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Geens en Boel 
„beslissen" 

11 juli 1981 bood de gelegenheid om vast te stellen, 
welke afgrond er gaapt tussen woord en werkelijk
heid. De protokoUair belangrijkste redevoeringen wa
ren ongetwijfeld die van Vlaanderens „eerste bur
gers", Gaston Geens en Rik Boel. De ene een CVP'er, de 
andere een socialist: 
„Eerste burgers van Vlaanderen," thans in de politieke 
hiërarchie, omdat de ene voorzitter is van de Vlaamse 
executieve en de andere van de Vlaamse raad. 
De voorzitter van de zogenaamde Vlaamse regering 
zong in zijn toespraak de lof van de staatshervorming-
Martens „die ons toelaat," zegde hij, „voor het eerst in 
onze geschiedenis in een eigen staatkundig kader te 
leven". De voorzitter van het zogenaamde Vlaamse 
parlement verklaarde „dat de Vlamingen voortaan 
zélf beslissen". 
De paar dagen vóór en na 11 juli boden een uitgebrei
de staalkaart van beslissingen en van de rol die 
Vlamingen daarbij speelden. 
Ten eerste. Vlaamse parlementsleden beslisten, om de 
sinds twintig jaar hangende zaak van de waterverdra
gen eindelijk vlot te krijgen door ter zake een voorstel 
van resolutie in de Kamer in te dienen. De Waalse 
volksvertegenwoordiging veerde als één man recht. 
Cools stelde zijn veto. En de resolutie verdween naa r 
de vergeetboek. 
Ten tweede. De Vlaamse minister van Ontwikkelings
samenwerking legde een wetsontwerp ter stemming, 
dat om de een of andere duistere reden het ongenoe
gen van de Waalse socialisten wekte. Het geraakte 
slechts gestemd, nadat Eyskens had moeten beloven 
dat de koning het niet mag tekenen zolang Coens zijn 
uitvoeringsbesluiten niet heeft voorgelegd aan de 
Waalse klub. 
Ten derde. In de direktiekomitees van staatsbank en 
verzekeringskas ASLK krijgen de Franstaligen de 
pariteit, in ruil voor de partijpolitieke benoeming van 
een CVP'er als sekretaris-generaal. 
Ten vierde. Volkomen op eigen gezag, begeleid door 
Waals applaus en kortstondig verbaal protest van de 
Vlaamse regeringspartijen, benoemde de Waalse mi
nister Urbain de Waal Monfils als hoofd van de 
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. 
Dit alles binnen het korte bestek van één week, vlak 
vóór en na 11 juli. 
Over wat beslissen de Vlamingen, mijnheer Boel, 
binnen hun eigen staatkundig kader, mijnheer Geens? 
En inderdaad, ze hebben nog gelijk ook, de twee eerste 
burgers van Vlaanderen. Zonder Vlaamse medeplich
tigheid, tegen eensgezind Vlaams verzet in zouden 
deze Waalse overwinningen niet mogelijk zijn. Ze zijn 
wél mogelijk geweest, omdat de partijen van de twee 
eerste burgers van Vlaanderen beslist hebben, de 
beslissende beslissingen over te laten aan de Walen. 
Zijn het de Vlamingen, is het de gewone Vlaamse man, 
waren het de Vlaamse belastingbetalers die „beslist" 
hebben, zich tot op het vel te laten uitkleden voor de 
Waalse staalmiljarden? Of werd deze beslissing hen 
opgedrongen door de Walen, met medeplichtigheid 
van de partijen van Geens en Boel? 
Om de dichter te parafrazeren: tussen woord en 
werkelijkheid staan wetten in de weg en partijen en 
praktische bezwaren. Op te ruimen met deze janboel, 
echt zelfbestuur af te dwingen, de partijen van Boel en 
Geens zodanig de daver op het lijf te jagen dat de lust 
tot handlangerij hen vergaat: dat is, wat wij ons op 11 
juli 1981 voorgenomen hebben. 
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Foto van de week 
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De Brusselse Gro te Ma rk t ver leden zaterdagavond, t i jdens de 11-julivienng Ondanks een nogal 
dre igende regenlucht toch duizenden aanwezigen, met onder de prominenten o m VU-voorz i t te r 
V ic Anciaux M o t t o van deze plecht igheid „Brussel, waar wi j thuis zijn". En voor de talloze toevall ige 
buitenlandse toer isten voor één keer dit moois te marktplein van V laanderen éch t op z'n V laams 

