St Bartholomeuskerk te Merk
sem De homilie zal worden uitgespro
ken door E P Luyten en de ecuharistie-
vienng wordt opgeluisterd door Fanfa
re .Kempenland" 

Gezellig samenzijn 
Op zaterdag 11 juli e k wordt door 
Vlaamse Knng ,Groeninghe" een ge
zellig samenzijn ingericht ter gelegen
heid van het feest der , Gulden Spo
ren in samenwerking met Volksunie-
Merksem en de Vlaamse Vrouwen 
Vereniging Alle leden en sympatizan-
ten die nog met met vakantie zijn 
worden verwacht in ,Vlanac op de 
Bredabaan 360 I e verd vanaf 20u 30 
om met een natje en een droogje nog 
eens gezellig samen te zijn 

Dienstbetoon 
Ook tijdens de vakantiemaanden zal 
het dienstbetoon verzekerd zijn op 
woensdag- en vnjdag vanaf 20 u in 
Vlanac op het gekende adres Breda

baan 360 te Merksem ( Ie verd) Het 
afdelingsbestuur en mandatarissen 
van Volksunie-Merksem wensen langs 
deze weg al hun leden en sympatizan-
ten een zonnige vakantie toe 

OCMW Berchem 
(Antw.) 

ANTWERPEN 

Bi] het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Berchem-Antwerpen is de be
trekking vakant van Maat
schappelijk Assistent of Maat
schappelijk Assistente. 
Leeftijd: minimum 18 jaar, maxi
mum 45 jaar, op datum van in
diensttreding 
De sollicitaties, vergezeld van 
een uittreksel uit het register 
der geboorteakten, een bewijs 
van Belgische nationaliteit, een 
getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, een door het gemeente
bestuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van het diplo
ma, een militiegetuigschnft 
voor de mannelijke kandidaten 
en een bewijs van voorkeur
rechten zo men deze inroept, 
moeten toekomen uiterlijk op 
vnjdag 31 juli 1981 om 11 uur op 
het sekretanaat van het OCMW, 
Uitbredingstraat 322, 2600 Ber
chem 
Vereist diplomai de kandidaten 
dienen in het bezit te zijn van 
het einddiploma van maat
schappelijk assistent(e) 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden 
Telefoon 031-309870 - toestel 
117 

JUNI 

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

27 WOMIVIELGEIVI Sintjansfeesten De Vlaamse Vnendenknng 
neemt deel Van, voor en door de Wommelgemse verenigingen 

27 BORGERHOUT. VUJO-zangavond in haar lokaal om 20 u, 
Engelselei 34 

JULI 

4 HOVE Reis naar Frans-Vlaanderen 250 fr per pers en 1 000 fr 
per gezin Vertrek om 6 uur, Lauwereisplein Terug rond 23 uur 
Verdere ml bij W Nollet, Wouwstraat 82, tel 556546 

6 WOMMELGEM VU en VUJO hebben hun kraam op de 
Jaarmarkt Vlaggen, stickers boeken enz 

11 WOMMELGEM Zangavond in „Den Klauwaert" Boodschap van 
Bart Vandermoeren Jos De Houwer, algemene leiding Inkom 
gratis 

12 KONTICH: Te Deum ter gelegenheid van 11 juli in St-Martinus-
kerk om 11 u 

Edegem 
VNSE per bus naar de IJzeHsedevaart 
Daama bezoek aan Damme en üsse-
wege Vertrek om 7 u 45 aan Drie 
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 
Orieyplein 2, 031-405435 of in lokaal 
Dne Eiken 

Guldensporenviering 
te Mortsel 
Het gemeentebestuur van Mortsel no
digt langs deze weg de ganse bevol
king uit op de Guldensporenviering die 
dit jaar zal plaatshebben als volgt 
• op vri jdag 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 Gieten 
• op vri jdag 10 juli 1981 om 19 u 30 
in de Heilig Kruiskerk, Te Deum ge
volgd door het Gebed voor het Vader
land van G Feremans opgeluisterd 
door het DF koor Die Cierlycke o l v di
rigent G Gregoor met orgelbegelei
ding door mevrouw N Burman 

(meegedeeld) 

Mechelen naar 
Diksmuide 
Ook dit jaar worden weer „autocars" 
ingelegd op 28 juni 1981 naar de 
Uzerijedevaart te Diksmuide 
De bijeenkomst is aan de „London 
Taverne", waar stipt wordt vertrokken 
om 7 u 

De terugkomst in Mechelen is voor
zien rond 20 u 30 Na de bedevaart 
worden haltes voorzien in Brugge en 
Gent De prijs fjer persoon is 240 fr al
les inbegrejaen (behalve inkom op de 
weide) Inschnjvingen in het lokaal 
„London Taverne", Vijfhoek 2, is ver
plicht 

Personen die in Diksmuide kunnen 
nneewerken aan de „ordedienst" kun
nen eveneens hun naam opgeven in 
hogergenoemd lokaal — in dit verband 
verwacht het IJzerisedevaartkomitee 
een speciale inzet van de Mechelaars 
Alle inlichtingen tel 015/41 1598 en in 
het lokaal 

Borgerhout 
Vertrek per bus aan de Turnhoutse 
poort tegenover Boudewijnsnelweg 
om 7 u 15 Prijs 160 fr 

Na de IJzerbedevaart bezoek aan het 
Vissersmuseum te Oostduinkerke 

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

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

naat aan de bedevaartweide bereiken 
om 9 u 30 waar gelegenheid is tot 
verfnssing 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 met-voetgangers naar de IJzer
bedevaart wordt een autobus inge
legd, die aan „Nele' te Boom om 7 uur 
vertrekt De pnjs voor de autobus 
bedraagt 160 fr jjer persoon, kinderen 
tot 14 jaar 120 fr 
Voor inschrijvingen en inlichtingen, zo
wel voor de voettocht als voor de 
autobus, kan men terecht bij Nele, 
Wilgenstraat la , 2650 te Boom, elke 
donderdag vanaf 20 uur 's zaterdags 
vanaf 19 uur en 's zondags vanaf 10 
uur, of bij Lucien Van Acker Pierstraat 
425, 2638 Reet of bij Paul Wellekens, 
Albert Servaeslaan 13, 2638 Reet tel 
031/882201 

P Wellekens 

J.eERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 
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lepel & vork... V 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 p ü 

Olenseweg 41 , WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/2136.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten - Rusheke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 6 1 , 
2280 G r o b b e n d o n k 

Tel 0 1 4 - 5 1 2 1 4 8 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten 

C a f é - r e s t a u r a n t M U T S A E R T 

E iken le i 61 

2280 G R O B B E N D O N K 

Tel. 0 1 4 / 5 1 2 1 4 8 

S l u i t n g s d a g maandagavond 
e n d insdag 

Lokaa l < T S C H U U R K E » 

O u d e Graanmark t 25 

1000 B R U S S E L 

Tel . 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS z i ja 

H e r b e r g ' t S T A M P K O T 

St-Mana-Latem, Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zvi/almlandia 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valops-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood en banketbakkenj 

Roomijs 

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

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

Tel 091-67 57 12 

m ^almsNs 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . fwnHiazaak mM Indi t i . . 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

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

b e s t e k k e n 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
[ï\ltóniff] Demokratische pnjzcn 

Uitgelezen dienstbeloon 

2200 Ni|k>n Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Windenckxp le i n 

A l s e m b e r g 

( H u i s van v e r t r o u w e n ) 

R e s t a u r a n t 

B R A K E L H O F 

Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

f ' / 1 i! voot «iile 
if It gpnhpcipn 

't Is een special i tei t 

zoek henn o p bij u w s lager 

o f toesp i j sw inke l 

„ D e B e a u v o o r d s e p a s t e l " 

't Is de l ichtst ve r tee rba re 

Kof f iebrander i j 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwallteitskoffie bij u thuis! 

FONTANA-BRONNEN 

Ni jverhe idsst raat 35 

T E M S E 

Tel 0 3 1 - 7 1 0 1 7 3 

W a t e r s en l imonaden 

Café «'t Leeuwke» 
Kruit torenv\/al 2 

3690 BREE 
T e l 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar een Vlaming thuis i s ! 

M a a n d a g ges lo ten 

Beauvoordse specialiiett 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

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

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gestolen vri jdag behalve jn seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A innf m« r V.KI <iil* U t sU n 
Ook v( (luitUK) V in t,if( tg( n< f 

SrhiIU( rstr.i.it 33 
2000 Antw< rp i 11 
Tl I 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEfyt 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etlenne 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 

COR'J.I'TALS 
UW KOFFIEHUIS 
Hel Koffietiuis der 
Denderstreek 

K a t l e s t r a a t 2 0 , A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAf ELS 
en USROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGÊRHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Wijnimport H E R M A N 
D o u a n e - stpelhuis 

Menenst raa t 376 
W E V E L G E M 

Tel 0 5 6 - 4 1 2 9 2 2 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie- en BordeauKwijnen 
AMe grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vrijdag van 17 lot 19 u 
elke zaterdag van 10 tol 13 u 

en op afspraak 

M a a k o o k eens kenn i s met 
de geze l l i ge s feer in 

R e s t a u r a n t 

SE+IUTTERS«QF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71 1549 

DE OUDE KRING 

C ld VU lok I 

()f}rps[)l( II H< iisdi n Liml}iir(j 

S t e e d s w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egyptenlaan 1 1 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e t h u i s ! 

Hotel-restaurant-pub 

Drank en eethuis 

.. WALTRA -
Arduiiik.Tni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier trocvoii v.m de W.iltf.i 
/ VI i.mis in I h.irl v.iii Brussel 
2 Jt k ut er .tlti/d f) irkcicn 
3 Je kn/gl Cr i/liid w it te t'Ictt 
4 OL iHif^en ziin soci I tl 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel 02-532 5 4 8 1 

Lokaal van de Volksunie 

Tower Bridge 
Op 5 min 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 -(- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecka 

den botaniek 

Kon ingss t raa t 328 
1030 Brusse l 

Tel 0 2 - 2 1 8 4 8 3 8 - 2 1 8 4 1 7 2 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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FILMTHEATERS 

studio 
P R O G R A M M A 

*/AN 26 J U N I T O T 2 J U L I 1981 

LEUVEN 1 
^ 0 6 WCCK 

BILITIS 
ICnt 

K.t 

1 4 u 

1 5 u 45 
Wah [>sney 

S P A C E M A N A N D 
K I N G A R T H U R 

1 7 u 30 dolby stereo (Crvt 
Robert Duvall, Martin Sheen 

A P O C A L Y P S E N O W 
10 u 2cleweek K rv t 

David Hamilton 
BILITIS 

21 u 45 dolby stereo KjnX. 
Robert Duvall, Martin Sheen 

A P O C A L Y P S E N O W 
0 u 1 5 K j v t 

Isabete Huppert 
Jacques Dutronc, 

Nathalie Baye 
S A U V E Q U I PEUT (LA V IE) 

