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De ratten 
gaan overboord 
De ratten springen over boord als het schip begint te 
kapseizen. Dit fenomeen is de enige verklaring voor 
de wilde uitspraken die Leo Tindemans en Willy 
Claes de jongste dagen hebben gedaan. 
Tindemans is te Ardooie gaan verkondigen, dat hij 
overal in het land burgerkomitees wil oprichten. 
Deze comités d'action civique, samengesteld uit ver
ontwaardigde citoyens, moeten het volk inlichten 
over de katastrofale toestand van 's lands financiën. 
Alsof de bevolking dat nog niet zou beseffen! Het re
latief sukses van de zopas afgesloten krisislening 
toont aan, dat de kleine spaarder volop verwacht dat 
de katastrofe van een devaluatie onafwendbaar is. 
Tindemans is zijn inspiratie gaan zoeken bij het 
Comité voor Vrijheid en Demokratie, de vechtmachi
ne waarmee de CVP in de tweede helft der vijftiger 
jaren optornde tegen de onderwijspolitiek van de re
gering-Van Acker. Toen stond de CVP in de oppositie, 
overigens voor de laatste keer tot op vandaag. Sinds 
1958 is de CVP onafgebroken aan het bewind. Bijna 
een kwart eeuw lang reeds levert zij, op de twaalf 
maanden Leburton-Tindemans na, tot en met de 
eerste ministers. Als het land vandaag in een kata-
strofale toestand verkeert, moet de verantwoorde
lijkheid daarvoor niet verder gezocht worden dan bij 
de partij die meer dan twee decennia de hoofdve
rantwoordelijkheid voor het beleid heeft gedragen. 
De „comités d'action civique" van Tindemans zijn 
dan ook niets anders dan een groteske poging om die 
verantwoordelijkheden af te wentelen, vooraleer de 
afrekening komt. 
Het voorstel van Willy Claes — een globaal pakt tus
sen een twintigtal topverantwoordelijken — is al 
even onthutsend. Men wrijft zich even de ogen: nota 
bene een socialist voelt zich geroepen om een oligar-
gische élite de dingen te laten bekokstoven, buiten en 
boven de demokratische besluitvorming om. Waar
toe de afspraken tussen „een twintigtal topverant
woordelijken" — politici, syndikalisten, bankiers, 
staalbaronnen — leiden, werd zopas ten overvloede 
met de fusie Cockerill-Sambre gedemonstreerd... 
De Siciliaanse plannen van Tindemans en Claes zijn 
een bekentenis van de meeste volslagen onmacht. Ze 
betekenen daarenboven een vluchtmisdrijf. 
Want men hoeft geen feniks te zijn om te zien welk 
spel er gespeeld wordt. Nu Eyskens de staalfusie ach
ter de rug heeft, moet hij zich aan de begroting 1982 
zetten. Het ogenblik van de waarheid nadert zeer 
snel. Een krachteloze regering die de speelbal is van 
de elektorale berekening en de interne verscheurd
heid van de regeringspartijen, kan deze taak niet 
aan. In het vooruitzicht van de blokkering trekken 
Tindemans en Claes hun persoonlijke inzet van de 
speeltafel. Laat de roulette maar draaien, als zijzelf 
maa r niet verliezen... 
Claes liet zijn elitair voorstel gepaard gaan met een 
paar laatdunkende opmerkingen over wat hij „stam
mentwisten" noemt. En vlak voor de oprichting van 
zijn Ardooise garde-civique heeft Tindemans het 
nationale staal, symbool van de Belgische eenheid, 
verdedigd. Er weze genoteerd dat deze heren hoofd
cipiers zijn van de struktuur waarin Vlaanderen 
opgesloten zit: een struktuur die ons meesleurt in de 
Belgische afgrond. 
Ze zijn volkomen aan het einde van hun bobijn. Het 
systeem dat zijzelf geschapen en in leven hebben ge
houden, de vriendjesrepubliek die de n.v. België heeft 
geplunderd, ziet nergens nog een gat. Behalve de rat-
tenkoningen zelf: dat zijn altijd de eersten in de wrie
melende hoop, om door het allerlaatste gaatje het 
zinkend schip te verlaten. tvo 

Foto van de week 

Diksmuide verleden zondag: de „IJzerbedevaart van de regenschermen". Niets is een sterker bewijs voor de 
nooit aflatende aantrekkingskracht van de Uzeriaedevaart, dan de aanwezigheid van veertig-vijftigduizend 
mensen In een zompige polderweide op een der sterkst verregende zondagen van deze eeuw. De omwille van 
het weer ietwat ingekorte plechtigheid verliep temidden van de indrukwekkende, ongestoorde aandacht van 
de massa. Met als hoogtepunt de geestdrift rond de steengoede toespraak van de nieuwe voorzitter Paul 

Daels. (Lees ook biz. 10 en 11). 

We zien ze weer vliegen 
Nog maar pas hebben de Walen de staalmiljarden binnen en 
reeds zijn ze — ditmaal in alle stilte — bezig om opnieuw een 
miljardennota in te dienen. Het gaat nu om de vervanging van 
de Mirages. Reeds maanden dringt men van Waalse kant aan 
op vervroegde vervanging. De eis wordt thans gesteld, dat de 
regering nog vóór het reces ter zake een beslissing zou ne
men. Het meest verontrustende bij dit alles is dat het hele dos
sier afgewikkeld wordt, buiten iedere parlementaire of publie
ke kontrole om, door een handvol topverantwoordelijken: de 
afspiegeling van de elitaire formule die Willy Claes blijkbaar 
zo nauw aan het hart ligt 

Waarover gaat het in feite? De 
vervanging van de Mirages is een 
beslissing die de fameuze „aan
koop van de eeuw" — de aan
schaffing van de F-16-legervlieg-
tuigen in 1975 — evenaart, er is 
een bedrag mee gemoeid van om 
en bij de 33 miljard. Daarnaast 
worden 8 miljard geéist voor Belgi
sche deelneming aan burgerlijke 
vliegtuigprogramma's zoals de Air
bus 320 en de Fokker McDonnell-
MDF. Ook omtrent deze 8 miljard 
willen de Walen een voor hen 
gunstige beslissing vóór tiet reces. 
De Walen willen in zeven haasten 
en alle stilte de toelevenngen en 
kompensaties voor deze bestellin
gen in de wacht slepen. Met de 40 
miljard kunnen zij Sonaca, Sabca 

en FN — die op de commerciële 
markt en in konkurrentie met sla
gen — onafgebroken aan een 
hoog tempo laten werken ook na 
1984, wanneer de thans reeds 
lopende orders beëindigd worden 
Men zal zich hennneren dat Vlaan
deren aan de „koop van de eeuw" 
in 1975 geen frank heeft verdiend-
alle kompensaties gingen naar 

Wallonië Men wil dit spel thans 
opnieuw spelen. 
Vlaanderen, de Vlaamse arbeiders 
en bedrijven hebben nochtans 
een onvervreemdbaar recht op 
minstens 56 % van de industnele 
kompensaties. Des te verontrus
tender is het volkomen stilzwijgen 
van de Vlaamse topverantwoor
delijken die het dossier kennen en 
er mee over beslissen Eyskens 
als eerste minister, Claes als minis
ter van Ekonomische Zaken, 
Swaelen als minister van Lands
verdediging, Tindemans en Van 
Miert als voorzitters van rege
ringspartijen Tussen haakjes, de 
vonge „aankoop van de eeuw", 
met de eenzijdige kompensaties 
voor Wallonië, was het werk van 
de regenng Tindemans-Declercq. 
VU-voorzitter Vic Anciaux wil nu, 
op de valreep van de parlementai
re werkzaamheden, in de Kamer 
de muur van stilte doorbreken. Of 
hij antwoord zal krijgen op zijn 
vragen "J* 

Ongeëvenaarde Harlekijn 
in Helt Biz. 24 



mi Brieven 

PAS- EN STEENBEEK 
In de pers wordt veel geschreven over 
versobenngsmaatregelen. Ik krijg 
steeds meer de indruk dat dat alleen 
bestemd is voor de artieidende klasse. 
Inderdaad, de overheden die zk:h dik
wijls autoritair gedragen (zoals vroe
ger de kasteelheren), werken nog 
steeds aan reeksen miljoenen- en ml-
lieuverslindende projekten als de ge
plande werken aan Pas- en Steenbeek. 
De plaatselijke bevolking, die de pro
blemen vai die beken goed kent, is 
unaniem tegen de geplande werken, 
die er trouwens smalend „Geplande 
Stommiteiten" genoemd worden. 
Beken rechttrekken, vertjreden, uitdie
pen en betonneren doet alleen de 
snelheid van het water toenemen wat 
wel eens tot gevolg zou kunnen heb
ben dat Denderbelle verzuipt 
Bovendien verdwijnen er hektaren 
landbouwgrond, duizenden txxnen, 
bk>emen, broedplaatsen voor vogels, 
vissen, Insekten enz. Onze overheden 
zouden onze centen veel beter kun
nen gebruiken Qj.v. dijkversterkingen) 
dan voor natuurverwoestingen. 

UOK. Moorse) 

SALOU - Spanje 
te huur 

Rechtstreeks van eigeimar 
app. 6 pers. privaat 

zwembad zicht op zee, 
200 m van strand 
Voor de mfiand 
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EENZIJDIG 
In .Wij" van 18 juni II lazen we de inter
pretatie van uw medewerker NvB in 
verband met vier advertenties voor 
Het Volk resp. Spectator in het rekla-
me-vakblad Pub. 
Daar waar uw medewerker laat uit
schijnen dat al onze advertenties in dit 
blad enkel in het Frans zouden zijn ge-
stekJ voelen we ons verpikrht te pro
testeren tegen deze vorm van eenzijdi
ge voorlichting van uw lezers. Indien 
uw medewerker de moeite genomen 
had om zijn bronnen te verifiëren, dan 
zou Nj tot de vaststelling zijn gekomen 
dat zowel het voorgaande als het 
daaropvolgende nummer van Pub tel
kens vier advertenties in het Neder-
larKls bevatten. 
De bewuste advertenties — zowel 
nederlandstalige ab franstdige — wer
den overigens ontworpen en geprodu
ceerd door één van dis enige Brussel
se reklamebureaus waarvan de meer-
derhekJ van de direktie van Vlaamse 
oorspror>g ia 

H.R, direkteur 
Marfcetiiig Uitgaven 

^ e t Volk' 

VOERSCHANDE 
Op woensdag 17 juni I. werd ik ont
boden in het gerechtsgebouw te Torv 
geren bij onderzoeksrechter Frére, 
samen met nog een twintigtal Vlamin-
gea 
Bij middel van vele foto's worden wij 
ervan beschuldigd schade toege
bracht te hebben aan eigendom van 
vrijschutter Snoeck onmiddellijk na 
zijn moordpoging op Vlaamse wande
laars. 
Zullen we ook rK>g nvMten beleven, 
dat we tot boeten en schadevergoe
ding veroordeeM worden, terwijl 
Snoeck en andere Grosjeans vrijge
sproken worden? 
Of moeten wij ook eerst schieten om 
buiten vervolging gesteki te worden? 

Gh. D.B„ Oedelem 

SPOOK? 
In „WU" van donderdag 25 juni II. 
schrijft tv.o. op biz. 1: .Er is geen 
ogenblik meer te verliezen: het spook 
van de verarming staat voor onze 
deur. gereed om aan te kloppen." 
Mag ik de redaktie er op wijzen dat 
het spook waarvan sprake niet alleen 
voor onze deur staat, maar niet op
houdt met aankloppen en bij sommi
gen van onze volksgenoten reeds In 
de keuken genesteld zit Zijn wIj bang 
om (tót In cijfers uit te drukken? Wij 
doeritoch niet mee met de gezagdra
gers die volhouden dat het allemaal 
zo erg nog niet is en ondertussen 
mammoetkrisjsleningen uitschrijven? 

J.T. Brussel 

1 

1 ZO€K6RC]e 
• STUDEI^fTENKAMER te 
huur nabij Groenplaats, w. en k 
water, cv., rustig gelegen. Inlich
tingen tel. 031-33.1757 na 17u 

TE KOOP: 
1. Professioneel fototoestel 

MAMIYA, Twee-ooglens 
eo mm f. 23: negatief 
6 X x6 cm; als nieuw. 

Z Bureel Offset REX nOTARY 
1500, volledig gereviseerd. 

Bevragen: VU-Nijlen, P.a Zand-
vekenvelden 12A, 2260 Nijien. 

Telefoon: 031-81A5.70. 

Van het stadspersoneel vernam Ik dat 
de Stedelijke Feestzaal niet over een 
leeuwevlag beschikt 

Het enige wat Ik dan ook kon doen op 
dat ogenblik, was zelf de Belgische 
vlag naar beneden te halen, omdat ik 
meende dat deze grove uitdaging te 
beledigend was. 

CR. VU-fraktieleider 

AMNESTIE 
Vlaanderen, heeft reeds veel gestre

den, 
Vlamingen, fiebben nog meer geleden, 
repressie, fiebt gij goed gevoek), 
toch is onze strijdlust, niet gekoeM, 
vroeg, of laat zal ons volk herrijzen, 
en zijn kracht, als Vlaming weer bewij

zen, 
eendracht, is hiervoor het juiste 

woord. 
want amnestie, dat krijgt gij rK>oit 
zolang wij, in dit apenlartd, blijven leven, 
zal het belgiksken, ons dit rwoit geven, 
voor een vrij Vlaanderen, moeten wij 

samen strijden, 
tot wij ekonomische zelfstandigheid 

krijgen, 
«en voor mijn part mag Boudewijn 

blijven, 
maar nnoet zich dan, bij Happart laten 

inlijven, 
Vlaming, laat weerklinken uw stem. in 

woord, en daad, 
tot heil en gtorie. van onze eigen 

Vlaamse staat 

WA, Aalst 

VREEMD FEEST 

Wanneer ik zaterdag, 27 juni aan de 
Stedelijke Feestzaal toekwam om de 
vooruitgeschoven 11-juliviering bij te 
wonen, zag ik tot mijn grote verbijste-
rirtg dat de gevel slechts versierd.?" 
was met de Belgische driekleur. Van 
een leeuwevlag geen spoor. 

In de zaal was evenmin een leeuwe
vlag aanwezig. Van een vreemd 
VImms feest gesproken! 

Bm€U€n 
Wij ontvangen graag brieven vair' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. Oe andere publiceren wij, 
naargelang er plaats t)eschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
Oe opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakelijk <de onze. 

Oe redaktie 

vm^F o£ZE weeK MNN NIEVWB 
NOOirBBHOBH <IBPOBUC£eRDE 
^yoNTaKeN IN youB Kisvi^e^ 
l\U^eN IN IW4CK Mé^SkJÊHB. 
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knads NU TE KOOP: 45 FR. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack, Melboomlaan 33, 8800 Roeselare 

O Naam . 

Adres 

Postnr, .Gemeente. 

D Heer (44 jaar) uit Mechelen 
met een ruime ervaring als verte
genwoordiger-reiziger, zoekt 
dringend een passende betrek
king in de omgeving Mechelen-
Antwerpen-Brussel. Kan zijn 
diensten aanbieden daar zijn 
vroegere werkgever zijn aktivi-
teiten stopzette. Belangstellen
den kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver. of te
lefonisch op het nummer: 015-
21.79.00. referentlenummer 2400. 

D 21-jarige opsteller met dakty-
lo-getuigschrift zoekt werk in om
geving van Halle. Inltehtingen bij 
Volksvertegenwoordiger Dr. J. 
Valkeniers, tel. 569.16.04. 

a Groot-Antwerpen. Jonge 
man. diploma oude humankxa. 
Spreekt vkieierKi Nederlands, 
Engels, Frans en met praktische 
kennis van Duits, zoekt dringend 
passende betrekking. Is bereki 
om het even wat te aanvaarden, 
ook handarbeid. Voor inlk^htin-
gen zich wenden: O. Van Oote-
ghem. Senator. Oud-strijders-
straat 29 te 9219 Gentbrugge, tel. 
091-30.72.87. 

O Automatizeringservaring 
sinds 11 jaar. zoekt nieuwe funk-
tie. in Vlaamse land. plaats van 
geen belang, bereid tot verhul
zen. Z.W. J a ^ Imdekeu. Neeroe-
tersesteenweg 37A. Kinrooi 
3688. tel. 011-8658.53 (vakantie 
vanaf 4-7 t/m 26/7). 

O Jongedamed? jaar) volledig 
mkktelbaar onderwijs en het di
ploma van klinisch laborante A6/ 
Ak2, zoekt een betrekking als kli
nisch laborante in een kliniek of 
{te hulp in een apoteek; liefst 
omgeving Mechelen. Belangstel
lenden kunnen zfch wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers. Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver. of te
lefonisch op het nummer: 015-
21.79.00, referentienummer 2425. 

D ZelfstarKÜge vk>erder die ook 
verbouwingen doet zoekt op
drachten. Inlk^tingen bij Volks-
vertegenw. Dr Vsdkenlers 
569.16.04. 

D 18-jarige jongeman met A2-
dipk>ma moderne talen, vrij van 
legerdienst zoekt een gepaste 
betrekking In het Brusselse of 
ten westen van Brussel. 

a 18-jarige, gehuwd, met A2-
dlpk>ma sociaal-technische, met 
een getuigschrift van steno-dak-
tyk> Ned.-Fr.-Engels. wenst een 
betrekking in het Brusselse of 
ten westen ervan. Inlk:htingen bij 
volksvertegenw. Dr J. Valke
niers. 569.16.04. 

Q Cüediplomeerde in snit en 
naad met getuigschrift van foto
model en mannequin, zoekt een 
gepaste betrekking in het Bnis-
selse of ten westen van Brussel. 
Heeft ook een daktylo-getuig-
schrift Inltehtingen: Volksverte
genwoordiger Dr J. Valkeniers, 
tel. 569.16.04. 

a 18-jarig meisje met humanio-
ra-diploma zoekt een gepaste be
trekking In het Brusselse of ten 
westen ervan. Voor inl. zich wen
den tot Volksvertegenw. Dr J. 
Valkeniers. Schepdaal, 569.16.04. 

D Jongedame (26 jaar) uit Me
chelen, kan met wagen rijden, 
noties Frans en Engels, zoekt 
dringend een betrekking als ver
koopster In de omgeving Meche-
len-Antwerpen-Brussel. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers. Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer: 
015/21.79.00. referentlenummer 
2424. 

O Meisje uit groot gezin, pas 
geslaagd In eindeksamen onder
wijzeres, dit aan vrije Instelling, 
zoekt plaats. Wie kan helpen? 
Neem kontakt met Herman Van 
den Abbeele. OCMW-raadslld, 
Losweg 11. 9328 Schoonaarde. 
Tel. 052/42.35.49. 
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Mensen m 
Dr. Willemsen 
Orde van de Leeuw 

Verleden zaterdag werd te Gent 
voor de achtste maat de Orde 
van de Vlaamse Leeuw uitge
reikt Ditmaal was voor het eerst 
een Noordnederlander aan de 
beurt, namelijk dr. A.W. Willem
sen. 
Arie Walter Willemsen is sinds 
lang intens met Vlaanderen be
gaan. Hij is destijds gepromo
veerd bij de grote Vlamingen
vriend prof. Geyl, op een proef
schrift over het Vlaams-nationa-
lisme. Hij is ook later blijven 
publiceren over Vlaanderen, on
der meer de syntetische studie 
over 110 jaar Vlaamse Beweging 
in het reekswerk Twintig Eeuwen 
Vlaanderen. In het ANV, in de 
Konferentie van de Nederlandse 
Letteren, in de stichting Ons Erf
deel, In tal van kommissies en 
advieslichamen beijvert dr. Wil
lemsen zich onafgebroken voor 
de kulturele integratie tussen 
Noord en Zuid. Hij heeft tal van 
vriendschapsbanden met Vla
mingen, o.m. de reeds in zijn 
proefschrift zo vruchtbaar geble

ken band met Rik Borginon. 
In de goede traditie van de voor
bije bekroningen zorgden mr. 
Piet Blomme, voorzitter van de 
Orde van de Vlaamse Leeuw, en 
Dries Caluwaerts, sekretaris, 
voor een hoogstaande en hart
verwarmende plechtigheid rond 
deze achtste uitreiking. 

Frère, 
de wenende 
staalbaron 
De algemene vergadering van 
aandeelhouders van het Waalse 
staalbedrijf Hainaut-Sambre had 
verleden vrijdag minder dan een 
half uur nodig om de opheffing van 
de maatschappij en de fusie met 
Cockerill te beslissen. 
Vooraleer er gestemd v>/erd, hield 
Albert Frère zijn afscheidstoe
spraak. Na anderhalve zin wendde 
hij zich snikkend tot vice-voorzit-

ter D'Hooghe, met het verzoek om 
de presidentiële tekst verder voor 
te Üszen. 
Vooraleer te stemmen drukte de 
algemene vergadering de wens urt 
dat Frère niet alleen een bloenv 
potplaats, maar een echte direktie-
funktie zou krijgen In de nieuwe 
maatschappij Cockerill-Sambre. 
We hebben er het raden naar of 
Frère tranen gestort heeft uit 
dankbaarheid voor de gekregen 
miljarden, dan wel krokodilletra-
nen om het feit te verdoezelen dat 
zijn verkoopnet in eigen beheer 

Deze week dit.. 
Na Vlaamse 
massabijeenkomsten bekruipt 
me vaak het gevoel: och wat 
baten de harde woorden van de 
redenaar, het luide gezang, de 
laaiende geestdrift van het 
ogenblik, wanneer morgen de 
opdracht in de dagelijkse sleur 
en slenter door de meesten 
wordt vergeten? De emotie van 
één dag brengt niet veel aarde 
aan de dijk. Zelfs niet wanneer 
ze door enkele duizenden wordt 
gevoeld. Morgen, overmorgen 
en de volgende dagen staan we 
weer alleen. Enkele honderden 
koppigaards. Tot de volgende 
traditionele verzameling. 
Na de IJzerbedevaart vorige 
zondag heeft deze kwellende 
gedachte me niet geplaagd. 
Integendeel! Zelden ben ik zo 
entoesiast terug naar huis 
gekeerd. Vanwaar dit 
optimisme? Natte kleren en 
doorweekte schoenen zijn toch 
niet bepaald dingen om gelukkig 
over te zijn? Neen, inderdaad. 
En toch! Juist daarom heeft 
deze bedevaart me biezonder 
getroffen. Het was geen 
plezierreisje. Ik ken gezelliger 

oorden dan de zompige weide 
bij de IJzertoren, in de miezerige 
regen en de kille wind. 
En toch! Vijftigduizend mensen 
bleven dit ongure weer 
trotseren. Twee uren lang. Ze 
waren zelfs in staat 
begeestering op te brengen bij 
de harde en duidelijke taal van 
Paul Daels. Ontroering te voelen 
bij de dodenhulde. Neen, deze 
groep van vijftigduizend is geen 
eendagsvlieg. 
Deze vijftigduizend 
bedevaarders zijn een 
symbolisch teken van verbeten 
trouw, onbuigzaamheid, 
vastberadenheid. Ook al zijn het 
er maar vijftigduizend op zes 
miljoen, zij vormen de kern van 
een brede beweging. Zij zijn de 
onstuitbare spits die de 
halfslachtige kleurloosheid van 
de traditionele politiek kan 
doorbreken. Zij zijn bovendien 
de stevige basis waarop het 
Vlaams-nationalisme kan 
bouwen. 

Ik weet overigens zeer goed dat 
onze voedingsbodem niet 
beperkt blijft tot de 
bedevaarders en hun bereikbare 

leefkring. Daarom wil ik bij 
herhaling beklemtonen, hoeveel 
belang we moeten hechten aan 
één van de peilers waarop het 
Vlaams-nationalisme steunt: de 
verdraagzaamheid. Niet als een 
afzwakking van ons radikalisme. 
Niet als een grauwe gemene 
deler zonder eigen karakter. 

Maar als essentiële 
voorwaarde tegen de vijandige 
links-rechts polarizatie. Tegen de 
mensonwaardige verzuiling. 
Tegen de klassenstrijd. Voor de 
samenhorigheid van heel ons 
volk. Voor de verrijkende 
verscheidenheid. Voor de 
individuele vrijheid en de sociale 
rechtvaardigheid. 

De IJzerbedevaart van vorige 
zondag sterkt mijn overtuiging 
dat het koren groeit De oogst 
zal rijpen... 

Vic ANCIAUX 

blijft Een verkoopnet dat hem de 
jongste jaren, in volle staalkrisis, 
geen windeieren heeft gelegd en 
waarlangs hij in ieder geval een 
dikke vinger in de staalpap houdt 

Touwtrekken 
rond Julien 
Charlier 
Te Luik verliep de fusievergade
ring van aandeelhouders van Co
ckerill rimpelloos. Eén grote ver
rassing echter: in tegenstelling 
met wat voordien was aangekon
digd, zat staalbaron Charlier wel 
degelijk de vergadering voor. 
Naar verluidt op dringend ver
zoek van PS-voorzitter Spitaels. 

Er moet immers nog altijd een af
gevaardigd-beheerder voor de 
gefusioneerde maatschappij Co
ckerill-Sambre aangeduid wor
den. De kandidaat van de Waalse 
socialisten voor deze topfunktie 
is staalbaron Charlier in hoogst-
eigen persoon. Charlier geniet 
ook de sterke steun van de Luik
se staalvakbonder Gillion. 

Zijn aanstelling wordt echter be
twist door Willy Claes, die het 
nooit goed met Charlier heeft 
kunnen stellen. Claes koestert 
het sterke vermoeden dat Char
lier via de Société Générale ge
poogd heeft, hem bij de rege
ringsformatie te wippen als mi
nister van Ekonomische Zaken. 
Ondank is inderdaad 's werelds 
loon! Ook de PSC is niet happig 
op de aanstelling van Charlier tot 
topmanager van de fusie. De 
franstalige kristendemokraten 
maken van de gelegenheid ge
bruik om, voor zover Charlier 
toch wordt aangeduid, een aantal 
postjes en benoemingen elders 
in de wacht te slepen. 

De Société Générale kompli-
ceert deze politico-financiëie 
touwtrekkerij nog verder, door te 

dreigen dat ook Frére gedegra
deerd moeten worden als Char
lier niet aan de top komt 
Fraai begin voor de nieuwe Waal
se „staalreus"! 

Jacques 
Vandebosch 
ad interim 
In afwachting dat de benoemings
rei rond Charlier uitgevochten ge
raakt wordt de leiding van Cocke
rill-Sambre voorlopig waargeno
men de 39-jarige Waalse socialist 
Jacques Vandebosch, een inge
nieur met een reeds rijk gevulde 
politieke loopbaan. Na schepen 
van Seraing geweest te zijn werd 
hij er burgemeester, toen Mathot 
uit dat ambt ontslag nam om minis
ter te worden. Op zijn beurt legde 

Vandebosch de burgemeesters
sjerp neer om in 1979, ondervoor
zitter van Cockerill te worden. Hij 
zit tevens namens de PS op een 
komfortabele uitkijk- en kontrole-
post in de gas- en elektnciteitssek-
tor. 
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m Kommentaar 

Nog een héél klein stootje en de superbenzine kost meer dan dertig frank. Waarvan meer dan 52 % voor de 
staat. De mensen die moeten leven van en met hun dieselmotoren blijven inmiddels niet bij de pakken zitten, al 
staan ze stil op de wegen. Het protest van de vervoerders is maar het puntje van de ijsberg van 

ontevredenheid bij de bevolking in het algemeen en de automobilisten in het biezonder. 

Explosiever 
De bekende komponist-pianist 
Francois Glorieux gaat de 
Braban^onne herschrijven. Hij 
zou daartoe opdracht gekregen 
hebben van Herman Liebaers, 
grootmaarschalk van het hof. 
Glorieux heeft verklaard dat hij 
het oorspronkeli jk schema van 
de Braban^onne zal behouden, 
maar dat de nieuwe versie „heel 
wat melancholischer en explo
siever" zal worden. 

Fr. Glorieux 

Ons stoort het alleszins niet dat 
de Brabanponne de Belgische 
trend volgt en uiteindelijk explo
deer t 

Komen 
zet door 
Het gaat de Vlaamse school in 
Komen uitstekend. Op het einde 
van het eerste schooljaar werden 
de 20 kinderen samen met hun 
ouders en leerkrachten in de 
bloemetjes gezet door de Ko-
mense Vriendenkring. 
Er heerste een opperbeste sfeer. 
Meermaals werd de overtuiging 
uitsproken dat het aantal kinde
ren tijdens het volgende school
jaar zal toenemen. De frankofone 
intimidaties en spotterijen zijn 
stilaan weggeëbd. En waar de 
overheid tekort schiet, springt de 
Vlaamse gemeenschap van Ko
men bij. Aldus kon voor de kinde
ren een schoolreisje naar de kust 

georganizeerd worden. 
Het schooltje is voor de Vlaamse 
Komenaars een zekerheid ge
worden. Aan een eventuele af
schaffing denken zij helemaal 
niet meer. Want niet ten onrechte 
wordt er dan op een ware revolu
tie in Vlaanderen gerekend! 

Socialistische 
sisser 
De zaak van de brandstichting in 
het Antwerpse SP-gebouw is 
voor de plaatselijke socialisten 
en vooral voor schepen Wim 
Geldolf op een sisser uitgelopen. 
Nauwelijks was de brand geblust 
of Geldolf was er als de kippen 
bij om te verklaren dat de feiten 
duidelijk wezen op „een fascis
tisch opgezet om de socialisti
sche partij naar het leven te 
staan". Alhoewel het gerechtelijk 
onderzoek nog moest starten, 
wilde de Antwerpse schepen 
reeds kwijt dat er aanwijzingen 
waren die een „polit ieke aanslag" 
deden vermoeden. 
Enige dagen later vergeleek hij in 
een gesprek met „De Morgen" de 
brandstichting met de „Kristall-
nacht" en met de brandstichting 
in de Duitse Rijksdag. 
Vandaag bli jkt uit het gerechte
lijk onderzoek dat de brand in het 
Antwerpse SP-gebouw werd ver
oorzaakt door twee minderjarige 
Noordafrikaantjes, die uit waren 
op sleutelhangers en andere 
badges. 

Van schepen Geldolf werd nog 
geen reaktie vernomen-

Hotel de Flandre 
Het Partijbestuur van het Rassem-
blement Wallon heeft een interne 
scheuring kunnen vermijden. De 
verschillende stromingen — gaan
de van „met het FDF" tot „tegen 
het FDF" — hebben zich achter 
eenzelfde stnjdpunt kunnen scha
ren- Wallonië moet worden vnjge-
maakt uit de Belgische staat en 
Brussel mag daarbij geen hinder
paal zijn 

Deze verklaring heeft bij mevrouw 
Spaak en haar FDF kwaad bloed 
gezet De Brusselse partij ziet 
daarmee een verkiezingstroef ver
zwinden, die zij hartstikke nodig 
heeft om een elektorale katastrofe 
te mijden. 