(foto Dann) 

Het leedvermaak van „Le Peuple" 
.Precies op zaterdag 11 juli 
titelde de Waalse socialisti
sche krant „Le Peuple" triom
fantelijk: „Vlaamse en Waalse 
ekonomie in hetzelfde schuit
je". Deze titel stond boven het 
artikel van ene Christine Lau
rent, die nauwelijks haar leed
vermaak op kon omdat zij 
slechte tijdingen uit Vlaande
ren had vernomen. 

Uitgangspunt voor het artikel wa
ren de statistische gegevens vol
gens dewelke het aantal faillisse
menten in België tijdens het twee
de trimester van 1981 toegeno
men 18 met 19,8 t h Bij regionale 
spreiding blijkt echter, dat de toe
name in Vlaanderen 46,9 t h be
droeg tegenover 3,51 h voor 
Brussel en 1,8th voor Wallonië 
,Het beeld van een ekonomisch 
gezond en bloeiend Vlaanderen 
krijgt het hard te verduren', zegt 
de auteur „Ook Vlaanderen wordt 
hard getroffen door de krisis En 
terwijl Wallonië reeds het golfdal 
heeft bereikt, volgen onze Vlaam
se landgenoten ons met grote 
snelheid op een ontketende zee 
„Terwijl de Walen nog wat spatten 
krijgen, valt het grote stortbad 
misschien over het noorden van 
het land" Het „Peuple"-artikel be
sluit ,Zonder viktone te kraaien, 
kunnen de Walen het hoofd om

hoog steken om vooral niet te 
ontwapenen" 
Het van triomfalisme en leedver
maak druipende artikel steunt he
laas op werkelijkheid De Vlaamse 
ekonomie was beter bestand en 
bood langer weerstand tegen de 
krisis dan de Waalse Thans ech
ter neemt het aantal falmgen in 
Vlaanderen snel toe en groeit de 
werkloosheid er veel vlugger dan 
in Wallonië De hoofdoorzaak 
daarvoor is, dat de Vlaamse eko
nomie beroofd werd van het ge
bruik van haar eigen verdedigings
middelen zolang ze die nog bezat 
Ook vandaag beschikt Vlaande
ren nog over voldoende troeven 
om het tij te doen keren, op voor
waarde dat het een eigen ekono
misch beleid kan voeren, dat het 
daartoe over zijn eigen middelen 

kan beschikken en dat het met 
langer voor miljarden gebrand
schat wordt ten behoeve van Wal
lonië 

De tijd dringt echter reeds wordt 
onze substantie aangevreten Al
leen echt zelfbestuur ook op so-
ciaal-ekonomisch vlak, afgedwon
gen op korte termijn, kan ons 
terug op weg naar omhoog bren
gen 

Een meerderheid in Vlaanderen 
beseft dat Die meerderheid moet 
haar besef omzetten in een politie
ke wil de eerstvolgende rege-
nngsverklaring moet echt zelfbe
stuur bevatten Alles laat voorzien 
dat de kans daarvoor in het najaar 
komt Het zal dan de taak van de 
Volksunie zijn, alle Vlaamse politie
ke energie op dit doel te richten 

)Nat is een miljard frank nog 
waard? 
Hoe dan ook een stapel van 
duizend-frank-briefjes, 130 meter 
hoog... 