LEUVEN 2 
1 4 u K t 
Watt Disney 

S P A C E M A N A N D 

16 u K I N G A R T H U R ^ . n t 

Brooke Shields, Keith Carradine 
PRETTY B A B Y 

1 8 u Sdeweek K n t 
Angie Dickinson, Michael Caine 

D R E S S E D T O KILL 
1 9 u 45 4deweek K n t 

H E A V E N ' S GATE 
2 2 u 1 5 K.nt 
Brooke ShieWs, Keith Carradine 

PRETTY B A B Y 
0 a 1 5 3deweek Kitt 

James Farenbno, 
MekxJy Anderson 

D E A D A N D B U R I E D 

TERVUREN 
Zondag 15 u K t 

F L A S H G O R D O N 
Vnjdag en zaterdag 20 u 30 
Zondag 1 8 u 

A way of life 
Q U A D R O P H E N I A 

Met een fantastische soundtrack 
van THE W H O 

ZorKlag, maandag, dinsdag. 
woensdag en donderdag 

2 0 u 3 0 K n t 
Robert de Niro (Oscar 1981) 

R A G I N G B U L L 

TIENEN 
K-t Vnjdag 20 u , zondag 15 u 

Walt Disney 
S P A C E M A N A N D 

K I N G A R T H U R 

De grootste Amenkaanse held 
van alle bjden 

Vnjdag, zaterdag en zondag 
22 u K n t 

Laura Antonelli 
P E C A T O V E N I A L E 

(Dagelijkse zonde) 

Zaterdag, zondag maandag en 
dinsdag 20 u K t 

Marty Feldman 
(Monty FVthon) 

I N G O D W E T R U S T 

(De pluimen maken 
de vogel nieO 

Zondag 17u 30 K t 
Woensdag en donderdag 20 u 

James Brolin Kathleen Uoyd 
T H E C A R 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag en woensdag 15u K t 
Walt Disney 

DE S C H O N E SLAAPSTER 

Maandag, dinsdag en woensdag 
18 u en 22 u K t 

Robert Redford 
O R D I N A R Y PEOPLE 

Maandag dinsdag en woensdag 
2 0 u 1 5 K t 

I N G O D W E T R U S T 

(De pluimen maken 
de vogel nieü 

m Wij in de Volksunie 

Tweede 11 juli-viering 
te Lennik 
Nadat vong jaar de Vlaamse Knng, 
samen met verschillende jeugd- en 
kulturele verenigingen instond voor de 
eerste 11 juli-vienng, wordt tfians de 
fakkel doorgegeven aan de Lennikse 
Raad voor Kuituur en Kulturele Vnje-
tijdsbesteding Het wordt zeker op
nieuw een feest op hoogstaand peil 
Niemand minder dan Paul Daels, Voor
zitter van de Vlaamse Volksbeweging 
en van het Uzertjedevaartkomitee, zal 
de feestrede uitspreken Alle Pajotterv 
landers, maar zeker alle overtuigde 
Vlaamse Lennikenaren worden dan 
ook met aandrang uitgenodigd om aan 
f>et feest deel te nemen De feestvie-
nng ziet er uit als volgt 

Op het marktplein 
Algemene bevlagging van de huizen 
op 10 en 11 juli 
S>amenkomst vanuit de deelgemeen
ten op fiet marktplein rond 19 u 30 
Optocht m fiet centrum met alle aan
wezigen. 
— Vooraan de vlaggen van de ver
schillende verenigingen, gevolgd door 
De vendeliers. De muziekmaatschap
pij van Lennik De personaliteiten, ge
nodigden en de feestvierders 
Optreden onder muzikale begeleiding 
van de vendeliers van Lennik 
Optreden van de muziekmaatschappij 
„Sint-<Decilia" van Lennik 

In zaal „Ons Huis" 
Welkomstwoord door de Voorzitter 
van de Lennikse Kultuurraad, de h 
Jozef Van Boxlaer 
Eerste samenzang door alle aanwezi
g e n 
Voordracht door leraar en leerling van 
de Lennikse muziekschool „Peter Be-
noit" 
Optreden van het Lennikse zangkoor 
onder leiding van de h Piet Borremans 
Tweede samenzang 
Feestrede door Paul Daels, derde sa
menzang en sk>tzang „De Vlaamse 
Leeuw" M Herremans. 

(jenningmeester 

Vlaams Ziekenfonds 
in de Druivenstreek 
Sedert verscheidene jaren is in de 
Druivenstreek het Vlaams Ziekerv 
fonds zeer aktief Bent u nog geen W 
Neem alvast eens kontakt met de 
afgevaardigden voor de streek Annie 
Enckx en Dirk Hiers, Langeweg 34 te 
Ovenjse, tel 65391 62 Wedden dat zij 
U iets interessants te vertellen fieb-
ben"? Keer de rug naar de politieke mu
tualiteiten die de Vlaamse nationale 
gedachte belachtelijk maken i Zitdagen 
van het Vlaams Ziekenfonds in Over-
ijse, Maleizen. Jezus-Eik, Eizer, Hoei-
laart Vossem. Duisburg en Loonbeek. 

SELUTORiENT 

OOSTERSE TAPUTEN 
Een a a n g e n a m e be legg ing 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

H e n n C a r o n s t r a a t 20-22, 1990 HOEILAART 
Tel 02-6573939 

Om U beter te kunnen dienen, neem vooraf telefonisch 
afspraak. - 10 % voor VU-leden 

Op vakantie in Kasterlee 
met Grensland 
leder jaar kunnen jongens en meisjes 
van 6 tot 16 jaar voor tien dagen op 
vakantie in een prettige en ongebon
den Vlaamse sfeer Dit jaar verblijven 
we te Kasterlee in het natuurgebied 
,Hoge Rieten" waar je nog kan ver
dwalen in 200 ha bosi Dit domein is ei
gendom van het ministene van Neder
landse Kuituur Het bestaat uit bossen, . 
weiden vijvers en duinen De onmid
dellijke omgeving is njk aan natuur
schoon de kleine Nete de natuurre
servaten Snepkensvijver, Zeggen en 
Tillebroeken en de duinen van de 
Hoge Mouw 
Het kamp gaat door van 16 tot en met 
26 juli De inschnjvingspnjs bedraagt 
slechts 1500 fr (te storten op rekening 
412300968143 van vzw Grensland) 
Daann zijn begrepen alte verblijfskos
ten verzekenng en ophalen van de 
kinderen vanuit Brussel 
Samen met de meisjes en de jongens 
uit het Brusselse nemen er telkens ook 
een minderheid van kinderen uit Vlaan
deren zelf deel dit om de verbonden
heid van Brussel met Vlaanderen kon-
kreet gestalte te geven 
De Grenslandwerking staat buiten ie
dere partijpolitiek 

Opstel- en tekenwedstrijd 
Alle jongens en meisjes van 6 tot 16 
jaar kunnen deelnemen Enige voor
waarde eigen werk brengen met als 
tema Brussel 
Wordt georganizeerd door Grensland 
in samenwerking met de Vereniging 

van Vlaams Nationale Auteurs 
Alle inzendingen moeten uiterlijk op 15 
juli 1981 binnen zijn 
Er zijn twee hioofdpnjzen van 2 000 fr 
voorzien 
Kontaktadressen A Peeters, Vinken-
baan 36, 3081 Perk (02-7517361), 
Lutg Vangramberen, üersesteenweg 
228, 2510 Mortsel (031-3251 53) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

OIK^ftCJ 
D 20-jarige jongeman met diplo
ma van stukadoor plus verschil
lende jaren ervaring zoekt een 
betrekking nu zijn militaire dienst
plicht bijna beëindigd is Hij is 
bereid alle werk te doen Liefst in 
de dnehoek Ninove-Asse-Brus-
sel Inlichtingen bij dr Valkeniers 
5691604 

G/U-ERUd^ GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

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 C 
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 

BRABANT 
JUNI 

27 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: Gutóensporenvienng in de 
Sportschuur te Wolvertem met prof Herman Mertens als 
gelegenfieidsspreker en de Dendermorxise volkskunstgroep 
Reynout Samenzang Kaarten, 50 fr bij Maunts Passchyn, 
Vilvoordsesteenweg 81 Tel 2696935 

28 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: Vertrek met bus naar de IJzer
bedevaart Inl en inschnjvmgen bij Theo Ciamere, Mecfielbaan 32 
Tel 269.2952 

28 DIEGEM . Toch naar Diksmmde met Ix ia Inschnjvmgen bestuurs
leden Pnjs 200 fr volw, 100 fr voor kmderen, mmder dan 14 jaar 
Vertrek om 7 uur op Decocctfilein, om 7 u 15 aan de kerk v) 
Machelen 

JULI 
3 LIEDEKERKE. 11 juli-herdenking om 20 u in sportschuur Daat-

me t Spreker Rik Boel, optreden van Alkuone, harmonie en zang
koor 

5 VILVOORDE: 11 jub-viermg in het Domen 3 Fonteirien 

Leuven naar Diksmuide 
Zoals vorige jaren wordt alles gecen-
tralizeerd bij SVO, Panjsstraat 34, Leu
ven, tel 016-23 2412 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 opkjs-
sing vinden voor hun probleem Geza-
nnenlijk vertrek Oude markt Leuven, 
om 7 u 30 

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

Voor het Hageland zorgt Davidsf onds-
Hageland met als kontaktpunten, bj-
dens kantooruren Dienst Leefmilieu, 
gemeentehuis van Betekom, tel 
016-566103 Na 18u (Sewestvoorz. 
Svinnnen, Keiberg te Zicfiem, te l 
013-772808 

Andere kontaktadressen zijn 
Aarschot Boekhandel Meulenbergs, 
Schaluin 74, tel 569334 
Bertem Raf Vanderdonkt Cïorbielaan 
29, tel 488613 
Bierbeek Herman Van Autgaerden. 
Waterstraat 16, tel 462632 
Herent mevr Dedeken, O-L-Vrple in 
91 , tel 229677 
Heverlee Guido Depaepe, Pater Lie-
venslaan 7 tel 235497. mevrVande-
voorde, Pakenstr 10, tel 224513. 
Wuyckens Emiel. Middelweg 21, tel 
224187, Piet Ovaere, St-Jansberg-
steenw 47, tel 222100 
Kessel-Lo Wim Celis, Abdijlaan 24, tel 
256530. Cafe De Knng, Jozef Pier-
restr 74, tel 252758, Andre Vanhoof, 
Overwinningsstr 24, tel 252014 
Kortenberg P Vandendorpe, Leuven-
sesteenw 164 
Leuven SVO, Panjsstr 34. tel 
232412, V V V G Kiekenstraat 1, tel 

230482 
Linden Paul Van Oyenbrugge, Nach-
tegatenstr 38. tel 253946 
Loonbeek Jos Trappeniers. Vrangs-
berg 10, tel 471650 
Oud-Heverlee Bert Hamels, Bogaer-
denstr 13 
Tervuren Jan VandeveWe, Parklaan 
43. tel 02-767 41 02, Jons Depré, Brus-
selsesteenw 224 
TikJonk P Verbeten, C^ubergstr 2, tel 
601209 
Tremeto Wilfned De Goeyse, L»ige-
vennestr 3, Baal, t e l 564001 
Vossem Frans Trappeniers, Treuvel 
24. 
Werchter Rob Cfeujapens, Beverlaak 
22, tel 600229 
Wilsete Luk C>)ltet Martelarenlaan 5, 
tel 445902, Vital Geeraerts, L Wou-
tersstr 33, tel 230482 
Wijgmaal Rudi Bollaerts, Rotselaarse-
steenweg 112 
Winksete 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 15 u 