Bij dit alles komt dan nog dat de 
interne RW-verzoening plaatsge
vonden heeft in het „Grand Hotel 
de Flandre".-

Onbetrouwbare 
Moureaux 
De Cepic-affaire is „en mineur" 
geëindigd. Volgens minister Mou
reaux van Justitie werd de hele 
zaak nogal erg opgeblazen. Het 
enige dat aan een baron-lid van de 
Cepic kan verweten worden is 
fiskale fraude, wat in dit land niet 
zo uitzonderlijk klinkt 

Maar daar heeft Cepic als organi-
zatie weinig uitstaans mee, laat 
staan dat er sprake zou zijn van 
bindingen met ultra-rechtse bewe
gingen. 

Maar ondertussen zijn er wel een 
reeks verdachtmakingen gepubli
ceerd. Want meer dan toevallig 
belandde een vertrouwelijke nota 
van de Veiligheid op de redaktieta-
fels van de socialistische pers. En 
vermits „De Morgen" een krant is 
die durf t werd de nota vrijgege
ven. Voorzien van de nodige dosis 
kommentaar. Daarin was sprake 
van de zoveelste grote fascisti
sche samenzwenng. 
Op dat ogenblik zweeg minister 
Moureaux in alle talen. Verkiezin
gen waren immers niet onwaar
schijnlijk. Wat nog maar eens be
wijst hoe onbetrouwbaar en onbe
kwaam die man is. Maar daar 
waren de Vlamingen al langer van 
overtuigd... 

Recht 
in 
eigen handen 
De Luikse rechtbank heeft aan 
de Vlaamse Voerenaars het laat

ste greintje vertrouwen in de 
Belgische rechtspraak ontno
men. 

Zowel Voerschutter Grosjean als 
bendeleider Happart werden vri j 
gesproken. In het geval van 
Grosjean, die vanuit zijn herberg 
op een groep Vlamingen schoot 
en daarbij drie mensen verwond
de, luidde het dat de man „uit 
wettige zelfverdediging" vuurde. 

Toppunt is dat de slachtoffers 
veroordeeld werden tot het beta
len van een schadevergoeding. 

Dat laatste werd bespaard aan 
Fons Madereel, die ten gevolge 
van slagen en verwondingen een 
blijvende werkonbekwaamheid 
opliep. Bij gebrek aan bewijzen 
werden Happart en zijn helper 
Pinckers buiten vervolging ge
steld. 

Tegen deze achtergrond van de 
straffeloosheid waarmee Hap
part en zijn frankofone Voerense 
scherpschutters mogen opere
ren, moet men het lot zien van de 
71-jarige hartlijder Maurits Du-
pré_ 

Cafébaas 
Grosjean 

en scherpschutter 

„De Morgen" te Diksmuide 
„Fascisten massaal op afspraak in Diksmuide". „Sieg 
Heil tophit in het Vlaams Huis". Twee grote titels 
verleden maandag in „De Morgen" (je weet wel, het 
„progressief dagblad voor Vlaanderen"-). 
De eerste over drie kolommen op pagina één. De 
tweede bij zes kolommen op pagina drie. Daarnaast 
een foto van Adolf Hitler Die blijkens het onder
schrift te Diksmuide werd verkocht Weliswaar niet 
in levenden lijve. Maar in beeldenaar, als souvenir 
Dit zijn slechts de journalistieke horsdeuvertjes. 
Waarna de hoofdschotel komt Een behoorlijk grote 
hoofdschotel trouwens. Het koppel „Morgen"-jon-
gens, gedurende het voorbije weekend van karwei 
te Diksmuide, heeft zijn bevindingen en ervaringen 
neergeschreven in niet minder dan 380 lijnen. Ergens 
middenin die 380 schuilt het verslag over de eigenlij
ke IJzerbedevaart Achttien lijntjes over één kolom. 
Voor wie het met met eigen ogen mocht gezien heb
ben leg op een willekeurige krant een doodgewoon 
lucifersdoosje. Wel, het hele eigenlijke „Morgen"-
verslag over de bedevaart is precies zo breed en zo 
hoog als dat doosje Union Match. Je moet het maar 
kunnen. De bijeenkomst van veertig-vijftigduizend 
mensen, met alles wat erom en eraan te pas komt in
clusief de toespraken, afdoen op een snipper papier 
die net zo groot is als een sigarettenvloeitje 
En de 362 overige lijnen, de hele rest van twee le
vensgrote artikelen'' Als je de titels gelezen en de 
bijhorende foto gezien hebt, weet je het wel De 
inktmorsers van „De Morgen"smeren breeduit over 
vele kolommen op twee pagina's de spookverhalen 
en bakerpraatjes over vijf dozijn buitenlandse uni-
formgekken Die de IJzerbedevaart aangrijpen om in 
de druilerige polderse zaterdagavond kroeg te lopen 
en struis te doen. Een handjevol zenuwpatiénten. 
Dat niets, maar dan ook niets met de IJzerbedevaart 
heeft te zien Dat volkomen in folkloristische onbe
duidendheid verzinkt naast de tienduizend Vlaamse 
bedevaarders. 

Natuuriijk „vergeet" het progressieve dagblad voor 
Vlaanderen te vermekien, dat het Uzerbedevaartko-
mitee al lang en op voorhand dit handjevol nostalgie-
kers van laars en koppelriem de deur heeft gewe
zen. De argeloze Vlaamse borst die zijn dorst naar 
informatie alleen maar lest aan de bron van „De Mor
gen", kan uit de lektuur van zijn lijfblad niets anders 
opmaken dan dat Diksmuide op IJzerbedevaartdag 
een gruwelijke fascistische monsterbedoening is. 

Drekproza, geestelijk gif rotatievuiligfieid! 
En Van Miert, wat vindt Van Miert daarvan?Die zijn 
eerste broek op Kempense katolieke schoolbanken 
heeft gesleten? Die warempel af en toe een woord 
met Vlaams aksent spreekt? Die een ogenblik — 
ach, een ogenblik maar — de indruk kon verwekken 
van socialistische groei naar Vlaamse volwassen
heid? 

Of is het reeds Debunne die het hele feest betaalt? 
En die de rode neofieten-met-KUL-verleden in het 
gareel van zijn sektair nihilisme laat draven? 

„De Morgen, een krant die durft". Zegt de geijkte 
slogan des huizes Nou, ieder varken wentelt zich 
graag in drek Maar of daar durf mee gemoeid is 
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Sociaal-ekonomisch m 
Plus 500 miljard schuld 

De Belgische ellende achterla
tend hebben nog veel zonne-
kloppers de trelnwlssel naar 
het zuiden genomen. Maar in 
feite zitten we allemaal, gewild 
of niet, op dezelfde Maribel-
express die door de dikke mist 
op een blinde muur afraast. 
Deze week woensdag is inder
daad de tweede editie van het 
hocus-pocus-plan Maribel vr i j 
gegeven. De geldwolf die de 
overheid is geworden, wordt in 
alle hevigheid nu op ons losge
laten. 

Zonder verpinken verklaren 
even tevoren een handvol mi
nisters, die een dozijn ekono-
mlsten napraten, dat het jam
mer is dat tot nog toe vooral de 
minderbegoeden de prijs van 
de ekonomische krisis hebben 
moeten betalen en dat het er 
naar uitziet dat dit ook nog In 
de komende maanden het geval 
zal zijn. 

Met de Maribel-express die 
woensdag vertrok, is dit zeker 
onverminderd het geval; de 
minderbegoeden worden mee
gesleurd en krijgen de zwaar
ste klappen te inkasseren. Ook 
de nog levenskrachtige sekto
ren dreigen de das omgedaan 
te worden. 
De Maribel-operatie, die niets 
méér of niets minder inhoudt 
dan een drastische verhoging 
van de BTW-tarieven, bij voor-

itn?th 
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keur op dagelijkse gebruiks
goederen, zou dienstig moeten 
zijn om een verlaging van de 
patronale bijdragen in de socia
le zekerheid van de arbeiders 
in de produktieve sektoren te 
kompenseren. Dank zij Maribel 
zouden dus tal van bedrijven 
opnieuw wat verademing moe
ten krijgen. Er is veel scepticis
me over of dit wel degelijk het 
geval zal zijn. 

Wat meteen wél keiharde reali
teit is, dat is de felle prijzen-
koorts die de levensduurte 
enorm de hoogte injaagt We 

om handen dan de kracht van 
een noodgreep op het moment 
dat het te laat is. 

Het is ook van de werkgeversor-
ganizatles (zoals van veel sociale 
groepen) geweten dat ze hard
nekkig aan de klaagpaal gaan 
staan. 

De jongste konjunktuurnota van 
het Verbond van Belgische On
dernemingen evenwel maakt 
nog maar eens een geaktuali-
zeerd beeld van de krisis waarin 
we ons precies bevinden. En dan 
zijn de analysten van het VBO 
nog niet zo pessimistisch in hun 
oordeel: 

Met Maribel-express fataal bergaf 

dreigen weer in een spiraal te
recht te komen waarbij een for
se toename van de inflatie onze 
ekonomische bedrijvigheid, het 
gezinsbudget en het staathuis-
houden kompleet ontwricht- In 
afwachting van het almaar drei
gender fatale moment, namelijk 
de financieel-ekonomische 
kracht waarvan geeneen politi
cus of minister in dit land de af
metingen en de duurti jd kent 

Als we momenteel alleen maar 
geplaagd zouden worden door 
een toename van de levensduur
te... Maar de Maribel-operatie 
heeft niets meer of niets minder 

Maribel gelag 
Omdat we naar het heet boven 
onze stand leven moeten de ge
zinnen dringend „inleveren". Eén 
van de belangrijkste troeven die 
de regering daarbij hanteert is 
het Maribel-plan dat in hoofd
zaak mikt op een forse verhoging 
van allerlei BTW-tarieven. Wat 
dus neerkomt op een stijging van 
de levensduurte. Dat is zeker het 
geval voor een flink pak luxepro-
dukten, zoals pronkerige auto's 
en zo meer. 

Maar de stijging van de levens
duurte weegt het zwaarst door 
op de produkten die kunnen ge

rekend worden bij het pakket van 
dagelijkse verbruiksgoederen. 

Niet alleen bier en sigaretten 
worden eens te meer prijziger. 
Maar ook andere dagelijkse kon-
sumptie-artikelen zoals frisdran
ken en waters, f ru i tsappen, tas
ten dieper In de gezinsportefeuil
le. 

Le salut public 
Blijkbaar in navolging van „Les 
Comités du Salut Public" tijdens 
de Franse Revolutie en tijdens het 
bewind van generaal De Gaulle, 
heeft Leo Tindemans de bevolking 
opgeroepen om de financiële en 

„Gezien traditioneel de herople
ving in België een zekere vertra
ging vertoont ten overstaan van 
zijn belangrijkste handelspart
ners, moet men zich aan geen 
duurzame konjunktuurverbete-
ring verwachten voor maart '82. 
Meer onrustwekkend dan deze 
vooruitzichten zijn evenwel de 
perspektieven inzake de evolutie 
van de staatsschuld. Indien onze 
staatsschuld in '81 inderdaad 
met meer dan 500 miljard zou 
toenemen, dan zou op de begro
ting van volgend jaar meer dan 
de helft van de toegestane öe-
grotingstoename afvloeien naar 
de toename van de rentelasten 
voor de staatsschuld; hetzij zo
wat 65 miljard frank..." 

Het gaat dus wel degelijk om 
miljarden méér voor delging van 
de rentelasten, waarbij nog langs 
geen kanten sprake is van kapi
taal voor aflossing van het 
schuldbedrag zelve. 

Nauwe schoentjes 

Die stijging van de schuldenlast 
betekent voor volgend jaar noch 
min noch meer dat voor alle 
andere begrotingsposten in '82 
effektief minder geld dan dit jaar 
zal beschikbaar zijn! 
Dit gegeven relativeert het be
lang van het preciese miljarden
tekort dat door de regering in de 
eerste vakantiemaand zal becij
ferd worden in een voorlopige 
raming. 
Er is zelfs jammer genoeg, nog 
meer: het beschikbaar geld, na 
aftrek van de renteschuld voor 
buitenlandse leningen, zal nog 

ekonomische chaos in dit land te 
keren. 
De CVP-woordvoerder zelf ver
wijst daarbij naar de komitees 
„Vrijheid en Demokratie", die ten 
tijde van de schoolkwestie opge
richt werden. 
Hij vergeet daarbij evenwel dat 
zijn partij op dat ogenblik in de op
positie zetelde. Het is nogal wie
des, dat men zich dan met alle mo
gelijke middelen tracht te weren 
tegen de pletrol van de meerder
heid. 
Sedertdien zetelde de CVP onaf
gebroken in de meerderheid, le
verde zij haast alle eerste minis
ters... Kortom, heeft zij onafgebro
ken het goede en het slechte weer 
in dit land bepaald. 

veel verminderen als de uitgaven 
voor de toename van de werk
loosheid blijven stijgen. 
Hierbij is langs geen kanten spra
ke van beschikbare geldmidde
len om werk te maken van een 
uiterst noodzakelijke verminde
ring van het lopend tekort 
Drukken we een en ander in 
cijfers uit dan mogen we ons 
voor dit jaar verwachten aan 
een begrotingstekort op de lo
pende verrichtingen van meer 
dan 230 miljard frank. 
De CEPESS-studiedienst bere
kende voor volgend jaar in de 
meest optimistische hypotese 
een bijkomend deficit op de rijks
middelenbegroting van even
eens ongeveer 230 miljard frank, 
maar dan in de veronderstelling 
dat de staatsinkomsten met 
meer dan 10 procent zouden 
toenemen! Realistischer is de 
donkere verwachting dat op 
's lands begroting in '82 een 
tekort van om en bij de 300 
miljard frank zal prijken... 
Maar, binnen twaalf maanden zal 
zelfs dit cijfer volkomen achter
haald zijn. Niet alleen omdat de 
inflatiekoorts weer toeneemt 
Maar omdat, zoals het onlangs 
nog zachtjes omzwachteld werd 
uitgedrukt, de „verarming ons 
vanuit het buitenland met zware 
rake klappen zal opgedrongen 
worden". Zo is devaluatie van 
onze munt één van de monetaire 
wapens die op het internationale 
forum gehanteerd worden. 
Mark Eyskens mocht bij zijn aan-

Geen bouw
vergunning 
De Waalse deelregering heeft 
zopas een ophefmakende beslis
sing genomen. Er werd gewei
gerd een bpuwvergunning af te 
leveren vor de koeltoren van de 
kerncentrale Tihange Z Het is 
onderhand geweten dat bouw
vergunningen voor kerncentra
les op zichzelf een lachertje zijn. 
De „elektriciens" blijken inder
daad boven de wet te staan, 
aangezien zij er maar op tos 
bouwen zonder bouwvergunning. 

treden als premier stilletjes jui
chen, en hij was er ook niet vies 
van, dat met zijn komst de sfje-
kulatiekoorts tegen onze munt 
behoorlijk afgezwakt was. Hij gaf 
zelfs toe dat dit te danken was 
aan technische ingrepen, en bij
komend was er ook het feit dat 
de Franse frank, bij gelegenheid 
van de verscheidene verkie
zingsrondes, de nieuwste blik
vanger van de grote sfjekulan-
ten was geworden. 
Vandaag evenwel, en er wordt 
voorlopig nog zedig over gezwe
gen, zit de frank alweer in nauwe 
schoentjes. De onverbloemde 
vermaningen die eerste minister 
Eyskens op de Europese top in 
Luxemburg meekreeg omtrent 
deze duizelingwekkend toene
mende tekorten op de rijksmid
delenbegrotingen, jaar na jaar, 
zal de spekulatiegolf nog scher-
per doen toenemen. 
De cijfers die zullen in de open
baarheid sijpelen bij het opstel
len van een eerste raming van 
begroting voor volgend jaar zul
len evenmin soelaas brengen om 
verarming door forse devaluatie 
te vermijden. Als er dan na de 
grote vakantie nog een politieke 
krisis bovenop gegooid wordt.. 
In het buitenland is men er vooral 
niet stekeblind voor dat de Belgi
sche overheid miljarden gooit in 
zieke nijverheidssektoren zoals 
het Waalse staal. Het beleid van 
de traditionele partijen dreigt nu 
ernstig de Vlaamse gemeen
schap mee in de dieperik te 
sleuren. 

Zo werd inmiddels inderdaad 
ook de omstreden koeltoren in 
Tihange nagenoeg voltooid. 
De weigering van de Waalse 
deelregering is nochtans wel van 
biezonder belang, omdat de 
kerncentrale niet in werking kan 
gebracht worden zonder exploi
tatievergunning, en daar Is, voor
afgaandelijk een bouwvergun
ning voor vereist-
Uiteindelljk zal die bouwvergun
ning na verloop van t i jd toch wel 
uitgereikt worden, maar het was 
de Waalse deelregering er om te 
doen op haar wijze te proteste
ren tegen het eindeloos lang uit
bli jven van het bij herhaling ja
renlang aangekondigde parle
mentair energiedebaL 
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Minister van Ekonomische Zaken 
Ciaes houdt niet alleen toespra
ken over krisispakten en dies 
meer, hij doet ook nog ernstig 
wetgevend werk. 
Zo legt hij nu de laatste hand aan 
een voorontwerp van wet tot „be
scherming tegen het misbruik van 
ekonomische machtspositie". Hij 
wil vooral als scherprechter zon
der pottekijkers optreden. Daarbij 
zal de bestaande „Raad voor Eko
nomische geschillen" volkomen 
buiten spel gezet worden. Is het 
minister Claes er misschien om te 
doen bij voorbeeld zijn opmerke
lijk bedrijvige kabinetschef in de 
energiesektor een hand boven het 
hoofd te houden? Want als er 
ekonomisch machtsmisbruik moet 
worden gezocht„ 

Geen geld 
voor bouw 
Door menig minister werd bij her
haling lippendienst bewezen aan 
de talloze plannen voor de relance 
van de bouwaktiviteit. Een kohe-
rent beleid is nauwelijks te be
speuren. Er wordt wat gegoocheld 
met premies en toelagen. De ron-
detafel-konferentie van de laatste 
kans werd door de regering — 
wegens ministerieel meningsver
schil — plots uitgesteld. Inmiddels 
werd wel ook voor de bouw het 
BTW-tarief verhoogd tot 17 ten 
honderd... Van een konsekwente 

PERS pektie f 
Tijdens zijn toespraak op de 
IJzerbedevaart had voorzitter 
Daels de juiste toon te pakken: 
Vlaanderen moet zelfbestuur 
krijgen, ook en vooral op soclaal-
ekonomisch vlak. Want anders 
gaat de Vlaamse ekonomie, die 
nu al klappen krijgt, meezinken in 
het Waalse staalmoeras. Dan Is 
er voor Vlaanderen geen uitweg 
meer. 

DE oproep van Daels krijgt de 
steun van Manu Ruys in De 

Standaard: „De Vlaamse gemeen
schap zit nog steeds gevangen in 
een struktuur, die haar belet een 
eigen en gezonder sociaal-ekono-
misch beleid te voeren. De oplos
sing (!) die aan de krisis in de staal-
sektor werd gegeven, is biezonder 
nadelig voor de Vlaamse ekono
mie. Erger nog is het immobilisme 
dat de herstelpolitiek van de rege
ring kenmerkt en dat in hoofdzaak 
te wijten is aan de houding die in 
Wallonië wordt aangenomen. Is 
het Belgische regeringsbeleid 
blijkbaar uitzichtloos, dan lijkt er 
aan Vlaamse kant wel een uitzicht 
te bestaan. Het veronderstelt ech
ter dat de durf wordt opgebracht 
om een eigen regionaal beleid op 
industrieel, financieel en sociaal 
vlak te ontwerpen en door te 
voeren. De partijen kunnen dat 
niet op eigen krachten aan. De 
sociaal-ekonomische groepen 
kunnen dat evenmin. Er moet wor
den samengewerkt Niet tegen 
Wallonië, maar tegen een bepaal
de afdreiging, tegen de lafheid en 
de kortzichtigheid van de despera
dos." 

% l l f E zijn ervan overtuigd dat 
" " de mening van De Stand
aard door steeds meer mensen in 
Vlaanderen wordt gedeeld. Zelfs 
een unitalr-denkende man als 
Hugo Camps in Het Belang van 
Limburg ergert zich aan het staal-
plan: „Zoveel is zeker dat de hele 
operatie niet kan beschouwd wor
den als een prachtig staaltje van 
een vernieuwd industrieel beleid. 

De regering zet eigenlijk haar kwa
lijke traditie van industriële archeo
logie alleen maar verder 

Het is hier geen gewoonte gewor
den om, vaak tegen beter weten 
in, toch nog bergen geld te stop
pen in industriële lijken. De begra
fenis volgt later wel Met al die 
mooie centen hadden nieuwe in
dustrieën kunnen worden aange
trokken, maar dit soort rekeningen 
is te simpel voor het Belgische 
politiek bedrijf Voor de onderne
mingen die zelf hun overieving 
trachten te bevechten met onnoe
melijke inspanningen, hebben ze in 
het politieke milieu geen oog. Inte
gendeel, die bedrijven worden nog 
gesanktioneerd met fiskale, socia
le en administratieve absurditeiten. 

Het is de omgekeerde wereld in 
een vaderland dat hoe langer hoe 
meer op een gekkenhuis begint te 
lijken". 

NU Willy Claes met Vlaams 
geld het Waalse staal heeft 

gered (??) wil hij ook het vader
land redden, door een pakt af te 
sluiten tussen 20 vooraanstaan
den. Wat een schoolvoorbeeld 
van demokratisch socialisme! 

Maar, vooral,... wat een bekentenis 
van eigen onmacht Ibidem voor 
Tindemans oproep tot burgerko-
mitees. 
Het Volk rekent kort maar krach
tig af met die plannen van die 
voorbijgestreefde politici: Voor 
eigen deur keren! 
„Wij twijfelen trouwens of de 
voorstellen van Tindemans en 
Claes zullen bijdragen om die ga
pende kloof te overbruggen. Het 
zijn immers andermaal getuigenis
sen van politieke onmacht Wil 
men het parlementair regime in 
standhouden, dan moet het offen
sief tegen de verzieking van het 
land in de eerste plaats uitgaan 
van regering en paHement Zij 
moeten de koppen bij elkaar ste
ken, de cijfers onder ogen durven 
zien en hun verantwoordelijkheid 
opnemen. Zij moeten hierbij kun
nen steunen op hun respektievelij-
ke partijen. Tindemans zal dan 

eerst in tiet reine moeten komen 
met de malaise binnen de CVP, 
waarvan hijzelf het bestaan heeft 
wereldkundig gemaakt En minis
ter Claes moet snel afrekenen met 
de saboteurs en de slopers binnen 
zijn eigen socialistische familie 
waarvan men nog altijd niet weet 
of zij bereid is daadwerkelijk strijd 
te leveren tegen het verval." 

% I I # A T Claes en Tindemans 
• " ' doen is vrij makkelijk en 

hypokriet: zij willen er niet van 
weten dat zij, en eerst zij, verant
woordelijk zijn voor de knoeiboel. 
Vooral de CVP draagt hier een 
zware last Is het dan niet godge
klaagd dat deze „staatsmannen" 
met zo'n belachelijke ideeën naar 
voren komen. Waarlijk, het Belgi
sche schip is in handen van goede 
kapiteins... Nu, voor ons niet gela
ten dat België zinkt op voorwaar
de dat Vlaanderen niet wordt 
meegesleurd. 

direkte verlaging tot 10 procent 
zou geen sprake kunnen zijn om
dat minister van financiën Vande-
putte beweert dat hierdoor het 
tekort aan geldmiddelen in de 
staatskas zou toenemen... Voor de 
miljardenoperatie ten voordele 
van de Waalse staalbarons is er in
derdaad veel, zeer veel, geld no
dig. 

Bouw en staal 
Ontegensprekelijk wordt de 
bouwsektor zwaar getroffen door 
de krisis. Tijdens het eerste kwar
taal van dit jaar lag het aantal 
bouwvergunningen bijna de helft 
lager dan tijdens diezelfde periode 
van vorig jaar. Dagelijks gaan ge
middeld vijf bouwbedrijven over 
de kop. Meer dan 85.000 bouw
vakkers zijn werkloos. 
Voldoende redenen voor de over
heid om een extra-inspanning te 
leveren! Temeer daar die overheid 
in niet geringe mate zelf verant
woordelijk is voor de afgang van 
deze sektor. 
De regering geraakt het evenwel 
niet eens over een relanceplan 
voor de bouw. Op z'n zachtst 
uitgedrukt klinkt dit erg vreemd, 
vermits zij wel honderden miljar
den vond om in een dode staal-
sektor te pompen. 
Het ontgaat de regering blijkbaar, 
dat de bouwsektor momenteel 
meer werklozen telt dan er werk
nemers zijn in het staalbedrijf Co-
ckerill-Sambre... 

Cynisch 
pokerspel... 
De benoemingen in de nieuwe 
ASLK-beheersorganen lop)en stil
aan uit op een cynisch stukje 
pokerspel, waar persoonlijke en 
partijpolitieke spelletjes belangrij
ker geacht worden dan het belang 
van de instelling. 
Op een ogenblik dat de ASLK de 
slechtste bedrijfsresultaten sinds 
jaren kent is het ronduit schanda
lig dat de franstaligen stakingsak-
ties uitlokken voor het voorzitter
schap van een direktiekomitee. 
De globale spaaraanbreng van de 
ASLK komt voor 65 th. uit Vlaan
deren. Het is dan ook volkomen lo
gisch dat het voorzitterschap van 
de Spaarbank en de Verzeke
ringskas aan een Vlaming toe
komt Temeer daar de franstaligen 
in de direktiekomitees een pariteit 
verkregen hebben, wat reeds fla
grant in tegenstrijd is met de meer 
normale verhouding van 65 N en 
35 F. 
De aktie van de franstaligen wordt 
bovendien nog schaamtelozer, 
wanneer de geruchten zouden 
juist blijken dat de twee voorzitter
schappen van de Raad van Be
heer aan een franstalige zijn toe
gekend! 

...persoonlijke 
ambities 
Het meest cynische is misschien 
nog wel dat de franstalige be
dienden tot staken aangezet wor
den door een paar franstalige 
kandidaat-direkteurs. 
De franstalige onderdirekteur 
Moors aarzelde daarbij niet om 
de personeelsleden op te roepen 
voor deelneming aan de protest-
akties „tegen de Vlaamse over
heersing". In een dienstnota stel
de hij zelfs, geen rekening te 
houden met de produktiviteit van 
de stakers en zorg te zullen dra
gen voor de financiële gevolgen. 
Van machtsmisbruik gesproken, 
om wille van persoonlijke benoe
mingsambities! 
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Wetstraat 

Politieke i^omkommertijd 
De parlementaire vakantie of 
komkommertijd is in het zicht 
Dat was vooral in de Kamer 
voelbaar. Niet zozeer omdat de 
meerderheid er niet in slaagde 
voldoende leden op te tromme
len om geldig te stemmen, wat 
voorzitter Michel verleidde tot 
een onwaardige manipulatie van 
de stemmingen. 
Maar vooral omdat haast geruis
loos een massa wetsontwerpen 
versast werden, waarvan sommi
ge helemaal niet onbelangrijk 
waren en de hoogdringendheid 
geen wijziging duldde. 

Meer dan twintig jaar werd het 
wetsontwerp tot oprichting van 
een Instituut voor veterinaire keu
ring geblokkeerd en geboycot. Sa
men met Jan Caudron kunnen wij 
ons trouwens afvragen welke ge
heime en duistere machten daarin 
geslaagd zijn -met als enige öe-
doeling de sciiandalen en misdrij
ven in de vleeswereld te bestendi
gen tot profijt van een maffia die 
zich reeds vele jaren vetmest op 
de rug van de verbruiker en ten 
koste van de volksgezondheid'. 

Verleden week werd het wetsont
werp eindelijk wet. Een terugzen
ding naar de Senaat werd op 
aandringen van minister Dhoore 
vermeden „omdat dit de definitie
ve begrafenis van het Instituut zou 
betekenen, wat de wens is van 
bepaalde milieus die er de onder
gang van hebben gezworen". 
Noodgedwongen diende het Aal-
sters kamerlid zijn amendementen 

en verbeteringen in te slikken, met 
de stellige belofte dat zij bij de uit
voeringsbesluiten gestalte zullen 
krijgen. Kortom, jarenlang werd 
„onder druk" getalmd om dan plot
seling met een versnelde procedu
re uit te pakken onder het motto 
„Beter halve maatregelen, dan he
lemaal geen". 
Al even belangrijk zijn de goedge
keurde wijzigingen aan de onder-
wijswetgeving. Volgens Willy Kuij-
pers bewijzen ze onverbloemd de 
onwil om te besparen en te ratio-
nalizeren. Bovendien wordt de 
kwaliteit van het onderwijs te 
grabbel gegooid in de konkurren-
tiestrijd tussen scholen en netten 
ern krijgt de federalizeringsidee 
geen voet aan de grond. Maar ook 
hier mochten de kamerleden 
slechts ja knikken: de wijzigingen 
spruitten voort uit een akkoord in 
de Schoolpaktkommissie, waar de 
traditionele partijen over een veto
recht beschikken. 
Een laatste wetsontwerp dat niet 
onberoerd mag laten, betreft de 
algemene beginselen van de so
ciale zekerheid voor werknemers. 
Na Walter Peeters In de Senaat 
drukte nu ook Via Anciaux zijn 
spijt uit over deze gemiste kans 
om te komen tot een integrale en 
fundamentele hervorming van de 
sociale zekerheid. Eens te meer 
schiet de wetgever te kort, al dient 
als positief gemeld dat het recht 
op sociale zekerheid — helaas 
enkel voor de werknemers — 
definitief in een wettekst staat 
genotuleerd. 

Schuchtere poging 
In de Senaat werd een ganse 
week gedebatteerd over de pro
grammawet van 1981. Nou ja, de 
omschrijving „gedebatteerd" klinkt 
al te vleiend, vooral wanneer men 
weet dat de teksten na hun goed
keuring in de Kamer te nemen of 
te laten waren. 
Dat deerde evenwel Michel Ca-
poen niet die samen met enkele 
kollega's fel ten strijde trok tegen 
dit „samenraapsel van boekhoud
kundige kunstgrepen". De mach
teloosheid van de regering we
gens haar interne maatschappelij

ke, ekonomische en communau
taire tegenstellingen valt er met 
het blote oog uit af te lezen. Een 
toekomstvisie valt dan ook niet te 
bespeuren, integendeel: de wet 
zadelt de bevolking met een zwei-
re hypoteek op. 

Ook bij de meerderheid viel weinig 
entoesiasme te ontdekken. Men 
kreeg zelfs de indruk dat zij zich 
met spijt niet konden scharen ach
ter de positieve omschrijving van 
PVV-senator Waltniel: „een 
schuchtere poging om enkele mil
jarden nieuwe lasten op te leggen, 
enkele miljarden te transfereren 

en als het niet anders kan mis
schien enkele miljarden te bespa
ren". 
Die machteloosheid van de meer
derheidspartijen, hun topfunktio-
narissen en vertegenwoordigers 
in de regering is ronduit zielig. 