Lees biz. 5 en 20. 
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H ĵ Brieven 

TERGEND TRAAG 
In verband met de Vlaamse kolenre-
serves CWIJ" nr 28 biz 5) mag men 
ook met vergeten dat die aanwezig
heid van vette kolen ook een aanwij
zing kan zijn van mogelijke aardgas- en 
olielagen 
Die mogelijke Limburgse en ook Ant
werpse Kempische aardgas- en/of 
olielagen liggen natuurlijk in Vlaande
ren 
Dat verklaart waarschijnlijk de wel 
onnaspeurlijk trage gang van een kon-
cessieaanvraag door de Shell-com-
pagnie in september 1977 (ja reeds 
meer dan 3 jaar geleden) ingediend 
Eindelijk en dit slechts door het her
haald stellen van parlementaire vragen 
door de VU-volksvertegenwoordigers 
prof Desayere en VU-fraktievoorzitter 
P Van Grembergen werd er nu een 
pnnciepsbeslissing genomen Eerst 
probeerde de Vlaamse (2) minister 
Claes de VU-kamerleden met een 
kluitje in het net te sturen, tot de 
huidige staatssekretans Akkermans 
wel gedwongen werd te antwoorden 
Uit het bulletin van Vragen en Ant
woorden nr 36 van 16 juni Clet op de 
data) Antwoord op vraag 24bis van 
P Van Grembergen d d 20 mei, dat 
een aandringen was op een juister 
antwoord op vraag nr 163 van 19 
februari 1981 
1 De onderhandelingen (na meer dan 
3 jaar) tussen Belgian Shell en Fina (en 
Distrigaz) hebben geleid tot een prin-
ciepsakkoord om samen de Kempen
se ondergrond te exploreren naar 
koolwaterstoffen 
2 Sinds februari 1981 maken de ver
gunningsdossiers het voorwerp uit 
van permanente besprekingen Hier
uit volgt dat een gedetailleerd voorstel 
voor koncessieverlening (de aanvraag 
van Shell dateert van september 1977) 
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Nieuwe opmerkingen werden op 25 
mei gedaan, zodat het dossier thans 
voor definitieve beslissing klaar ligt 
En nu maar wachten op een definitieve 
koncessietoekenning, die onze Vlaam
se gemeenschap geen cent zal kosten 
En dat in tegenstelling met het onder
zoek in Wallonië, waar enkele honder
den miljoenen voor het zoeken naar de 
aanwezigheid (op meer dan 6 000 m 
diepte) van aardgas door de Vlaamse, 
Limburgse Minister van Ekonomische 
Zaken werden toegestaan 

J M v D . , St.-Martens-Lalem 

KOMEN OBJEKTIEF 

I n , Ons Kanton het degelijke maand
blad van de zo verdienstelijke Vnen-
denkring van het Komense las ik dat 
een RTB-reportage over Komen die op 
8 mei in het programma ,A Suivre" 
werd uitgezonden op donderdag 16 
juli in Panorama wordt overgedaan 
ik zag deze uitzending op de RTBF en 
vind dat geen enkele bewuste Vlaming 
zou mogen nalaten de reportage te 
zien Het programma is niet fransdol of 
Vlamingenhatend maar zeer objektief 
Hopelijk zet de uitzending heelwat 

kijkers aan onmiddellijk abonnee te 
worden op „Ons Kanton" Daarom 
zullen ze minimum lOOfr overschrij
ven op KB-rek 465-1120931-31 o fGB-
rek 285-0461510-13 of PR 000-
094330-05 Zo kunnen zij de Vrienden-
knng daadwerkelijk steunen Die men
sen verdienen het en gebruiken het 
geld zeer goed' 

M.M., Roeselare 

FIER . 
Naar aanleiding van de zoveelste uit
zending op de Nederlandse TV van 
„Cijfers en Letters", plezierig spelpro-
gramma dat door vele Vlamingen be
keken wordt, en waarbij uitgerekend 
op onze nationale feestdag van 11 juli 
een Vlaming heeft gewonnen, wil ik 
Patrick Sys feliciteren met zijn presta
tie De Noordnederlanders op eigen 
veld te gaan verslaan, en tevens hem 
geluk te wensen om zijn spontane 
reaktie, toen de spelleider zei dat de 
goede kandidaten uit België komen Hij 
repliceerde gevat „Ik ben geen Belg, ik 
ben een Vlaming" En inderdaad zoals 
hij denken er steeds meer Vlamingen 
Ikzelf beweer dat er nog slechts een 
Belg IS, namelijk de koning (die waar
schijnlijk ook de laatste zal zijn) Daar-

oimmi 
Groot-Gent 
D Zelfstandige konfektienaai-
ster zoekt handelsreiziger of 
marktkramer om haar artitels 
(vooral sweet-shirts) te verko
pen Inlichtingen bij O Van Oo-
teghem, senator, Oud-stnjders-
straat 29, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