Opvang te leper door de plaatselijke 
V O S voor de rondteiding en om 
17 u 30 de „Wereldvrede''-plechtig-
heid" mee te maken, georganizeerd 
door VOS-West-Vlaanderen 

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 

11-juliherdenking te Tervuren 
De Guldensporenvienng van de ge

meenten uit de Druivenstreek gaat dit 
jaar door te Tervuren en wel op vrijdag 
3 juli 1981 om 20 uur op de binnenkoer 
van het Hof van Melijn Brusselse
steenweg 11 te Tervuren rechtover 
het Gemeentehuis Op deze plek wor
den alle Vlaamse inwoners van de 
streek verwacht om samen de feest
dag van de Nederlandse Gemeen
schap te vieren 

BIJ minder goed weder gaat de 
viering door in de bovenzaal van het 
complex „De Engel", Kerkstraat te Ter
vuren Het organizerend komitee 
vraagt zoveel mogelijk vlaggen of 
vaandels van verenigingen, om het 
podium op te fleuren Voor meer inlich-

bngen kontakt opnemen met Marcel 
De Broyer Tel 6876176 

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 (IJzerbedevaarO 
en op 11 juli a s met de „Vlaamse 
Leeuw' hun huis te bevlaggen Vlag
gen zelfklevers speldjes te verkrijgen 
bij Maunts Passchyn Vilvoordse-
steenweg 81 Meise, tel 2696935 
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Wij in de Volksunie mi 23 

Alleen de VU-fraktie verzet zich tegen de grootheidswaanzin 

Hasseltse gemeenteraad stemt 
prestigieus struktuurplan 

LIMBURG 
28 GENK: VUJCMeden die niet met de Vredesfietseüng naar de 

IJzerbedevaart gaan, kunnen ook met de bus. Vertrek: 5 a 45, 
Fruitmarkt Genk. Reis: 250 fr. Aanvragen bij Ivo Coninx ( te l 
35.76.38). 

Op de Hasseltse gemeenteraad van dinsdag 16 juni werd het struktuurplan 

voor Groot-Hasselt besproken en gestemd. Deze zitt ing werd, uitzonderli jk 

voor deze gemeente, druk bi jgewoond door mensen van het A24-aktiekomitee, 

VU-afdelingsbestuursleden en belangstellenden. Eveneens uitzonderli jk voor 

de raadszittingen in onze stad liep deze van dinsdag 16 juni uit tot 

middernacht 

Het struktuurplan voor Hasselt geeft een toekomstvisie op de strukturele 

omli jst ing van Hassel t Dat betekent dat elke Hasselaar onmiddell i jk de gevol

gen van de uitbouw van zijn leefgemeenschap zal voelen, want een struktuur

plan moet een dynamische visie geven op de strukturele uitbouw van de 

gehele leefsituatie van een gemeente. 

Het struktuurplan voor hHasseft, opge-
steM door het studiebureau van Hee-
sewijk. in opdracht van de gemeente
raad (1977), houdt echter totaal geen 
rekening met de mens en zijn leefmi
lieu. De woonfunktie knjgt een twee-
derangsfunktie toegekend. Woonwij
ken zouden slechts volwaardig kun
nen worden uitgebouwd als ze meer 
dan 4.000 inwoners tellen. Verder or>-
derscheidt men In dit plan woonzones 
van verschillende orde waarkHj deelge
meenten en kleine wijken onderge
schikt zijn aan het centrale stadscen
trum 0<em van de machtige CVP-
mkJdenstarKD. Deze vertikale hiërar
chie spruit voort uit het feit dcrt men in 
de wegeninfrastruktuur kikale, boven-
k>kale enz_ wegen onderscheKit Elke 
funktie- en v ^ e e r s v o r m krijgt zijn 
eigen soort weg. 

Het plan benadrukt vooral dat hlasselt 
zKh rrK)et bevestigen als groeipool van 
eerste orde en het enige grote cen
trum van Limburg moet worden. Hier
mee wordt onder meer bedoeM dat 
Hasselt aHe investeringen voor funk-

ties die door aard en omvang slechts 
eenmaal in Limburg kunnen gebeuren 
naar Hasselt moeten gehaakj worden. 
Dat wil zeggen dat de hele administra
tie die door decentralizabe naar Lim
burg komt r\aar Hasselt zou moeten 
gaan. Het akademisch ziekenhuis b.v_ 
De rest van Limburg krijgt hiervan niet 
f»et minste. (En Hasseltse burgervade
ren vergenoegen zich al over fxjn 
toekomstige komfortabele zetels). 

Supercentralistisch 
Door deze supercentralistische orde
ning kan dan de planning van een 
groot aantal nieuwe wegen verrecht-
vaardlgd worden, denken CVP en stu
diebureau. Hieraan wordt ook het 
grootste deel van het struktuurplan 
gewi jd Voor deze grootschalige en 
supercentrafetische visie kreeg de ab
solute CVP-meerderfieid de volle 
steun van SP en PW-opposit iefrak-
t iea 

Enkel de VU-fraktie had een funda
menteel andere visie hoe de doelstel-

Financiële strop 
voor Tessenderio 
Op de gemeenteraadszitting van voor enkele weken zat iedereen er toch wel 
onthutst bij na de interpellatie van Mi l Pats (Volksbelangen) over de financiële 
toestand van de gemeente en een alarmerende brief van het Gemeentekrediet 
Daarmee krijgen de mensen van Volksbelangen gelijk na jarenlang het 
financieel wanbeheer van de CVP-SP-meerderheid te hebben aangeklaagd. 
Een andere belangrijke tussenkomst was naar aanleiding van een overeen
komst tussen Tessenderio Chemie en de gemeente in verband met de aanleg 
van een bufferzone. 

Te zware schuldenlast 
Het financieel beleid is steeds één van 
de stokpaardjes geweest van Volks
belangen, vroeger bij monder van Rik 
Decoster en thans bij monde van Mil 
Pab. 

De aanleiding tot deze onverwachte 
interpellatie over de financiële toe
stand van Tessenderio was een recen
te brief van het Gemeentekrediet 
waarin erop gewezen werd dat thans 
het leningsvermogen van Tessenderio 
Is uitgeput! 

Bij de bespreking van de begroting '81 
had Volksbelangen nog de te hoge 
schuldenlast van onze gemeente aan
geklaagd. Thans is het zover dat de ge
meenschap de gevolgen ervan zal 
moeten dragen. Tessenderio zit aan 
het einde van zijn financiële middelen, 
maar er Is nog geen sportpark, geen 
sporthal, geen kultureel centrum, geen 
gebouwen voor de muziekschool, kln-
derhell en brandweer, geen wijkhuizen 
In de gehuchten, enz. Het resultaat van 
een jarenlange prestige-fxjlitiek: een 
feestzaal van 100 miljoen, een molen 
van 25 miljoen, enz. Het was een kei
harde interpellatie met cijfers en feiten, 
maar de burgemeester noch de sche
pen van financiën schenen de ernst 
van de toestand te beseffen en ant
woordden dat ze nog wel wat kneep-

. jes achter de hand hadden om het 
leningsplafond van Tessenderio op te 
trekken... Toehoorders en pers voel
den het echter anders aan en besteed
den ruime aandacht aan deze interpel
latie. 

Op diezelfde zitting vroeg de burge
meester de goedkeuring van een over
eenkomst tusen de gemeente (de bur
gemeester) enerzijds en Tessenderto 
Oiemie anderzijds In veriaand met de 
aanleg van een bufferzone rond het in
dustriepark Schoonhees, waarin o.a. 
Phillips Petroleum ligt 
Voor Volksbelangen was de voorge
stelde overeenkomst gewoon onaan
vaardbaar Eerst en vooral omdat de 
gemeenteraad dan iedere zeggen
schap over het betrokken gebied zou 
verilezen en dus ook geen Inspraak 
meer zou hebben bij nieuwe industrië
le vestigingen nabij het centrum (denk 
aan PP) Bovendien zou de voorgstel-
de overeenkomst weer maar eens 
financiële lasten opleggen aan de ge
meenschap. 
Daar het onmiddellijk duidelijk was dat 
de andere frakties niet de ernst van 
deze overeenkomst beseften, vroeg 
Mil Pals uitstel van dit agendapunt 
Alhoewel de burgemeester deze over
eenkomst er onmiddellijk wilde door
halen kwam er toch een stemming die 
de vergadering van dit agendapunt tot 
gevolg had leder krijgt nu nog een 
kans deze overeenkomst nauwkeung 
te ontleden om achteraf met kennis 
van zaken te kunnen oordelen en 
stemmen over deze belangrijke aange
legenheid. 

Deze raadszitting heeft nog maar 
eens aangetoond dat Volksbelangen 
een zeer klare kijk heeft op het Loois 
gemeentebeleid en dat de andere frak
ties de standpunten van Volksbelan
gen steeds vaker bijtreden... 

LD.B. 

lingen van dit struktuurplan moeten 
zijn. 

Inzake de verkeersinfrastruktuur voor
ziet het struktuurplan In de aanbouw 
van een totaal nieuw net van expres-
wegen. Voor elk kongestiepunt in de 
verkeerscirkulatie voorziet fiet plan 
slechts één opk>ssing: een nieuwe 
weg. Op die wijze zou Hasselt een 
soort van derde nng krijgen. 
De grootste doom in fiet oog is echter 
de geplande Oost-Tangent De vier 
voorgestelde versies van deze auto
weg volgen bijna hetzelfde tracé als de 
vroeger door de Limburgse bevolking 
zo gewraakte A-24. Hierdoor is het 
vuur natuuriijk helemaal in de pan 
geslagen 

Na een Inleidend woord van de CVP-
scfief)en van „kuituur" fiad de CVP-
frakte enkel woorden van tof voor dit 
grootscfialige, centralistiscfie en mi-
lieuvemielende plan. 
De SP-fraktie verklaarde zkdi akkoord 
met de centralistiscfie grondprincipes 
van fiet plan. Zij fiad enkel bezwaren 
tegen de pseudo A-24 die werd afge
keurd. Die afkeuring kikte applaus uit 
op de publieke banken waarop de 
voorzitter het publiek vertxxjd verdere 
reakties te laten blijken. 
De PW-f rakt ie verklaarde fier te zijn 
op dit plan. 

Alleen de VU-fraktie had bij monde 
van haar fraktieleider Jean-Paul Claes 
fundamentele bezwaren tegen fiet 
voorgestelde struktuurplan. 

Het VU-alternatief 
J.P. Qaes stelde dat de Volksunie 
uitgaat van het integraal federalisme. 
Daarom is de VU gekant tegen het 
Hasseltse centralisme als gevolg van 
het privaat egoïsme. Volgens de VU-
woordvoerder kunnen er in Limburg 
een vijftal gelijkwaardige centra wor
den uitgebouwd die de belangrijke 
f unkties onder elkaar kunnen verdelen. 
Op die wijze krijgt iedereen zijn recht
matige deel 
Akdus bevordert men de kleinschaKg-

fieid, de autonomte en de kreabviteit 
van de mens m een zuiver mfteu. De 
menselijke vrijfieid kan slechts vo^ 
waardig uitgroeien onder een gede-
centrafizeerde maatscfiappijstruktuur. 