Zelfs ronduit belachelijk na de 
jongste ultieme reddingsoperaties 
van Willy Claes met twintig top)-
verantwoordelijken en van Leo 
Tindemans met burgerkomitees, 
bekentenissen van het failliet van 
de traditionele partijen, onmachtig 
door hun verdeeldheid en hun 
electoralisme! 

P-Sprokkels 
• De VU-Kamerfraktie heeft het 
wetsontwerp tot wijziging van de 
onderwijswetgeving niet goedge
keurd. In zijn motivatie stelde Willy 
Kuijpers dat dit „akkoord van de 
schoolpaktkommissie", waaraan 
het Parlement niet meer kan tor
nen, geen rationalizatie of pro
grammatic zal brengen, maar inte
gendeel de verzuiling nog strakker 
maken. Bovendien worden de klei
ne scholen in het bestaan be
dreigd en beantwoordt het ont
werp niet aan het VU-streven naar 
federalizering. 

Voor het Leuvens kamerlid is het 
duidelijk dat na de frisse piuralisti-

Na 20 jaar boycot en blokkering keurde de Kamer eindelijk het wetsontwerp goed, waardoor een Instituut 
voor veterinaire keuring wordt ingericht De striemende interpellatie van senator Oswald Van Ooteghem over 
de ongehoorde wantoestanden op het gebied van de vleeskeuring en de gevaren hiervan voor de volksge
zondheid, heeft in belangrijke mate tot deze versnelde procedure bijgedragen. 
Kamerlid Jan Caudron zette alle schandalen en misbruiken nog eens op een rijtje. Tot een volledige uitroeiing 
ervan zal dit wetsontwerp niet leiden, maar het kan wel een aanzet beteken voor de gezondmaking van de zie
ke sektor van de vleeskeuring. De VU-mandataris eiste wel dat bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten, 
rekening zou gehouden worden met de verbeteringen die hij namens zijn fraktie voorstelde. 

sche wind die er in 1968 waaide, 
de konkurrentiestrijd tussen de 
netten weer is aangezwengeld. 
Pedagogische knelpunten krijgen 
haast geen aandacht Tot slot pleit
te hij voor een Vlaams onderwijs-
pakt met als basisbeginsel de ge
lijkheid qua middelen, rechten en 
plichten tussen de verschillende 
netten. 
• Ondanks een aantal positieve 
elementen heeft de VU zich ont
houden bij het wetsontwerp be
treffende de algemene beginselen 
van de sociale zekerheid voor 
werknemers. Vooral jammer is 
volgens Vic Anciaux dat deze 
kans niet benut werd om een 
fundamentele hervorming door te 
voeren. Bovendien is de Maribel-
operatie op een onverantwoorde 
wijze in het ontwerp binnenge
loodst 

• Algemeen voorzitter Vic An
ciaux betitelde de begroting van 
het Brusselse gewest kort en bon
dig als „een ramp". Zowel ekono-
misch als sociaal en financieel is 
de toestand in Brussel katastro-
faal. Oorzaak daarvan Is de Isola-
tiepolitiek van hen die de hoofd
stad tot een derde gewest willen 
promoveren. 

• Tijdens de algemene beraad
slaging over de programmawet 
benadrukte Michel Capoen nog
maals dat de krisis slechts doel
treffend kan worden aangepakt 
indien de twee volksgemeen
schappen met eigen middelen en 
eigen verantwoordelijkheid een 
antwoord kunnen geven op de 
uitdagingen van deze tijd. De pro
grammawet omschreef hij als een 
samenraapsel van gebrekkige en 
onsamenhangende boekhoudkun
dige kunstgrepen, die aan de éch
te oorzaken van de krisis niet 
raken. 

• Konkreet verklaarde de VU-
senator dit bij de maatregelen 
voor de landbouw, de midden
stand en de KMO's. Enerzijds 
poogt men de tewerkstelling in 
deze sektoren te bevorderen, 
maar anderzijds doet men dit stre
ven teniet door lastenverhogingen 

en onrechtstreeks door de aantas
ting van de koopkracht van de 
bevolking. 

• De wijzigingen aan de financie-
nngswet van de universiteiten 
doen volgens Rik Vandekerckho-
ve afbreuk aan het na te streven 
evenwicht tussen de nederlands-
talige en de franstalige universitai
re Instellingen. Vooreerst inzake 
de interpretatie van het begrip 
„subsidieerbare studenten", dat in 
Wallonië heel wat rulmer ofjgevat 
wordt en vervolgens wat betreft 
de studenten uit ontwikkelingslan
den. 

REL 
TJE 

De heer Desmarets, vice-eer-
ste minister en minister van 
Middenstand en van het Plan: 
„de vermindering met 
259 miljoen betreft in feite 
een inspanning van de over
heid in het raam van de be
zuiniging in de openbare uit
gaven." 
De heer Bonmariage Cin het 
Frans): „En zeggen dat hij 
een minister van de Franse 
gemeenschap i s . " 
De heer Desmarets, vice-eer-
ste minister en minister van 
Middenstand en van het Plan 
(in het Frans): „Mijnheer Bon
mariage, ik ben zo hoffelijk 
op de vragen van de spre
kers te antwoorden in de taal 
die zij hebben gebruikt Bo
vendien ben ik ook een natio
naal minister." (Applaus bij de 
meerderheid, de PVV en de 
Volksunie) 
(Senaat, Beknopt Verslag, Gewone zitting 
1980-1981, Vergadering van donderdag 25 
juni 1981. biz. 683) 
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Superbenzine aan 30 fr. 

Fout van de oliesjeiks? 
(into) De Belgische prijs voor superbenzine maakt zich klaar om zeer 
binnenkort de psychologische grens van 30 fr. per liter te doorboren. 
De geldhonger van de oliesjeiks, het ongebreideld winstbejag van de 
grote petroleum-multinationals en de stijgende dollarkoers vormen 
slechts een zeer onvolledige en totaal onafdoende verklaring voor de 
scherpe prijsstijging aan de Belgische benzinepompen. Want terwijl 
de prijs aan verbruiker in ons land omhoog raast, is op de internatio
nale petroleummarkt sinds geruime tijd een nieuwe trend ontstaan: 
die van een prijsdaling. 

De opeenvolgende petroleumkri-
ses sinds de eerste helft der jaren 
zeventig hebben dan toch sedert 
een paar jaar voor gevolg, dat de 
industrielanden meer petroleum 
besparen dan de olieproduceren-
de landen — verenigd in de OPEC 
— lief is. De grote olieconcerns 
(BP, Shell, Gulf, ..J worden weer 
meester van de markt Ze zijn 
sinds geruime tijd bevrijd van de 
nachtmerrie, niet voldoende olie te 
zullen vinden op de wereldmarkt 
Ze kunnen het zich, voor het eerst 
sinds lang, terug veroorloven om 
scherp op de prijzen te bieden en 
om bij voorbeeld aan Koeweit 
mee te delen, dat het voortaan 
gedaan is met de betaling van 
speciale toelagen boven de offi
ciële verkoopprijs. 
Er is op dit ogenblik overproduktie. 
De OPEC-landen produceren 2 tot 
3 miljoen barrel per dag méér, dan 
de verbruikerslanden invoeren. 
Deze situatie is des te opmerkelij
ker omdat de ooriog tussen Irak 
en Iran sedert een half jaar prak
tisch anderhalf miljoen barrel per 
dag van de markt heeft doen 
verdwijnen. Iran en Irak, vroeger 
respektievelijk het tweede en het 
derde land in de OPEC-ranglIjst 
waren tot vóór het uitbreken van 
het konflikt aan de Perzische golf 
samen goed voor 3,8 miljoen bar
rel; deze hoeveelheid is thans te
ruggevallen tot de helft 

Een der voornaamste redenen 
van de overproduktie is de oliebe
sparing in de verbruikerslanden. 
Op dit ogenblik ligt het verbruik 
bijna 25 miljoen barrel per dag 
lager dan het gemiddelde voor 
1977. De verbruikerslanden zullen 
in de periode 1980/1981 ruim 
10 % op hun vroeger verbruik 
uitgespaard hebben. 
De besparingen vormen echter 
niet de enige reden. Een andere is 
de bewuste politiek van de Saoe-
di's om de produktie te verhogen 
en de prijs te stabilizeren. Ahmed 
Saki eMamani, Saoediës olietsaar, 
heeft reeds bij herhaling — en 
zopas nog op de mislukte OPEC-
konferentie — de redenen daar
voor uiteengezet: bij stijgende pe-
troleumprijzen wordt uiteindelijk 
de kip met gouden eieren gedood 
door de kringkx)p prijsstijging-we-
reldrecessie-prijsinstorting. 
De Saoedi's kunnen het zich ver-
ooHoven om de petroleumkraan 
open of dicht en de petroleumprij-
zen redelijk of onredelijk te hou
den. Ze zitten bovenop een voor
raad die nog voor een halve eeuw 
strekt en ze leveren 40 % van de 
OPEC^jroduktie. Ze voeren dan 
ook bewust een soort „akkor-
deon "-politiek inzake produktie en 
prijzen. Minder gegoede en dus 
meer gehaaste landen — zoals 
Ecuador, Algerije en Indonesië — 
zouden daar willen tegen optor-

Portret 

Claude Cheysson 
Op binnenlands vlak verwacht 
Mitterrand van de deelneming van 
kommunistische ministers aan de 
regering voorlopig alleen maar 
voordeel. De fforentijnse bedoe
ling om de KP verder uit te hollen 
zal hem zeker niet vreemd zijn. En 
alvast krijgt hij in de eerstvolgende 
maanden geen last met de CGT, 
de kommunistische vakbond die 
nog altijd over voldoende macht 
beschikt om het hem eventueel 
moeilijk te maken. 
Op buitenlands vlak liggen de za
ken anders. Lorvien en Waling-
ton reageerden negatief. De 
Westduitse socialistische kanse
lier Schmidt blijft beleefd, maar is 
allesbehalve entoesiast De Ara
bieren, en met name de toch ook 
voor Frankrijk belangrijke Saoe
di's, stellen meer dan één vraag
teken. 
Om zijn beslissing-voor-binnen
lands gebruik naar het buitenland 
toe te vertalen, rekent Mitterrand 
vooral op zijn minister van Buiten
landse Zaken Claude Cheysson. 
De 60-jarige Cheysson is interna
tionaal, ook in konservatieve krin
gen, een genene figuur. Hij is 
jarenlang lid van de Europese 
Kommissie geweest, belast met 
de ontwikkelingssamenwerking. In 
het Europese milieu gold hij als 
een van de betere kommissaris-
sen. In diplomatieke kringen geniet 
deze gematigde socialist de repu
tatie, een briljant man te zijn. 
Tijdens de IVde republiek is 
Cheysson kabinetschef van Men-

des France geweest Onder de 
Gaulle keerde hij terug naar zijn 
oorspronkelijk werkterrein, de di
plomatie. Ondanks zijn andere 
overtuiging bleef hij tijdens de 
gaullistische periode op belangrij
ke posten werken voor de Quai 
dOrsay. Na enkele jaren ambas
sadeur in Indonesië geweest te 
zijn, werd hij voor Frankrijk lid van 
de Europese Kommissie. 
Aan hem werd tiians de kiese 
opdracht toevertrouwd, de buiten
landse hoofdsteden in te lichten 
omtrent de werkelijke redenen en 
gevolgen van de aanwezigheid 
van kommunisten in de Franse 
regering. 

Hij heeft dat anders gedaan dan 
met de in diplomatieke kringen 
gebruikelijke diskretie. In ant
woord op de zuurzoete reaktie 
van de Amerikaanse vice-presi
dent Georges Bush bij diens be
zoek aan Parijs verieden week, 
zegde Cheysson in het publiek 
zijn nogal niet-diplomatieke me
ning. Voor de mikro van Europe I 
verklaarde de nieuwe minister van 
Buitenlandse Zaken, dat de Fran
se regering georganizeerd is als 
een goed geleid bedrijf, waarin de 
loopjongens met op de hoogte zijn 
van de gang van zaken bij de 
direktie. 

De eens zo kittelorige Franse KP 
roerde niet toen zij uit de mond 
van de baas van Quai d'Orsay 
vernam, welke rol haar vier minis
ters toebedacht kregen... 

m Onze wereld 

De oliehaven van Djeddah, de Saoedi's zullen de kranen niet dichtdraaien. Wel integendeel! 

nen met snelle en ingrijpende prijs
verhogingen, om op korte termijn 
en zolang hun voorraden strekken 
het vloeibare goud maximaal te 
venmunten. Maar de OPEC-ket-
ting is slechts zo sterk als haar 
soepelste schakel. En dat is die 
der Saoedi's, die ervoor zorgen 
dat het lijntje niet te strak gespan

nen wordt 
Besparingen enerzijds en prijsbe-
heersing anderzijds resulteren in 
een veriaging van de wereldprijs, 
die slechts onvolledig wordt teniet 
gedaan door de stijging van de 
dollarkoers. 
Voor de snelle stijging van de 
benzineprijs aan de Belgische 

pompen — de hoogste prijs in de 
EEG — zijn dus geen externe, 
doch interne oorzaken aan te wij
zen. 

De Belgische staat heeft zijn 
aandeel op iedere verkochte liter 
benzine thans reeds opgedreven 
tot 52,19 %, op Italië na een Euro
pees rekord... 

Mitterrand en de KP 

De Roze Python 
(intJTussen de vier ronden van de Franse verkiezingen door en tot de 
dag na de uiteindetijke slag scheen de hamvraag in de Franse politiek 
op korte termijn, of Mitterrand al dan niet kommunisten zou laten op
nemen in de definitieve regeringsploeg. De vraag werd vlug opgelost: 
twee dagen na de vierde ronde stelde premier Mauroy zijn nieuwe 
équipe voor. Met daarin vier kommunisten, zij het dan op uiterst 
marginale departementen en met uiterst magere portefeuilles. En ei
genlijk had de hamvraag niet eens gesteld hoeven te worden. Ze was 
reeds op voorhand beantwoord: Mitterrand was van meet af aan van 
zins de kommunisten bij het beleid te betrekken. Zijn verhouding tot 
de Franse KP wordt immers niet slechts bepaald door elektorale 
wiskunde of dankbaarheid voor de vlotte stemmenoverdracht Zijn 
houding tegenover de kommunisten is sinds jaren een wezenlijk kern
stuk van zijn strategie. 

Alhoewel doorgaans woordkarig 
en niet geneigd om zijn inzichten 
bloot te leggen, heeft Mitterrand 

Georges Marchais 

reeds 10 jaar geleden vrij duidelijk 
de lijn van zijn strategie bekend 
gemaakt: een links bondgenoot
schap sluiten ter verovering van 
de meerderheid, tegelijkertijd een 
grote socialistische partij bouwen 
op het terrein dat vooHopig nog 
door de KP werd bezet en ten 
slotte de KP betrekken bij de 
demokratische machtsuitoefening. 
Over de diepere motieven waarop 
deze strategie steunt heeft Mitter
rand echter altijd gezwegen. Voelt 
hij enige ideologische verwant
schap met de kommunisten? Het 
is onwaarschijnlijk voor iemand, 
die zélf slechts zeer laat tot het so
cialisme kwam. Zag hij de KP als 
een onbetrouwbare, maar onmis
bare bondgenoot? 
Achteraf is een anwoord mogelijk 
vanuit de feiten. De strategie van 
Mitterrand heeft ertoe geleid, dat 
de Franse KP herieki werd tot de 
schim van wat ze eens was. Ze 
boekte zopas haar laagste elekto
rale stand sinds de ooriog. Ze 
werd weggevaagd tot en met uit 
de rode gordel rond Parijs. Meer 
dan de helft van de parlementsle
den uit haar Centraal Komitee 
verioren hun zetel. Ze moet het in 
de Assemblee stellen met de helft 
van haar vroeger mandaten. De 
strategie van Mitterrand om de 
socialistische partij te versterken 

ten koste van de KP, werd in de 
hand gewerkt door de opstelling 
van de kommunisten zelf en door 
de grootspraak van Marchais. 

Terwijl de PS in de jaren tussen 
1974 en 1977 gestadig groeide, 
dachten de kommunisten het door 
hen bezette terrein te kunnen hou
den door de socialisten frontaal te 
lijf te gaan. Dat leidde bij de parie-
mentsverkiezingen van 1978 tot 
de praktische breuk in het front 
commun en dus tot de verkie-
zingsnederiaag. Maar zelfs bij 
deze nederlaag spon Mitterrand 
zijde: de aanvallen van de kommu
nisten op hem en de PS bezorg
den hem een brevet van betrouw
baarheid bij de gematigde publie
ke opinie. Mitterrand scheen in de 
ogen van het kiezerskorps niet 
langer afhankelijk van de KP. Pre
cies Marchais' beschuldiging dat 
Mitterrand op weg was om het op 
een akkoordje te gooien met cen
trum-rechts, maakte Mitterrand 
aanvaardbaar voor brede lagen 
van de bevolking. 

Mitterrand heeft bij zijn uiteindelij
ke verkiezing tot president het dan 
ook niet nodig gehad, enige kon
cessie of belofte aan de KP te 
doen. Wel integendeel heeft Mar
chais na de eerste ronde van de 
presidentsverkiezingen moeten 
overschakelen van een anti-Mit-
terrandcampagne op het bakken 
van de allerplatste broodjes. Des
ondanks bleven de kiezers van 
hem wegstromen. 

Het laatste woord is nog niet 
gezegd: de KP is een feniks, die al 
eens vaker uit zijn asse is herre
zen. Voor het ogenblik echter lijkt 
zij, ondanks of precies dank zij 
haar vier ministers, meer op een 
weerioos kuiken dat gevangen zit 
in de kronkels van een roze py
thon. 
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10 m Reportage 

IJzerbedevaart bepaalt 
overlevingskansen van België 

DIKSMUIDE -
Opnieuw hebben 
tienduizenden op de 
graven van de Vlaamse 
Ijzersoldaten te 
Diksmuide voor vrede 
gebeden. Ze waren er, 
ondanks het barslechte 
weer, met meer dan 
vijftigduizend. 
Onophoudelijk viel een 
kille regen op de massa, 
de vlakte rond de toren 
bood een ongekende 
verscheidenheid van 
regenschermen, 
regenjassen en hoeden 
van alle soort 
Ondertussen hield een 

ongezellige wind de 
temperatuur zo laag dat 
de organizatoren zich 
verplicht zagen de 
plech'tigheid drastisch in 
te korten. 
En toch is de 54ste 
IJzerbedevaart een 
grote bedevaart 
geworden, niet alleen 
omdat er zo'n ruime 
belangstelling was maar 
vooral omdat de vier 
tema's die de 
massaverzameling 
schraagden zo sterk tot 
de verbeelding spraken. 
Brussel, 
Randgemeenten, Voeren, 
Komen-
Of zoals de Vaganten 
het in hun liedje 
vroegen: „Vlaanderen, 
viermaal een vraag, 
geeft gij uw antwoord 
vandaag?" 
Vier vragen waarop het 
antwoord luidde, niet 
loslaten! Deze 
bedevaart was ook 
groot omdat de teksten, 
opnieuw van Anton van 
Wilderode, parels waren, 
de koreografie 
sobermooi en de 
bloemen liefdevol 
aangebracht als 
zonnestralen waren 
onder de grijze hemel 
van Diksmuide. 

Paul Daels: 

WIJ zijn geen overwonnen volk! 
Paul Daels, de nieuwe voorzitter 
van het IJzerbedevaartkomitee 
hield zondag te Diksmuide zijn 
maiden-speech. Het was duidelijk 
dat hij onder de indruk was van de 
enorme massa bedevaarders aan 
de voet van de nieuwe toren, zijn 
stem klonk krachtig over de grote 
vlakte. In zijn vrij lange toespraak 
behandelde de voorzitter zowat 
alle hete hangijzers die de Vlaam
se Beweging bezighouden. 

Na herinnerd te hebben aan het 
onuitgevoerde testament van de 
IJzerjongens richtte de voorzitter 
zich tot de Vlamingen in de strijd-
gebieden, Brussel en de randge
meenten, Komen en Voeren. Tot 
hen zei hij: „U zijt voorbeeldige 
dragers van de trouw en de vol
harding die de Vlaamse Beweging 
sterk hebben gemaakt en die ons 
volk groot zullen maken. U hebt 
niet losgelaten en wij zullen U 

De nieuwe en ae ouae voorziuer. voorzmer Daem oracnt terecnt nulde 
aan de afgetreden Ijzerbedevaartvoorzitter Jozef Coene. Van hem 
werd gezegd dat hij „met inzicht met even grote moed als grote 
wilskracht tijdens een reeks van moeilijke jaren de bedevaarten voor

zat en bezielde en stem gaf aan het onvoltooide Vlaanderen". 

nooit of nimmer loslatenr 
Voorzitter Daels verheugde zich 
vervolgens over de „gelukkig-
groeiende aandacht van de 
Vlaamse Beweging voor de eko-
nomische en sociale realiteiten" en 
vond daarin het bewijs van de 
ernst van onze wil tot zelfbestuur. 
Vandaar was het maar een stap 
naar de sociaal-ekonomische toe
stand van het land en in het bie-
zonder het gloeiend hete hang
ijzer: het staal... 
Voorzitter Daels hekelde de 
Vlaamse regeringspartijen die de 
staalplannen hebben goedge
keurd en dit terwijl er voor de 
textiel- en konfektienijverheid, 
waarin haast uitsluitend Vlaamse 
arbeiders werkzaam zijn, bijna 
geen centen zijn. Daels verwierp 
de gedachte dat het Waalse staal 
van het failliet moet worden gered 
om het voortbestaan van het land 
te vrijwaren. Ten slotte antwoord
de hij met drie punten op de vraag 
Heeft België nog kansen"^ 
— België heeft nog enkel zin en 
kans wanneer het de ontwikkeling 
van onze gemeenschap niet in de 
weg staat en de gezamenlijke be
langen op eerlijke wijze behartigt. 
— De optimale ontwikkeling van 
onze gemeenschap in eigen 
staatsinstellingen met macht over 
de eigen geldmiddelen en voor de 
eigen welvaart is het gebod en 
dringende noodzaak. 
— Voor dit volwaardige zelfbe
stuur betalen wij geen enkele prijs. 

noch in de grond, noch in mensen, 
noch in geld! Wij zijn geen over
wonnen volk, wij betalen geen 
schatplicht, aan niemand en voor 
niets! 

Vrede en amnestie 
Voorzitter Daels vindt het geen 
utopie dat vredesakties van kleine 
volkeren tot resultaten kunnen lei
den en acht het nodig dat overal 
ter wereld mensen moeten blijven 
protesteren tegen de misdadige 
waanzin van de bewapeningswed
loop en van de nucleaire zelfver
nietiging. Hun regeringen moeten 
zij er toe verplichten de gelijktijdi
ge, gekontroleerde en versnelde 
ontwapening af te dwingen. De 
Belgische regering vindt hij immo
reel wanneer zij de wapenuitvoer 
aan de bescherming van de Belgi
sche ekonomische belangen blijft 
koppelen. De regering moet een 
pariementskommissie regelmatig 
inlichten over de wapenuitvoer i 
Sprekend over amnestie verklaar
de Paul Daels- Vlaanderen gaf 
reeds lang amnestie, wij behoeven 
de Belgische amnestie niet meer! 
Maar dan moet de Vlaamse Raad 
zonder uitstel zijn verantwoorde
lijkheid opnemen en de Vlaamse 
amnestie uitvaardigen. Het wordt 
de test voor de geloofwaardigheid 
van de Vlaamse Raad!" 

IJzerkruis én vuist 
Voorzitter Daels besloot zijn rede 
met wat hij noemde de grote lijnen 

van het Vlaamse program voor de 
komende maanden. 
• Het gehele industriële en sek-
toriële beleid moet naar de ge
meenschappen! Geen enkele re
gering mag nog gevormd worden 
als niet vooraf aanvaard is dat elke 
gemeenschap onder eigen verant
woordelijkheid het eigen nijver-
heidsbeleid voert met het eigen 
geld. 
• Het onzalige dotatie- en ver
deelstelsel kan en moet bij gewo
ne wet afgebroken worden. 
• De enige eedijke verdeelsleu
tel is die van de bevolkingsaantal
len: 60/40. 
De Vlaamse strijd- en kultuurver-
enigingen moeten deze eisen te 
zamen aanpakken! Het statuut 
van de hoofdstad en de gemeen
teraadsverkiezingen staan voor 
de deur Er moet te Brussel een 
oplossing komen, zo vlug mogelijk. 
Wij zullen Brussel nimmer of nooit 
prijsgeven! Ook voor de andere 
strijdgebieden worden het belang
rijke maanden 
Voorzitter Daels besloot zijn fel 
toegejuichte rede als volgt: „Wij 
moeten, elk voor zich en allen 
samen het prachtige symbool van 
deze bedevaart, het IJzerkruis én 
de vuist waarmaken: bezinning, 
bezieling, samenbundeling van de 
krachten en... strijdvaardigheid!" 

Foto's: Studio Dann 
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Tot de Vlaamse 
jongeren 

Het grote wonder van de IJzerbe
devaart is dat zij telkens door 
duizenden nieuw aangetreden jon
geren wordt bijgewoond. De ver
grijsde frontere mogen er gerust 
in zijn, hun plaats op de vlakte zal 
niet leeg blijven. De wacht wordt 
afgelost. 

Niet onbelangrijk was de oproep 
die voorzitter Daels tot de Vlaam
se jongeren richtte. Hij zei o.m. het 
volgende: „Wij weten dat vele 
jongeren die thans jammer ge
noeg afzijdig staan van de Vlaam
se Beweging, zich gedreven door 
echt idealisme inzetten in groen-
komitees, ontwikkelingshulp, mar-
ginalenzorg. 

Tot hen zeggen wij: Ook wij willen 
een leefbaar, proper en menselijk 
Vlaanderen. Ook wij verzetten 
ons tegen korruptie, machtsmis
bruik en verloedering van het leef
milieu, het natuurlijke en het kultu-
rele. Ook wij zijn begaan om het 
onrecht in de wereld. Maar beseft 
dan toch dat heel uw inzet heel 
uw kleinschalig werk, slechts du
rend vruchten kan dragen, wan
neer het geschraagd en bekroond 
wordt door het grootschalige be-
vrijdlngswerk, door dé fundamen
tele maatschappij-hervorming: het 
veroveren door en voor uw volk 
van waarachtig zelfbestuur! 

Wij willen onszelf zijn om daad
werkelijk te kunnen meebouwen 
aan een nieuwe wereld van vrede 
en rechtvaardigheid." 

Nieuwe symbolen 

Paul Daels had in zijn rede terecht 
veel lof voor de Vlaamse vrouwen. 

.Zonder de Vlaamse vrouw, zon
der de trouw, de toewijding en de 
moed van zovele moeders en 
vrouwen was er geen Vlaamse 
Beweging mogelijk geweest De 
moeders die te Komen, beklemd 
en angstig, maar vastberaden hun 
kleuters naar het Vlaamse school
tje brachten onder het gejouw en 
de handtastelijkheden van het wal-
lingantisch-gezinde janhagel, zijn 
de nieuwe symbolen geworden 
van Vlaamse trouw en morele 
weerbaarheid." 

Dodenappel 

Een van de ontroerendste ogen
blikken van de IJzerbedevaart 
blijft onmiskenbaar het jaarlijks 
Dodenappel. Zondag werden te 
Diksmuide vier figuren herdacht 
die in Vlaanderen en in de Uzertra-
gedie een grote plaats bekleden. 

Het Diksmuidse kamerlid Godfried 
Develter, die zich binnen en buiten 
het parlement enorm heeft inge
spannen om de daders van de 
aanslag op de Uzertoren te ont
maskeren en die daarom door zijn 
partij (CVP) met een scheve hals 
bekeken werd... 

Kamiel Van Damme, de eenvoudi
ge militant die jarenlang ook in de 
ordedienst van de bedevaart ak-
tief was... 

Amedée Verbruggen, de kassei-
legger uit Bazel die wij telkenjare 
te Diksmuide met zijn stukgescho-
ten Vossenvlag van de ene naar 
de andere toren zagen opstap)-
pen... 

Naat Allegaert die begin juni II. te 
Alsemberg overleed en een bie-
zonder fijngevoelig en kunstzinnig 
flamingant was... 
Wij zullen hen missen! 

Komen 
De Vlaamse Komenaars — 
die van de grens en van het 
taaifront — zoeken géén ka
baal, maar het elementaire 
recht om Vlamingen te blijven. 
Onze geweldloosheid is géén 
onverschilligheid en géén 
zwakheid. 
— Tegen de langdurige afzij
digheid van „officieel' Vlaan
deren (dat meehielp ons naar 
Wallonië over te hevelen). 
— Tegen de hatelijkheden 
van een kleine bitsige bende 
agitatoren. 
— Tegen de dagelijkse pes
terijen van administratie en 
gezagdragers. 
— Tegen de groeiende be
dreiging door boycot en werk
verlies, zetten wij rustig, glim
lachend (hoe moeilijk dat 
soms isD én verbeten de 
overtuiging in dat wij het kun
nen én zullen halen, namelijk: 
blijven wat we waren en zijn, 
Vlamingen van het bijna ver
geten hoekje in de smeltkroes 
van twee grote kuituren. 
Vlamingen, vrienden, wij heb
ben u daarbij nog hard nodig. 
Laat ons niet in de steek. 

Ie loskoppeling van alle Luik
se diensten. 
— Een krachtig halt aan het 
franstalig onderwijsnet op 
Vlaamse bodem, dat met 
Vlaams geld Vlaamse kinde
ren anti-Vlaams en Neder
lands-onkundig indoctrineert 
— Werk in eigen streek, en 
ten slotte 
— Een echte én hechte band, 
een navelstreng van het zor
genkind Voeren met moeder 
Vlaanderen! 

Randgemeen
ten 
De Vlaams-Brabantse rand
gemeenten kunnen alleen 
maar Vlaams blijven als alle 
Vlamingen dat daadwerkelijk 
en onaflaatbaar en krachtig 
willen. 

De frankofonen kunnen in 
Vlaams-Brabant slechts zo 
arrogant zijn als de Vlamin
gen dulden. 
De faciliteiten waren voor 
Vlaams-Brabant het paard 

van Troje dat de vijand ge
ruisloos binnen de muren 
haalde én het koekoeksjong 
dat de eigen kinderen uit het 
nest gooit 
De faciliteiten terugdringen 
kan alleen met de hulp van de 
Vlaamse gemeenschap uit het 
veilige(r) achterland. 

De nederlandstaligen in 
Vlaams-Brabant mogen nooit 
de gegijzelden worden van de 
franstaligen. De enige moge
lijkheid voor laatstgenoem
den is: zich aanpassen of ver
dwijnen. 