D Gediplomeerde in snit er. 
naad met getuigschrift van foto
model en mannequin, zoekt een 
gepaste betrekking in het Brus
selse of ten westen van Brussel 
Heeft ook een daktylo-getuig-
schrift Inlichtingen Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, 
tel 5691604 

D Automatizenngservanng 
sinds 11 jaar, zoekt nieuwe funk-
tie. in Vlaamse land, plaats van 
geen belang, bereid tot verhui
zen Z w Jaak Imdekeu. Neeroe-
tersesteenweg 37A. Kinrooi 
3688. tel 011-865853 (vakantie 
vanaf 4-7 t /m 26/7) 

D 18-jange jongeman met A2-
diploma moderne talen, vrij van 
legerdienst, zoekt een gepaste 
betrekking in het Brusselse of 
ten westen van Brussel 
G 18-jarige. gehuwd, met A2-
diploma sociaal-technische, met 
een getuigschrift van steno-
dactylo Ned -Fr -Engels, wenst 
een betrekking in het Brusselse 
of ten westen ervan Inlichtingen 
bij volksvertegenwoordiger dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 

D 18-jarige, gehuwd, met A2-
diploma sociaal-technische, met 
een getuigschnft van steno-dak-
tylo Ned-Fr-Engels, wenst een 
betrekking in het Brusselse of 
ten westen ervan Inlichtingen bij 
volksvertegenw Dr J Valke
niers. 5691604 

n Meisje uit groot gezin, pas 
geslaagd in eindeksamen onder
wijzeres, dit aan vnje instelling, 
zoekt plaats Wie kan he lpen ' 
Neem kontakt met Herman Van 
den Abbeele. OCMW-raadslid. 
Losweg 11. 9328 Schoonaarde 
Tel 052/423549 

TE KOOP: 
1. Professioneel fototoestel 

MAMIYA. Twee-ooglens 
80 mm f. 2,8; negatief 
6 X x6 cm; als nieuw. 

2. Bureel Offset REX ROTARY 
1500, volledig gerevizeerd. 

Bevragen: VU-Nij len. P.a. Zand-
vekenvelden 12A. 2260 Nijlen. 

Telefoon: 031-81.85.70. 

Aanbieding 
D Studentenkamers aan schap
pelijke prijzen te Leuven Wie 
zich wel inzetten voor VUJO 
knjgt voorrang Inlichtingen 
schriftelijk aanvragen bij Ivo Co-
ninx. Tiensestwg 154. 3030 He-
verlee 

• STUDENTENKAMER te 
huur nabij Groenplaats, w en k. 
water. c v . rustig gelegen Inlich
tingen tel 031-331757 na 17u 

naast zijn er Vlamingen en Walen 
twee verschillende volken, die de laat
ste dertig jaar steeds verder uit elkaar 
groeien, om tegen het jaar 2000 uit el
kaar te gaan in twee verschillende 
staten Zo ver zijn we echter nog niet, 
en de 150-jange Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd zal nog een poos moeten 
volgehouden worden Wij hopen dat 
de Noordnederlanders eindelijk begrij
pen dat de Zuidnederlanders (ander 
woord voor ,Vlamingen ) aan hun zui
dergrens vechten voor het behoud en 
de ontplooiing van de Nederlandse 
kuituur die wij gemeenschappelijk be
zitten Bovendien vragen wij dat de 
Nederlanders de term België" met te 
gebruiken als zij de kijkers of de 
luisteraars uit Vlaanderen bedoelen 
Het IS namelijk zo, dat er in Wallonië 
geen kat naar Hilversum kijkt, maar dat 
in Vlaanderen 65 % naar de Neder
landse TV kijkt en 35 % naar onze 
eigen BRT (die mettertijd haar naam 
wel zal moeten veranderen in VRT 
(Vlaamse Radio en Televisie) 