Tevens wees J.P. Oaes erop dat fiet 
altematief van de Volksunie een net 
van woonerven is. Woonerven die aBe 
evenwaardig zijn en door evenwaardi
ge wegen worden vert)ortden. Het 
herwinningsprocédé wordt hier ook 
toegepast op de wegen- oude wegen 
worden opnieuw gebruikt maar aarv 
gepast aan de omstandigfieclea 

Betrokkenheid 
De bevolking moet volgens de V U bij 
de besluitvorming rond een struktuur
plan betrokken worden Enkel zo kan 
die besluitvorming demokratisch verio-
pen. Hiermee klaagde J P Oaes ook 
de ondemokratiscfie totstandkoming 
van het struktuurplan aaix De bevol
king werd slechts sporadisch en acfv 
teraf van het struktuurplan op de 
hoogte gebracht Het schepenkollege 
vindt dat echter demokratisch en vol
doende. Daarna leverde de VU-woord-
voerder artikelsgewijs kntiek op fiet 
plan waardoor hij een groot deel van 
deze bespreking beheerste. 

De V U stekte bij vete artikelen alterna
tieven of aanvullingen dte eerst door 
het afdelingsbestuur besproken wa
ren. 

Tot slot mag vermeld worden dat het 
VU-altemabef door een gemeerv 
schappelijke werkgroep van V U en 
VUJO, onder leiding van volksverte
genwoordiger W Desaeyere, gemeen-
teraadslkj J.P. Oaes, voorzitter VUJO-
Llmburg W. Remy en sekretans 
VUJO-ümburg L Luwel werd uit
gewerkt VU en VUJO zulten in Has
selt blijven hameren op de grootheids
waanzin, de verspilzucht het mKieuon-
vnendelijke en ondemokraösche ka
rakter van het besluit van de jongste 
gemeenteraad. Telkens zuHen zij hun 
altematief tilijven verdedigen 

Wilfried Remy 

F W Tessenderio 
naar Maastricht 
en Thorn 
Traditiegetrouw eindigt f=W-Tessen-
derk) fiet werkjaar met een daguitstap; 
dit jaar naar Maastricht en Tfiom op 
woensdag 1 juli. Vertrek: Engsbergen 
om 7 u. 40, Tessenderio kerk om 
7 u. 45, Hulst kerk om 8 a 
Programma: 9 a 30- bezoek aan de 
grotten St-Ptetersberg (duur 1 uur). 
W e bezoeken fiet noordetijk gangen
stelsel met eeuwenoude handscfirif-
ten, schatkamer uit W O II, waterput 
bakoven, enz. 11 u.: koffie en taart in 
fiet Maaspavitjoen te Maastricht 
11 u. 30 wandeling onder leiding van 
gkteen door fiet oude stadsgedeelte 
van Maastricht 13 u.-15 u. 30. vnje hjd 
om te winkelen en te eten. 1 5 u 3 0 : 
vertrek naar Tfiom. 16 u.-18 u. tiezoek 
aan het .witte stadje' waar eeuwen 
lang een vrouw regeerde, nL de .Vor-
sbn Abdis" Prijs 320 fr 
Inschnjven bij Irene Champs, Sparren
weg 25 (3320.79), Thérèse Gober t 
Diestsestraat 3 (6610.80), Greetje 
Henkens, FVocessieweg 12 (66.2485), 
Mia Nijs, Biesdelte 30 (662338), Lilv 
Pais, Keri^straat 132 (66.18.45). 

Oorlog en 
repressie 
in Limburg 
Welke Limburgse .WlJ'- lezer 
heeft nog dokumenten of eigen 
getuigenissen over de ooriogs-
jaren in Limburg, toen daar een 
niets ontziende terreur woed
de? Die geschiedenis en ook 
die van de repressie mag voor 
de komende generaties niet 
verioren gaan, en wordt daarom 
nu te boek gesteld. Wie helpt? 
Schri jven naar Jos Bouveroux, 
Bierbeekstraat 30, te Heverlee 
of teL na 20 uur op 016-23.16.42. 

Volksunie-Limburg hield tuikabelbr(e)ug(el)feest 
Op zaterdag 13 juni organizeerde de VU-afdeling Hasselt in samenwerking met de VU-arrondissementen van 
Limburg een Breugelfeest op de beruchte tuikabeibrug van Godsheide-Hasselt Dit originele initiatief stond in 
het kader van de aktie van VU-Limburg: „Limburger vecht voor je recht". Meer specifiek werd met deze ludie
ke aktie de verspilzucht van de overheid aangeklaagd. Het voorstel van de Volksunie voor de bestemming van 
deze brug is dan ook dat ze geklasseerd zou worden om aan te tonen met welke onverantwoordelijkheid de 
meerderheidspartijen hun beleid voeren. Zaterdag 13 juni mocht voor de VU zeker een groot sukses ge
noemd. Niettegenstaande de vrees voor ontzetting door de rijkswacht kwamen toch ongeveer vierhonderd 
mensen onze aktie bezoeken. Onder hen een aantal vertegenwoordigers van het A24 aktiekomitee. 
Op de foto: derde van links volksvertegenwoordiger W. Desaeyere. WiHried Remy 

25 JUNI 1981 



24 

Gentse raad in de 
alledaagse problemen 
Een korte dagorde liet de Gentse 
gemeenteraadsleden toe zich even te 
bezinnen over meer alledaagse proble
men 
Guido De Roo (VU) vroeg het kollege, 
bij de studie van het nieuwbouw^-com-
plex voor het ekonomaat rekening te 
houden met de optimale schikking van 
de rekken in funktie van de loopaf
stand Het aantal te behandelen stuk
ken zal in de toekomst oplopen van 
4 000 tot 10 000 zodat de mogelijkheid 
moet geboden worden meer rationeel 
te werken 
Aimé Verpaele (VU) verwonderde 
zich over de door schepen Temmer
man voorgestelde aanduiding van een 
studiebureau voor de inplanting van 
een gebouw in het Zuidpark Kan de 
stad hier zelf geen studie over maken 
en dit kaderen in het geheel van de re
novatie van het Zuidkwart ier ' Boven
dien meende hij dat dit behoort tot de 
bevoegdheden van schepen Mon-
saert (stadsrenovatie) die precies op 
het reservebankje is beland 
Schepen Temmerman stelde hem hier
omtrent gerust Deze zaak is in het kol
lege geregeld en aan hemzelf opgedra
gen aangezien het hier een terrein 
betreft dat geïntegreerd is in het EGW-

11 juli-herdenking 
te Temse 
Davidsfonds. VOS, A Verbruggen-
knng en gebr Van Raemdonckknng 
nodigen u uit op de jaarlijkse Gulden-
sporenherdenking in het parochiaal 
centrum van Knstus Koning. Prinsen
laan, Temse, op zaterdag 4 juli om 20 u 

Om 19 u IS er in de Kristus-Koning-
kerk een eucharistievienng die opge
dragen wordt ter intentie „voor alle 
overleden Vlamingen die zich ingezet 
hebben voor de ontvoogding van hun 
volk" 

Gastspreker op onze avond is Ray
mond Denne Verder zijn er de optre
dens van de dansgroep Krabbeke 
Steur en het Vossenkoor onder leiding 
van Simon Waltens die ook de samen
zang zal verzorgen Gezien de enorme 
bijval die de kwiswedstrijd vong jaar 
kende, gaan wij deze nogmaals herne
men doch nu met een hogere moeilijk
heidsgraad en in een enkele ronde De 
wedstnjd handelt ook nu weer over 
„150 jaar Vlaamse en sociale bewe
ging" waann alle aspekten van de 
Vlaamse beweging, ook plaatselijke, 
weer aan bod zullen komen Kandida
ten nemen kontakt op met W Lijssens. 
Verzustenngslaan 3 (tel 713261) of 
op de avond zef De winnaars worden 
met een geschenk bedacht 

Tijdens de pauze zullen de hongerige 
magen weer kunnen gesbkd worden 

complex De tjedoeling is enkel na te 
gaan welke mogelijkheden er zijn voor 
een eventueel gebouw 
Guido De Roo bereed nogmaals zijn 
stokpaardje de aankopen van algeme
ne aard moeten gebeuren door de 
centrale aankoopdienst en met door 
elke dienst afzonderlijk, terwijl de spe
cifieke aankopen (bv politiewagens 
en -motors) ten laste kunnen vallen 
van de dienst zelf 
Ook het onderhoud van het wagen
park moet centraal gebeuren, zij het 
niet noodzakelijk in een centrale werk
plaats Centralisatie kan ook in gespe-
cializeerde werkplaatsen (bv oliesme-
ren) Burgemeester De Paepe beloof
de dit voor te leggen in een werkver-
gadenng van het betrokken personeel 
In antwoord op raadslid Wijnakker 
(PVV) ontkende schepen Mortier dat 
de aankoop van nieuwe lijkwagens ö 
ter vervanging -I- 1 nieuwe) meer 
konkurrentie zou betekenen van prive-
bednjven De wagens njden steeds 
meer naar Ukkel (krematie) en zijn dus 
meer tijd onderweg. Bovendien is het 
nodig om een wagen in reserve te 
houden voor drukke dagen en bij 
defekt In het weekend wordt slechts 
gewerkt op halve kracht en blijven drie 
wagens binnen 
Een nieuw pakket straatnaamwijzigin
gen werd goedgekeurd, wat VU-
raadslid Storme liet opmerken op de 
nieuwe straatnaamborden ook de 
naam van de oude deelgemeente te 
vermelden 
De burgemeester zal een plan laten 
opmaken voor de praktische uitvoe
ring van de wijzigingen en de hemum-
menng 
Het gasbedrijf Imogaz wordt opgehe
ven vanaf 18 juli e k De stad Gent zal 
het net in de 5 aangesloten deelge
meenten overnemen Het personeel 

Kreativiteit 
met kinderen 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert een kursus „Kreativi-
teitsvormen met kinderen uit dagver
blijven", gedurende het weekeinde van 
11 en 12 juli 1981, telkens van 10 u tot 
17 u 30 De kursus gaat door in Vlied 
vzw. Kortrijksesteenweg 601, 9000 
Gent Deelnemersbijdragen 500 fr 
(boterhammen meebrengen) 
Gedurende dit weekend wordt er 
gewerkt rond kreatief spel met peu
ters, koncentratie, imitatie, improviza-
tie. spel en ontwikkeling van het jonge 
kind, kostumeren en sminken, van 
klank- en taaiexpressie naar manuele 
expressie 
Voor verdere inlichtingen of inschrij
vingen Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw, Bennesteeg 4, 9000 G e t 
tel 091-257527 Inschnjven uiterlijk op 
6 juli 1981 

Motie tot wijziging 
gemeentekieswet goedgekeurd 
Gemeenteraad 
Lovendegem 

Op voorstel van raadslid Hugo Van 
der Cruyssen (VU) heeft de gemeen
teraad van Lovendegem (O-VD vol
gende motie goedgekeurd 
„De gemeenteraad van Lovendegem, 
in zitbng van dinsdag 16 juni 1981 
bijeen, stelt vast dat de wetgever bij 
de wijziging van de gemeentekieswet 
in 1976 door gepanacheerde stembil
jetten als ongeldig te verklaren aan 
een belangnjk aspekt uit het gemeen
telijk leven is voorbijgegaan de dorps-
gebondenheid 