Vooral in Sint-Genesius-Rode 
moet Vlaanderen verzamelen 
blazen: voor één keer moeten 
de Vlamingen kleurenblind 
willen zijn én zwaarder laten 
wegen wat hen bindt dan wat 
hen scheidt! 

Brussel 
Alleen een eerlijk tweetalig 
Brussel heeft nog toekomst: 
het moet de stad van Vlamin
gen én Walen zijn, niets méér 
en niets minder. 

— De Brusselse Vlamingen 
willen géén Vlaamse Brusse
laars zijn in een niemandsland 
dat andermansland wordt — 
en géén zwijgers in eigen 
huis. 

— De Brusselse Vlamingen 
willen géén vreemdelingen 
zijn, maar volwaardige inwo
ners en bewoners. 
— De Brusselse Vlamingen 
zijn niet te koop met subsi
dies en afgebedelde goede 
wil. 

— De Brusselse Vlamingen 
eisen eigen instellingen en 
onderwijs, met eigen mensen, 
met een eigen beleid en een 
eigen stem. 

— De Brusselse Vlamingen 
kiezen zelf hun vrienden en 
rekenen dus op de achterban 
van vijf miljoen Vlamingen. 

— De Brusselse Vlamingen 
nodigen andere Vlamingen uil 
om van Brussel niet alleen 
een werkplaats en een winkel
centrum te maken, maar ook 
een woonplaats én een huis 
met toekomst voor onze kin
deren. 

•s ^\v -s- ••.̂ ••\̂  .̂ ,\«ô •̂•̂ •̂ ^̂ .̂•̂  \-«S«v.*N..>V*S--.-.^^ • 

Voeren 
Na achttien jaar bedekte en 
openlijke Waals-franskiljonse 
agressie tegen het Vlaamse 
Voeren, na achttien jaar 
schandelijke afwezigheid van 
een ernstig integratiebeleid 
voor dit laatste restantje 
Vlaams Overmaas, eisen de 
Voerenaars: 
— De beveiliging van hun 
heilig recht op eigen Vlaamse 
bodem, taal, kuituur, traditie 
en gemeenschap. 
— Een rechtsstaat die dit on
vervreemdbaar recht in de 
Voerstreek zelf beveiligt en 
handhaaft 
— Alle middelen die nodig 
zijn voor een volledige inte
gratie bij Limburg en Vlaande
ren. 
— Een onmiddellijke en tota-
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12 TV-programma's W 
Zaterdag 

BRT 1 

1500 Zomerhappening te Oosten
de - ISOORerrot - 1805 Huck
leberry Finn (f J - 18 30 Het beeld
je in de mijn (jeugdfilm) — 1945 
Nieuws. — 2010 Niemand is per-
fekt (fJ — 2035 De Marvin Gaye-
show — 2200 Mr Jenco (week-
eindfilm) — 23.20 Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws - 1532 De zee, 
gebied vol geheimen (dokj — 
1620 Het schaapachtige leeuwtje 
(stnp) — 1630 Dne vnenden (tv-
filnO Pinballa - 1846 Sesam
straat — 1900 Love boat (fJ — 
1950 Gipsy sound (dokj - 2040 
De Onedin lijn (O - 21 37 Nieuws 
— 21 55 Kommissans Maigret (f J 
— 23 20 Simon Carmiggelt vertelt 
— 2335 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Hier is 
Boomer (D — 1925 Cijfers en 
letters 0<wis) 2000 Nieuws. — 
2027 Elke dag leek een vakantie
dag (tv-fllm) — 2205 Brandpunt 
— 2230 Wat geen oog heeft ge
zien (dok over godsdiensten) — 
2325 Nieuws 

RB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Cheval mon 
ami (dokJ — 2025 La symphonie 
des heros (oorlogsfilm) — 22.05 
Ardense paarden (refjortage) — 
2240 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Gala -
2145 Nieuws — 22.05 Mission 
Galactica Angriff der Zylonen (sf-
film) - 2350 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Kein Hahn 
in Korb (fJ - 2015 Der Mann 
ohne Furcht (western) — 21 50 
Nieuws — 2155 Das aktuelle 
Sport-Studio — 2310 Barfuss 
durch die Holle (tv-film) — 030 
Nieuws 

D 1 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 2015 Andre Oie-
nier Opera van Giordano — 22 30 
Emspruch zur Sache (dokJ —005 
Nieuws 

LUX 

1900 Nieuws. - 1930 Cheval, 
mon ami (dok) — 20 00 La croisiè-
re s'amuse — 21 00 Tu m'as sauve 
la vie (film) 

F 1 

2000 Nieuws - 2030 Le Soulier 
qui vole Gevarieerd ontspannings
programma (tweede deeD (Vane-
te) - 2110 Dallas (fJ - 2230 
Tennis Wimbledon — 2330 
Nieuws 

2000 Nieuws - 2035 L'êge dor 
(fJ - 2210 Bonpur la nuit (laat-
avondshow) — 2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
2030 La poursuite de l'amour (fJ 
— 2210 Les dossiers noirs (Lucky 
Luciano, dokJ — 2310 Nieuws 

Zondag 

BRT 1 
14 30 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1500 Sesamstraat — 
1530 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 16 25 Skrallen Nasty en 
Grumble (jeugdfilm) — 1815 Gro
te Pnjs voor motoren te Francor-
champs (reportage) — 1845 Rer-
rot (f) — 18 50 (Seheimen der zee 

(dokJ - 1945 Nieuws. - 2000 
Sportweekend — 2030 Palmer-
stown USA (f) - 2120 Mezza 
Musica — 2220 Nieuvire 

NED 1 

1900Nieuws — 1905Plutoen de 
prainehonden (stnp) — 1913 Bas-
sie en Adnaan (f) — 1925 Simon-
skoop (fllmmagazine) — 20(X) De 
TV-show (vanete) — 2105 Als 
normale mensen (tv-film) — 22 40 
Avond der piano's — 2310 
Nieuws 

NED 2 

20 00 Nieuws. - 2010 Dans bij de 
NOS (over ballet) - 2040 Huma
nistisch verbond — 2045 De 
klompenboom — 2348 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 2005 Face au 
public (show met Plastic Bertrand) 
— 2055 Les lavandes et le reseda 
(f) - 2240 Nieuws. 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Expeditio-
nen ins Tierreich (dok) — 21 05 
Gute Reise (tv-film) - 2215 
Nieuws — 22 20 Over de klinische 
ecologie — 23 05 W K. schermen 
- 2335 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Afnkani-
sches Konzert (reportage) — 
20.15 Auf der Franzosenzeit (tv-
spel) — 2155 Nieuws — 2210 
Eniergiebespanng door bouw
kunst — 2240 Mannen worden 
stars (dokJ — 2340 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 2015 Westkunst 
— 21 00 Auslandsstudio — 21 45 
Een straatfeest in Geldem — 
2230 Rock 'n' roll-revival — 2315 
Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 1905 Les enva-
hisseurs (Sf-fJ - 21 00 Week
end (film) 

F 1 
1915 Vogels in Senegal (dok) — 
20 00 Nieuws — 20 35 La kermes-
se des aigles (film) — 2215 Vivre 
le theêtre d'aupurd'hui (dok) — 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 L'êge d'or 
(f J — 2225 Portrait de l'univers 
(dok over Jean Pain en zijn biolo
gisch tuinieren) — 2320 Nieuwa 

F 3 

2130 Nieuws. - 21 45 Laura (tv-
film) — 2230 Jack l'eventreur 

Maandag 

BRT 

1545 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 1830 Pien-ot (stnp) - ' 
1835 Maja de bij (stnp) - 1900 
All new Popeye show — 1910 Oh 
boy' Muziek van de jaren vijftig — 
1945 Nieuws — 2015 Onze hetó 
(O - 21 00 Knokke-Cup 1981 -
2220 Rapport 81 Someday some
time (tv-fllm) — 2320 Nieuws. 

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

NED 1 

1855 Bereboot - 1900 Scooby 
doo (O — 1925 Chariie Brown en 
het kleine grut (tekenfilm) — 1950 
Stella en haar apen (dok) — 2040 
Eubie Blake, memones of Eubie 
(dokJ - 21 37 Nieuws - 21 55 
De reis (film) - 2335 Nieuws. 

NED 2 

1857 Nieuws. - 1859 Woody 
Woodpecker — 1906 Tom Sa-
w/yer en Huckleberry Finn (f) — 
2000 Nieuws - 2027 Mike An-
dros (dokJ — 2120 Marco Bakker 
in Holland - 2205 Aktua TV -
2240 Soap (f) - 2310 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuvtrs. - 2005 Cent mille 
dollars au soleil (avonturenfilm) — 
2200 JearvNicolas Perlot goud
zoeker (portreO — 2250 Nieuws 

RTB 2 

20 05 Iran wat is uw l o f (dokJ 
21 00 Knokke-Cup 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Rebecca 
(O - 2115 Kontraste - 21 45 
Fast wie im nchtigen Leben (hu
mor) — 2230 Tagesthemen — 
2300 Die veriorene Zeit (film) -
045 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 üederar-
cus — 2015 Magazine over le
vensproblemen — 21 00 Heute-
Joumal — 2120 Die Jahre verge-
hen (tv-fllm) — 2305 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im dntten — 2145 Lord 
Peter Wimsey (f) - 22 35 Journal 
1870-71 (de Frans-Duitse oorlog) 
— 2335 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 1930 Le cerf-
volant (spel) — 2000 Medecins 
d'aujourd'hui (O — 21 00 Du soleil 
plein les yeux (film) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Quai des 
Brumes (film) — 22 00 Vnje kreaö-
vrteit (dokJ — 2300 Nieuws 

A 2 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 L'Escargot (spel) — 2000 
Un avion pour le Salvador (aktuali-
teitenprogramma) — 21 55 Abba 
in koncert (show) — 2250 Ure 
c'est vivre (bneven van bekenden) 
- 2320 Nieuws - 2335 WK 
schermen 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le permis de conduire 
(fiImO — 2200 Nieuwa 

Dinsdag 

BRT 1 

1515 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 1830 Pien-ot (strip) -
1835 Lachertjes - 1840 Sesam
straat — 1907 Uitzending door 
derden (het vrije woord) — 19 45 
Nieuws — 2010 Sarah Bernhardt 
(film) - 21 50 Kosmos (dokJ -
2240 Nieuws 

BRT 2 

2010 Van Texas naar Sonora (na-
tuurdokJ - 2100 Knokke-cup 
1981 

NED. 1 

1855 Bereboot (fJ - 1900 EO 
zomerkrant — 1930 Nationale 
parken Spanje (natuurdokJ — 
2005 Muziek uit Coral Ridge 

De Klompenboom, nneester-
lijk geborstelde landelijke kro
niek van Ermanno Olmi NI 2, 
zondag 5 juli om 20 u 45 

Church — 2030 Het ontstaan van 
de wereld (dokJ - 21 15 Het 
woord des kruises (fJ — 21 37 

Nieuws — 2155 More than a 
concert — 2310 Nieuws 

NED. 2 
18 57 Nieuws — 18 59 Zo moeder 
zo dochter (kwis) — 1925 Kerke
pad '81 (toensme) — 2000 

Nieuws — 2027 D( 
lamy (fJ - 2120 
Hang (dok) - 2215 
kijk op Holland (rei 
22 50 Tien woorden O 
2305 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewest 
teiten — 1930 Nieui 
Cine tilt (kwis) - 2( 
cheurs de marguente 
over de luchtvaarO -
au public Angele 
(show) — 2240 Niei 

RTB 2 

20 05 Opera sauvage 
vogel van de tijd (Vem 
- 21 00 Knokke Cup 

ARD 
2000 Nieuws - 201 
(kwis) - 2100 Ak 
bnek — 21 45 Dallas 
Tagesthemen — 230( 
menschneider (here 
gramma) — 2345 Nu 

ZDF 
1900 Nieuws. - 193( 
Bogenschutze (film) -

^ A T e n D A G (4 juh) — De casino's en kursalen 
aan de kust en in den lande hebben het lastig De BRT is 
altijd al erg inschikkelijk geweest als het erom ging de 
casino's en kursalen, vooral aan onze kust, een rugge-
steuntje te geven Vandaag gebeurt dat opnieuw De 
zomerhappening die moet dienen als promotieshow 
voor het kursaal van Oostende krijgt op de BRT 
uitgebreid aandacht in de namiddag en 's avonds 
(Zomerhappening in Oostende - Marvin Gaye-show) 
De BRT vindt het kursaal-gebeuren zelfs zo belangnjk 
dat voor de sportgebeurtenissen (.Tennis in Wimbledon 
en EK atletiek in Rijsel) tegen de zaterdagse gewoonte 
in uitgeweken wordt naar BRT 2 De weekend-film op 
BRT 1 Mr Jencho is een Britse produktie en heeft 
Patnck MacNee (De Wrekers) en (Donnie Stevens in de 
hoofdrollen Het is een spannend verhaal rond twee 
identieke diamanten van onschatbare waarde — Tros 
(Ned 1) draait in het namiddagprogramma een kinder
film waarvoor je de kinderen, in geval het deze namid
dag slecht weer is, best naar binnen mag roepen Dne 
vnenden (Pinballs) is een Amenkaanse kinderfilm van 
Richard Bennett (1977) naar het gelijknamige kinder
boek van Betsy Bryars Twee jongens en een meisje 
met weinig rooskleurig verleden en toekomst maken in 
een pleegtehuis kennis met elkaar Na veel wederzijds 
wantrouwen komen zij dichter tot elkaar en worden een 
steun voor elkaar — De Vara (Ned 1) besteedt in 
Gipsy sound aandacht aan zigeuners en hun muziek 
Laat op de avond knjgen wij nog een Simenon op het 
Vara-programma Maigret en de gifmengers (Les scru
pules de Maigret) waann kommissans Maigret (Jean Ri
chard) het voorgevoel van Xavier Marton, die beweert 
dat zijn vrouw hem zoekt uit de weg te ruimen, voor se
rieus neemt en de zaak gaat onderzoeken Op Ned 2 
zorgt de KRO voor koude nllingen Elke dag leek een 
vakantiedag (When every day was the 4th of juli) is een 
film van de specialist in het thnllergenre Dan Curtis 
(1977) De film begint als een nostalgische jeugdhenn-
nenng, maar ontwikkelt zich tot een beklemmende 
thnller 

Z O N D A G (5 juli) — Simon van Collem prezen-
teert in zijn fllmmagazine Simonskoop Tros (Ned 1) de 
nieuwe James Bond-film (de 12de) „Por your eyes only" 
Hierin speelt Roger Moore voor de vijfde keer de rol 
van geheimagent 007 Hij besteedt eveneens veel 
aandacht aan „Stir Crazy" van Sidney Poitier de zwarte 
akteur die nu zelf achter de camera is gaan staan Hij re
gisseert o a Gene Wilder, Richard Pryor en de Neder
lander Erland van Lidth de Jeude — De produkties naar 
waar gebeurde feiten zijn hedentendage sterk in trek 
Als normale mensen (Like normal people) is gebaseerd 
op een waar gebeurd feit Roger en Virginia zijn twee 
licht geestelijk gestoorden die een verbeten stnjd 
voeren om met elkaar te kunnen trouwen De normale 
(7) mensen proberen hen dit echter met alle middelen te 
verhinderen — De liefhebbers van pianomuziek wor
den njkelijk verwend De Tros brengt een registratie van 
een koncert waann zes bekende pianisten aan zes kon-
certvleugels op hun eigen wijze muziekstukken vertol
ken (Avond der piano's) — VPRO (Ned 2)prezenteert 
de merkwaardige Italiaanse film De Klompenboom 

(L'albero degli Zoccoli) van Erm 
door de BRT uitgezonden werd 
film die voor het Rerum Novarum 
werd Wie toen door die ojsge 
moest kiezen tussen voetbal en c 
heeft gekozen, kan de film vans 
bekijken op Ned 2 

M A A N D A G (6juii)-De 
reeks showprogramma's Oh Bc 
shows waann hedendaagse artie 
jaren 50 brengen In deze eerste 
eer Joe Brown, Alvin Stardus 
Rapport 81, een reeks maatsc 
gramma's van BRT is ook al gel 
gebeurd feit en is verwerkt als e» 
onverwachte dood van zijn mo© 
Paul alleen te staan op de w 
ongewenst kind en zijn vader is a 
Paul wordt opgevangen door een 
en een zwakke maar goedmener 
film, zijn zwanezang die hij een 
maakte. De Reis (II Viaggio) is ge 
van de Siciliaanse schnjver Pirand 
een van de harde, vaak ongesch 
steeds in voege zijn op Sicilie Voli 
weduwe met hertrouwen en 2 
zwager Adnana di Mauro is eei 
een hartkwaal Graaf (Desare Brai 
zich sterk tot elkaar aangetrokken 
sare zijn bloeiende zaak en zijn > 
steek laat om met de hartpatiënte 
de bekendste hartspecialisten te 
uiteindelijk twee jaar Een Napoli 
het verliefde stel met volle teuge 
tijd die Adnana nog rest Met spo 
op Deze film wordt geschraagd c 
no en het spel van twee filmfenom 
de in 1925 in Zuid-Wales als Ricf 
akteur en Sophia Loren die in 19 
haar filmloopbaan begon (Vara, 

D I N S D A G (7jul.)-De u 
(BRT 1) wordt verzorgd door h 
bond en is geheel gewijd aan vak 
denten, eksamens in de vakantie 
wat met de huisdieren*?, enz 
veelzijdigheid als aktnce is vanavc 
mantizeerde biografie van Sarah 
die in het begin van deze eeuw 
was Die legende bouwde zij op v 
en bedden van vooral mannen ui 
Vooral blauw bloed trok haar aai 
de Belgen deden met onder voor 
Zo had de Belgische pnns de Lig 
Sarah Bernhardt (The incredible ! 
sche film van Richard Fleischer 
Jackson, Daniel Massey, Davic 
downstairs), Simon Willems (id), 

W O E N S D A G (8juii)-I 
brengt BRT 1 nog een nieuw< 
Amenkaanse avonturenreeks ron 

2 JULI 1981 



Mi TV-programma's 13 

- 20.27 De familie Bel-
. - 2150 Circus Woe 
i k ) . — 2215 Een andere 
Holland (reportage). — 
n woorden (meditatie). — 
3UWS 

ialse gewestelijke aktuali-
1930 Nieuws - 20.20 

(kwis) - 20.55 Les fau-
e marguerites (dok. serie 
uchtvaarO — 21.50 Face 
lic. Angèle Arsenault 
- 2240 Nieuws. 

era sauvage. De kleuren-
I de tijd (Venezuela, dok j . 
Knokke Cup. 

uws. — 20.15 Telespiele 
- 2100 Aktualiteitenru-
21.45 Dallas (O. - 22.30 
men. - 23.00 Tilman Rie-
3ider (herdenkingspro-
— 2345 Nieuws. 

uws. — 19.30 Der grüne 
iütze(film). - 21.00Heu-

te-journal. — 21.20 De spelende 
mens in een op prestatie genchte 
maatschappij (reportage). 

D 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 Thérèse 
Giehse (portret van een aktrice) 
— 21.15 Percussion Solo (show). 
— 21.45 Panorama. — 2230 Som-
merjazz. — 23.00 Nieuws. 

LLI)C 

19.00 Nieuws. - 19.30 Le cerf-
volant (sp>el). — 20.00 Le pnsonnier 
(fJ. - 21.00 Crainquebille (film). 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.30 Le mystère 
de Saint-Choriu (tv-film). - 21.30 
L'enjeu des partisans (dok j — 
22.45 C'est arnvé è Hollywood 
(dokJ. - 23.15 Nieuws. 

A 2 
1945 L'escargot (spel). — 20.00 
Nieuws. — 20.40 Angoisse (tv-film 
en debat over waarzeggenj). — 
23.30 Nieuws 

F 3 
20.00 Les leux de 20 heures (spel). 

— 20 30 L'auberge du sixième bon-
heur (film) — 23.00 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

15.30 Ronde van Franknjk (repor
tage). - 1720 Axel Nort (fJ. -
18.10 Klein klem kleutertje. - 18 25 
Pierrot (stnp) - 18.30 Chips (fJ. 
— 1922 Uitzending door derden 
(SP). - 19,45 Nieuws. - 2015 
Arnold (fJ. - 20.40 Dodende bijen 
(dok.) — 21 05 Spel zonder gren
zen. — 2225 Puur kuituur., over 
derden (Charles Vergeer over. 
Lou Salome) — 2300 Nieuws 

BRT 2 

20.15 Tijl Uilenspiegel (dok). -
21.00 Knokke-Cup 1981 (reporta
ge). - 22.20 Bela Bartok. 

NED 1 
15.30 Vara's filmklub. - 16.57 De 
film van Ome Willem. — 18.45 
Toeristische tips. — 18.55 Bere-

ili) van Ermanno O lm i d ie o o k al 
nden werd . W e e t j e n o g we l , d ie 
n Nova rum-p rog ramma verp laats t 
)r die o p g e d r o n g e n omwisse l ing 
/oetba l en d e f i lm en v o o r voe tba l 
le f i lm vanavond uiteindel i jk t o c h 

i juli) — D e BRT heef t e e n n ieuwe 
la 's : Oh Boy is een Br i tse reeks 
laagse ar t iesten r o c k s o n g s uit d e 
leze eerste a f lever ing zi jn aan d e 
/ in S t a r d u s t Les Gray , e.a. — 
ïks maatschappel i jk-socia le p ro -
I ook al gebasee rd o p een w a a r 
w e r k t als e e n doku-drama. Na d e 
nn zijn moede r k o m t d e 12-jarlge 

o p de we re ld . Paul w a s e e n 
n vader is al j a ren lang spoor loos . 
in door een w e r e l d v r e e m d e tan te 
goedmenende o o m . — D e Sica's 
d ie hij een jaar v o o r zi jn d o o d 
aggio) is gebasee rd o p een boek 
-ijver Pirandello. D e f i lm behande l t 
ak ongesch reven w e t t e n d ie n o g 
) Sicilië Vo lgens zo 'n w e t kan een 
j w e n en zeke r niet m e t haar 
lauro IS een j o n g e w e d u w e m e t 
3esare Braggi en A d n a n a voe len 
inget rokken. Z o z e e r ze l fs dat C e -
ak en zi jn v r iend in S imona in d e 
lar tpat iente Adr iana e e n reis naar 
cialisten te maken . D e reis duu r t 
Een Napol i taanse a r ts adv izeer t 
vol le teugen te gen ie ten van d e 
s t M e t s p o e d vo lgen zi j z i jn raad 
3schraagd d o o r een s te rk scena-
e f i lm fenomenen: R ichard Bur ton , 
l ies als R ichard Jenk ins g e b o r e n 
3n die in 1950 als 16-jang meis je 
jon . (Vara, N e d . 1). 

ill) — De Uitzending door derden 
r gd door het Humanis t isch Ver -
zijd aan vakant ieper ike len: j obs tu -
de vakant ieper iode; re isbureaus; 
en?, enz — Glenda J a c k s o n s 
: e is vanavond te z ien in d e gero -
van Sarah Bernhardt , de ak tnce 

deze eeuw een levende legende 
NÓe ZIJ o p via schandalen, tea ters 
I mannen uit de hoogs te kr ingen, 
ok haar aan (en omgekee rd ) . En 
onder voo r hun Franse kol lega's 
j n n s de L igne een k ind me t haar. 
incredible Sarah) is een biograf i -
d Fleischer (1976) me t G lenda 
5sey, Dav id Lang ton (Upsta i rs , 
/ i l lems ( ld ) , e.a. (BRT 1) 

(8 julO — In deze z o m e r p e n o d e 
een n ieuwe reeks Chips, een 
ïnreeks rond t w e e gemotor izeer -

d e pol i t ieagenten. — D e af lever ing van de reeks 
na tuu rdokumen ta l res Op zoek naar... (In search of..J 
gaat o v e r d e g e v r e e s d e d o d e n d e bi jen (Kil ler Bees) 
(BRT 1). — A c h t e r d e f iguur van Tijl Ui lenspiegel s taan 
n o g s teeds heel w a t v raag tekens . In Tijl Uilenspiegel, 
e e n dokumen ta l re o p BRT 2, w o r d t g e p r o b e e r d enke le 
v ragen r o n d deze legendar ische f iguur te bean twoor 
den . — N O S (Ned . 1) heef t enke le in teressante pro
g ramma 's o p d e rol . 0 .a. : De menseneter (De r M e n -
schen f resser ) , e e n Du i tse tv- f i lm o v e r rare gebeur ten is 
sen r o n d e e n Du i tse p rov inc ies tad . D e laatste ja ren zi jn 
hier enke le k inderen spoo r l oos v e r d w e n e n . He t laatste 
k ind da t ve rdw i j n t is e e n t ienjar ig meisje. D e bevo lk ing 
beg in t t e d e n k e n da t een seksman iak aan 't w e r k is. 
O n d e r d r u k van d e sensat iepers en d e pub l ieke opin ie 
beg in t d e poli t ie e e n d iepgaand o n d e r z o e k : e r m o e t in 
d e ko r ts t moge l i j ke t i jd e e n dader g e v o n d e n w o r d e n . 
Langzaam maar zeke r sluit het ne t z ich r o n d W i lm Reln-
hardt , e e n z o o n uit e e n b e k e n d e famil ie, d ie in de s tad 
b e k e n d staat als een „ rare vogel" . - — Na het n ieuws be
gint d e N O S m e t d e Br i tse r e e k s ove r he t b loed ige 
konf l ik t in Noord- le r land : De Ierse kwestie 

D O N D E R D A G eg juW - D e T R O S b rach t al 
ee rde r de reeks TV-f i lms naar scenar io 's van de 
Amer i kaanse suksesauteur J o h n Cheever . O p BRT 1 
k o m t v a n a v o n d d e 2de a f lever ing : De Hordenloper, 
o v e r e e n onvo lwassen bankbed iende d ie maar geen 
p romot ie m a a k t Indert i jd w a s hij een goe ie horden loper . 
N u is hij n o g kons tan t bez ig me t d e spo r t en zi jn kond i -
tie. Da t z i jn dan ook zi jn en ige interesses. Z i jn v r o u w 
leef t onde r tussen lust ig b o v e n hun s tand. D e situatie 
w o r d t p rob lemat isch . W a n n e e r d e v r o u w uit gaat 
w e r k e n , d a a r e n b o v e n n o g me t sukses , b reek t in d e fa
milie het konf l ik t openl i jk open... ( D e verha len van 
Cheeve r ) . — D e f i lm Noorderlicht (No r the rn l ights) is 
o o k al gebasee rd o p w a a r g e b e u r d e fe i ten : W i n te r 1915 
in Noo rd -Dako ta . D e i n g e w e k e n boeren , voora l Skand i -
naven , d ie in N o o r d - D a k o t a als k leine boer t jes d o o r de 
landeigenaars u i tgebui t w o r d e n , beg innen z ich te roe
ren. (Vara , Ned . 2). 

V R I J D A G (10 juli) - De raafCThe raven) is een 
kom ische gr iezel f i lm van Roger G o r m a n (1963) die het 
bek i j ken w a a r d is. Ergens o p e e n kastee l w o o n t een 
tovenaar d ie mensen in d ie ren kan ve randeren . Hij 
w o r d t d o o r een kol lega- tovenaar u i tgedaagd. Het ver
loop van d e st r i jd Is verbi jsterend.. . ( M e t V incen t Pnce, 
Peter Lor re , Bor is Karioff , Jack N icho lson. BRT 1). — 
O p Ned . 2 draait de T ros o o k een f i lm. De vloek van ko
ning Toetanchamon (The cu rse o f K ing Tut 's Tomb) van 
Phihp Leacock (1980), me t Eva Mar ie S a i n t Robin Ellis, 
R a y m o n d Burr, W e n d y Hiiler, e.a. He t is het verhaal van 
a rcheo loog H o w a r d (Darter en zi jn r i jke f inancier L o r d 
Ca rna rcon , die na zes jaar v ruch te loos zoeken naar het 
kon ingsgra f in Egyp te o p het punt s taan o m hun 
pog ingen o p te geven . W a n n e e r n ieuw bewi jsmater iaa l 
g e v o n d e n w o r d t beg innen zi j hun opzoek ingen op 
n ieuw. O n d a n k s de v loek die zou rus ten o p het graf en 
o n d a n k s de voorspe l l ingen van d e he lderz iende pr inses 
V e l m a die Lo rd Ca rna rvons d o o d voorspe l t indien hij 
het r iskeer t te rug te keren.. 

boot — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.30 Oogst in beeW — 
19.50 De menseneter (thnller) — 
21.37 Nieuws. - 21 55 De Ierse 
kwestie (dokJ — 22.52 Nieuws. 

NED 2 

1857 Nieuws. - 1859 De school
krant (fJ — 19.25 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws - 2027 Socutera 
— 2032 (Countdown (pop). — 
22 55 Veronica's agenda — 23 07 
Nieuws. 

RTB 1 

20.10 Een leven in het paradijs, bij 
de Toradja in O le t i es (dokJ — 
21.05 Jeux sans frontières. — 
2235 Nieuws en weerbericht 

RTB 2 

1830 Ovemame van RTB 1 -
2005 Iran. door alle winden (dokJ. 
- 21 00 Knokke Cup. 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Spur in die 
Vergangenheit (tv-film). — 21 45 
Bilder aus der Wissenschaft (dokJ 
— 22.30 Tagesthemen 

ZDF 
1900 Nieuws. — 1930 Eine 
schwere Entscheidung (jeugdfilm). 
— 20.15 Uit het ekonomisch leven. 
- 21.00 Heute-Journal - 21.20 
Vegas (fJ - 2210 Treffpunkt 
Ü-Wagen R. - 2240 Barfuss 
durch die Holle (fJ. — 005 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Bremerha-
ven (dokJ - 2145 Handel in 
vnjetijd (dokJ. - 2230 Mit stahl-
harter Faust (westem). — 23.55 
Nieuws. 