J.G.. Maasmechelen 

WETSTRAAT TOP-20 

Zoals elke Vlaams-nationalist dus een 
kritisch mens, heb ik veel kritiek op 
onze parlementairen 
Daarom ben ik hun parlementair werk 
in de kultuurraad voor de Nederlandse 
kultuurgemeenschap (van 18 januari 
1979 tot 30 september 1980) eens 
gaan napluizen • 
Voor elke handeling (voorstel tot de
kreet, verslag van een kommissie, 
schnftelijke of mondelinge vraag, tus
senkomst in debat) heb ik telkens 
I punt gegeven Zo kom ik tot de 
volgende top-20 

1 Willy Kuijpers (K, VU) 174p 
2 Andre De Beul (K, VU) 70 p 
3 Joos Somers (K, VU) 39 p 
4 Karel Poma (K PVV) 34 p 

Jef Valkeniers (K. VU) 34 p 
6 LOUIS Van Geyt (K, KP) 30 p 
7 Carlo Van Eisen (S. VU) 27 p 
8 Willy Seeuws (S. SP) 24 p 

O Van Ooteghem (S. VU) 24 p 
10 Jos Van Elewijck (K, SP) 22 p 
I I Germain De Rouck (S. VU) 21 p 

Hugo Schiltz (K. VU) 21 p 
13 Alfons Laridon (K, SP) 20 p 
14 Wim Jorissen (S. VU) 18 p 
15 A Vandenabeele (S. CVP) 17 p 
16 Jan Caudron (K, VU) 16 p 

Frank Swaelen (K. CVP) 16 p 
V I C Anciaux (K, VU) 16 p 
Maunts Coppieters (S. VU) 16 p 

20 Rob Vandezande (S. VU) 15 p 
Coppieters verlaat de raad op 19 
december 1979 
Het totaal aantal leden van de kultuur
raad gedurende die periode bedroeg 
229 (8 leden werden vervangen) Hier
van hadden 23 leden een funktie als 
minister of staatssekretans of voorzit
ter van de raad 
Van de 206 ovenge leden worden er 
92 (of 44,6 %) met vermeld i 
BIJ de CVP 47 leden (47 %) 
SP 24 leden (58,5 %) 
PVV cr.^if:^. 16 leden (44 %) 
VU .-^.^ 4 leden (14,8 %) 
VB 1 lid (100%) 
KP O (O %) 
Enkele losse bedenkingen 
BIJ de traditionele partijen valt het op 
dat het aantal voorkeurstemmen van 
de meesten omgekeerd evenredig is 
met hun parlementair werk Waar
schijnlijk hechten ze meer belang aan 
hun kiienten' en hun „kumuls" 
Deze cijfers bevestigen ook dat de 
Vlaams-nationalisten vaak met besef
fen welk werk er door hun vertegen
woordigers geleverd wordt 
Van Geyt (KP) en Dillen (VB) zijn 
beiden eenzaten in de raad Nochtans 
vinden we Van Geyt op de zesde 
plaats en de naam Dillen vinden we al
leen in de ledenlijst 
De aktiefste dame is Godelieve Devos 
(CVP) en scoort 6 punten Waarschijn
lijk hebben al die vrouwelijke organiza-
ties voldoende subsidies en zwijgen 
hun vertegenwoordigsters maar best 
Zou Nelly Maes ook zo tam geweest 
z i j n ' 
De cijfers vertellen ook dat de kamer
leden aktiever zijn dan de senatoren 

P C , Schaffen 

DIEPE MINACHTING 
Mijnheer de Prokureur des Konings, 
Het IS met de grootste verontwaardi
ging dat ik uw bnef van 30 6 81 ontving 
Hoe IS het mogelijk dat u en uw 
diensten die moeten instaan voor de 
toepassing van de wetten, op een in 
het Nederlands gesteld schrijven van 
mij in het Frans durven antwoorden 
Weet u nog steeds met dat wij Vlamin
gen, en dit reeds honderdvijftig volle 
jaren, de meerderheid in dit land z i j n ' 
Of IS uw schnjven bedoeld als de 
zoveelste blijk van achting tegenover 
ons vo l k ' 
Ik zie mij dan ook verplicht een af
schrift van uw schrijven an de pers be
kend te maken 
Ik besluit dan ook giet gevoelens van 
diepe minachting G.D., Brussel 

Die raketten 
komen er nooit! 
Eén van de boucJe uitspraken van 

Louis Tobback, SP-fraktieleider in de kamer, 
in een ekskiusief gesprek 

met Knack-reporters. 