"De Raad stelt vast dat aktics als „Jaar 
van het Dorp" en „Dorpsontwikke-
lingsprojekten" ook bij de hogere over
heid op een herbronning duiden van 
het dorp als echte en hechte leefge
meenschap Het die begrensde ge-

m Wij in de Volksunie 

stelt echter meer problemwi 
De heer Pack (SP) las de raad de op-
zeggingsbrief voor die de 10 betrok
ken personeelsleden vanwege Inter
com (deel uitmakend van Imogaz) ont 
vangen hebben Hierin werti met een 
beschuldigende vinger naar de stad 
gewezen wat betreft eventuele over
name van dit personeel 
Ook Verpaele (VU) en Van Belle 
(CVP) dachten dat men dit niet zo
maar kan laten passeren en dat onder
handelingen geboden zijn Schepen 
Temmerman zette de situatie uiteen 
dit personeel heeft een overeenkomst 
met Intercom, met een zeer gunstig 
personeelsstatuut De stad kan dit als 
zodanig niet overnemen, en mag dit 
ook niet maar is wel bereid 5 tot 8 
mensen in dienst te nemen (met vaste 
benoeming en behoud van anciënni
teit) maar met het statuut van het 
stadspersoneel Intercom weigert dit 
evenals een andere voorgestelde for
mule, nl het personeel in dienst hou
den van Intercom en ter beschikking 
stellen van de stad tegen de loonlast 
van stadsjjersoneel 
Hugo Waeterloos hernieuwde zijn 
voorstel om 2 vrijstellingen te voorzien 
inzake belasting op de met bebouwde 
percelen enerzijds per kind ten laste 
en anderzijds voor percelen ter be
schikking gesteld voor speelpleinen 
Schepen Roels (Financien) was ak
koord met het pnncipe maar stuit op 
een weigenng vanwege ministerie en 
provincie 
Aimé Verpaele interpelleerde ten sk)t-
te over tiet feestprogramma van de 
kermis in Gentbrugge Ondanks de 
goede verstandhouding in de kulturele 
raad en het reeds goedgekeurde pro
gramma werd in extremis nog een 
extra tentoonstelling georganizeerd, 
via tussenkomst van het stadsbestuur, 
door CSC Het officieel programma 
(verspreid door de stad) vermeldde als 
mede-organizator SP-provincieraads-
lid Jean Lepeau, wat volgens Verpaele 
misbruik was voor persoonlijke, propa
gandistische doeleinden Schepen Van 
de Weghe noemde dit een misver
stand tussen stadsbestuur en drukker 
en ook schepen Temmerman beves
tigde dat men hier mets moest achter 
zoeken 

Carla Brion 

OOST-VU\ANDEREN 

meenschap mogelijk maken op een 
demokratische wijze aan de dorpsre
novatie te helpen meebouwen zou een 
hernieuwde stap in de goede richting 
betekenen 

"De verscheidenheid in een dorpsge
meenschap IS een kleurnjke njkdom 
waarover de gemeentenaren zich het 
best zelf kunnen uitspreken bij middel 
van nieuwe mogelijkheden Kien door 
de wetgeving geboden 
'De Raad vraagt dat rekening gehou
den met dit verzoek uit de basis, er een 
parlementair initiatief zou genomen 
worden tot wijziging van de gemeente
kieswet en de toestand van voor de 
wijziging van 1976 zou befiouden blij
ven " 

Wie meer over dit plaatselijk voorstel 
wil vernemen neemt best kontakt op 
met VU-raadslid Hugo Van der Cruys
sen. Kerkstraat 5 tot Lovendegem 
(091-727691) 

Juni 

26 

Juli 

10 

11 

11 

GROOT-AALST: VUJO-debatavond met als gastspreker prof 
Jef Maton Om 20 u in het Gulden Vlies, Esplanade 13 

WONDELGEM: 11 juli-viering in het teken van de Vlaamse 
Bevrijdingsstrijd met VVVG, VOS, DF, VTB-VAB Om 20 u in 
feestzaal van de Vrije Gemengde School. Botestraat Poëzie, mu
ziek en zang voor Jini Brasseur. Francis Verdoodt Els van den 
Eynde en Wilfned Joris Eregast is Bart Vandermoere Toegang 
vnj 

H A M M E ' 11 juh-vienng om 20 u in de Vlaamse Schouwburg Or-
ganizatie VU-werkgroep Milieu en KuKuur en de groep Vrou
wenwerking >, j 
Programma Jef Eibers Feestredenaar Bart Vandermoeren 
Inkom lOOfr voorverkoop 80 fr 
AALST: Grootse Guldensporenvienng om 15u in zaal De 
Koornbloem, Grote Markt Gastspreker senator O Van Oote-
ghem Slotwoord door kamerlid Jan Caudron 

GENT-EEKLO (arrJ Stnjdvergadenng in het teken van 11 juli om 
20 u in Vlaams huis „Roeland". Korte Kruisstraat te (Sent 
Gastspreker Hugo Schiltz 

VU-Burst, Bambruqqe, Aaigem 

boordevol aktie 
Overzicht 

Ons werkjaar begint steeds met ons 
Joetfeest. op 22 november 1980 was 
het reeds ons 15de Joelfeest In Vlaan
deren ligt normaal de grootste politie
ke aktiviteit stil in de maanden juli en 
oogst Na de vakantie is ieder dan 
weer aan het wakker schieten, van 
hoog tot laag Daarom ook een klem 
overzicht der werking — met de goe
de mare dat weer een aantal nieuwe 
leden werden ingeschreven Er was de 
aktiviteitenbalans van onze gemeente
raadsleden - afdelingsleden, enz De 
ruime aktiviteit van onze VU-schepe-

Gulden Sporenherdenking 
te Oudenaarde, 5 juli a.s. 
De Gulden Sporenherdenking gaat 
door 5 juli as in het Stedelijk Centrum 
te Oudenaarde-Heurne Hier het pro
gramma 
11 u euchanstievienng in de parochie
kerk van Heurne Na de dienst recep
tie waarop iedereen uitgenodigd is 
Vanaf 12 u 30 en ook 's avonds barbe
cue met grote verscheidenheid van 
vlees, groenten en sausen Kaarten 
worden op voorhand verkocht aan de 
prijs van 200 fr Kinderen beneden de 
12 jaar betalen 100 fr Men is natuurlijk 
met verplicht op voorhand in te schnj-
ven 14u 30 Mimvoetbaltornooi met 

deelname van 4 heren- en 2 dames-
ploegen uit Heurne, Oudenaarde, Zin-
gem. Brakel. Petegem 15 u Pnjskam-
pen met de krulbollen en schietstuive-
ren Inschrijving voor beide ter plaatse, 
de gewone reglementen voor het krul-
bol en schietstuiveren zijn van tel 

Tussendoor optreden van de Zwalm-
fanfare 18u 30 Uitreiking der prijzen 
met gelegenheidstoespraak door 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen Deze Gulden Sporenvie-
nng wordt bestoten met een gezellig 
samenzijn met dansgelegenheid 

nen De aktiviteit van de OCM\N-
bestuursleden, aktiviteit van onze fami
liale sociale ziekenbond Pnester 
Daens met onze bode RVD De afde
ling steunde de oprichting van het 
gedenkteken A Preud'homme, de Vla
mingen van Komen, de Voerstreek, de 
getroffen Fons Madereel en de Brus
selse randgemeenten 

De afdeling orgamzeerde het 15de 
Joelfeest de kerstfeestrondgang, 
nieuwjaarsgeschenken, ledenfeest 
31 januan 1981, medewerkersfeest 
naar het Zangfeest met 51 mensen 

IJzerbedevaart 

W e doen een warme oproep tot al 
onze leden om deel te nemen Vertrek 
der personenwagens aan de kerk te 
Burst om 6 u 30 Voor verdere inlich
tingen tel 053-623092 Aktieven van 
Herzele. St-Lievens-Houtem, Borsbe-
ke, Hillegem ook zeer welkom Busop-
stap te Mere Hof ten Daele Verschei
dene bussen te Aalst o a aan de Uzer 

Neem daar dus inlichtingen wie buslief-
hebber is 

Naar Frans-Vlaanderen 

Leg reeds nu uw beslissing vast om 
mee te gaan Knapzak mag zeker en 
vast meegenomen Reken in elk geval 
ongeveer 750 fr per persoon Voor 
minderjarigen speciale rekening Het 
bestuur maakt in juni de verkennings
tocht Wie mee wil belle de voorzitter 

VU-arr. Dendermonde neemt 
CVP-voorstel op de korrel 
De Volksunie arrondissement Dender
monde nam kennis van het op zichzelf 
vertieugende feit dat 10 CVP-kamerie-
den waaronder Lenssens en Uytten-
daele, een wetsvoorstel hebben inge
diend om de 5 grote nationale ekono-
mische sektoren als staal, scheeps
bouw en havens te regionalizeren Met 
verbijstenng steK de VU-air Dender
monde echter vast dat identieke VU-
voorstellen gedaan op 4 augustus 
1980 in de Kamer door alle CVP-
volksvertegenwoordigers, ook de on
dertekenaars van fiet huidige voorstel, 
werden verworpen Daarbij dient ge
noteerd dat (bVP-voorzitter Tinde-
mans — zijn dubbelzinnige politiek 
getrouw — reeds afstand heeft geno
men van fiet huidige CVP-voorstel 

Bovendien is het voorstel strijdig met 
het regeerakkoord door de CVP mee 
onderschreven, en is de Vlaamse 
meerderheid in het parlement ingevol
ge de grendelgrondwet met meer in 
staat zo 'n voorstel te doen goedkeu
ren 

De VU-arr Dendermonde is er dan 
ook volstrekt zeker van dat de CVP in 
deze belangnjke aangelegenheid al
leen de schijn ophoudt uitsluitend om 
haar kapitulatie in de zaak van de 
tientallen miljardenstroom naar de 
Waalse staalindustne te verdoezelen 

De VU-arr Dendermonde vraagt alle 
VU-leden, „Wij-lezers" en sympatizan-
ten mee te helpen om dit ongelooflijk 
schijnheilig optreden van de Vlaamse 
CVP in de meest brede kring bekend 
te maken 

VU-arr. Dendermonde 

Guldensporenherdenking 
te Aalst 
Het „Guktensporenkomitee" van 
Groot-Aalst nodigt alle Vlamingen uit 
op zijn eerste grootse „Guldensporen
herdenking" Geen feest Maar een 
„herdenken" van wat onze voorou
ders, en de vonge en huidige generatie 
hebben geofferd voor een vrij en 
zelfstandig Vlaanderen 
Deze „Guldensporenherdenking" zal 
doorgaan op zaterdag 11 juli om 
15 uur Zaal „De Koornbloem" (bij Gas
ton Van Der ElsO, Grote Markt te 

Aalst Werken mee 
— Muziekkapel VNJ (Gewest Aalst/ 
Mere) 

— Muziekmaatschappij J ) e Terjode-
naren (versterkO 
— Zangkoor „Emiel Hullebroeck" Gent 
— Het Brussels „Ketje" (Herman Dael-
man) met een 11-julinummer 
— Volksmuziekgroep „Krebbel" 