LUX. 
19.30 Le cerf-volant (spel). - 19 55 
RTL-flash - 20.00 Hit-parade -
21.00 Alleluia et Sartana. fils de . 
(western) 

F 1 

1950 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 2030 Chambre 
17 (tv-film). - 2210 Londen, het 
Engelse platteland, en Virginia 
Woolf (portret) — 2250 De paar
den op het San Marco-plein van 
Venetië (dokJ — 2320 Nieuws 

A 2 

19.20 Giewestelijke aktualiteiten. — 
1945 L'escargot (spel) — 2000 
Nieuws — 20 35 Les plaisirs de ITIe 
enchantéé (toneel) — 2335 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD 
— 2030 Une fugue a Vénise (tv-
film). — 2200 Nieuws 

Donderdag 

BRT 1 

13 30 Ronde van Frankrijk Repor
tage — 1835 Rondomons — 
18.57 Uitzending door derden 
(CVP) - 1945 Nieuws - 2010 
Met zicht op zee (praatshow) — 
2050 Panorama - 21 50 Horden-
lopen (tv-film) — 2245 Nieuws 

BRT 2 

2010 150 jaar Belgen (dokJ -
20.50 Knokke-cup 1981. - 2210 
Première 

NED 1 

1530 Te licht gewicht (stnp) — 
1540 Cap au Nord (dok over 
zeilen) - 1855Bereboot — 1900 
Wollies wereld — 1905 Lucy en 
mr Mooney (f J — 19 30 De dieren 
van India (dok) — 19 55 De familie 
Bellamy (fJ - 2045 The streets of 
San Francisco ( f ) - 2137 
Nieuws. — 21 55 Cosmos (dokJ — 
2250 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws — 18.59 Anoop en 
de olifant (jeugdfilm) — 2000 
Nieuws — 2027 Vreemde vogels 
(fJ — 2052 Achter het nieuws — 
2130 Noorderiicht (film) - 2310 
Nieuws 

RTB 
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten — 1930 Nieuws - 2005 
Autant-savoir (geneeskrachtige 
planten) — 20.30 Sept hommes a 
l'aube (film) — 2210 18de Festival 
de la chanson Frangaise a Spa — 
2310 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws - 2015 Politische 
Waffe Hungerstreik (reportage 
over N-Ierland) — 21 (X) Japan 
(reportage) — 22 30 Tagesthemen 
- 2300 WK Schermen - 2330 
Sergei Rachmaninoff (koncert) — 
000 Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws - 19.30 Vanété, 
variété (show) — 21.00 Heute-
journal. — 2120 Kennzeichen D 
— 22 05 Es IS kalt in Brandenburg 
(tv-spel) — 005 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Der Ver-
bannte (film) — 21 45 Franz-Schu-
bert (symfonie B-dur) — 2220 
Hilfe, die Deutschen kommen 
(over toerisme) 

LUX. 

1900 Nieuws - 1930 Le cerf-
volant (speO — 20 00 Super-Jaimie 
(f J — 21 00 Le tigre se parfume a 
la dynamite (avonturenfilm) 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Anthelme 
Collet (fJ - 21 30 1925 (dokJ -
2225 La découverte (kortfilm) -
22.45 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Caroline 
chéne (film) - 2205 L'Atelier de la 
chanson (show) — 2310 Nieuws. 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La nuit Améncaine (film) 
- 2210 Nieuws 

Vrijdag 

BRT 1 
1600 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 1830 Knikkie (O - 1845 
Klem, klem kleutertje — 1900 Po-

B o r i s Kar io f f , Pe te r Lo r re en 
V i n c e n t P r i ce net jes r o n d de 
b e t o v e r d e raaf in Roger Ger
mans kom ische gnezel f i lm 
D e Raaf (1963) BRT I, v r i jdag 
10 juh, o m 20 u 15) 

peye - 1907 Uitzending door 
derden (KTRO) - 1945 Nieuws 
- 2015 De Raaf (tnller) - 21 40 
De mens en zijn werk (dok) — 
22.35 Zomeragenda — 23.05 
Nieuws 

BRT 2 
20.15 WIJ. Heren van Zichem (f). — 
21.05 Knokke-Cup 1981. - 22.15 
Dzjin (programma rond Kris De 
Bruyne) 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19 30 Nieuws - 2005Le 
Francophone d'Or (kwis) — 20.35 
Les nouveaux pap>es (dok) — 
21.35 18ième Festival de la chan
son frangaise a Spa — 2235 
Nieuws 

NED 1 

1855 Bereboot - 1900 Donald 
Ducks hondenwassenj — 1905 
Charlie's Angels (O — 19.55 De 
vloek van koning Toetanchamon 
(tv-film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Krabbe en Albert (talkshow) — 
2245 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 18.59 Dr Snug
gles — 1905 De dukes uit Haz-
zard (O - 2000 Nieuws - 2027 
Dallas (f) - 21 15 Babbelonie 
(praatspel) — 2150 Aktueel en 
informatief — 22 35 Gier en anje
lier (O - 2300 Vegas (f) - 2255 
Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Rose Bernd 
(film) — 2150 Rusmmus (over 
ondememmgen) — 2230 Tages
themen - 2300 Die Sportschau 
- 2325 Ein shenff m New York 
(f) - 040 Nieuws 

ZDF 

19.00 Nieuws - 1930 Auslands-
joumal - 2015 Derrick (O. -
21 15 Politiek en kaas (humor) — 
2200 Heute-joumal - 2220 As-
pekte (kuituur) — 23 05 Leben im 
Schloss (film) — 030 Nieuws 

D~3 

2000 Nieuws. - 2015 Norton 
lectures Leonard Bernstein in Har
vard (reportage) 

LUX 

1900 Nieuws - 1930 Le cerf-
volant (speO - 2000 Le Saint (f) 
- 21 00 La bataille des sables 
(oorlogsfilm) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 La force du 
destin (opera naar Angelo Perez) 
- 2345 Nieuws 

A~2 

1945 Léscargot (speD — 2000 
Nieuws - 2035 L'age d'Or (f) -
2140 Apostrophes — 2300 
Nieuws — 2310 Le tombeur de 
ces dames (film) 

F 1 
20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 Les peuphers de la 
pretentame (O. — 22.30 Nieuws 
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De Bretonse abbé Perrot (1877-
1943) stichtte in 1905 „Bleun 
Breug", een vereniging waarin ka-
tolicisme hand in hand ging met 
strijd voor de Bretonse taal en 
kuituur. 
Als Gantois in 1925 in kontakt 
komt met Perrot, is er heel wat be
weging in het Bretonse regionalis-
tische kamp en ook in „Bleun 
Breug". Een nieuwe groep „Breiz 
Atao", pleit resoluut voor het Bre
tonse nationalisme en de Gods-
vredegedachte tussen gelovig en 
niet-gelovig. Mede onder invloed 
van een jong medewerker, pries
ter Madec, gaat nu ook „Bleun 
Breug" in nationalistische richting 
en poogt dat met het katolicisme 
te verzoenen. 
Zoals ook in Vlaanderen zo dik
wijls IS gebeurd, volgt nu een tik 
van een bisschoppelijke kromstaf. 
Perrot onderwerpt zich en vaart 
met „Bleun Breug" weer de oude 
koers Madec niet Die zet zijn 
ideeèn van een katoliek nationalis
me verder in een nieuwe bewe
ging „Adsao", terwijl uiteraard 
Mordrel en Debauvais ook door
gaan met „Breiz Atao" 
Jean-Marie Gantois onderhield 
kontakten met allemaal Zijn brie
ven vertrekken uit zijn geboorte
dorp Waten, of uit Rijsel, zowel 
tijdens als na zijn seminanetijd, of 
ook uit Metz, waar hij in 1927 en 
1928 zijn legerdienst deed, biblio-
tekaris was van de „Cercle des 
Officiers" en zijn vele vrije tijd 
goed gebruikte om zijn kontakten 
met Bretonse, Provengaalse, maar 
vooral Elzasser regionalisten te 
intensiveren Hij beleeft er de 
spectaculaire akties van en tegen 
de Elzasser nationalisten die een 
berucht proces tegen hen zien 
inspannen en het even later bele
ven dat dne van hun medestan
ders, in de gevangenis gezet op 
beschuldiging van verraad aan de 
Franse staat, tot parlementair ver
kozen worden Deze geschiedenis 
zou zich kort daarop bij ons in 
Vlaanderen herhalen met de in
drukwekkende Bormsverkiezing 
en nog in 1981 in Noord-lerland, 
met de verkiezing van Bobby 
Sands. 

Gantois heeft Perrot leren kennen 
op een kongres van „Bleun Breug" 
In 1925 waar hij de kans kreeg om 
een indrukwekkend rapport over 
Frans-Vlaanderen voor te dragen. 
De Robeekse industrieel, Achilles 
Glorieux, had ervoor gezorgd, en 
zou dat later nog meermaals doen^ 
dat de 21-jarige seminarist niet om 
financiële redenen moest afzien 
van een reis naar het verre Bre-
tagne. 
Van dan af getuigen de brieven 
van Gantois aan Perrot van een 
verrassende rijkdom: vergelijkin
gen tussen Bretonse en Frans-
Vlaamse toestanden, de relatie 
tussen geestelijken en leken, tus
sen katolieken en ongelovigen, 
tussen kulturele en politieke aktie, 
tussen nationalistische beweging 
en katolieke aktie. Op dat moment 
speelde overal de lagere klerus 
nog een overwegende rol in deze 
bewegingen. Gantois zag heel 
snel het eenzijdige en het gevaar 
van deze toestand. Hij pleitte onaf
gebroken voor het inschakelen 
van leken, tot in de leidende funk-
ties, wat hij zelf ook spoedig in de 
praktijk omzette en wat hem niet 
belette achter de schermen de 
motor te blijven en het werk van 
drie vnjgestelden tegelijk te ver
richten. 

De laatste brief van Gantois aan 
Perrot dateert van oktober 1943, 
enkele weken voor de moord op 
Perrot, begin december 1943. 
De brieven van 1932 tot 1940 zijn 
jammer genoeg met bewaard ge
bleven. Maar wat hier gepubli
ceerd IS, maakt het mogelijk zich 
een beeld te vormen van wat 
Gantois voorstond. 

De Bretonse brieven 
van J.M. Gantois 

Een geschiedenis van de Vlaamse Beweging en het regiona-
llsme in Frans-Vlaanderen, is ondenkbaar zonder de naam 
van priester Jean-Marie Ganto/s (1904-1968). Vanaf de jaren 
twintig, en zelfs tot de jaren zestig, heeft hij een niet aflaten
de werkzaamheid aan de dag gelegd. Ook na enkele jaren 
gevangenis na de Tweede Wereldoorlog, werd hij opnieuw 
aktief, ook al vond hij toen heel wat minder weerklank. 

Het Is van groot belang, vooral voor de meest intense 
Gantoisjaren (1924-1944), dat in de Gantoisbiblioteek of „Bi-
blioteek van de Franse Nederlanden" aan de Kulak, alles 
verzameld wordt wat betrekking heeft op het regionalisme 
en de Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen. Jammer 
genoeg zouden de archieven (niet de biblioteek) van 
Gantois na diens dood vernietigd zijn. Dr. Eric Defoort, his
toricus en bibliotekaris van genoemde biblioteek, is erin ge
slaagd bij een aantal korrespondenten van Gantois diens 
brieven op te sporen. Die van Gantois aan de Bretonse 
priester Jean-Marie Perrot, 18 in het totaal, zijn thans 
gepubliceerd in het jongste jaarboek Der Franse Nederian-
den", editie 1981 (adres: Stichting Ons Erfdeel, Murisson-
straat 160, 8530 Rekkem, prijs: 700 fr.). Dit Jaarboek zet 
hiermee een gelukkige traditie voort van publikatie van 
uitermate Interessante dokumenten. 

In tegenstelling met de meeste 
van zijn Frans-Vlaamse tijdgeno
ten, keek Gantois wel degelijk 
over de grenzen van de Frans-
Vlaamse Westhoek. De Frans-
Vlaamse beweging moest gezien 
in het geheel van de heropleving 
van de minderheidsnationaliteiten. 
Met deze bewegingen in Bretag-
ne, Elzas-Lotharingen en de Pro
vence (nu zegt men meestal Oksi-
tanie) dienden nauwe kontakten 

en waar mogelijk ook samenwer
king tot stand te komen, om de be
weging meer stootkracht te ge
ven 
Deze bneven en de vaak uitvoeri
ge annotaties illustreren voortref
felijk hoe de Frans-Vlaming Gan
tois zich daar persoonlijk voor 
heeft ingezet 

Erik Vandewalle 
— Jaarboek 0« Franse Nederlanden 1981. 

Uitg. „Ons Erfdeel*, Murissonstraat 160, 
8530 Rekken), 700 fr. 

De Verenigde Staten van Amerika 
Drie kapellen in de Baronie van Breda 

De Verenigde Staten van Amenka 
die zowat 200 jaar geleden onaf
hankelijk werden, vormen samen 
een groots en wonderlijk land. 
„The biggest in the world" is een 
gemeenplaats waarmee men deze 
jonge expansieve beschaving, die 
haar stempel op de wereld ge
drukt heeft doorgaans prijst bij 
gebrek aan een kompliment voor 
eerbiedwaardige ouderdom. Onze 
lage landen bij de zee hadden al 
een lange geschiedenis achter de 
rug toen de Amenkaanse nog 
moest beginnen. In de baronie van 
Breda, bij voorbeeld, tref je drie 
kapellen aan, waarvan de oudste 
gesticht werd in 1468, de „jongste" 
beide in 1518. Over de historische 
achtergronden bij deze religieuze 
bouwwerken is een en ander op 

te steken uit de brochure van een 
driemanschap. Over de Verenigde 
Staten gaf de Parijse Librairie La-
rousse een groot boek uit waar
aan heel wat meer mensen mee
werkten en dat nu in het Neder
lands is vertaald. 

Drie kapellen in de Baronie van 
Breda is het derde in een serie ge-
illustreerde boekjes, telkens op 
het formaat 20 x 20 cm, over reli
gieuze bouv^w/erken. De eerder 
verschenen i immers zijn gewijd 
aan Taizé en de Nieuwe Kerk 
Amsterdam. Biezonder fraaie 
zwart-wit fotc's en tekeningen il
lustreren dit derde nummer dat 
het eerste een deel van het werk 
in twee delen omvat en waarvan 
de stadsarchivaris van Breda, dr. 
FA. Brekelmans. de eindredaktle 
op zich heeft genomen. Hij 
schreef in dit deel de bijdragen 
over de St-Jacobskapel in Galder 
en de St-Hubertuskapel In Strij-
beek. Gerard van Herpen be
steedde aandacht aan de St-An-
nakapel te Heusdenhout Hans 
Luyten maakte de foto's en ver
zorgde de vormgeving van het 
werk dat een oplage heeft van 
1.500 eksemplaren. 

Het album gewijd aan de Verenig
de Staten verscheen in de Larous-
se Landenserie. Het is een lees- en 
kijkboek waarin door diverse me
dewerkers op encyclopedische 
wijze verteld wordt over de land
schappen, het verleden, het he
den, de grote trekpleisters, het 
dagelijkse leven, de tradities, de 
vakantie, kunst muziek, film en 
literatuur van de Verenigde Sta
ten. Hoogst zeldzaam zijn de blad
zijden waarop geen illustraties 

voorkomen. Deze massa illustra
ties bestaat voornamelijk uit foto's 
in kleuren van het dagelijkse of at-
traktieve leven in het land van 
Uncle Sam, maar ook foto's van 
schilderijen en beelden uit films 
verlevendigen de Informatieve 
teksten. Een register achteraan in 

het boek vergemakkelijkt het op
zoeken van de gegevens. 

Jan Van Bossuyt 
FA Brekelmans, G. Van Herpen, H. Luyten, 
Drie kapellen in de Baronie van Breda • 
1980 • Boekmakerij/Uitgeverij Luyten, Am
stelveen - 60 bizn. 
Verenigde Staten. • 1980 - Heideland-Orbis 
NV, Hasselt (Belgi«)/Scheltens & Giltay 
BV, Utrecht (Nederland) - 160 bIzn. 

„Dichtersbij" 

De poëzie in Vlaanderen 

en Nederland na 1945 

Op de meeste middelbare scho
len krijgt de moderne poëzie 
doorgaans heel weinig aandacht 
Een van de belangrijkste oorza
ken van deze leemte is wel, dat 
de leraar zelf onvoldoende ver
trouwd is met dit deel van de poë
zie. De leraarsopleiding besteedt 
er dikwijls weinig aandacht aan, 
de handboeken bieden weinig 
houvast de metodiek is niet dui
delijk omlijnd. Daarom plant het 
Poëziecentrum Gent in samen
werking met de Leuvense werk
groep voor poëzie-onderricht 
(KU Leuven) „Dichtersbij", een 
lessenreeks over de Nederlands
talige poëzie na 1945 De cyclus 
behandelt vier onderwerpen: de 
vijftigerspoëzie, de nieuw-realisti
sche poëzie, poëzie en beeld, de 
poëzie van de jaren zeventig. 

Naast een summiere teoretische 
uiteenzetting die ingaat op de 
geschiedenis en de kenmerken 
van de poëzie uit de genoemde 
periodes, zullen de sessies be
staan uit doe-momenten waarin 
door middel van poëzie uit de 
verschillende periodes. 

De kursus wordt geleid door de 
Leuvense werkgroep voor poë
zie-onderricht De lessen hebben 
plaats op 19 en 26 septemtjer en 
3, 17 en 24 oktober 1981, van 
9 u. 30 tot 12 u. 30 in V2.w. Poë
ziecentrum, St-Kwintensberg 
65a, te 9000 Gent Telefoonnum
mer. 091-2522.25. De werkgroep 
kan uit max. 20 personen be
staan; hét inschrijvingsgeld be
draagt 1.500 fr., tekstmappen in
begrepen. 
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Jan Boon 
of Louis-Paul De Uchte? 
Dat Louis-Paul Boon een monu
ment verdient, zal niemand open
lijk betwisten. Er zijn er die dat 
heimelijk in hun binnenste wél 
doen, maar zij hebben ongelijk. 
Boon was een groot auteur. Niet 
de kleine bladzijden en de kleine 
boekjes — klein in de figuurlijke 
zin van het woord — die hij 
inderdaad heeft geschreven, be
palen zijn oeuvre. De grote wer
ken (ik reken daar in de eerste 
plaats ook „Mijn kleine oorlog" bij) 
behoren blijvend tot onze litera
tuur. 

Dat het monument te Aalst moet 
komen, staat boven twijfel. Wei
nig auteurs werden zo sterk geïn
spireerd door hun geboortestad 
als Louis-Paul Boon. De bewogen 
sociale en politieke geschiedenis 
van Aalst de hoofdfiguren die 
daarin een rol hebben gespeeld 
vormen het tema van enkele van 
zijn belangrijke boeken. De literai
re waarde ervan is vaster dan de 
historische. Dat vermindert 
Boontjes verdienste niet: hij was 
een artiest en geen historicus. 
Het eigenlijke en meest konstan
te hoofdpersonage in zijn werk is 
het volk van Aalst het gewone 
volk zoals het reilde en zeilde, niet 
geïdealizeerd maar met geweldig 
veel begrip en liefde en opstandi
ge deernis beschreven. 

Men kan het rustig oneens zijn 
over het feit of Jan de Lichte de 
aangewezen figuur is om Boon
tjes nagedachtenis te eren. 

Niet iedereen die het daarmee 
oneens is, moet uitgekreten wor
den voor een achterlijke reaktio-
nair. Ikzelf kan het daar wél eens 
mee zijn, o.m. omdat Boontjes 
Jan de Lichte een andere is dan 
de historische. Ik heb destijds „De 

VTB's 
tweejaarlijkse prijs 
voor de humor 
Alle Vlamingen, waar ze ook wo
nen, kunnen aan de wedstrijd 
deelnemen, met een onbeperkt 
aantal inzendingen. Gevraagd 
worden „kartoens", humoristische 
tekeningen, spotprenten, zonder 
verklarende tekst die nog niet 
werden tentoongesteld noch ge
publiceerd. 

Onderwerp: Het verkeer, vanaf de 
voetganger, de fietser, de motor-
fietser, de automobilist de vliege
nier, tot de aeronaut 

De goed verzorgde inzendingen 
moeten ten minste 30/40 cm 
groot zijn en klaar om op te han
gen. Ze mogen ondertel<end zijn. 
Op de rugzijde dient te worden 
vermeld: naam, schuilnaam en 
adres. 
Prijzen: 1. 20.000 fr. en een gou
den penning; 2. 15.000 fr. en een 
zilveren penning; van de derde tot 
en met de vijfde prijs: 5.000 fr. 
De tekeningen moeten vóór 15 
december, behoorlijk verpakt niet 
opgerold, gezonden worden naar 
het bondsgebouw van de VTB, 
Sint-Jakobsmarkt 45, 2000 Ant
werpen, of mogen afgegeven wor
den vóór 10 december, in een van 
onze 20 andere kantoren. 
Een bevoegde jury doet uitspraak 
vóór zaterdag 9 januari 1982, dag 
waarop de tentoonstelling van de 
bekroonde en de geselekteerde 
kartoens wordt geopend in de 
Hendrik de Braekeleergalerij, Sint-
Jakobsmarkt 45,2000 Antwerpen. 

bende van Jan de Lrchte" met 
plezier gelezen. En ik heb me de 
moeite gegeven om, naar aanlei
ding van de polemieken, het boek 
terug ter hand te nemen. 

Jnderdaad, ze hebben bestaan, de 
grauwe mensen van het arm 
Vlaanderen waaruit Jan de Lichte 
werd geboren, zoals Boon hen 
beschreef: „Gehoond en gemar
teld, is over hun naar de grond 
gebogen gelaat een valse en 
wrede trek komen te liggen. 
Maar als ze dat gelaat naar U 
oprichten ziet ge toch slechts 
de onoverkomelijke angst Zo 
zijn zij wreed, maar laf. En Jan de 
Lichte, met zijn stoute woorden 
over wat weten ze allemaaL 
over opstand misschien, vereni
ging, openlijke gevechten met 
de Franse soldaten, brutale dief
stallen bij allen die in deze don
kere tijden veel geld verdienen, 
en munt weten te slaan uit de 
honger van gans een volk. Neen, 
daar moeten ze niets over horen. 
Laat hen liever voort met de 
bedelzak langs de wegen lopen, 
hun mutske aflangen en aan hun 
paternoster zabberen, om hun 
verschrokte korst brood te ver

dienen". Dat was het volk waaruit 
Jan de Lichte zijn bende samen
stelde „om van dat allegaartje 
Iets te maken, dat het aanschijn 
van Vlaanderen veranderen 
moet". .Zij. de misvormden, de 
onterfden en uitgestotenen, die 
leefden van de kruimels en de 
luttele aalmoezen" zouden de 
meesters worden, geleid door 
„een vreemde, verbitterde man". 
Jan de Lichte. 

Boontjes personage staat van de 
historische bandiet uit Velzeke 
even ver af als Charles de Cos
ters' personage van de legendari
sche Uilenspiegel. Mij lijkt het 
aanvaardbaar dat Boon vereeu
wigd wordt in een figuur uit zijn 
werk, die alle deugden en on
deugden van het kleine Vlaamse 
volk in donkere tijden symboli-
zeert 

Dit gezegd zijnde moet mij van 
het hart hoezeer ik betreur, dat 
de kwestie van Boons monument 
verworden is tot attraktie op de 
politieke kermis. Met de gemeen
teverkiezingen in het zicht lijkt het 
er wel op, of men wil ons te Aalst 
straks doen stemmen vóór of 
tégen Jan de Lichte! De beeld-

houwer, die tussen haakjes al aan 
het monument werkte vooraleer 
er sprake was van bestelling, 
meent niet alleen een gepep>erde 
prijs maar daarenboven ook nog 
de plaats voor het standbeeld te 
moeten bepalen. Sommige hard-
loopse promotoren, die van Aalst 
niets gezien hebben behalve mis
schien een zondagse Karnaval-
stoet schrijven ons voor dat we 
de „Zwarte Man" zouden moeten 
verhuizen, het standbeeld van 
Dirk Martens. 

Deze hoogvliegers mogen zich 
spiegelen aan de wijze, waarop 
destijds het monument voor pas
ter Daens tot stand is gekomen: 
bijeengeschooid uit de grote en 
vooral kleine giften van Aalsterse 
volksmensen, gemaakt door een 
artiest die er veel liefde aan be
steedde maar weinig wind over 
maakte, overgedragen aan de 
stad om er naar goeddunken een 
plaats voor te bepalen. 
Louis-Paul Boon verdient beter 
dan het slechte spektakel dat 
thans opgevoerd wordt door zijn 
al te heetgebakerde CVP-vergui-
zers of SP-verdedigersl 

Jan Caudron 

Miek en Roel in 't nieuw 
Met de eenvoudige maar zinnige 
titel „in 't nieuw" pakte het Gents 
kleinkunst-echtpaar Miek en Roel 
met tien liedjes de jaren tachtig 
aan. Een plaat waar je rustig de tijd 
voor moet nemen omdat het even 
wennen is. Geen halfzachte klein-
kunsttonen meer uit de „Jij en ik"-
periode, weg van de retrorock uit 
de „tijd van de rock 'n' roll" waar 

vooral Roel een boontje voor 
heeft Dit bewees hij vorige maand 
nog maar eens met zijn vierdelige 
TV-reeks waarin hij een prachtig 
overzicht maakte van wat rock 
ooit was en nog is. Het medium 
film was daar een dankbaar middel 
voor. Als medewerker aan de 
dienst Kunstzaken (BRT) was hij 
er ook de meest geschikte figuur 

voor en zijn eigen muzikale verle
den was een stevige achtergrond. 
Maar terug naar de eljDee. Van bij 
het inleidende „Dag en nacht" 
wordt het vlug duidelijk dat ge
zocht is naar een aktueel klinken
de aanpak. Van swingende funk-
beat over zachte popsong naar de 
hen verwante luisterliedjes. Opval
lend is wel dat ze meer dan voor
heen in afwisseling solo-zingen, en 
de duetjes samen eerder bedoeld 
zijn om het refrein meer stevigheid 
te geven. Walter Ertveldts verta
ling van Spnngsteens „Fabriek" 
mag er zijn, terv»rijl „Misschien" — 
op tekst van Niki Bovendaerde — 
muzikaal zo Angelsaksisch klinkt 
dat het internationale allures heeft 
Met afsluiter „Blijf bij mij" — even
eens op tekst van Walter Ertveldt 
— zijn dit nummers die Roel als 
liedjesmaker en zanger tot eer 
strekken. Andy Fairwathers „Oh 
Shana" is een gezellige meezinger 
die wat aan overtuigingskracht 
mist Maar in „Mijn liedje", een 
pareltje van Janis lan in vertaling 
van Joost Nuisl is Miek op haar 
best: een stijl die ze met haar 
stemgeluid beslist aankan. Maar 
ook in het funky-ritmische „Tussen 
de lakens" voelt ze zich goed. 
Een titel als „Naar Amerika" lijkt bij 
onze ex-kleinkunstenaars „in" te 
zijn, en het gitaarwerk van Erik 
Melaerts past sfeervol bij de sfeer 
van de tekst. Kortom een plaat die 
beslist onze aandacht verdient 
Haalt ze ais Vlaamse luisterplaat 
niet het peil van bij voorbeeld de 
laatste Jan de Wilde, dan mag ze 
er zijn en zal ze velen verblijden. 
Een prettige hernieuwde kennis
making dus met Miek en Roel „in 
't nieuw", (op Vogue ref ASVB 
2011). 

Ondertussen zijn Kns De Bruyne 
en Leuvenaar Big BUI terug uit 
Amerika en waren samen te gast 
voor een televisieoptreden waar
bij ze ook enkele engelstalige 
nummers brachten. 
De show komt wellicht nog deze 
zomer op het kleine scherm Uitkij
ken dus' Sergius 
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De klubkas is leeg 
Met de vorige zaterdag gehouden jaarlijkse algemene vergadering 
trok de Belgische voetbalbond een streep onder het seizoen 1980-
1981. 
Een triomfantelijk jaar was het voor de voetbalsport zeker niet. Daar
voor werd het huis te vaak overhoop gezet. Al vroeg in het seizoen 
werd de rechtsbedeling binnen de bond in vraag gesteld. Speler 
Verheecke (van RWDM) werd verhinderd zijn beroep — hij is 
profspeler — uit te oefenen. Voorbijgestreefde administratieve 
reglementsbepalingen verplichtten hem tijdelijk naar Zwitserland uit 
te wijken. Nadien kreeg doelman J.-M. Pfaff de hoofdrol toegewezen 
in een aflevering van de TV-serie „Beschuldigde sta op". Alsof het al
lemaal nog niet volstond werden daar na afloop van het kompetitiege-
beuren nog de transferrei Renquin en drie omkoopschandalen aan 
toegevoegd. 

Men keek bijgevolg met enige 
nieuwsgierigheid uit naar de alge
mene vergadering vt/aarin „de ba
sis" normaliter aan het woord mag 
komen. Maar het voetbalparle-
ment verschilt in niets van de 
wetgevende vergadering enkele 
straten verderop. De massa (de 
parlementariërs) volgt gedwee de 
leiders (de partijen) die in de loop 
van het seizoen de macht verde
len en de betwiste zaken „rege
len". Er wordt nog enkel stilzwij
gend (of desnoods met handge
klap) ingestemd. 

Ket laatste woord wordt ook hier 
door Tindemans, ekskuseer, 
bondsvoorzitter Wouters uitge
sproken. De omstreden bondslei
der pakte anders uit met een fel 
opgemerkte toespraak. Hij ging 
eindelijk de managers te lijf. Hij 
wees op de ongezonde en (le-
vens)gevaarlijke, ver doorgedre
ven sponsoring en commercialize-
ring binnen de voetbalsport. Hij 
vergat er evenwel aan toe te 
voegen dat hij en zijn medebe
stuurders dergelijke evolutie heb
ben mogelijk gemaakt en zelfs 
bevorderd In dit verband volstaat 
verwijzing naar de tribulaties met 
de vertegenwoordigende ploegen. 
Zo ruilden de witte Rode Duivels 
(of is het omgekeerd?) Adidas in 
voor Admiral. Wij vermoeden dat 
het hier om meer ging dan om de 
kleurschakeringen van een shirt. 
Verder slaagden de bondsbonzen 

erin de Olympische ploeg te laten 
„renderen" met „medewerking" 
van het Gemeentekrediet en van 
de televisie. Over de bijgevoegde 
banden publiciteit (rond het veld) 
bij wedstrijden ingericht door de 
voetbalbond spreken wij dan nog 
niet. 

Maar dat bedoelde de bondsvoor
zitter natuuHijk niet. Hij spuugde 
(terecht) zijn gal uit in de richting 
van de managers, de spelersma
kelaars, die de klubkassen leeg 
roven. Wij deden dit al eerder. 

Maar de bondsvoorzitter zou mis
schien best zijn naaste medewer
kers (Petit, D'Hooghe, Vanden-
stock e.a.) even apart nemen en 
hen de levieten lezen. Want het 
zijn precies deze heren die de 
„dieven met hemd en das" de hand 
boven het hoofd houden. Natuur
lijk is de prijzenspiraal de grens 
van de waanzin al lang voorbijge-
draaid maar ook hier treft de 
KBVB grote schuld. Zij hebben 
reglementsbepalingen uitgestip
peld die het een speler nagenoeg 
onmogelijk maken van klub te ver
anderen zonder „volledige" mede
werking van zijn oorspronkelijke 
klub. Daardoor kun je in de natio
nale liga zelfs geen invaller meer 
kopen voor minder dan twee, drie 

Guimardstraat 14. Wat achter 
deze statige gevel allemaal bekok
stoofd wordt mag Joost weten... 

, miljoen. Wie kan er zich dan nog 
over verbazen dat de klubkassen 
leeg zijn en de (Hongaarse) make
laars de markt overspoelen met 
goedkoper buitenlands talent? Al 
is „talent" dan een begrip dat vaak 
niet in overeenstemming is met de 
„inhoud". 