Verder in Knack 
De krisis in de bouw 
De Staatsbegroting 

Interview met Willy Brandt, 
na zijn gesprekken met Gromyko 

Het mechanisme van de benoemingen 
Endevakantiebijlage 

met Asterix, Ridder Digest, 
spelletjes, puzzels, enz... 

knack NU TE KOOP: 45 FR. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack. Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

O Naam , 

Adres 

Postnr .Gemeente . 
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Mensen m^ 
Sprak Eyskens met 
de PW? 
Nauwelijks was de Monfils-rel 
beëindigd met de goedkeuring 
van de vertrouwensmotie door 
de frakties van de regeringspar
tijen in de kamer, of er stak een 
nieuwe storm op. De socialisten 
liepen rood van woede aan, toen 
zij vernamen dat Eyskens be

sprekingen met de P W zou voe
ren of gevoerd hebben. 
Eyskens trachtte er zich van tus-' 
sen te praten, maar deed dat zeer 
onhandig. Hij loochende kontak
ten gehad te hebben met de P W . 
Maar hij kon niet loochenen dat 
hij De Clerq en Gol tegen woens
dagnamiddag 16 uur bij zich ont
boden had. De PW-voorzltter 
kwam voor dit gesprek zelfs spe
ciaal per vliegtuig naar Brussel. 
Tevergeefs, want onder socialis

tische druk zegde Eyskens het 
rendez-vous af. Inmiddels tracht
te hij de zaak verder te minlmali-
zeren, door aan Willy Claes mee 
te delen dat er al twee maanden 
gesprekken aan de gang waren 
elders, tussen de kristen-demo-
kraten en de P W . 
Daarmee achtte Tindemans, 
wiens voorkeur voor een CVP— 
PW-formule geen geheim is, 
zich in opspraak gebracht. De 
CVP-voorzitter trok onmiddellijk 
en publiek fors van leer tegen 
Eyskens die door zijn verklarin
gen, zo zegde Tindemans, „de 
geloofwaardigheid van de hele 
CVP in het gedrang heeft ge
bracht". 

Verheven schouwspel, in die 
krabbenmand-

Groot lot 
voor Pohlot 
Alhoewel de regering al lang niet 
meer regeert, benoemen doet ze 
met de allergrootste ijver In uit
voering van het staalakkoord 
moet een SNS opgericht worden, 
zijnde de dochteronderneming 
van de- Nationale Investerings 
Maatschappij die de staatspartici-
patie in de Waalse staalfusie moet 
beheren Alhoewel de Vlaamse en 
de Waalse ministers het nog roe
rend oneens zijn over de werking 
van de SNS, heeft de regenng het 
toch reeds op een akkoordje ge
gooid inzake de topbenoemingen. 
Daar het SNS-zusterorgaan voor 
de kolen voorgezeten wordt door 
een Vlaams socialist, komt voor de 
SNS zelve een Waalse PSC'er 
aan de beurt. De gelukkige zal 
Denis Pohlot heten, een 54-jarige 
van syndikaien huize met reeds 
een uitgebreide verzameling be-
heersmandaten in allerlei officiële 
en semi-officiële instellingen. 