— Samenzang o l v Vermeersch. 
— Gastspreker senator O. Van 
Ooteghem 
— Slotwoord volksvertegenwoordi
ger Jan (I^udron Regie Herwig Praet 
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O.C.M.W. BRUGGE 
Aanleggen 

wervingsreserve 
bureauchef licentiaat 

kunstgeschiedenis 
(man of vrouw) 

geldig tot 30 november 1983 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar met overschreven hebben 
bi) indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die in dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bi) een andere overheidsdienst 
geldt, inzake deze leeftijd, de vol
gende regeling op 65-)ange leef
tijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aa.nzien 
van de Omslagkas voor Gemeen
telijke Pensioenen 
3 Diploma: licentiaat in de 
kunstgeschiedenis en oudheid
kunde 
4 Slagen voor een gewoon (met 
vergelijkend) aanwervingseksa-
men 
Weddeschaal: 1 80 tegen index
cijfer 212,23% 580407-951597 (in 
23 jaar) 

' Inschrijvingrsgeld: 200 fr storten 
op PR nr 000-0009321-09 van het 
O C M W Brugge, Karthuizerm-
nenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 
31 juli 1981, met vermelding „Ek
samen Bureauchef Licentiaat 
kunstgeschiedenis" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 31 juli 
1981 aan de personeelsdienst van 
het O C M W Brugge, A Z St -Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge 
geschreven aanvraag tot deelne
ming eksamen, recent bewijs 
goed zedelijk gedrag, geboorte
akte, voor eensluidend verklaard 
afschrift diploma, dienstplicht-
attest voor de mannen 

(Adv 111) 

O.C.M.W. BRUGGE 
Aanleggen 

wervingsreserve 
adjunkt-direkteur(trice) 

voor verpleging 
geldig tot 30 november 1983 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 
45 jaar met overschreden hebben 
bij indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die m dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bij een andere overheidsdienst 
geldt, inzake deze leeftijd, de vol
gende regeling op 65-jarige leef
tijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeen
telijke Pensioenen 
3 Diploma's: a) het diploma van 
gegradueerde ziekenverpleeg-
kundige of vroedvrouw, b) de 
licentie in de medische sociale 
wetenschappen met betrekking 
tot het ziekenhuisbeheer 
4 Praktijk: 5 jaar effektieve be
roepspraktijk tellen als gegradu
eerde verpleegkundige of vroed
vrouw in een verpleegkundige 
dienst van een ziekenhuis 
5 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 1 87 tegen index
cijfer 212,23% 634398-1010312 
(in 25 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten 
op PR nr 000-0099581-59 van het 
AZ St-Jan, Ruddershove 10, te 
8000 Brugge, voor 31 juli 1981, met 
vermelding „Eksamen Adjunkt-
Direkteuritnce) Verpleging" 
In te sturen: uiterlijk tegen 31 juli 
1981 aan de Personeelsdienst van 
het O C M W Brugge, AZ St-Jan, 
Ruddershove 10, te 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelne
ming eksamen, recent "bewijs 
goed zedelijk gedrag, geboorte
akte, voor eensluidend verklaar
de afschriften diploma's, bewijs-
stuk(ken) van 5 jaar effektieve 
beroepspraktijk als gegradueerd 
verpleegkundige of vroedvrouw 
in een verpleegkundige dienst 
van een ziekenhuis, dienstplicht-
attest voor de mannen 

(Adv 112) 

VU-Tielt luistert 
naar de inwoners 

WEST-VU\ANDEREN 

Toen een tijd geleden José Lampaert 
"voorzi t ter van de afdeling Tielt werd, 

was het voor iedereen duidelijk voort
aan zou de klemtoon meer gelegd 
worden op de straat- en „huis aan 
huis'-akties Na enkele weken voorzit-
tersc;hap realizeerde hij, in de maanden 
januan-februan reeds een aktie tot het 

•bekomen van rood-groene verkeers
lichten aan het kruispunt ,De Vier
hoek' Ondanks jaren oude beloften 
door het ministerie van Openbare 
Werken bleef dit kruispunt verstoken 
van de nodige veiligheidsmaatregelen 
Met als natuurlijk gevolg veel ongeval
len en een echte verkeerschaos op de 
spitsuren 
Aangezien het Volksunie-aandnngen, 
door middel van parlementaire vragen 
en tussenkomsten in provincie- en 
gemeenteraad zonder gevolg bleef 
moesten de inwoners zelf de minister 
onder druk zetten In alle omliggende 
straten werd huis aan huis met een pe-
titielijst rondgegaan Meer dan duizend 
handtekeningen werden verzameld 
Niemand van de aangezochten wei
gerde te tekenen Daarna volgde de 
climax een ludieke betoging trok door 
de straten van Tielt 
En naar het schijnt komt er nu schot 
in de zaak 
Nu IS de afdeling reeds begonnen aan 
een ander groots projekt ,Aktie Cara
van" genaamd 

De bedoeling is wijk per wijk, gans de 
fusiegemeente te bezoeken en huis 
aan huis kontakt op te nemen met de 
inwoners Met hen te praten over de 
nationale en gemeentelijke politiek 
maar vooral over hun eigen wijk, hun 
wensen en zorgen 

Een wijk werd reeds aangedaan nl de 
sociale woonwijk „Hoogserlei" Het 
scenano verliep ongeveer als volgt 
• De woensdagnamiddag werd in 
alle bussen een pamflet gestopt met 
de aankondiging dat de volgende za
terdag een aantal gemeenteraads- en 
bestuursleden van de Volksunie de 
wijk zouden bezoeken 

• De zaterdag werd deze aankondi
ging herhaald met de radiowagen 
Daarna begon het aanbellen 

• Ter gelegenheid van het huisbe
zoek werd nog een pamflet afgegeven 
met alle nuttige plaatselijke VU-adres-
sen 

• Diegenen die andere dokumentatie 
wensten of een langer gesprek kon
den terecht in onze caravan, waar een 

bloemlezing te krijgen was van de 
nationale en plaatselijke uitgaven 
De reakties van de inwoners waren 
onverdeeld gunstig .Eindelijk kwa
men eens de politiekers zelf naar de 
mensen en niet omgekeerd' 
Uiteraard zal deze aktie dan ook her
haald worden in andere wijken en 
deelgemeenten Hopelijk bij beter 
weer en in de aanwezigheid van alle 
mandatarissen en bestuursleden 

Luk De Rammelaere 

Juni 

28 IZEGEM- 12de voettocht Izegem-Diksmuide naar de IJzerbede
vaart Vertrek om 4 u aan het Vlaams Huis, Grote Markt Vooraf 
inschrijven in het Vlaams Huis of bij leden van het organizerend 
komitee 

JULI 

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 

# « # 

Deze ploeg hield ondanks het koude weer tot het einde vol Walter Verbeke José Lampaert Kees Kleysen en zoon Luk 
De Rammelaere Jaak Pelgrims en Herman Verslype (die stond dan wel aan de andere kant van de camera) 

Nieuws uit het Roeselaarse 
Eindelijk lichten 
aan R.W.-
Moorseelse-
steenweg 
te Rumbeke 
Onze Volksunie-fraktie dnngt reeds 
jaren aan om op dit zeer gevaarlijke 
kruispunt — waar reeds verscheidene 
doden te betreuren vielen — lichten te 
plaatsen 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING sluit zeker aan bij het Vlaams 
Ziekenfonds van uw streek 

ANTWERPEN 
- Vlaams Ziekenfonds «IC DIEN», Merodestraat 30 

MECHELEN Tel 015-2066 13 
— Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Tun hout. Bis

schopstraat 41, Antwerpen Tel 031-34 3002 

BRABANT 
- CEMBEL, Leuvenselaan 43, TIENEN Tel 016-813435 
OOST-VLAANDEREN 
- Vlaams Ziekenfonds SCHELDE DENDER DURME 

Em Van Winckelln 5, DENDERMONDE Tel 052-21 75 45 
- Ziekenfonds FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 GENT Tel 091-235227 
- Ziekenfonds FLANDRIA MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, EEKLO Tel 091-772351 
- Ziekenfonds LAND VAN RHODE 

Hundelgemsesteenweg 359, MERELBEKE Tel 091-
3079 09 
- Ziekenfonds VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, OUDENAARDE Tel 055-3131 15 
WEST-VLAANDEREN 
- Vlaams Ziekenfonds DE WEST 

Recolettenstraat 66, NIEUWPOORT Tel 058-2337 15 
- Vlaams Ziekenfonds HET BRUGSE VRIJE 

Suveestraat 2, BRUGGE Tel 050-33 22 24 
- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA-KORTRIJK 

Veldstraat 170, KORTRIJK Tel 056-22 56 98 
- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA ROESELARE 

Zuidstraat 18 ROESELARE Tel 051-208345 

WZ-SEKRETARIAAT: Veldstraat 170, 
KORTRIJK. Tel. 056-22.56.98. 

Adv 320 

Het kon met vanwege het schepenkol-
lege van Roeselare het was immers 
een rijksweg i 
Waar een wil is is een weg De 
Volksunie-fraktie is blijven hameren 
de lichten zijn in werking i De verkeers
lichten op dezelfde baan ter hooge 
van Oekene zijn er helaas nog met 
Misschien moeten er ook daar eerst 
doden va l len ' 

IJzerbedevaart-fietsers 
Voor alle Roeselaarse gegadigden die 
met de fiets naar Diksmuide rijden 
heeft VU Roeselare een private fiet
senstalling gereserveerd in het cen
trum van Diksmuide Wij vertrekken 
allen samen op de parking van de 
Hallen aan de Diksmuidesteenweg 
Verzamelen om 8 uur en vertrek in 
groep om 8 u 30 Zeg het verder 

Dodelijk ongeval op 
de wijk Wervikhove 
Twee jaar terug deed de Volksunie-af
deling een grootscheepse aktie op 
Wervikhove Tientallen bordjes met de 
tekst vaart minderen spaart kinderen' 
werden op verschillende plaatsen van 
deze kinderrijke woonkern geplaatst 
De politie van Roeselare was er als de 
kippen bij deze bordjes meteen te 
verwijderen Het was immers geen 
initiatief van haari 
Zondag 14 juni verloor een twaalfjarig 
knaapje het leven ongeveer op de 
plaats waar een bordje diende te 
staan I 
Een zo kindvriendelijk initiatief van de 
Volksunie -mocht niet doorgaan, he-
laasi Het was nu eenmaal geen idee 
van de kind-vriendelijke (sic) CVPi 

Nieuws uit 
Brugge-Torhout 
Nieuw erfrecht: groei, 
inhoud, achtergronden 

Op maandag 29 juni as om 
20 u 30 bovenzaal Breydelhof Su
veestraat 2 Brugge geeft volksverte
genwoordiger Frans Baert een uiteen
zetting over het nieuw erfrecht Inrich
ting vzw Trefpunt en FVV-Brugge 
kosten deelneming 20 fr (samenvat
ting inbegrepen) 

11 juli - tuinfeest te Torhout 
VU-afdeling Torhout organizeert op 

zaterdag 11 juli vanaf 20 u een tuin
feest bij Ward Baert Nachtegaalstraat 
6, Torhout (eventeel parkeren in de 
RuddervoordestraaO Inschnjving mits 
voorbencht aan Johan Cappelle Je-
room Boschlaan 6 8100 te Torhout of 
mits vooruitbetaling van 200 fr op re-
kemng nr 473-8017401-21 van VU-
Torhout 