De inmiddels gesloten transfer
markt (voor Belgische spelers) 
heeft ons andermaal geleerd dat 
onze klubs wellicht nooit wijs zul
len worden. Klub Brugge vestigde 
zelfs een nieuw rekord: het trok 
zeven eerste-ploeg-Sjselers aan. 

Kampioen Anderlecht deed am
per onder — al signaleert men uit 
het Astridpark dat men aan de 
transfertransakties een batig sal
do van om en bij de twintig miljoen 
(!) overhield — en ook Standard 
zal er onder Raymond Goethals 
helemaal anders uitzien. Geen 
klub bleef roerloos op de spelers-
markt. Uiteraard lagen de beschik
bare middelen ver uiteen maar 
één konstante drong zich op: 
iedereen ging tot het uiterste en 
sommigen zelfs verder. Lierse bij 
voorbeeld bestond het zijn trainer 
in het „dode" seizoen te ontslaan. 

Omdat hij niet akkoord ging met 
het gevoerde aan- en verkoopbe
leid. Dat hadden we inderdaad nog 
niet eerder meegemaakt. 

Toch nog een slotbedenking: de 
voetbalsport ging er in de voorbije 
twaalf maanden niet op vooruit. 
Aan de top (de eerste en tweede 
klasse) liep de belangstelling ze
ker terug. Het gebeuren boette 
bovendien in aan geloofwaardig
heid. De omkoopschandalen — 
waarvoor men de eersteklassers 
zorgvuldig behoedt (de kranten-
verslagen van Beerschot—AA 
Gent ten spijO — hebben dit nog 
eens afdoende bewezen. Zware 
straffen (verwijzing naar een lage
re klasse en een geldboete van 
20 % van de in de loop van het 
seizoen geboekte inkomsten) kun
nen de waarheid niet verdoezelen: 
de basis spiegelt zich aan de top. 

Niet omgekeerd. Omgekeerd is 
enkel dat er aan de basis „straffen" 
worden uitgedeeld en niet aan de 
top! 

Het mirakel 
De start van de Ronde van Frank
rijk heeft dan toch enig opzien 
gebaard. Niet dat er mag getwij
feld worden aan het meester
schap van Bernard Hinault. Inte
gendeel zelfs. De wereldkam
pioen zal de Tour winnen waar en 
wanneer hij dat wil. 
„De" verrassing van het Tourbe-
gin heette Freddy Maertens. Zijn 
wederopstanding — hij won al
vast twee ritten — Is eigenlijk 
een mirakel. Want de gewezen 
wereldkampioen woonde al en
kele jaren in de diepste dalen 
waarin een sportman kan te
rechtkomen. We gaan het verhaal 
niet opnieuw vertellen. Het is 
genoegzaam gekend. Vermoe
dens en verdachtmakingen die 
als realiteit werden ervaren. Li
chamelijk en geestelijk leed: 
niets bleef Maertens bespaard. 
Daar kwamen dan nog materiële 
zorgen bovenop: werkgevers die 
hun financiële verplichtingen niet 
nakwamen; de fiskus met zijn 
niet te stillen geldhonger. Freddy 
Maertens, die zelfs in zijn beste 

dagen nooit hoog in de markt lag 
bij de man in de straat, vereen
zaamde en verbitterde. Hoon en 
spot zaten achterop zijn fiets. 

Niemand achtte hem nog be
kwaam in de Tour een nt te 
winnen. Maertens snoerde ieder
een de mond. Het zou natuurlijk 
al te gek zijn Freddy opnieuw te 
beschouwen als een toprenner. 
Het zou al buitengewoon zijn 
indien hij deze Tour mocht kun
nen uitrijden — geraakt hij in de 
eerste Tourweek over de Pyre
neeën? — om opnieuw een 
plaats te veroveren onder de 
eerbare coureurs in het peloton. 

Zet Freddy in de komende weken 
werkelijk een punt achter één der 
pijnli jkste drama's die de wieler
sport ooit kende? Zijn menselijk 
en sportief herstel zou de wieler
sport goed doen. Want er is 
zeker ook heel vaak „ten onrech
te" met zijn goede naam gesold. 
Ook door ploegleiders die hem 
vroeger en nu schaamteloos 
hebben uitgebuit. 

De verademing van Wimbledon 
Wij vragen ons af, beste lezer, of u 
ook zo onwennig naar Wimbledon 
zit te kijken. Het duurt telkens 
opnieuw enige tijd alvorens we 
het beeld „onder kontrole" heb
ben. We missen namelijk die heer
lijke borden vol publiciteit die elk 
ander sportgebeuren keur en 
vorm bezorgen. Wimbledon straalt 
zo'n evenwicht, zo'n rust uit. De 
sport krijgt er zowaar een dimen
sie bij. 
Wat zalig dat die Engelsen zo'n on
verbeterlijke traditionalisten zijn, 
dat ZIJ de commercie vooralsnog 
uit hun tennistempel hebben we
ten te houden. 
Wimbledon kan zich inderdaad 
veel veroorloven. Het feitelijke 
tenniswereldkampioenschap is 
voor de organizatoren een onver
valste goudmijn. Voor dit jaar re
kent men op een nieuw toeschou-
wersrekord: méér dan 350.000 in 

twaalf dagen. Belangrijke inkom
stenbron vormen ook de televisie
rechten. Die zouden momenteel 
zo'n zestig miljoen Belgische frank 
naar de kas van de All England 
Club laten vloeien. De Amerikaan
se sportpromotor (en manager 
van de meeste toptennissers) 
Mark McCormack heeft voorge
steld die som volgend jaar nage
noeg te verdubbelen In ruil vraagt 
hij de exclusieve televisierechten 
(voor de hele wereld, dus ook 
voor Engeland en de Eurovisie die 
in het verleden angstvallig buiten 
zijn aktieterrein bleven) en... wed
strijden op zondag. Veertien tor-
nooldagen dus in plaats van 
twaalf. Zover zijn we natuurlijk 
nog met maar het staat buiten 
twijfel dat McCormack Wimble
don behoorlijk onder druk zal zet
ten. Krijgt hij vaste voet op de 
Centre Court dan staan daar over 

een paar jaar gegarandeerd publi-
citeitsborden en is de jaariijkse 
„verademing" ook voltooid verie-
den tijd. 
Die McCormack weet anders wel 
hoe hij zijn boontjes moet doppen. 
Hij heeft zopas een nieuw miljoe-
nenobjekt ontdekt: paus Johan
nes Paulus II. Jawel. Wanneer de 
Poolse roerganger volgend jaar 
voor zes dagen naar Groot-Brit-
tannië trekt wil McCormack een 
grootse souvenir-handel opzetten. 
De kerk, die desbetreffend al met 
hem onderhandelde, zou er finan
cieel uiteraard wel bij varen. 
McCormack zelf zou met twintig 
percent provisie genoegen ne
men. Een aanzienlijk lager percen
tage dan doorgaans. McCormack 
zegde desbetreffend dat men 
hem verzekerde dat dit hem in de 
hemel honderdvoudig zal worden 
vergoed. 
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De Raad van Europa 
en de vrouw aan de haard 

zaterdag 11 juli 20 uur 

De Raad van Ministers van de Raad 
van Europa aanvaardde in 1975 een 
aantal aanbevelingen voor de lidstaten 
die betrekking hebben op het statuut 
van de huisvrouw op het gebied van 
de njksnnaatschappelijke zekerheid 
Omdat omtrent het tema Huisvrouw, 
wat ben je waard''' talnjke diskussies 
worden gevoerd, maar dat velen rede
twisten zonder gegevens en alleen 
voortgaande op persoonlijke gevoelig
heden dachten we dat het nuttig ware 
de resolutie (75) 28 van toen hierbij sa
men te vatten en te publiceren 

De ministerraad stelt vooreerst onder 
meer vast 

• dat in verschillende landen in Euro
pa reeds enkele tegemoetkomingen 
voor personen zijn voorzien die geen 
letterlijke beroepsaktiviteiten uitoefe
nen, deze vergoedingen kaderen in 
het systeem van de njksmaatschappe-
lijke zekerheid en hebben meestal be
trekking op ziekte en moederschap 

• dat verschillende landen plannen 
koesteren om gezinsarbied als een 
maatschappelijke taak te beschouwen, 
ten gunste van de familie en het kind 

• dat verscheidene landen-lidstaten 
de organizatie van de RMZ willen 
uitbouwen om te komen tot een .be
scherming" van vrouwen en kinderen, 
vooral wanneer het gezin uit elkaar 
valt welke ook de oorzaak hiervan 
mag wezen (overlijden van de man, 
echtscheiding) duidelijk wordt ook de 
ongehuwde moeder vermeld 
De nchdijnen hebben betrekking op 

Ziekte en moederschap 
Alle vrouwen hebben recht op een 
volwaardige ziekteverzekering dus 
ook de huisvrouwen, de nchtlijn ver
duidelijkt dat die verzekenng even
waardig moet zijn aan wie een be-
roepsaktiviteit uitoefent dit geldt ook 
voor de huisvrouwen die zwanger zijn 
bevallen, ziek worden wordt hiermee 
ook „zwangerschapsverlof begre
pen' 

Voor deze vrouwen moet de RMZ 
voorzien in bijkomende beschermings
maatregelen, dit kan gaan van geldelij
ke voordelen naar het stichten van 
diensten, zoals familiehulp en dan 
moet rekening gehouden worden met 
het gezinsinkomen, de samenstelling 
van het gezin en de gevolgen van de 
ziekte van de huisvrouw 

Invaliditeit 
Huisvrouwen moeten dezelfde kansen 
tot aanpassingsterapie krijgen als wie 
tijdens het beroepsleven door een 
ongeluk getroffen werd wie tijdens 
het huishouden verongelukte moet 
dus ook voor de RMZ door een 
beroepsongeval getroffen zijn met 

alle gevolgen voor vergoeding en re-
adaptatie vandien als wij de nchtlijn 
goed interpreteren 

Ouderdom 
Vrouwen-aan-de-haard hebben recht 
op een pensioen op dezelfde wijze als 
wie een buitenhuis-tjeroep uitoefende 

De grootte van het pensioen moet 
minstens de som van het minimumpen-
sioen bedragen van wie beroepsar
beid vernchtte 

Na de dood van wie het gezin mate-
neel in stand hield 

De weduwen en wezen hebben recht 
op een volwaardige sociale zekerheid 
de vrouwen die na de dood van hun 
echtgenoot een beroep wensen aan 
te leren moeten de middelen knjgen 
om in het „tweede-kans-onderwijs" 
een beroepsopleiding te volgen De 
weduwen moeten eventuele financiële 
steun knjgen tijdens de penode na de 
dood van de echtgenoot tot wanneer 
ZIJ zich met hun gezin aan de nieuwe 
toestand hebben aangepast 

Gezinswerk 
Vrouwen-aan-de-haard hebben recht 
op gezinshulp Er moet ernstig nage
dacht worden over het erkennen van 
werk-in-het-gezin als beroepsaktiviteit 
vooral in beiiaalde gevallen zo kan 
een huisvrouw een ,loon" ontvangen 
indien het gezinsinkomen erg laag is 
indien zij alleenstaande is of een heel 
groot gezin moet onderhouden of hele 
kleine kinderen heeft of alle faktoren 
samen of een paar faktoren samen 
optreden 

Andere maatregelen 
Hier wordt ondermeer gewezen op 
het recht van herscholing van huis
vrouwen de njksmaatschappelijke ze
kerheid of een andere instelling zou 
hienn moeten voorzien vooral in tijden 
van werkloosheid moet de vrouw ver
hoogde kansen knjgen 
Indien het alimentatiegeld niet wordt 
uitbetaald moet met alleen de wet 
maatregelen voorzien, maar kan de 
mogelijkheid overwogen worden de 
njksmaatschappelijke zekerheid te la
ten tussenkomen in het financieel steu
nen van het verlaten gezin 

Vrijwillige of voortgezette 
verzekering. 
Indien een vrouw haar buitenshuis-
beroepsaktiviteiten stopzet moet zij 
de kans knjgen verder zelfstandig bij 
de njksmaatschappelijke zekerheid 
aangesloten te blijven hetzij wanneer 
ZIJ definitief het beroepsleven vaarwel 
zegt hetzij wanneer zij haar beroeps-
aktiviteiten gedurende enkele jaren on
derbreekt 

Hoe deze maatregelen 
in te voeren 
en te betalen? 
Al naargelang het systeem van RMZ in 
de landen-lidstaten toegepast kunnen 
bovenstaande maatregelen geleidelijk 
worden ingevoerd 
— kaderend in de totaliteit van het 
systeem van beroepsaansluiting 
— het aanpassen en vert)eteren van 
de afhankelijkheid van wie als be-
roepsverzekerde instaat voor het ma
terieel onderhoud van het gezin 
— het invoeren van een persoonlijke 
en vrijwillige verzekenng 

De kosten van de Ojseratie zou moeten 
gedragen worden door wie beroeps 
aktiviteiten uitoefent (een soort solida-
nteitsbijdrage') of door vnjwillige bij
dragen van de huisvrouwen die een ei
gen njksmaatschappelijke zekerheid 
wensen vermits duidelijk mindertie-
deelde vrouwen (op financieel gebied) 
worden bedoeld, zou de maatschappij 
op deze wijze tot een soort vermo
gensherverdeling naar de vrouwen toe 
moeten komen 

Is zulks te verwezenlijken' Misschien 
zou lirde mogelijkheid van een reorga-
nizatie van de njksmaatschappelijke 
zekerheid de Europese nchtlijn kun
nen worden inbegrep)en 
We hebben het bovenstaande meege
geven ten titel van informatie Her-
waardenng van thuiswerk hulp aan 
moeders-in-nood, het overbruggen 
van een financieel moeilijke tijd revalo-
nzeren van het thuis-opvoeden van 
kinderen, herverdeling van inkomens 
het zit er allemaal in 

HugueUe Oe Bleecker 

Guldensporenviering 81 op 
Grote Mariit te Brussel 
Het Brussels Guldensporenkomitee 
nodigt uit tot deelneming aan de Gul-
densporenvienng op zaterdag 11 juli 
ek om 20 u Plaats van gebeuren is 
het historisch kader van de Grote 
Markt te Brussel 
Het twee uren durende programma is 
opgebouwd rond vier elementen 
1 Vendeliersgilde Don Bosco Wolu-
we Deze Brusselse groep bestaande 
uit vendeliers en trommelkorps weet 
de massa te begeesteren met zijn 
entoesiast en sprankelend vertoon 
2 Bob Boon-singers Gk>ede waar 
pnjst zichzelf Op de Brusselse Grote 
Markt zullen zij ons vergasten op een 
kunstzinnige uitvoenng van Vlaamse 
(en andere) liederen 
3 De bindteksten Tekstschnjver is 
Gijs Garre 
4 Het publiek Geruggesteund door 
een groot Brussels gelegenheidskoor 
en een muziekkorps wordt aan alle 
aanwezigen de kans geboden tot ak-

tieve deelneming aan deze vienng 
Om iedereen de kans te bieden deza 
vienng bij te wonen is de NMBS t)ereid 
een aanzienlijke vermmdenng toe te 
staan aan personen Ondividueel of m 
groep) die per trein naar Brussel willen 
reizen 

Deze vermmdenng t>edraagt 50 % 
voor volwassenen en 75 % voor kin
deren tussen 6 en 12 jaar met een mi-
nimum|}njs die overeenstemt met de 
afstand van 40 km enkel en een maxi-
mumpnjs overeenstemmend met 
210 km enkel De heenreis mag maar 
plaatsgnipen na 16u 

Deze speciale biljetten woeden slechts 
afgeleverd aan reizigers die hierom 
uitdrukkelijk vragen aan de loketten 
van de stations. 
Voor alle verdere inlichtingen sekreta-
naat Vlaams Komitee Rijkeklaren-
straat 45 te 1000 Brussel tel 02-
5117372 

Provincieraad West-Viaanderen 

Een totaal gebrek aan beleid 
Op 17 juni werd de provincieraad van 
West-Vlaanderen in buitengewone 
zitting bijeengeroepen Op de agenda 
naast enkele administratieve punten 
ook een paar belangnjke beslissin
gen, vooral in verband met de provin
ciale musea. 

Toch geen 

„Vredesmuseum" 

te Zillebeke 
De bestendige deputatie had er albjd 
van gedroomd om in het kader van 150 
jaar België een waar prestige-projekt 
te realizeren te Zillebeke namelijk een 
„Vredesmuseum 
De Volksunie heeft dat ontweri altijd 
bestreden om verschillende redenen 
zowel van ecologische (een mooi ge
bied zou worden geschonden) als van 
financiële aard Maar ook omdat een 
Vredesmuseum in West-Vlaanderen 

totaal overbodig is De vredesqedach-
te wordt er als nergens anders gesym
boliseerd door de IJzertoren 
De meerderheid dreef echter door 
Een wedstrijd voor het maken van een 
ontwerp werd uitgeschreven een ont-
eigeningsplan werd Ofjgemaakt de 
provincie werd zelfs reeds eigenares 
van de gronden Dan kwam de koude 
douche Het door de ontwerper inge
diend voorontwerp van het vredesmu
seum werd geraamd op maar liefst 
56 750 000 f r Wegens deze hoge kost 
pnjs wordt afgezien van de bouw van 
het museum Had men naar de t>ezwa-
ren van de Volksunie geluisterd dan 
waren de nutteloze uitgaven aan ere
loon voor het ontwerp ( ± 1 1 min) 
voor het onteigeningsplan voor het 
verwerven van de grond (intresten en 
gerechtskosten) met gebeurd 

Het onteigemngsplan wordt nu gedes-
affekteerd en de provincie kan probe
ren de verworven grond terug te ver
kopen Dokter Jos Sfieybrouck henn-
nerde aan het vroeger door de Volks
unie ingenomen standpHjnt maar be
klemtoonde dat de provincie meer 
aandacht moet hebben voor de vre-
desgedachte Hij vroeg meer morele 
en strukturele steun vanwege de pro
vincie voor de IJzert>edevaart Het 
provinciebestuur moet kontakten on
derhouden met de inrichters en de 
nodige initiatieven suggereren of ne
men waardoor de toegang tot Diks-
muide zou ontzegd worden aan alle 
gelaarsde buitenlandse groepen met 
wiens aanwezigheid noch de innch-
ters noch de bedevaarders gediend 
zijn 

Provinciaal museum 

voor moderne kunst 

gingsplaatsen werden voorgesteM 
Beursplan - t Zand - Tillegembos • 't 
Zand - St-Pietersnoord - Schouwtjurg 
- Wallen in leper Stadskern leper -
Brugge - Tillegem - terug leper 

En met de voorontwerpen en ontwer
pen zelf knjgt men reeds een museum 
vol" 

Aldus werden op nodetoze vnjze ge^ 
den verspeeld door het betalen van al-
leriei nutteloze prestaties De „goede" 
jaren gingen voorbij en men moet nu m 
krisistijd nog op deze zaak terugko
men 

ledere keer dat er verkiezingen nade
ren wordt een nieuw projekt gestemd 
en zo IS „kunstminnend" West-Vlaan
deren opnieuw gesust 

Door al dat gekrassel zorgde de Be
stendige Deputatie ervoor dat tijd geW 
en vooral haar eigen geloofwaardig
heid verloren gingen" 

nu toch te leper 
Volgens de beslissing zal dit museum ^ ^ ~ ^ ~ ^ 
gevestigd worden op gronden nabij 
het Palingbeekdomein te leper Dr rr^AT 
Speybrouck wees de raad op het V Z ^ f 
totaal gebrek aan visie en beleid van 
de Bestendige Deputatie in verband 
met kulturele bouwproblematiek Al
leen al uit in de loop der jaren gemaak
te ontwerpen en vooropgestelde vesti
gingsplaatsen blijkt overduidelijk met 
welk tekort aan ernst en voorafgaand 
onderzoek de zaak telkens werd aan
gepakt en zulks met gedurende ver
schillende jaren, maar gedurende de
cennia 

Luk De Rammelaere 

„Gezinszorg' 
te 2660 Willebroek 

De vzw „Gezinszorg" heeft een 
vakature voor 1 part-time moat-
schappelijk assistent(e). 
De kandidaturen kunnen wor
den ingezonden tot uiterlijk 
15 juli 81, gericht aan De h Wil-
fned Leemans, voorzitter, ge
meentehuis Pastori) straat, 2660 
Willebroek 

Deze operatie begon in 1959 nu zijn 
we 1981 Als opeenvolgende vesb-

De sekretarls 
E DE WACHTER 

de voorzitter 
W LEEMANS 
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18 M^ Wij in de Voksunie^ 

VU-kamerlid Joos Somers voor Berthouderskring 

„Akte van nederigheid" inzake 
oplossing werkloosheid 
VU-kamerl id Joos Somers heeft, op uitnodiging van de Berthouderskring 
Groot-Mechelen, in de konferentiezaal van de nieuwe stadsfeestzaal een ge-
spreksavond ingeleid over het ondenwerp „De Werkloosheid in het arr Me-
chelen" Tijdens het gesprek dat daarop volgde, legde volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, op een formele vraag van een toehoorder of hij pasklare op
lossingen kan geven aan het probleem van de werkloosheid te Mechelen, een 
„akte van nederigheid" af 

Het vraagstuk is te omvangrijk om in 
een handomdraai te w/orden opgelost 
Elke dag moet evenwel worden 
gewerkt en gezocht naar oplossingen 
om uit het slop te geraken Nochtans 
stelde hij als een stevige stap voor
waarts het zelfbestuur van Vlaanderen 
voorop, wat volgens hem van aard is 
om Vlaanderen in de gelegenheid te 
stellen over eigen centen te beschik
ken 
Ingeleid door de sekretans van de 
Berthoudersknng, Noel Tordoir, was 
het VU-kamerlid lang met mals voor de 
beleidsmensen van voor 20 jaar en 
meer, evenmin als voor dezen van 

11 juli te Meerhout 
Naar aanleiding van de Vlaamse feest
dag op 11 juli organizeren de Vlaamse 
Vnenden-Meerhout op zaterdag 4 juli 
een Guldensporenvienng Om 18 u 
geeft de heer Hugo Draulans in de zaal 
Luihoeve, Bredestraat te Meerhout 
een kntische analyse van het woning-
beleid zoals dat momenteel door de In
tercommunale Ontwikkelingsmaat
schappij Kempen gevoerd wordt 
De heer Jaak Gabriels, volksvertegen
woordiger en burgemeester van Bree, 
zal nadien in dezelfde zaal de Vlaams-
nationale kijk op de huidige politieke 
aktualiteit vertolken 
De toegang is gratis en iedereen is 
welkom 

Omstreeks 20 u start dan het feeste
lijk gedeelte met de Guldensporenbar-
becue in ,de Hutten" opgeluisterd met 
akkordeonmuziek 

Voor meer informatie over deze bar
becue kunnen belangstellenden 
steeds terecht bij L Beyens. Goor
straat 12 te Meerhout, tel 309879 

vandaag Na een algemeen histonsch 
overzicht van de industnalizatie tijdens 
de vorige eeuw, eerst in Wallonië en la
ter in Vlaanderen, en de industnaliza-
tiegolf van na Wereldoorlog II, betrad 
hij het specifiek terrein van de Mechel-
se regio en Mechelen in het biezonder 

Relativeren 
Onomwonden verklaarde kamerlid So
mers, dat te Mechelen geen standbeel
den moeten opgencht worden voor 
wat Spinoy, De Saeger, Tricot, de 
voormalige arrondissementskommis-
sans, en de stadssekretans Geys heb
ben vemcht Alle verhoudingen moe
ten in acht genomen worden Wat 
infrastruktuur betreft werden jaren 
van tevoren opgemaakte plannen 
slechts nu uitgevoerd Ook de weg en 
het spoor naar de veiling te St-Katelij-
ne-Waver waren toen reeds gekonci-
pieerd 
Spinoy en De Saeger brachten in die 
jaren, aldus Joos Somers, slechts aan
dacht op voor bedrijven die veel art>ei-
ders konden tewerkstellen, om een 
grotere zeggenschap van de vakbon
den te bewerkstelligen Maar voldoen
de aandacht werd met ojjgebracht 
voor KMO's en eigen bedrijven wer
den met de kans gegeven aan expan
sie te doen 
In vergelijking met andere arrondis-
semnten, werd Mechelen slechts 96 
miljard door de staat ter beschikking 
geseld of 4 3 miljard minder dan ande
re arrondissementen 

Andere denkwereld 
Joos Somers onderstreepte dat Spi
noy en De Saeger 20 jaar terug meer 
in een zuiver Belgische situatie dach
ten en nauw samenwerkten met hun 
Waalse vrienden Hij greep ook terug 

vereniging 
Vlaamse ziekenfondsen 
sekretariaat gwijde v. namenstraat 7, 
8500 kortri jk - tel 056/22 56 98 

ziekenfondsen aangesloten bij de vv.z. 
1 vlaams ziekenfonds ic dien, 

fredenk de merodestraat 30, 2800 mechelen 
tel 015 /201613 

2 vlaamse mutualiteit antwerpen en turnhout 
vlamat, bisschopstraat 41, 2000 antwerpen 
tel 031/34 30 02 

3 cembei, 
leuvenselaan 43, 3300 tienen — tel 016/81 34 35 

4 neutraal vlaams ziekenfonds leda, 
kroonstraat 1, 1680 lennik - tel 02/532 01 72 

5 algemeen vlaams ziekenfonds limburg, 
centrumlaan 11, 3600 genk - tel 011/35 67 53 

6 ziekenfonds flandria, 
keizer karelstraat 80, 9000 gent 
tel 091/23 52 27 

7 vlaams ziekenfonds schelde-dender-durme, 
em winckellaan 5, 9330 dendermonde 
tel 052/21 75 45 

8 ziekenfonds flandria meetjesland, 
gravin johannelaan 8, 9900 eekio 
tel 091/77 23 51 

9 ziekenfonds flandria land van rhode, 
poelstraat 40, 9220 merelbeke - tel 091/307909 

10 ziekenfonds vlaamse ardennen, 
fortstraat 34, 9700 oudenaarde 
tel 055/31 31 15 

11 ziekenfonds de west, 
recolettenstr 66, 8450 nieuwpoort 
tel 058/23 3715 

12 vlaams ziekenfonds het brugse vrije, 
suveestraat 2, 8000 brugge - tel 050/33 22 24 

13 ziekenfonds west flandria kortri jk, 
gwijde V namenstraat 7, 8500 kortrijk 
tel 056/22 56 98 

14 ziekenfonds west flandria roeselare, 
zuidstraat 18, 8800 roeselare - tel 051/20 83 45 

u als Vlaming sluit zeker aan bij het 
vlaams ziekenfonds van uw streek 

naar de repressie van 1945, toen alles 
vernietigd werd wat Vlaams-zelfstan
dig dacht De Vlaamse zaak werd voor 
een generatie gehypotekeerd Ook de 
demokratizering van het onderwijs en 
de invloed van de TV hebben een rol 
gespeeld Vast staat dat de Belgische 
staat Vlaanderen als een kolonie be
schouwde 
In die situatie kwam de knsis de 
schuld wordt gegeven aan de energie, 
kapitaal dat te zwaar belast word t te 
hoge lonen en wedden, vervoerkosten 
en tjelastingdruk Volgens het VU-
kamerlid schuiven wij onze verant
woordelijkheid te veel af, zeker in 
Mechelen 
Per dag betaalt Vlaanderen aan Wallo
nië 1 a 2 miljard En men laat maar be
tijen Ook te Mechelen wordt niets 
gedaan Ook niet door de GOM, waar
van stadssekretans Geys het voorzit
terschap waarneemt Slechts kleine 
positieve dingen werden bereikt Nooit 
werd iets fundamenteels vemch t ten
zij de uitgifte van een brochure om be-
dnjven aan te trekken Inmiddels gaat 
„het arsenaal" achteruit en wordt het 
zonder protest van gelijk wie overge
plant naar Wallonië 
Voor Joos Somers is de oplossing 
duidelijk zelfbestuur' Hoogdnngend 
moeten syndikahsten, patroons, kultu-
rele verenigingen en politia in knsisbe-
raad samenkomen om te beslissen 
hoe de hefboom Mechelen moet wor
den gehanteerd Mechelen is te braaf, 
moet eindelijk afstappen van een on
bestaand belgicisme en eisen stellen, 
zo besloot VU-kamerlid Joos Somers 

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 Vriendtstraat 21, Naeyaert-Heb-
belinck Edgard en Rita, Bikschotelaan 
295 (2247 95), De Coninck Knstien, 
Stenenbrug 144 (354046), en Vande-
wal Knst'l Mellaertstraat 18 

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

Gezellig samenzijn 
Op zaterdag 11 juli e k wordt door 
Vlaamse Knng „Groeninghe" een ge
zellig samenzijn ingencht 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 1 e verd vanaf 20a 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 vrijdag 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 

ANTWERPEN 
JULI 

4 MOVE. 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 

11 ZWIJNDRECHT-BURCHT: 9 u eucharistievienng voor onze 
overleden Vlamingen in de H-Kruiskerk te Zwijndrecht, 18 u 30 
voetbalwedstrijd op het terrein Adhemar Borinstraat te Zwijn
drecht met Were Di I en II, aangevuld door sympatizanten, 20 u 
gezellig samenzijn in het Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijn
drecht 

11 EDEGEM: Gezellig samenzijn in het lokaal Dne Eiken om 21 u 
Iedereen moet aanwezig zijn' Inrichters V U en VNSE 

11 HOVE. Kaartwedstrijd in onze Reinaertzaal om 14 u 3 000 fr prij
zen Inleg 30 fr Inschrijvingen vanaf 13 u 

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

Berthouderskring vierde 
11 juli te Sint-Katelijne-Waver 
De Berthoudersknng van Katelijne en 
Waver heeft met gewacht op de 11-ju-
livienng van het Katelijnse gemeente
bestuur of de gemeentelijke kulturele 
raad, maar zelf een vienng georgani-
zeerd in de grote zaal van het paro
chiecentrum aan de Elzestraat te Sint-
Katelijne-Waver 
Uit alle deelgemeenten van de fusiege
meente was publiek gekomen, opval
lend veel uit Onze-Lieve-Vrouw-Wa-
ver 
Volksvertegenwoordiger Joos So
mers en de VU-raadsleden waren 
eveneens van de partij Jan Van Lan-
gendonck trad op als prezentator in 
een sobere maar direkte stijl Voor 
ontspanning zorgde akteur-humorist 
en zanger Jef Burm Hij bracht de 
mensen aan 't lachen en deed zijn 
entoesiast publiek makkelijk meezin
gen Jef Burm ging tijdens zijn twee 
optredens, die muzikaal werden bege
leid, op de amuzante toer met Brussel 
en Brusselse toestanden, de Nols
story, de staalaffaire en het regenngs-
beleid, waardoor Vlaanderen nog 
steeds mag betalen en eisende partij 
moet blijven, wil het erkend worden 

Prof. Mertens 
De gelegenheidstoespraak werd ge
houden door prof Kan Herman Mer
tens HIJ stelde Vlaanderen en de 
Vlaamse strijd vooraan en hekelde het 
huidig regenngsbeleid en de CVP-
houding (Dok de Katelijnse CVP-meer-
derheid s^iaarde hij met De professor 
onderstreepte dat de CVP te Katelijne 
en Waver een grote meerdertieid be-
haakle met de slogan „Omdat mensen 
belangrijk zijn" Maar deze meerder
heid gebruikt haar macht om te bestu
ren onder het motto „Omdat sommige 
mensen nog belangnjker zijn", ksetoog-
de de spreker 

VU-Antwerpen-stad 
deelt mee 
Het sekretariaat zal gesloten zijn van 1 
juli tot en met 31 juli. Voor dnngende 
aangelegenheden kunt u 's avonds 
terecht op tel 331757 
Vanaf augustus is het sekretariaat 
opnieuw normaal open, dw.z maan
dag van 13 tot 19 u , dinsdag van 9 tot 
16 u woensdag van 10 tot 17 u , don
derdag van 8 tot 12 en van 14 tot 17 u 
vrijdag van 9 tot 16 u 
Het bestuur van de afdeling Antwer
pen Stad wenst allen een zonnige 
vakantie toe' 

Rouw te Boechout 
Met leedwezen venamen wij het 
overl i jden van de heer Leon Van 
Brussel, schoonvader van onze 
OCMW-voorzi t ter Simonne Van 
Brussel-Vernimmen en tevens jaren
lang trouw lid 
Het bestuur van de VU-afdeling 
Boechout-Vremde biedt langs deze 
weg zijn oprechte gevoelens van 
medeleven aan de naastbestaanden 
aan 

HIJ waarschuwde voor de bedreiging 
van een Katelijnse ministaat van de 
CVP, maar ook voor een CVP-staat in 
ons land, waardoor Vlaanderen met 
aan zijn trekken zal kunnen komen 
Het zal dan steeds moeten blijven 
betalen voor Wallonië, ten koste van 
zijn eigen ontwikkeling Wat „de staal
affaire" wordt geheten, is daarvan het 
«oveelste trieste voorbeeld Er wordt 
uitverkoop gehouden op de rug van de 
Vlamingen Professor Mertens nep 
dan ook op tot Vlaamse eenheid en 
strijdvaardigheid Hij sprak bovendien 
zijn vertrouwen uit in het oorspronke
lijk programma en streven 
De 11-juliviering werd afgerond met 
een bloemenhulde en het zingen van 
de Vlaamse Leeuw 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Plaatsen van programmeur 

1ste klas 
Plaatsen van programmeur iste 
klas worden openverklaard on
der voorbehoud van goedkeu
ring door de hogere overheid 
van de pas goedgekeurde benoe-
mingsvoorwaarden Ze staan 
open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten 
Aanvangswedde 41765 fr of 
42270 fr bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op stadnplaatsvergoeding of 
op haardtoelage 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat-
test 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 40 jaar met overschreden 
hebben op 2071981 (45 jaar voor 
de pnonteitsgerechtigden der 
wetten van 381919 en 2751947) 
Diplomavereisten diploma van 
gegradueerde in de informatica, 
afgeleverd door een erkende in
stelling voor ekonomisch hoger 
onderwijs van het korte type met 
volledig leerplan of voor sociale 
promotie 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
eksamenprogramma te beko
men op de 7de Afdeling/Perso
neelszaken van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen 
Inschnjvingsrecht 120fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het sekretariaat 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen uiterlijk op 207 1981 

(AdvJ 
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lepel & vork... 
Restaurant 

HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel. 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting, zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

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

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.9476 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

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

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

Tel. 091-67.57 }2 

Üct Balmaïiuwi 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * lamlllazMk mtt tradW.. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 582.1345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open- vrijdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur, zondag van

af 10 uur 

CORTÏIALS 
UW KOFfllHUIS 
Het Koffiehuis der 
D«;nderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Lokaal «T S C H U U R K E > 

Oude Graanntiarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S >. 
Vossemberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

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

bestekken . 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

t . / " ^ Verzorgde keuken 
[JSmlfW] Demokratische pri|zen 

Uifgeteïen dienstbetoon 

Kos*^rlstcenweg 38 
?260 Niiten - t e l 031 /818841 

Europ Supermarkt 
WInderickxpleIn 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwai 2 

3690 BREE 
Tel, 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tet 058/2994 91 

Geskj ten vri idag behalve in seizoen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21 35,33 

Dr Van De Per'-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56.54 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 IVIelle 
Tel. 091-30.06.53. 