Band Damme-Komen 
Op het laatste vakantieweekend nl 

zaterdag en zordag 29 en 30 oogst 
a s wil de Vlaamse Knng Damme 
genoeg geld binnen knjgen om voor 
de Vlaamse school te Komen een 
mini-bus te bekostigen Daarom werd 
een beroep gedaan om al wie in 
Vlaanderen naam heeft Deze vedet-
tenparade zal doorgaan in een reuze
tent te Damme-Moerkerke Middel
burgsteenweg 55 Een weekend om 
vast Damme als bestemming te ne
men i 

Gemeenteraadszitting 
te Brugge 

De volgende gemeenteraadszitting 
IS gesteld voor dinsdag 30 juni a s 
(18 u 30 Gotische zaal van het stad
huis) 

Bloemen voor 
Lode De Boninge 
te Wevelgem -
WIJ nodigen jeugd en volwassenen uit 
om aanwezig te zijn op zondag 28 juni 
IJzerbedevaartdag om 8 uur s mor
gens Op het gemeentelijk kerkhof 
heeft een korte herdenkingsplechtig
heid plaats van onze schutspatroon 
Lode De Boninge die in de oorlog 
14-18 in een totaal verfranst leger zich 
inzette voor de rechten van de Vlaam
se volksjongen Als brankardier offer
de hij vnjwillig zijn jeugdig leven om ge
kwetste medesoldaten bij te staan 
Er IS een kransneerlegging en na een 
minuut st i te wordt de hymne ge
speeld 

Daarna nodigen we u allen uit om zo 
talrijk mogelijk naar Diksmuide te gaan 
voor de jaarlijkse IJzerbedevaart waar 
Vlaandrens eisen worden gesteld Tot 
diegenen die er jaren met meer zijn ge
weest maak er eens een ereplicht 
vani 

A.V 
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O.C.M.W. BRUGGE 
Aanleggen 

wervingsreserve 
tekenaar (man of vrouw) 
geldig tot 30 november 1983 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: de leefti)dsgrens van 
45 )aar niet overschreden hebben 
bi) indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die in dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bi| een andere overheidsdienst 
geldt, inzake deze leeftijd, vol
gende regeling op 65-jarige leef
tijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeen
telijke Pensioenen 
3 Diploma: van bouwkundig te
kenaar 
4 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervi ngseksamen 
Weddeschaal: 1 31 tegen index
cijfer 212,23 % 359619-645196 (in 
29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: I50fr storten 
op PR nr 000-0009321-09 van het 
O C M W Brugge, Karthuizerin-
nenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 
31 juli 1981, met vermelding „Ek
samen tekenaar" 
In te sturen: uiterlijk tegen 31 juli 
1981 aan de Personeelsdienst van 
het O C M W Brugge, AZ St-Jan, 
Ruddershove 10, te 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelne
ming eksamen, recent bewijs 
goed zedelijk gedrag, geboorte
akte, voor eensluidend verklaard 
afschrift diploma, dienstplichtat-
test voor de mannen 

(Adv. 113) 

O.C.M.W. BRUGGE 
Aanleggen 

wervingsreserve 
dienstoverste voor 

verpleging 2de klas 
(man of vrouw) 

geldig tot 30 november 1983 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bij indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die in dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bij een andere overheidsdienst 
geldt, inzake deze leeftijd, de vol
gende regeling op 65-jarige leef
tijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeen
telijke Pensioenen 
3 Diploma's en beroepspraktijk: 
a) het diploma van gegradueerd 
ziekenverpleegkundige of vroed
vrouw, b) de licentie in de medi
sche sociale wetenschappen met 
betrekking tot het ziekenhuisbe-
heer, c) 3 jaar beroepspraktijk 
tellen als gegradueerd zieken
verpleegkundige of vroedvrouw 
in de verpleegkundige dienst 
van een ziekenhuis, 
o f w e l 
a) het diploma van gegradueerd 
ziekenverpleegkundige of vroed
vrouw, b) 5 jeiar beroepspraktijk 
tellen als gegradueerd zieken
verpleegkundige of vroedvrouw 
in de verpleegkundige dienst 
van een ziekenhuis 
4 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 1 79 tegen index
cijfer 212,23 % 576357-888157 (in 
27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten 
op P R nr 000-00995 82-59 van het 
AZ St-Jan, Ruddershove 10, te 
8000 Brugge voór31 juli 1981,met 
vermeldmg „Eksamen Diensto
verste Verpleging 2de klas" 
In te sturen: uiterlijk tegen 31 juli 
1981 aan de Personeelsdienst van 
het O C M W Brugge, A Z ST-Jan, 
Ruddershove 10, te 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelne
ming eksamen, recent bewijs 
goed zedelijk gedrag, geboorte
akte, voor eensluidend verklaar
de afschriften diploma's, bewijs-
stuk(ken) beroepspraktijk, 
dienstplichtattest voor de man
nen 

(Adv. 114) 

m Wij in de Volksunie 

60 kunstenaars uit Latem 
en de Leistreek te Beauvoorde 
Het wordt weer een zomer met veel 
kunstgenot in de Vinkemkerk van 
Beauvoorde-Veurne Traditioneel 
wordt daar in juli-augustus een exposi
tie opgezet die duizenden bezoekers 
komende van verre en var bij, boeit 

Dit kerkgebouv\/ van Vinkem-Beau-
voorde wordt sinds december 1968 
niet meer gebruikt voor de eredienst 
tenzij voor het jaargetijde op Vinkem-
kermismaandag begin september Dat 
kerkgebouw leent zich bijzonder voor 
exposities Opgetrokken in 1522 in de 
sobere baksteen-gotiek van de West-

O.C.M.W. BRUGGE 
Aanleggen 

wervingsreserve 
architekt 

(man of vrouw) 
geldig tot 30 november 1983 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het eksamen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bij indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die in dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bij een andere overheidsdienst 
geldt, inzake deze leeftijd, de vol
gende regeling op 65-jarige leef
tijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeen
telijke Pensioenen 
3 Diploma: van architekt 
4 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 1 66 tegen index
cijfer 212,23 % 503 919-835965 dn 
27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten 
op PR nr 000-0009321-09 van het 
O C M W Brugge, Karthuizerin-
nenstraat 4, te 8000 Brugge vóór 
31 juli 1981, met vermelding „Ek
samen Architekt" 
In te sturen: uiterlijk tegen 31 juli 
1981 aan de Personeelsdienst van 
het O C M W Brugge, A Z St-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge 
geschreven aanvraag deelne
ming eksamen, recent bewijs 
goed zedelijk gedrag, geboorte
akte, voor eensluidend verklaard 
afschrift diploma, dienstplicht-
attest voor de mannen 

(Adv. 110) 

kust, laat het de kunstwerken tot leven 
komen, brengt het de bezoeker in de 
gepaste sfeer 

Kunst uit Latem en de 
Leistreek 
Sedert tientallen jaren bezit de Leie-
streek, vooral het stuk tussen Gent en 
Deinze-Zulte, een artistieke faam, die 
ook buiten onze grenzen weerklank 
heeft gekregen In de eerste plaats is 
het Sint-Martens-Latem dat de hoofd
rol heeft gespeeld op het kunsthisto
risch en artistiek plan gewoonweg 
omdat méér dan honderd beeldende 
kunstenaars te Latem hebben ge
woond en gewerkt 

De faam van Sint-Martens-Latem werd 
niet gevestigd door plaatselijke kun
stenaars met uitzondering dan van de 
schilderende gemeentesekretaris Si
nus Van Den Abeele Het gebeurde 
door artiesten die van her en der 
opdoken 

Het laat geen twijfel dat de basisfigu-
ren van de eerste groep George Min
ne, Gustave Van de Woestijne, Valeri
us De Saedeleer naast de reeds geci
teerde Van Den Abeele en deze van 
de tweede groep Frits Van Den Ber-
ghe. Constant Permeke, de gebroe
ders Gust en Leon De Smet, benevens 
de overgangsfiguur ALbert Servaes 
het meest hebben bijgedragen tot de 
artistieke uitstraling van Latem en de 

Leiestreek 

Ook de vóorpenode van al deze gro
ten zal er geïllustreerd worden met 
onder meer werk van Xavier en Gesar 
De Cock, Emile Claus, Jenny Mon-
tigny, Serafien De Rijcke 
Daarnaast zullen tal van minder opval
lende figuren aan bod komen zoals De 
Praetere, Fons Dessenis, de Argentijn
se schilder Solliman, Ane Van de Gies-
sen, de Amsterdammer Maurits Nie-
kerk, Jos Verdegem, Albert Claeys, 
Robert Arens, de gebroeders Cantre 
Evemin worden er de typische ver
schijningen vergeten zoals Albert Sa-
verijs, Maunce Sys, Hubert Malfait en 
Jules De Sutter 

Beauvoorde en Latem 
De laatste jaren bouwde ook het 
Westhoekdorp Beauvoorde aan een 
artistieke reputatie en met zonder re
sultaat De laatste tijd werden sommi
ge namen van de hier genoemde kun
stenaars door kunstcharlatans in op
spraak gebracht Beauvoorde brengt 
met deze expositie een soort eerher
stel Dat de Westhoek een band legt 
naar Latem is dus niet zonder beteke
nis De tentoonstelling gaat open op 11 
juli en blijft toegankelijk tot 16 augus
tus elke dag van 14 tot 19 u, op 
zondag ook van 10 tot 12 u Een njk 
geïllustreerde catalogus zal er verkrijg
baar zijn 

Damme: 
Vedettenparade voor Komen! 

De Vlaamse Kring Damme organizeert in een reuzetent een grootse 
.Vedetteparade' op zondag en zaterdag 29 en 30 augustu '81, te 
Damme-Moerkerke, Middelburgse steenweg 55 
Zaterdag aanvang om 20 uur 

— Grote Oberbayernavond met het fantastisch blaasensemble uit 
Voeren „De Djaasvliegele" 

— Prezentator Luc Appermont 
— Alex Andry en Conny Collins 

Zondag aanvang om 15 uur 
— Prezentator Walter Capiaux 
— Jef Eibers, Bobby Rangers en Jef Vanuytsel die het allerbeste van 

zichzelf geven 
Dit alles ten voordele van de Vlaamse School van Komen Wij ver
wachten 5000 mensen, allen op post 

De Vlaamse Kring Damme 

Aanbevolen huizen 

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 

Viering „25 jaar 
Bertennest" 
Onmiddellijk na de bedevaart start de 
jaarlijkse „Vlaamse Vriendschaps-
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
broedering 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-Jonsstraat 31 te 8500 Kortrijk, tel 
056-216907 

26ste bedevaartmars 
vanuit 't 
Bertennest 
Na een kwarteeuw voettochten vanuit 
Roesbrugge-Hannge 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 Cbij Popennge), tel 
056-21 6907 of 057-300208 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chozalltian 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^^(S53552l^^fc^ w^ 
EN nOEKEN 

moeilijke maten, ;̂  
fakkundige retouche 
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De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 

L 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
WOO Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

Aankoop en verkoop van Hollandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 13de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

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

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

Tel bureau 053 2172 12 

..Uit sympatie... 

GELD 

Onmiddel l i jk te bekomen bij 
F INKAP, Veldstraat 12, 9300 
A A L S T - TeL 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetteldan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortrijk 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tfl 054 41 25 89 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten ook medrka-
le en anti-allergisctie matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraal 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA-

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Kortmg van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nalionale groepe-
rmgen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galen) . de Gnpaert-, 
Molenstraat 45. 9300 Aalsl 
Tel 053-7032 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3 000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reodb 20 jtiar ervaring 
2 500 tevreden klonten 

Valerius De S.iedeleersiraat 99 
9300 An 1st 
tel 053/2t 7138 

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

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haeckl.ian 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geytersiraat 204 Antwer
pen Tel 031/290787 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKÈ 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

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

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint D.imioanstraat 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 haartden 

lel 053-6237 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 problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-4788.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

DURASONKEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

l ü t L - Tel 011 534349 

Gelegenheidsgr.ntiek Huwcli ik • Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind uii 
etiketten Houten dnik le l ters - Rekl.i-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

( Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Horonlalseba.in 340 
Deurne Z Tel 21 0896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.9314 

I i i b - ; 
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O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus b e i n e u b c i d e v i l la 's , appar 
t emen ten en s tud io 's te huur 

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

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212. 
8458 Oos tdu inkerke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKEUNDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cervtrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

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

Diepvnezers 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornslraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

LUKOS p v b a . 
Rmgmappen • dokumenthouder 
pochetten 
mappen 

snelhechters - offerte-

Fortstraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

O m te s p a r e n , te l e n e n of voor 

een v e r z e k e r i n g , wendt u z ich in 

ver t rouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22. 
1711 Ifterbeek-Dilbeek. 

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industrwie fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

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

Leon Theodorsiraat 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. 091-57.3333 

r 

V 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014-31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoo-^verpen 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135.71 
Zelfimport = beste pnjs 

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

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumutatie 

H U W E L I J K S L I J S T E N 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

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

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — Export 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars .lulobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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28 m Mensen van bij ons 

af iimsdn: 

HEIST-OP-DEN-BERG - De 
Vlaamse kleine en middelgro
te ondernemingen handhaven 
zich goed in de ekonomische 
stormvloed die ons land teis
tert. De Vlaamse KMO's put
ten vooral hun kracht in de 
ekonomische bedrijvigheid; 
uit hun traditie als familiebe
drijf. Natuurlijk gaat het mo
menteel niemand, nauwelijks 
één onderneming, voor de 
wind. Er zijn niet alleen de 
slechte betalers. Er is ook de 
afwezige stimulans van de 
sinds kort in het leven geroe
pen Vlaamse deelregering om 
K M O ' s niet alleen met politie
ke beloften, maar uiteindelijk 
ook met daadwerkeli jke 
steun, vooruit te helpen. Des
ondanks blijven Vlaamse be
drijfsleiders hard aan de weg 
timmeren. 
Z o heeft ook Gustaaf Driesen 

STAF DRIESEN „Het onderne
men zit overduidelijk in de fami
lie. Ik kom uit een gezin van 
bouwondernemers. De appel is 
niet zo ver van de boom gevallen. 
Nochtans bewandelde ik aanvan
kelijk niet zo meteen de weg van 
de ondernemers. Na mijn studies 
aan de rijksmijnbouwschool in 
Hasselt had ik het diploma van 
technisch ingenieur burgerlijke 
bouwkunde op zak. Dat diploma 
en die opleiding leidden me hoe
genaamd niet meteen tot de ver
antwoordelijke ondernemers-
funktie die ik nu heb. 
Mijn eerste werk was: afdalen in 
de kolenschachlen van Zwart
berg. Met mijn ingenieursoplei
ding heb ik meegeholpen om 
ondergronds de gangen voor 
goede steenkoolontginning in de 
Limburgse mijnen te graven en te 
stutten. Dat harde werk deed me 
deugd, maar ik zocht toch nog 
iets anders dan vrijblijvend on
dernemen in dienstverband. Ik 
ben als commercieel agent voor 
een firma in kontakt gekomen 
met ondermeer een kippenkwe-
ker die isolatiemateriaal van 
polystyreenschuim gretig afnam. 
Aan mij werd de uitdaging gea
dresseerd om te achterhalen hoe 
dit fabuleuze polystyreenschuim 
precies vervaardigd kan worden. 
Ik heb er dagen en vooral nachte
lijke uren zitten op broeden, en 
begin '61 — dat is onderhand 

Mrisisperiode schrikt 

Vlrnnse KMO-er niet sf 

uit Herenthout (in Heist-op-
den-Berg) in de voorbije jaren 
en maanden meegeholpen om 
een behoorlijke K M O over
eind te houden, en nog meer 
commerciële armslag te ge
ven. 
Maar zo'n prestatie gebeurt 
vandaag niet zonder enorme 
inspanningen. Zeker niet in de 
bouwsektor. Het bedrijf van 
Staf Driesen heeft zeker ook 
onloochenbaar last van een 
gebrek aan bestellingen (de 
eendagse technische werk
loosheid voor alle perso
neelsleden is er de getuige 
van), maar het bedrijf zit niet 
zwaar in de rode cijfers. Dat 
is te danken aan de dagelijk
se inzet van het personeel en 
aan de bedrijfsleiding, die de-
mokratisch maar tevens ook 
strak in de hand gehouden 
wordt. 

zowat twintig jaar geleden — 
werd dan beslist om met onze 
spiksplinternieuwe onderneming 
voor isolatiematerialen van wal 
te steken. De hoofdproduktie 
werd en is nog immer het „plas-
tiekschuim'. Maar, denk nu niet 
dat omwille van energiebespa
ring ons jong bedrijf meteen een 
hoge vlucht zou kennen. Mis
schien nog veel meer dan andere 
zusterbedrijven in Wallonië (ik 
denk aan de staalmiljarden die 
van de Vlaamse gemeenschap 
gepompt worden in de sociale 
vrede van de Waalse staalbek-
kens) azen wij op bedrijfskundi
ge besparingen. Maar we voelen 
ons daarbij door de overheid niet 
alleen in de kou gelaten, maar 
ook tekort gedaan". 

De Kempische Isolatiefabriek 
overleeft inderdaad niet bfj de 
gratie van holdings of overheids
subsidies We hebben een com
merciële naam genoemd, maar of 
er van dit ondernemerstype in 
Vlaanderen niet nog tientallen an
dere voorbeelden voor het bijeen-
zamelen liggen 

STAF DRIESEN „Dit blijkt mijn 
belangrijkste ervaring te zijn in 
konfrontatie met ondernemers 
van bezuiden de taalgrens. Bij 
ons, in Vlaanderen, nemen onder
nemers zonder afwachten van 
overheidstussenkomsten, niet 
zelden gewaagde initiatieven. De 

KMO heeft voocal zijn belangrijk
ste aktiviteit in onze Vlaamse 
gewesten. Ik wil de inspanningen 
van mijn Waalse konfraters hoe
genaamd niet minimalizeren. In
tegendeel, een kommercant heeft 
uiteraard nogal behoorlijke be
langstelling voor relaties over de 
grens; of het nu een taalgrens of 
een landsgrens is". 

Sant in eigen land 
Het familiebednjf (drie families die 
de handen in mekaar geslagen 
hebben) van Staf Driesen is met 
uniek, maar de commerciële poes
pas die deze toekomstgerichte 
firma (isolatiematerialen voor de 
woningbouw) blijkbaar moet trot
seren spreekt wel administratieve 
én politieke boekdelen. 

Het „piepschuim" werd commer
cieel tot hardschuim verwerkt zon
der harde politieke subsidies te 
beogen of waar te maken. 

STAF DRIESEN „In mijn com
merciële ervaring put ik de on
verminderde overtuiging dat de 
Vlaamse KMO-ers in dit land in 
de kou gelaten worden. Bij verga
deringen en commerciële kon
takten met Nederlanders blijkt 
het zonder meer beter te vlotten 
dan wanneer inlandse onderhan
delingen (al dan niet met rege
ringsbemiddeling) worden ge
houden met bedrijven in Wallo
nië. Ik heb niet meteen kritiek op 
de Waalse ondernemers. Ik tel er 
veel goede vrienden. Maar de 
overheidspolitiek inzake indus
trieel beleid is toch wel klaarblij
kelijk achterhaald. Minister Willy 
Claes kan volhouden dat een 
bijzonder beleid voor de Vlaam
se KMO's overbodig is, maar 
terwijl miljarden weggegooid 
worden in bodemloze Waalse 
staalputten, moeten de Vlaamse 
ondernemers het maar stellen 
met fiskale vervaldata en dies 
meer...". 

Staf Driesen is een geboren en 
getogen ondernemer Tien jaar ge
leden prijkte hij al met foto en ook 
te voeten uit in een boek, getiteld 
„Sant in eigen land", waarin een 
paar dozijnen ondernemers uit de 
Antwerpse regio geportretteerd 
werden 

Staf Driesen is hoegenaamd niet 
gelukkig met het gevoerde KMO-
beleid Er wordt terecht veel over
heidsinspanning opgebracht voor 
werkloze werknemers — en ook 
voor gigantische industriereuzen 
Maar de Vlaamse kleine en mid

delgrote ondernemingen vallen 
tussen de plooien 

STAF DRIESEN „Ons bedrijf 
stelt iets meer dan zestig men
sen tewerk. Als wij een tekort 
hebben aan bestellingen in ons 
orderboekje, dan hoeven wij niet 
(en dat willen wij ook niet) met
een aan te kloppen bij een of an
der ministerieel departement, of 
aan te dringen op een spoedbe-
slissing in het kernkabinet; wij 
doppen onze boontjes wel zelf 

Van subsidiecadeaus moeten wij 
geenszins leven, en we zijn er 
hoegenaamd ook niet op uit 
Maar het blijkt wel zo te zijn dat 
als een Vlaamse KMO-er om 
welke reden dan ook faalt, dat de 
curator-faktuur meteen aangebo
den wordt. Daarentegen wordt in 
het Waalse landsgedeelte grote 
sier gemaakt met gemeen
schapsgeld, waar de fiscus nog 

immer de nationale pot voor han
teert. 

Na mijn ontginnend ingenieurs
werk in de kolenmijnen van 
Zwartberg, was ik heel even 
commercieel vertegenwoordiger, 
waarna ik meehielp om de firma 
op te richten waar ik nu verant
woordelijke voor het dagelijks 
beheer ben. Bij de aanvang had 
ik nochtans geen frank om een 
behoorlijk aandelenpakket te 
verwerven. Door afhouding op 
mijn maandelijkse wedde, werd 
ik evenwel bewust deelgenoot in 
de firma. Een onderneming die 
gelukkig geen last heeft van poli
tieke benoemingen-
Een onderneming in de bouwbe-
drijvigheid die nog behoorlijk 
kan presteren". 

Uitverkoop 
Staf Driesen heeft het nog meege
maakt dat in de Limburgse kolen
mijnen (in '59) Frans werd gespro
ken. Hij heeft vooral daadwerkelijk 
ervaren hoe de Vlaamse gemeen
schap — de Vlaamse onderne
mers en werknemers — op eko-
nomisch gebied achteruit werden 
gesteld Hij heeft niet zonder tries
te observatie, gezien hoe van 
oudsher Vlaamse bedrijven als 
Gevaert en De Beuckelaer wer
den uitverkocht 

Staf Driesen is er vooral van over
tuigd dat het fnuiken van het vrije 
ondernemersschap in Vlaanderen 
fataal zou zijn voor de belangwek
kendste tewerkstellingssektor in 
ons Vlaams gewest (HDS) 

MENSEN 
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