Ca fé Het V laams Hu is 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-734945 
Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwiinen. 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop. 
elke vnidag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 
Feest^,^fii voor atlp 

getegenliedpn 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e B e a u v o o r d s e pas te l " 

't Is de lichtst verteerbare. 

Koffiebranderij 
SAN O 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A,nfincmor v.nn otle feesten 
Ook verhuring v,nn t.ifclgenef 

Schilderstrn-it 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
«820 OUDEGEM 
Tel, 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

DE O U D E K R I N G 

C i f c VU lok.n.nl 

Doriispici i- Heusclen Limburg 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-7101.73 

Waters en limonaden 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen. Tel 02-252.0240 

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

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Dr.ink en eethuis 

« W A L T R A -
Ardiiink.iai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vtcr t roeven vnn de Wol l rn 

1 Vl.i.ims m t h.irt vnn Brussel 
2 Je k.tn er iiltifd fyiyrkercn 
3 Je kri/gt er nlti/d wal te eten 
4 De prijzen zi/n socm.il 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

I I 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-218.48.38 - 218.4172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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20 m Wij in de Volksunie \ 

Suksesrijke krisismeeting 
in het Brugse Koncertgebouw! 
De datum was enigszins ongelukkig 
gekozen 13 juni In volle eksamenpe-
riode moesten heel wal van onze 
jonge VU-miiitanten verstek laten 
gaan Daarenboven had de weerman 
een prachtig weekend aangekondigd 
Toch was het aantal aanwezigen be
vredigend te noemen, wat o m te 
danken was aan de aktieve inzet van 
het arrondissementeel bestuur en de 
groep aktivisten die 's morgens op de 
Brugse Markt pamfletten hadden uit 
gedeeld Het hoge peil van de meeting 

11 juli-wandeing 
te Oostende 
De bijdrage van VUJO-Oostende aan 
de 11 juli-viering een toeristische wan
deling op zondag 12 juli 1981 Inschrij
ving op het Wapenplein (MarkO aan 
het feestpaleis van 14 tot 16 u Afstand 
ongeveer 5 km De deelname be
draagt 60 fr en elke deelnemer ont
vangt aan de aankomst een tegeltje 
met een afbeelding gemaakt door Piet 
Vanden Buys 

IS ook aan het Brugsch Handelsblad 
met ontgaan Dit regionale blad bracht 
een ruim verslag op het tweede blad 
— we kregen zelfs meer plaatsruimte 
dan het plan Van Acker i 

Gemeenteraadslid Guido Van In be
lichtte de krisis op arrondissementeel 
vlak HIJ stelde het projekt BTK 2000 
voor een projekt voor Brugge-Tor
hout-Kust. waarin Zeebrugge een ge
meentelijke haven wordt en samen 
met de andere havens moet opgeno
men worden in een Vlaams Havendi-
rektorium Voor de toenstische zones 
moet de nadruk worden gelegd op 
stads- en dorpsherwaardering Ook 
moet er grote aandacht worden be
steed aan nieuwe technologieën (snel-
haven en energiehaven) Raf Declercq 
— „senator" volgens het Brugsch Han
delsblad — bekeek de knsis op natio
naal vlak Om aan de ekonomische 
krisis een halt toe te roepen is er maar 
een uitweg volledig zelfbestuur, want 
onze Vlaamse werkzaamheid en taai
heid aangekweekt door een geschie
denis van tegenslagen, zal ons ook uit 
deze diepe ekonomische krisis helpen 

11 juli te 
Wevelgem 

De zomer is aangebroken en onze 
nationale feestdag ligt in het verschiet 
en de eerste eis van VOS .Vlaande
ren zelfbestuur" is nog met verwezen
lijkt In de plaats kregen we een driele
dig federalisme dat alleen de Brussel
se heethoofden bevredigt Daarom 
Vlamingen staat uw steke en vlagt met 
de leeuw Die nog geen leeuw bezit 
kan zich een aanschaffen op het VOS-
sekretariaat Brugstraat 31 te Wevel 
gem waar vele vlaggen te zien en te 
knjgen zijn in alle prijzen Aan de 
bevolking aanbevolen op 10 juli te 
Kortrijk, vienng van Vlaams-nationale 
feestdag met optocht naar Groemnge-
kouter met kransneerlegging en 
spreekbeurt Verzamelen St-Michiels-
plein, Rijselstraat om 18 u 45 Te We
velgem op 11 juli om 17 uur euchans-
tieviering met aangepaste homilie Ver
der in gemeentelijke hovingen vlag-
genzwaaien en muziekkoncert Op bei
de feestvienngen zal de VOS-vlag 
tegenwoordig zijn Zult u er ook z i j n ' 

AV. Wevelgem 

FVV-Kortrijk 
geeft boek uit 
De Kortrijkse afdeling van de Federa 
tie van Vlaamse Vrouwengroepen 
geeft in het najaar een boek uit over 
het ,oude" Kortrijk Het boek „Herin-
nenngen aan Kortrijk 1900-1940", 
152 biz 28 foto's is van de hand van J 
Huysentruyt 

Dit boek bevat de herinneringen van 
een Kortrijkenaar over Kortrijk in de 
eerste decennia van de twintigste 
eeuw Enkele behandelde onderwer
pen de loting, het „consul', de 
„Paaschfoor", de wezengestichten 
plezante Kortrijkzanen, de witkiels de 
„fripiers", de weekbladen te Kortrijk in 
het begin van deze eeuw, enz Geïllus
treerd met minder bekende foto's van 
het „oude" Kortnjk is dit boek onmis
baar in elke biblioteek 

Voonntekenpnjs 300 fr (verzendings
kosten inbegrepen) te storten op reke
ning nummer 068-0878160-46 van Fe
deratie van Vlaamse Vrouwengroepen 
(FVV), p/a Locinstraat 15, 8500 Kort
rijk Verschijnt rond 1 oktober 1981 

VUJO en FVV-Menen, 
naar Frans-Vlaanderen 
Op 11 juli 1981 
In samenwerking met FVV en VUJO 
wordt een studie- en ontspanningsreis 
georganizeerd doorheen dat Franse 
Vlaanderen op zaterdag 11 juli a s 
Er zijn twee bussen voorzien een 
speciaal aangepaste bus voor onze 

11 juli 
te Oostende 
Het 11 julikomitee dat 24 jaar te Oost
ende bestaat en 20 groepenngen ver
zamelt rond eenzelfde doel, nl „elk jaar 
op 11 juli een luisterrijk optreden ten 
beste te geven", deelt hef volgende 
mee 

Dit jaar gaat de 11 juli-avond door in 
het Kursaal om 20 u 30 met een zeer 
geanimeerd programma optreden van 
hef Westvlaams orkest o l v Dirk Va-
rendonck, het zangkoor „'t Muze-
schuitje" o l v Mia Cops, het zangkoor 
„Ter Duinen Kantorij" o l v Lieve Tim-
mers, Wilfried Deroo, violist, Paul Cle
ment pianist, koncertmeesters Ivan 
Demeulenaere en Wilfried Deroo, 
bindteksten Dries Degryse. kommen-
taar Noel Lalleman 
Orkest-optreden koren en samenzang 
Ingang 80 fr bij de VU-bestuursleden 
en in het Kursaal 

Verder doet het 11-julikomitee een 
oproep tot alle Vlamingen om op deze 
dag te vlaggen met de leeuwevlag 

gehandicapten langdung zieken en 
hoogbejaarden en een bus voor alle 
belangstellenden Een bekwame gids 
zorgt voor de nodige uitleg De gehan
dicapten reizen gratis, andere belang
stellenden betalen 200 fr Vertrek aan 
O C te Menen om 7 u 30 Thuiskomst 
tussen 20 en 21 uur 
Belangstellenden worden vriendelijk 
verzocht kontakt op te nemen met 
Lieve Favoreel-Craeynest, Rekkem-
straat 19. Lauwe, tel 41 5 4 8 1 , Ariette 
Tahon-Bovit, Leeuwerikenlaan 6, Me
nen, tel 512874, Chris Wyseur-Van-
holme, Lenfedreef 35, Rekkem, tel 
41 41 57 

„Wij in Brugge" op
nieuw! 
De 122ste uitgave kwam deze week 
van de pers> Voorwaar een hele 
krachttoer I Maandelijks wordt het blad 
in het hele arrondissement bedeeld 
Een pluim ook voor de ruime redaktie-
ploeg onder leiding van schepen Omer 
Dombrecht Door de verzorgde lay
out, waarvoor ons Assebroekse be
stuurslid Mare De Vriese zorgt is Wij 
in Brugge een graaggelezen uitgave 
Maar koken kost geld. en met de 
verhoogde druk- en bedelingskosten 
heel veel geldl Uw steun is dan ook 
steeds welkom op bankrekening 
001-0587390-34 van Informatica vzw. 
Jozef Suveestraat 2, 8000 Brugge 

Euro-parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke zocht ten slotte naar een 
uitweg op Europees vlak De VU moet 
als alternatieve ideeenpartij voorop 
gaan om de maatschappij om te bui
gen tot een postindustnele maatschap
pij, die zich nu al aandient door de 
vloedgolf van telematica Het zal gron
dig onze arbeidsomstandigheden wijzi
gen in de richting van kleinschalige 
prijzen, deeltijdse arbeid en thuisar
beid, waardoor de breuk tussen arbeid 
en vnje tijd zal gedicht worden Voor 
het eerst is er een evolutie naar de 
maat van de mens, wat ook steeds het 
federaal programma van de VU ge
weest IS Ten slotte benadrukte hij dat 
Europa de overgang kan vergemakke
lijken o m door het invoeren van een 
gedragskode voor multinationale on
dernemingen Voor de toekomst dringt 
zich voor Vlaanderen een sterke fede-
ralizering van België op, zodat wij in 
staat zouden zijn om zelf met de 
Gemeenschap te onderhandelen over 
onze ekonomische groei 
Tot slot nog deze bedenking deze 
meeting werd een sukses door eens
gezinde aktie De ruime aanwezigheid 
van onze mandatarissen was voor het 
kader overigens een welgekomen rug-
gesteuntje om van nu af te werken aan 
de VU-overwinning in het najaar 

TVM 

VU-Wingene 
op vele 
fronten aktief 
Enkele leden en bestuursleden van de 
Wingense Volksunie namen deel aan 
de wandelingen in Komen en op 7 en 
8 juni werd een weekend doorge
bracht bij onze Vlaamse vrienden in 
de Voer 

Deze week verschijnt het tweede 
nummer van 't Klauwke Een eigen 
VU-blad met aktuele informatie In dit 
tweede nummer wordt ondermeer 
gehandeld over de 11-juli vienng en 
de IJzerbedevaart Bovendien lezen 
we een artikel over de Komense 
wandelingen, het ontstaan van de 
Wingense VU-afdeling en de financië
le tol die Vlaanderen betaalt aan de 
unitaire Belgische Staat 
Er werd eveneens een systeem uitge
dokterd van bestendige opdrachten, 
waardoor men hoopt een gunstige 
financiële basis voor de afdeling te 
bewerkstelligen Koken kost geld en 
er staan gemeenteraadsverkiezingen 
voor de deur 

Herman Derudder heeft wegens zijn 
drukke bezigheden het voorzitter
schap van de afdeling overgedragen 
aan Johan Lievens Raatsvervanger 
in de arrondissementele raad wordt 
Gilbert Hermie, terwijl Mare Deram-
melaere intussen in het arrondise-
menteel bestuur zetelt Kernachtig 
uitgedrukt de Wingense Volksunie 
..leeft" Gilbert Hermie 

LIMBURG 

WEST-VU\ANDEREN 
JULI 

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

11 KORTRIJK Guldensporenherdenking met toespraak door VU-
kamerlid Frans Baert Om 20 uur in cafe 1302, Burg Reynaert-
straat 9 

arr. Brugge-Torhout 

In memoriam Helena Witteryck 
In alle intimiteit is te Brugge op donder
dag 25 juni jl mevr Helena Witteryck 
ten grave gedragen Na een hard maar 
njkgevuld leven als zakenvrouw is 
mevrouw Witteryck — in de traditie 
van haar vader — zich vooral gaan wij
den aan een niet aflatend mecenaat 
ten voordele van diverse Vlaams-na
tionale verenigingen Aldus trad zij bij 
herhaling op als weldoenster voor het 
Vlaamse Kruis, afd Brugge Haar me
cenaat heeft uiteindelijk geleid naar de 
oprichting van de Stichting Witteryck, 
samenballing van diverse VI nat ver
enigingen uit het Brugse Zij mocht het 
nog meemaken dat de eerste pnjs van 
stichting Witteryck toegekend werd 
aan de jongeren van de groep Gamma, 
die zich bij de opschik van het kultureel 
centrum te Komen biezonder verdien 
stelijk hebben gemaakt 

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 
Ruddervoordestraat) Inschrijving mits 
voorbericht aan Johan Cappelle, Je-
room Boschlaan 6, 8100 te Torhout of 
mits vooruitbetaling van 200 fr op re
kening nr 473-8017401-21 van VU-
Torhout 

Voor de leden van de Stichting Wit
teryck zal het thans een moeilijke maar 
tegelijk vruchtbare opdracht zijn om 
de laatste levenswil van mevr Witte
ryck gestalte te geven een oord 
scheppen waar de zakelijkheid en het 
optimisme van de overledene blijvend 
en ten bate van velen aan zijn trekken 
mag komen 

• Guldensporenviering te Brugge 
op vri jdag 10 juM. — Na de traditionele 
hulde op de Brugse Markt en het 
volksfeest in de stadsschouwburg (op
treden van Delia Bossiers en de groep 
„de Snaar"), verbroedenng in het 
Vlaams lokaal „Breydelhof", Suveestr 
2, Brugge Animatie verzorgd door SV 
Vlaamse Klub 

Breughelmaaltijd te 
St.-Pieters-Brugge 

De DF-ploeg van Herman Gevaert 
nodigt ter voorbereiding van 11 juli op 
de Breughelmaaltijd van zaterdag 4 
juli as vanaf 20 u in de zaal Tempel
hof te St-Pieters-Brugge Optreden 
van de groep „Rum" Kostendeelname 
(Vlaamse hutsepot of boerenbrood 
met hesp) 400 fr (200 fr voor kinde
ren beneden de 12 jJ Inschrijving bij 
Herman Gevaert Oude Oostende-
steenweg 5, 8000 Brugge 

Samenzwering 
tegen 
Zeebrugge? 
( V I G ) Op 24jum II heeft de (Bel
gisch) nationale havenkommissie on
gunstig advies uitgebracht met betrek
king tot de uitbouw van de Zeebrugse 
achterhaven Men zal zich hennneren 
dat de nieuwe zeesluis te Zeebrugge 
operationeel moet worden in 1982 Het 
in werking stellen van deze nieuwe 
sluis mist uiteraard elke betekenis zo 
met tegelijk een minimum voorziening 
aan kaaimuren in de achterhaven is 
uitgerust 
Door de opnchting van de maatschap
pij Seabulk werd voor Zeebrugge de 
mogelijkheid geschapen in de achter
haven een terminal voor stortgoede-
ren aan te leggen 
In eenklank met Waalse vertegen
woordigers hebben de CVP- en SP-
vertegenwoordigers uit de havens van 
Antwerpen en Gent nu gemeend aan 

de minister van Openbare Werken 
ongunstig advies te moeten verlenen 
voor de bouw van de voor Zeebrugge 
noodzakelijke kaaimuren 
Mocht Openbare Werken aan dit ad
vies gehoor geven dan betekent dit 
met enkel het grotendeels nutteloos 
worden van een miljarden-investenng 
zoals die voor de nieuwe zeesluis, 
maar ook een trafiek-verlies en dus 
verarming voor het Vlaamse havenpo-
tentieel 
Verwacht wordt dat niet alleen uit 
West-Vlaanderen scherp tegen derge
lijke kortzichtigheid wordt gereageerd. 
Het dubieus advies van de zogenaam
de nationale havenkommissie moge 
tegelijk gelegenheid zijn om met de 
Waalse inmenging bij de toekomst van 
de Vlaamse havens af te rekenen en te 
Ijveren vor echt Vlaamse haven-autori-
teit 

JULI 
10 

15 

HERDEREN: Om 20 uur Guldensporenvienng van Zuid-Limburg 
In Hove Malpertuus te Herderen Onder het motto „Limburger, 
vecht voor uw recht" Toegang 50 fr (ten bate van de Streek-
pers) Sprekers R Vandekerckhove, senator, provincieraadsle
den M Van Buul en J Sauwens 

ZUTENDAAL: Wandeling door Gebroek Samenkomst om 14 u 
aan de verbinding Schansstraaf-Hennepstraat 

Oorlog en 
repressie 
in Limburg 
Welke Limburgse „WlJ'- lezer 
heeft nog dokumenten of eigen 
getuigenissen over de oorlogs
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 
verloren gaan, en wordt daarom 
nu te boek gesteld. Wie helpt? 
Schri jven naar Jos Bouveroux, 
Bierbeekstraat 30, te Heverlee 
of te t na 20 uur op 016-23.16.42. 

11-juliviering te Maaseik 
Na vele jaren onderbreking is er terug 
een 11-julivienng in het kanton Maas
eik De enorme inspanningen die Louis 
Brouwers en vrienden zolang hebben 
volgehouden willen wij verder zetten 
Daarom nodigt het Uzerbedevaartko-
mitee kanton Maaseik, alle Vlaamse 
vnenden, over alle politieke strekkin
gen heen, van harte uit om deel te ne
men aan deze viering Kan je met 

meedoen met de autokaravaan kom 
dan naar de nnarkt te Maaseik i 
Op zaterdag 11 juli om 18 u verzame
len we met zoveel mogelijk beplakte 
en bevlagde auto's op het kerkplein te 
Opoeteren Met de mikrowagen op 
kop trekken we doorheen Opoeteren 
naar Neeroeteren tot op de markt te 
Maaseik Op de markt te Maaseik 
wordt een toespraak gehouden, we 

zingen er enkele Vlaamse liederen en 
sluiten met een daverende Vlaamse 
leeuw Het einde is voorzien rond 
19 u 30 Langs deze weg wordt er 
tevens een oproep gedaan om zoveel 
mogelijk de huizen te bevlaggen met 
de leeuwevlag Vlaggen zijn te verknj-
gen bij Leo De Clerck, Dorperberg 18 
te Opoeteren 

2 JULI 1981 

WÊÊÊm 



Wij in de Volksunie m 21 

Georgette De Kegel schoot met scherp 
tijdens de bespreking 
van de Ninoofse rekeningen 
NINOVE — Op donderdag 11 juni II besprak de Ninoofse gemeenteraad in 
een maratonzitting van 19 u 30 tot 2 uur 's morgens de stadsrekenmg van 
1980. Onnodig te zeggen dat hier met veel belangstelling naar uitgekeken 
werd.want vorig jaar startte met een gelijkaardige bespreking van de 
rekeningen een „polit iek jaar ' dat in het Ninoofse met zo vlug zal vergeten 
worden. 

In de inleiding van de schepen van Fi
nancien Waltniel (PVV), die dtt man
daat kumuleert met het met onaardige 
„vervangingsinkomen" van senator, 
stippen WIJ het volgende aan Waar de 
schepen verklaart dat de „kontrole van 
de oppositie op het tseleid een van de 
peilers van het demokratisch systeem 
18 en dat — vi/anneer deze kontrole 
grondig en in de juiste visie vi/ordt 
uitgeoefend — wij ons daar als demo-
kraten enkel kunnen om verheugen" 
Wie zoals VU-gemeenteraadslid Geor
gette De Kegel de rekeningen grondig 
gaat onderzoeken, komt al vlug tot de 
bevinding dat de meeste schepenen 
uitblinken in gew/ilde onduidelijkheid. 

zodat die kontrole bemoeilijkt word t 
Daar het onbegonnen werk is om 
alleen alle rekeningen te onderzoeken, 
speurde Georgette dit jaar vooral in de 
sektoren Middenstand-Landt>ouw-
Sport In de karige bewijsstukken van 
de schepen van Middenstand en Land
bouw, Desprets (PVV), die — on
danks alle oproepen tot versobenng 
— op geen receptie of etentje ki jkt de 
belastingbetaler knjgt toch de reke
ning, vond ZIJ geen enkele verwijzing 
naar gelegenheden die aan de oor
sprong van deze uitgaven zouden ge
legen hebben Ook de schepen van 
Sport en Jeugd is geen toonbeeld van 
duidelijkheid op administratief gebied 

Op de vragen van ons gemeente
raadslid bleven beide heren het ant
woord schuldig I 
BIJ de toelagen aan de kulturele vereni
gingen vond Georgette een muziek
maatschappij die voor een prestatie in 
1979 40 000 fr opstreek Dik betaald 
om slechts eenmaal voorwaarts te 
marcheren Hier dient 14 000 fr terug 
te keren naar de stadskas Verder 
vroeg Georgette een inventaris op te 
maken van alles wat aan meubilair en 
kantoorgenef aanwezig is, want dat 
kon niemand haar bij benadenng ver
tellen i Verder merkte zij op dat er op 
sommige diensten te veel en op ande
re diensten te weinig personeel is (b v 
de ontvangerij) 
Tot slot stelde Georgette De Kegel dat 
ZIJ volgend jaar de rekeningen nog 
grondiger gaat uitpluizen en dan zijn 
WIJ op enkele maanden van de ge
meenteverkiezingen 

Rik Haelterman 

Senator Germain De Rouck: 

„Wegeninfrastruktuur arr. 

Oudenaarde grondig aanpakken!" 
„De algemene ekonomische situatie van het arrondissement Oudenaarde is 
rampzalig. Een belangrijke omstandigheid is het tekort aan goede en snelle 
verbmdingen met de belangrijkste centra van het land. 
Wil men werkelijk iets doen voor de ontsluiting van de streek, met het oog op 
haar natuurlijke, d.i. toeristische, roeping, dan dienen de aangevangen 
infrastruktuurwerken dringend voltooid te worden' Zo begon senator Ger
main De Rouck zijn tussenkomst bij de bespreking van de begroting van 
Openbare Werken. 

Gent-Valenciennes 
Jarenlang bleef de expresweg vanuit 
Gent in Oudenaarde steken Sinds 
kort IS men klaar met het tweede deel 
van de modernizenng vanuit Ouden
aarde naar Ronse De onteigeningen 
voor het derde deel zijn sinds geruime 
tijd gebeurd maar de werken liggen 
stil In het verslag van de kommissie 
voor de infrastruktuur wordt de „ver
dere modernizenng van de rijksweg 58 
Oudenaarde-Ronse" wel vermeld bij 
de projekten die in 1981 zullen voort
gezet worden Het past hier nochtans 
meer precieze gegevens te vragen 
omtrent de bedoeling van de minister 
Voor het arrondissement Oudenaarde 
IS deze noord-zuidas van levensbe
lang Ze verbindt immers Ronse met 
Oudenaarde, de E3, de E5, Gent 
Senator De Rouck: „Er stellen zich 
met name wat de doortrekking van de 

njksweg 58 door Ronse t>etreft een 
aantal vragen die tot nu toe ontmant-
woord fa/even 

te er reeds een oplossing weerhouden 
voor wat betreft de doorgang door de 
stad Ronse'' 
Ligt het trajekt ter aansluiting op het 
Waalse gedeelte van de njksweg 
reeds vast'' 
Er was sprake van een verlegging van 
het oorspronkelijk genoemde trajekt 
Er was zelfs een krediet uitgetrokken 
voor de overbrugging van de spoorlijn 
Ronse-Leuze maar ook hierover toe
stond de grootste onduidelijkheid 
Verder is er de oost-westverbinding, 
waaraan vooral het zuiden van Oost-
Vlaanderen (in onze streek met name 
Ronse en Brakel) grote nood heeft. 
Een viervaksweg-verbinding tussen 
Ronse en Brakel is sinds jaren ge-

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
UNIVERSITAIRE INSTELLING 
ANTWERPEN 
Extern fonds 

Binnen een onderzoeksproject over micro-analyse is 
volgende plaats vacant voor een aanwervingsperiode 
van 2 jaar, eventueel te verlengen tot een maximale duur 
van 4 jaar 

Technicus 
(A1 graduaat in de electronica) 
D Bruto maandwedde (index 212 23 %) 35 882 F 

(standplaatsvergoeding inbegrepen) 
D De schriftelijke proef zal plaatshebben op maandag 

24 augustus 1981 
D Datum van indiensttreding 14 september 1981 
Kandidatuurstelling. 
Deze dient schnftelijk te gebeuren aan de direktie Perso
neel van de Universitaire Instelling Antwerpen, 
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, VOOR 7 AUGUSTUS 1981, 
met bijvoeging van een afschrift van het gevraagde 
diploma 

(m/v) 

pland Een eerste gedeelte is, ook al 
sinds jaren, klaar Ondanks voltooide 
onteigeningen liggen de werken ech
ter sinds drie, vier jaar volkomen still' 
Volgens senator De Rouck zou de 
voorliggende begroting niet de minste 
kredieten voorzien hebben voor de 
voortzetting van deze werken Boven
dien IS er de herhaaldelijk gestelde 
vraag tot realizenng van de aansluiting 
van deze weg naar Kortnjk 
Voor wat het gedeelte van Avelgem 
tot Kortnjk betreft is er geen tietwis-
ting over het te volgen trajekt Bij 
akkoord van alle verantwoordelijken 
van het arrondissement Kortnjk ligt dit 
vast op het gewestplan 
Voor wdt het gedeelte van Ronse tot 
Avelgem betreft, zijn er twee mogelijk
heden Men kan grotendeels de oude 
spoorwegbedding Ronse-Avelgem 
volgen ofwel gebruik maken van de 
viervaksweg over de Kwaremont In 
dat geval zou er rond Kluisbergen een 
nng moeten aangelegd worden 
Voor welke oplossing zal er geopteerd 
w o r d e n ' 

En voor wanneer mag er een beslis
sing verwacht w o r d e n ' 
Inmiddels nadert een schitterende 
nieuwe brug op de weg van Ronse 
naar Avelgem net voorbij het centrum 
van Berchem haar voltooiing Maar 
wat baat een moderne brede brug als 
de wegen zelf totaal onaangepast blij 
v e n ' vroeg senator De Rouck zich af 

Ringen rond Ronse 
en Brakel 

De zuidelijke ring rond Ronse, verbin 
ding tussen de njksweg 58 en de weg 
naar Brakel ligt reeds vast van voor 
W O II en wordt door niemand betwist 
Aan realizenng is men nochtans nog 
lang niet toe 
De ring rond Brakel deed met name in 
de gemeente zelf nogal wat stof op 
waaien Het huidige bekende trajekt 
stuitte er op hevig verzet Niet verwon 
derlijk men wou de nng midden door 
het dicht bewoonde gemeentelijk cen
trum leiden 
Ook rond dit probleem vroeg senator 
De Rouck het standpunt van de minis
ter Als besluit van zijn tussenkomst 
i v m de wegeninfrastruktuur in de 
Vlaamse Ardennen verklaarde onze 
senator Dit is een noodkreet omtrent 
de rampzalige toestand van de Vlaam 
se Ardennen Als het de regenng 
werkelijk menens is met de ontsluiting 
van het arrondissement Oudenaard 
dan kan het zo met langer Het arron 
dissement Oudenaarde heeft recht op 
een ondubbelzinnig antwoord' 

OOST-VLAANDEREN 
Juli 

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

10 HAMME. 11 juli-vienng om 20 u in de Vlaamse Schouwtxirg Or-
ganizatie VU-werkgroep Milieu en Kuituur en de groep Vrou
wenwerking 
Programma Jef Eibers Feestredenaar Bart Vandermoeren 
Inkom 100 fr voorverkoop 80 fr 

11 AALST Grootse Guldensporenvienng om 15 u in zaal De 
Koombloem, Grote Markt Gastspreker senator O Van Oote-
ghem Slotwoord door kamerlid Jan Caudron 

11 LEDE Om 20 u in het Kultureel Centrum 11 juli-herdenking Toe
spraak door Luc Delafortne, voorzitter van het Pr Daensfonds 
Zang door de fam De Smedt Achteraf gelegenheidsdrink 
aangetxxJen door de soc-kulturele raad 

12 ZOTTEGEM Gezellig 11 juli-etentje van 12 u tot 22 uur In 
feestzaal Graaf van Egmont Hoogstraat Pnjs 300 fr Kinderen 
tot 12 j 150 fr Inr Vlaamse vriendenknng Zottegem 

11 -juliviering te Berlare, 
Overmere, Uitbergen 
Op 11 juli 1981 wordt in de dne 
deelgemeenten op een feestelijke wij
ze de Vlaams-nationale feestdag ge
vierd Zoals vorig jaar hebben de festi
viteiten plaats in het unieke kader van 
het Donkmeer en de Bareldonkkapel 
Vorig jaar werd vooral onder impuls 

Schilz 
sprak te Gent 
Stri jdvergadenng van het arrondis
sement Gent-Eekio te Gent in Vlaams 
huis Roeland op 26 juni II om 20 u 
De arrondissementele raad in het te
ken van de 11 -juliherdenking en de 
komende parlementaire verkiezingen 
mocht zich in een talrijke opkomst 
verheugen 

Rechtzetting 
De uitgebreide arr raad van 
Gent-EekIo reeds herhaaldelijk 
in „W i | ' aangekondigd voor 
11 juli a s ging reeds door op 
vrijdag 26 juni II Met onze ver
ontschuldigingen voor dit spi j t i 
ge misverstand 

Zoals steeds was de uiteenzetting van 
onze gastspreker VUondervoorzit ter 
Hugo Schiltz klaar en overtuigend en 
lokte van onze kaderleden menige 
interessante opmerking en/of vraag 
uit waarop onze spreker en de oven-
ge mandatanssen van Gent-EekIo in
pikten 
De kleinkunstgroep Utopia" zorgde 
voor de animatie en bracht ons met 
haar spontane voordracht haar goed 
gekozen teksten in de gepaste stem
ming 
Voordien dankte een afvaardiging van 
het Staalarl)eiderskomitee Sidmar de 
VU Gent-EekIo en haar mandatarissen 
voor de inzet in verband met het 
staaldossier 

van de toenmalige VU-afdelingsvoor-
zitter Piet Keppens en met medewer
king van de CVP SP en PVV een 11 -
julikomitee gesticht en een eerste 
Vlaams Volksfeest ingericht Dit feest 
was een sukses ook al was het weer 
een beetje de spelbreker Enkel de SP 
was dit jaar nog bereid om samen met 
de VU een feest te organizeren De 
plaatselijke CVP en PVV zien blijkbaar 
het nut niet meer in om mee te werken 
Door al deze gebeurtenissen kon men 
dan ook het 11 -julikomitee als onttxin-
den beschouwen Daarop heeft de V U 
toesloten om alleen een vienng te orga
nizeren 
Is het programma misschien niet zo 
denderend als vorig jaar toch mag 
men het volwaardig noemen Om 
17 u 45 wordt aan De Klappel gestart 
met een optocht langs de Donk Het 
majorettenkorps en de fanfare St-
Cecilia uit Appels zal voor de nodige 
begeleiding zorgen Om 18 u 30 wordt 
een plechtige euchanstievienng opge
dragen die muzikaal opgeluisterd 
wordt door txjvengenoemde fanfare 
Na de h mis wordt de feestrede 
gehouden door senator Oswald Van 
Ooteghem en zal Roosmarijn Mortel-
mans gedichten voordragen van Gui
de Gezelle en Ward Hermans De 
Vlaamse Leeuw zal dan het officiële 
gedeelte van de viering afsluiten Bij 
goed weer zullen al deze festiviteiten 
plaatsvinden in openlucht aan de grot 
in het t)os aan de Donkkapel Om deze 
Vlaams-nationale feestdag af te ron
den zal rond het Donkmeer een wan-
delkoncert gehouden worden met op
tredens van het majorettenkorps en 
de fanfare St-Cecilia uit Appels 

ZO^K€llC]€ 
Q Jonge dame 18 jaar zoekt 
passende betrekking als kinder
verzorgster Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, 
senator Oud-Strijdersstraat 29 
te 9219 Gentbrugge tel 307287 

Gulden Sporenherdenking 
te Oudenaarde, 5 juli a.s. 
De Gulden Sporenherdenking gaat 
door 5 juli a s m het Stedelijk Centrum 
te Oudenaarde Heurne Hier het pro 
gramma 

11 u eucharistieviering 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 schrij 
ven 14 u 30 Minivoetbaltomooi met 

deelname van 4 heren en 2 dames-
ploegen uit Heurne Oudenaarde Zin 
gem Brakel Petegem 15 u Prijskam
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 18 u 30 Uitreiking der pnjzen 
met gelegenheidstoespraak door 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen Deze Gulden Sporenvie-
ring wordt besloten met een gezellig 
samenzijn met dansgelegenheid 
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FIlMTHEATERSl 

studio 
PROGRAMMA 

VAN 3 TOT 9 JULI 1981 

LEUVEN 1 
14 en 16 u Tweede week KT 

Walt Disney 
SPACEMAN AND KING ARTHUR 

18 u Derde week KNT 
BILITIS 

van David Hamilton 

1945 Tweede week KNT 
Brooke Shields Keith Carradine 

PRETTY BABY 
van LOUIS Malle 

2145 KT 
Oscar 1981 

Beste Buitenlandse film 
MOSKOU GELOOR NIET 

IN TRANEN 

015 KNT 
KONTRAKT 

van Krystof Zanussi 

LEUVEN 2 
1345 en 1945 KT 
Roger Moore is James Bond 007 

THE SPY WHO LOVED ME 

16 en 22 u KT 
Jane Fonda Vanessa Redgrave 

JULIA 
van Fred Zimmerman 

18 en 24 u KNT 
Sylvester Stallone Lindsay Wagner 

Bulger Hauer 
NIGHTHAWKS 

TERVUREN 
Zondag 15 uur KT 

Walt Disney 
DUMBO 

De vliegende olifant 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 uur KT 

Neil Diamond Laurence Olivier 
THE JAZZ SINGER 

van Richard Fleischer 

Zon maan dins woens en 
donderdag 20 u 30 K T 
Robert Redford Jane Alexander 

Murray Hamilton 
BRUBAKER 

van Stuart Rosenberg 

TIENEN 
KT Zondag 15 u 

Walt Disney 
JUNGLE BOOK 
naar R Kipling 

Vnj en zaterdag 20 uur 
Zondag 20 en 22 uur 
Maan dins woens en 
donderdag 20 u 30 KNT 

Angie Dickinson Michael Came 
DRESSED TO KILL 

(Driften) 
van Brian de Raima 

Vrij en zaterdag 22 uur 
Zondag 17 u 30 KNT 

ZEDENBRIGADE 
IN DE ANTILLEN 

van Philippe Monier 
Muziek Cerrone 

Stad Aarschot 
BERICHT 

Een betrekking van hovenier (ge
schoold werkman B weddebare-
ma 122) IS te begeven 
De uitschnjvingsvoorwaarden 
kunnen bekomen worden op het 
stadssekretanaat, stadhuis, 3220 
Aarschot 
De kandidaturen moeten Eiange-
tekend bij het bestuur der poste
rijen verzonden worden ten laat 
ste op 31 juli 1981 
De kandidaten moeten o m hou
der zi)n van een diploma A3 of 
B3/B2-tuinbouw 

(Adv 118) 

Mi Wij in de Volksunie 

BRABANT 
JULI 

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

5 VILVOORDE 11 juli-vienng in het Domein 3 Fonteinen 
10 BRUSSEL Viering 679ste Vlaamse nationale feestdag in 

t Schuurke Oude Graanmarkt 25 Inr Vlaamse en Kulturele 
Kring Broecksele Gegnide haantjes en boestenng-eetfestijn 
Tentoonstelling van werken van Etienne Van Vlierberghe 

Stad Aarschot 
BERICHT 

Een betrekking van bode-telefo-
nist(e) IS te begeven 
De kandidaten moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden 
1 Belg zijn 
2 Voor de mannelijke kandida
ten in regel zijn met de voor
schriften van de dienstplichtwet-
geving 
3 Van goed zedelijk gedrag zijn 
en genieten van de burgerlijke 
en politieke rechten 
4 Lichamelijk geschikt zijn Dit 
zal blijken uit een geneeskundig 
onderzoek van de administratie
ve gezondheidsdienst 
5 Leeftijd mm 18 jaar en max 50 
jaar oud zijn, te verhogen tot 55 
jaar voor de pnonteitsgerechtig-
de op 1 januari 1981 
6 Vooraleer vastbenoemd te 
kunnen worden, moeten de kan
didaten een proeftijd van 6 
maanden met gunstig gevolg 
doormaken 
7 Slagen in een bekwaamheids-
proef in verband met de aard der 
betrekking 
De kandidaturen vergezeld van 
de bewijsstukken voor de voor
waarden 1 2, 3 en 5 moeten 
schriftelijk gericht worden aan 
de heer burgemeester stadhuis, 
3220 Aarschot, onder aangete
kende omslag, ten laatste afge
geven bij het bestuur der poste
rijen op 31 juli 1981 

(Adv 119) 

Stad Aarschot 
BERICHT 

Een betrekking van bureauchef 
is te begeven 
De kandidaten moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden 
1 Belg zijn 
2 Voor de mannelijke kandida 
ten in regel zijn met de voor
schriften van de dienstplichtwet-
geving 
3 Van goed zedelijk gedrag zijn 
en genieten van de burgerlijke 
en politieke rechten 
4 Houder zijn van een universi
tair diploma 
5 Lichamelijk geschikt zijn 
6 Leeftijd maximum 50 jaar oud 
zijn op 1 januari 1981 Deze leef
tijd wordt verhoogd tot 55 jaar 
voor de pnonteitsgerechtigden 
De leeftijdsgrens is met toepas
selijk voor de personeelsleden 
van Afrika, die kunnen aan
spraak maken op dat voordeel 
ingevolge de wet van 227 1969 tot 
wijziging van de wetten betref
fende het personeel in Afrika, 
gekoordineerd door het K B van 
21 51964 
7 Slagen in bekwaamheidsproe-
ven omvattende 
A Samenvatting en kommen-
taar op een voordracht of lezing 
B Konversatieproef over alge
mene onderwerpen 
C Een proef over volgende vak
ken 

GALERIJ DE KEIZER 1 
Exc lus i v i t e i t ; sa l ons k l e i n m e u b e l e n 

s c h i l d e r i j e n g e s c h e n k a r t i k e l e n 

l us t re r i e Z<i;ikvoerder 

O p e n i n g s u r e n : Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERNAT ' 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel 02-582 22 22 1 

1 Administratief recht 
2 Grondwettelijk recht 
3 Burgerlijk recht ' 
4 Staatshuishoudkunde 
De kandidaten die geslaagd zijn 
in de bekwaamheidsproeven bij 
de laatste inschrijving van een 
betrekking van bureauchef door 
de stad worden vrijgesteld van 
deze proeven 
De kandidaturen moeten gericht 
worden aan de heer burgemees
ter, stadhuis, 3220 Aarschot, bij 
aangetekend schrijven afgege
ven bij het bestuur der posterijen 
ten laatste op 3171981 Zij moeten 
vergezeld zijn van 
— Een uittreksel uit de geboor
teakte 
— Een militiegetuigschnft (voor 
de mannen) 
— Een getuigschrift van goed 
zedelijk gedrag met vermelding 
van de nationaliteit 
— Een eensluidend verklaard 
afschrift van het universitair di
ploma 
— Eventueel het bewijs van prio
ri teitsgerechtigde 

(Adv. 120) 

• Jongeheer (19 jaar) diploma 
mechanika A3 legerdienst vol
bracht zoekt zeer dnngend 
werk in omgeving Mechelen-
Antwerpen-Brussel Meer infor
matie te bekomen bij volksverte-
genwoordige Joos Somers Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne Waver of telefonisch op 
het nummer 015-217900 refe-
rentienummer 2437 

• Jonge man 21 jaar beroep 
schnjnwerker zoekt passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem se 
nator Oud strijdersstraat 29 
9219 Gentbrugge (091 307287) 

Stad Aarschot 
BERICHT 

5 betrekkingen van politieagen-
t(e) zijn te begeven in het politie
korps 
De kandidaten moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden 
1 Belg zijn 
2 Aktieve militaire dienst vol
bracht hebben of genoten heb 
ben van een der vrijlatingen op 
morele of sociale grond voorzien 
in de militiewetgeving (voor de 
mannelijke kandidaten) 
3 Van onberispelijk gedrag en 
zeden zijn en de burgerlijke en 
politieke rechten bezitten 
4 Minimum 21 jaar en ten hoog
ste 35 jaar oud zijn 
Deze leeftijdsgrens wordt ver
hoogd voor zekere kategoneen, 
zoals voorzien door art 8 van de 
wet van 381919, gewijzigd door 
de wet van 27 051947 
Van deze leeftijdsgrens worden 
vrijgesteld de vastbenoemde per
soneelsleden, die reeds deel uit
maken van een gemeentelijk po
litiekorps en die op 65-jange leef
tijd minstens 30 pensioengerech
tigde dienstjaren zullen tellen 
Onder dezelfde voorwaarden 
geldt eveneens vrijstelling van 
de leeftijdsgrens voor de perso
neelsleden, die tijdelijk deel uit
maken van het Aarschotse poli
tiekorps 
De wet van 22 juli 1969 tot wijzi
ging van de wetten, betreffende 
het personeelskader van Afnka, 
gekoordineerd door het konink
lijk besluit van 21 mei 1964 is van 
toepassing 
5 Minstens 1 68 m groot zijn 
6 Lichamelijk geschikt zijn Dit 
zal blijken uit een geneeskundig 
onderzoek door de administra
tieve gezondheidsdienst 
7 Verbod rechtstreeks of on
rechtstreeks een bijkomende be
trekking of handel uit te oefenen 
8 Houder zijn van een getuig
schrift van lager secundair on
derwijs of van een gelijkwaardig 

diploma of getuigschrift 
9 Slagen in volgende bekwaam
heidsproeven 
A Schriftelijke proef 
1 Nederlands diktee 
2 Verkeersreglementering 
3 Kort verslag over een onder
werp in verband met de politie 
4 Maken van een eenvoudig 
plan op schaal 
B Mondelinge proef een ge
sprek dat loopt over politietaken 
in algemene zin De wijze van 
taal, uitdrukking en houding 
wordt beoordeeld 
C Lichamelijke proeven, waarbij 
de lenigheid en het uithoudings
vermogen van de kandidaat ge
test worden 
Van de bekwaamheidsproeven 
worden vrijgesteld de kandida
ten, die geslaagd zijn in deze 
proeven ingevolge de uitschrij
ving van 3 betrekkingen van po
litieagent gedaan bij gemeente-
raadsbeslissing van 4 91980 De 
betrokken kandidaten moeten 
hiervan melding maken in hun 
kandidatuurstelling 
10 Houder zijn van een njbewijs 
kat B of dit op eigen kosten 
behalen binnen de termijn van 
de proefperiode 
11 Vooraleer vast benoemd te 
worden, moeten de kandidaten-
agenten met gunstig gevolg een 
stageperiode volbrengen 
Een werfreserve, geldig tot 
31121982, wordt aangelegd 
De kandidaturen moeten ondei 
aangetekende omslag, ten laat
ste bij het bestuur der postenjen 
afgegeven op 30 juli 1981, toege
stuurd worden aan de heer bur
gemeester, stadhuis, 3220 Aar
schot, zi) moeten vergezeld zijn 
van de bewijsstukken, m verband 
met de hogervermelde voor
waarden nrs 1, 2, 3, 4 en 8 

(Adv. 121) 

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 

Aanbevolen huizen 

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

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 1055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Il of ten (fcitlioorn 
1 ^ " " ^ ^ Restaurant 
• « j Feestzaal Café 

r ^ J Uitbating: 
V/^ M E r n a V a n D ó o r e n 
• É k i S Keierberg 23 
1700 Asse TeL 02/452.95.15 

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-364531 
Open van 10 tol 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK t 
Marcel Asselman I 

Rollebeekstraal 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 5690318 

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

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARL IER l «700 ASSE 
Te l . 452.66.37 Thu isbeste l l ing 
02/452.76.67 T o o n z a l e n 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri) 

Brilstraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-2122 48 

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

r 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsesiraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 7456 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP. Veldstraat 12, 9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.2757. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.llOri) tV G.lp.nfrl.. 
Mo lens i t i i j i 45 9300 Anlsi 
Ie l 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubeten. 

Ed Ciaessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 1316 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten. 

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

Valerius De Saedeleerstraal 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

^ 1 
1 K g U K « N » 1 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 219325 ^ 

1 

I D E L - Tel O n - 5 3 4 3 4 9 

Gek-yenheidsgr.ifiek HiÉwelijk - Ce 
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind en 
chkt l ten Houten dniklettors Rekln-
me-kalenders 

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

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aatsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Wllty 

Tel bureau 0 5 3 2 1 7 2 1 2 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6, 2100 Oeurne 
Tel 031 /216699 

Julius Oe Geylerstraal 204, Antwer
pen Tel. 031/2907.87 

Oames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-333756 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-7112 40 

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 

WilMgmnalraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 539530 en 53 75 75 

KLEDING LENDERS 

Sifil Oannaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel. 053-62.3765 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor'-
ten en balkons en allerlei snrieed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 

( Silhouette 
Marwi lz 
Rodenstock 

l-lcrcnlalisebaan 340 
Oeurne Z Tel 210896 • 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e r 

GEORGES GROENINCKX 
L e t t e r k u n d e 244. 2610 W I L R I J K 
Tel 0 3 1 - 2 8 9 3 1 4 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te huur 

Op aanvraag 
f o t o ' s 

g ra t is ka ta loog m e t 

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

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
•OEN DUVEL-BANKELINOEWEG 1« 

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

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

Diepvriezers 
Fngo't 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vk>er- en wandtegels 
10 % korting voor VLMeden 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

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

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

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

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

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

IVaar 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 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huwehjksreportages. 

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

Leon Theodorsfraat 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 

...Uit sympatie... 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014-3113 76 

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

lustrerle 

mare 
de vriesè 
bar. f u z e t t e l d d n .56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n b f u g g e k o r t r i j k 

^ ^ | V j S J j | l | M j ^ ^ ^ ^ P 
EN IROEKEN 

moeilijke maten, 
'akkundige retouche 

^ 

Boekhande l S tud i co 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-5860.85 

Boe/een 
schrijfmachines 

schoolgenef 

ESOX 
STAN PHIUPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.19.03 
Import — Export 

Molenvest 50 
HERENTALS 

teL 014/21.12.07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

2 JULI 19S1 
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24 m Mensen van bij ons 

TIELT - Na de 
studentenrevolte van '68, 
en in lengte van de 
zeventiger jaren, openden 
en sloten in alle uithoeken 
van Vlaanderen talloze 
liedjescafés hun deuren. 
Op hoeveel plaatsen 
werden de 
kleinkunstenaars met met 
een gezellig-karig publiek 
„rond de stoor gebrach t - ' 
Die ti jd IS nu welhaast 
voor goed voorbij Immers, 
waar pakweg tien jaar 
geleden een telefoontje en 
een briefje volstonden om 
een zanger-met-naam op 
een podium van het 
liedjescafes te hijsen, is er 
nu de lektuur en 

kontraktuele beaming 
nodig van een li jvig boek-
met-voorwaarden, en is er 
vooral het onderschrijven 
van een zogeheten 
„uitkoopsom" nodig 
Dit IS maar een, maar 
allicht vri jwel de 
belangrijkste reden, 
waarom de cafe-chantant-
rage nagenoeg is 
uitgestorven Behalve in 
het Westvlaamse Tielt dan, 
waar de „Harlekijn" niet 
alleen de keiharde 
business bli jkt te 
overleven, maar na tien 
jaar, en vooral in het 
najaar, blijk zal geven van 
nieuwe intiatieven-met-
weerklank. 

10 jaar caféchantant Harlekijn in Tielt 

„We zijn 

de laatste overievenden 

van de jaren zeventig" 
De huidige sekretaris van het 
Kelderteater Malpertuis, Jacky 
Vanmaele, was destijds en is nog 
steeds de „drijvende kracht" ach
ter het Harlekijn-gebeuren 
Jacky Vanmaele .Harlekijn open
de zijn deuren tijdens het week
eind van 1 mei '71 Vandaag blijken 
we veruit de laatste overlevende 
van de cafe-chantant rage uit het 
begin van de zeventiger jaren De 
naam .Harlekijn" verwijst naar de 
eerste show van Herman Van 
Veen. voor wiens kunsten en op
tredens ik een grenzeloze bewon
dering had en nog immer heb 
Maar een poos voor dit memora
bel optreden en ook maanden en 
jaren nadien hebben we tientallen 
artiesten van bij ons en ook vanuit 
Nederland in de Harlekijn voor het 
voetlicht gebracht tot grote vreug
de van het beperkte jonge Tieltse 
publiek en van de artiesten zelf 
Want. er waren niet weinig onbe
kende namen bij die inmiddels 
grote furore gemaakt hebben en 
die nu voor Harlekijn kompleet 
onbetaalbaar zijn geworden 
WIJ willen geen een artiest daarom 
met de vinger wijzen Integendeel, 
we blijven genieten van de eer en 
het genoegen hen destijds een 
goedkoop podium aangeboden te 
hebben Zo bijvoorbeeld trok Ur-
banus van Anus meer dan zes jaar 
geleden naar de Tieltse Harlekijn ' 
voor een optreden in een zaaltje 
waar een paar tientallen jonge 
mensen naar zijn grappen en grol
len en zijn muzegezang kwamen 
luisteren Wij hebben menig artiest 
in zijn financieel minst-betamelijk 
stadium aan het jonge publiek 
geprezenteerd ' 

De Tieltse Harlekijn heeft op 
pakweg tien jaar t i jd zowat 170 
Vlaamse en Nederlandse arties
ten (en ook nog wel een aantal 
Britse en aanverwante liedjes- en 

snaarartiesten die bij ons in het 
oor liggen) ten tonele gevoerd 
Op een moment dat kleinkunst 
nog de grote café-chantantrage 
was 
— Vandaag vinden diezelfde ar
tiesten uw „Harlekijn" inmiddels 
te min voor een volgend optre
d e n ' 

Jacky Vanmaele ..Niet helemaal, 
en met allemaal Maar het cafepo-
dium van Harleki/n is voor hen en 

schare kleinkunstminnaars en -
minaressen op te treden — kwa
men toch wel zeker een paar 
dozijnen het sukses van hun eer
ste optreden in ..Harlekijn" over
doen 
Vandaag is zoiets, vrees ik. met 
meer mogelijk En dat is doodjam
mer 
Noem een Vlaams of Nederlands 
kleinkunstenaar duo of dito gezel
schap Ze zijn destijds voor een 

naar Tielt gehaald De grootmees-
terlijke Harlekijn Dat kon natuur
lijk met in ons kleinbenepen cafe-
tje En dus werd aanspraak ge
maakt op de Europa-hall alhier 
Op dit koncert. want Van Veen 
geeft koncerten. zag Tielt 1500 
jonge mensen bijeenstromen 
Dies werd de huurprijs van de 
Tieltse Hall achteraf prompt be
hoorlijk opgetrokken Eveneens in 
72, maar dan in het najaar, brach-

JACKY VANMAELE 

AIENSEN 
Î ONS 

voor ons orgamzatoren. alleszins 
te klein geworden Een zeldzame 
keer is het ons nog wel mogelijk 
gebleken om een trits artiester, 
zonder duizelingwekkende uit
koopsom naar onze Harlekijn" te 
halen 
Dat was bij een viering van suk-
sesrijke puberteitsjaren van dit 
kleinkunstcentrum Van de 49 uit
genodigde artiesten — met uitno
diging om en ter plekke vertroe
teld te worden en om gratis in ar
tistiek gezelschap voor een kleine 

•'^"^•MKe^'-

proefsong in .Harlekijn ' voor het 
voetlicht geweest 
In die zin zullen we blijven verder 
werken Maar het gezellig samen
zijn van de folkavonden geraakt 
meer om meer zoek Amateuris-
ten zijn . professionals" geworden 
De broodnodige gage" is een 
..uitkoopsom' geworden 
Belangloze nummertjes worden 
nauwelijks nog opgevoerd Het 
zingen en optreden voor een jong 
publiek dat aan de lippen hangt en 
dat gelukkig is met een simpele 
geluidsinstallatie waar meeslepen
de en adembenemend-rustige 
songs doorheen weerklinken 
heeft plaats moeten ruimen voor 
muzikale shows met grote mikro-
en geluidsinstallaties, waarbij de 
artiesten in hun kontrakten forme
le afspraken laten gelden over het 
uur en de voorwaarden van de 
,sound-checks" 

— De Harlekijn-animator van 
Tielt IS hierover on tgooche ld ' 
Jacky Vanmaele „Ontgoocheld, 
neen Anders zou Harlekijn"zoals 
zoveel andere Vlaamse cafes-
chantant ook al geruime tijd de 
pijp aan de dure artiesten gege
ven hebben 
Wel zijn we met gespaard geble
ven van keiharde tegenwind Wat 
met belet dat we met een optre
den van Eddy Wally in Tielt groot 
opzien gebaard hebben 
Nee serieus, we hebben in het 
voorjaar '72 Herman van Veen 

ten we in dezelfde grote ruimte 
Georges Moustaki voor het voet
licht Met met minder sukses De 
reaktie van de gemeentelijke over
heid was dan alweer een verho
ging van de huurprijs van de Tielt
se Europa-hall Meteen werd 
ISOOOfr huurprijs gevraagd Wat 
toen meer dan de huur die op dat 
moment moest betaald worden 
voor de beste kulturele centra 
(pakweg dat van Hasselt) in 
Vlaanderen 
De klap op de vuurpijl voor ..Harle
kijn" was dan uiteindelijk een ra-
dio-interview, waarin ik terloops 
gewag maakte van een van de 
frappanste uitspraken van Her
man van Veen over zijn ervaring 
bij het Tieltse optreden 
Zijn optreden in deze ruimte — 
,vier muren met een dak erop" — 
noemde hij in het publiek een 
gezellige ontmoeting in een groot
se groenteveiling 
Na dit radio-interview werd „Harle
kijn" meteen elke toegang tot de 
genaamde Europa-hall ontzegd 
Begrijp je wat dit betekende voor 
ons"^ WIJ werden meteen naar ons 
kleine cafeetje verwezen Het was 
een rake klap die we hoedanook 
te boven tekomen zijn En ik moet 
hier vandaag duidelijk bij stellen 
dat inmiddels de wonden wel be
hoorlijk geheeld zijn" 
— Hoe overleeft de Harlekijn nu 
verder ' De gegeerde Vlaamse 
artiesten laten zich drijven op 

hun dure vlucht,. De klein-
kunstrage is afgezwakt. 
Jacky Vanmaele „Och, we heb
ben het al een behoorlijk aantal ja
ren overleefd dat we met niemand 
minder dan Henk Elsink naar het 
parochiaal centrum van het dorp 
Egem moesten trekken 
Voor ons was het een revelatie, 
werd onze kleinkunstwereld wijds 
opengetrokken toen de Vlaamse 
gekende artiesten te duur waren 
voor een cafe-chantant optreden 
en WIJ onder meer Britse folk-song 
herauten naar onze „Harlekijn" 
konden halen 
Het was de periode dat de „Dubli-
ners" en ook nog een Alex Camp
bell „Harlekijn" met te mm vonden 
Ook Kevin Coyne, Rapsat, Alquin, 
de Mc Caimans, Amazin Blondel 
Tracht vandaag nog maar eens in 
een landelijke gemeente of een 
regionaal stadscentrum kleinkun
stenaars rond de stoof bijeen te 
brengen 
Het spontane van bijvoorbeeld Ier
se sing-songs is bij ons zoek ge
raakt 
Dat vind ik doodjammer Het is 
met alleen te wijten aan de arties-
tenhonoraria, maar ook voor een 
deel aan de gewijzigde muzikale 
honger van de jongeren van van
daag 
't Zijn nu alemaal, of toch zeer veel, 
„Kreuners" en „Gigoio's" 
Maar dat deert ons bij „Harlekijn" 
niet WIJ volharden in de boosheid 
We voelen wel dat we in Vlaande
ren een van de zeldzame café-
chantant voortrekkers zijn geble
ven 
En, om te overleven zijn we hoe
genaamd met uit op subsidiërende 
projekten via Kuituur, BTK, ge
meente en noem maar op 
Harlekijn van vandaag blijft ge
trouw aan de Harlekijn van tien 
jaar geleden We zijn geen sociaal-
kultureel centrum geworden of 
geen ge-officializeerde jeugdklub 
Zoiets, „heure k'ik me zo geerne" 
WIJ blijven liefst van al nog dat 
cafe op 't hoekske van de „shop
ping Street" in Tielt Laat Harlekijn 
maar los Ons blad „De Vrijdag
avond" heeft een heus redaktieko-
mitee gekregen En over ons wel 
en wee zal ook nog een boek 
verschijnen „Harlekijn" blijft pret
tig artistiek ongekunsteld en voor
al politiek-onafhankelijk voortboe-
ren 

We leven meer van een kleine 
heimwee naar de jaren zeventig 
dan van subsidies Nee, in feite 
leeft Harlekijn ' van geen een van 
beide impulsen, we leven van tel
kens vernieuwd jong bloed 
Wacht maar even, tot na de zo
merse vakantie „Harlekijn" zal 
van zich dan in het Tieltse en in 
Vlaanderen opnieuw laten spre
ken Niet alleen onze voetbal- en 
volleybalploegen putten momen
teel nieuwe krachten " (hds) 
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