Cremer sekretaris-generaal 
bij ASLK? 
Deze week zal de regering 
hoogstwaarschijnlijk de knoop 
van de benoemingen bij de 

Deze week dit... 
Het deed me deugd, voMge 
zaterdagavond 11 juli de 
Vlaamse Leeuw te laten schallen 
op de Grote markt van Brussel. 
Samen met enkele duizenden 
Vlamingen, bij het einde van de 
viering van onze Vlaams-
nationale feestdag. Je kon het 
voelen aan elke handdruk. Je 
kon het zien in de flikkerende 
ogen. Ze hadden er allemaal 
duidelijk genoegen in. Het was 
een demonstratie van de wil van 
de Vlamingen, thuis te zijn in 
hun hoofdstad 
Vooral de Brusselse Vlamingen 
kregen een hart onder de riem. 
De regisseur Joris Tanghe en 
de organizerende verenigingen 
wezen met alleen gefeliciteerd, 
ook bedankt De Brusselse 
Vlamingen kunnen zo een 
opkikker best gebruiken. Zij 
verdienen het ook, want hun 
inzet en vastberadenheid blijven 
niet beperkt tot die ene 
manifestatie. Ik hoor al te vaak 
in Vlaanderen verklaren dat heel 
het Brussels probleem de schuld 
is van de Vlaamse Brusselaars. 
Zij hadden maar hun taal 
moeten spreken. Ik ben zo vrij, 

me af te zetten tegen deze 
bewering die al te gemakkelijk is 
en getuigt van een totaal gebrek 
aan solidariteit 
Er zijn inderdaad duizenden 
Vlamingen in Brussel verfranst 
in de loop van 150 jaar België. 
Autochtone Brusselaars, maar 
vooral ingeweken Vlamingen. Ze 
woonden of kwamen terecht in 
een milieu waar de lakens 
werden uitgedeeld door een 
franstalige bovenlaag Waar de 
psychologische en sociaal-
ekonomische druk biezonder 
groot was. Vernedering en spot 
waren schering en inslag. Kan je 
deze mensen verwijten dat ze 
gepoogd hebben zich te 
redden? De schuld ligt bij de 
Belgische gezagdragers, die zelf 
aktief optraden of alleszins met 
welgevallig oog deze kulturele 
genocide lieten begaan. 
Gelukkig is het tij in grote mate 
gekeerd. De inwijkelingen van 
de jongste jaren verfransen 
omzeggens niet meer. Ze zijn 
meer ontwikkeld en 
zelfbewuster. Bovendien heeft 
het Vlaams gemeenschapsleven 
in Brussel zich sterk 

georganizeerd 
Maar wij in Brussel beseffen, 
dat we nog een lange weg 
moeten afleggen. Er hangt nog 
geen klauwende Leeuw op het 
stadhuis. Negentien potentaten 
en een agglomeratiecenakel, 
bijna volledig franstalig, 
grotendeels Vlaamsvijandig, 
maken het goed en slecht weer. 
Er IS nog veel te doen. De tijd is 
kort en speelt niet in ons 
voordeel. De Vlaamse 
weerbaarheid in Brussel is niet 
genng, maar toch onvoldoende 
sterk om de doeleinden te 
bereiken. Alleen een Vlaams 
staatsgezag heeft reèle invloed 
en genoeg macht om deze 
aloude Nederlandse stad, onze 
hoofdstad, te behouden. Ook dit 
IS een wezenlijk onderdeel van 
de Vlaams-nationale opdracht 
van heel Vlaanderen 

Vic ANCIAUX 

staatsbank ASLK definitief door
hakken. Rond deze benoemingen 
is het touwtrekken al wekenlang 
bezig. 
Voor zover de zaken reeds kun
nen achterhaald worden, ligt het 
in de bedoeling om de franstalige 
eis voor volledige pariteit in de 
direktiekomitees in te willigen, 
ondanks alle Vlaamse protesten 
en ondanks het feit dat de ASLK 
leeft vooral bij de genade van 
Vlaams geld. 
In ruil voor deze kapitulatie zou 
de CVP het mandaat van sekre
taris-generaal toegewezen krij
gen, dat oorspronkelijk voorzien 
was voor een PS 'er. De CVP-ge-
gadigde voor dit koehandeltje is 
Cremer, die door de beperking 
van het aantal mandaten naast 
een zetel in het direktiekomitee 
was gevallen. 
Cremer blij, CVP kontent en voor 
de franstaligen een grotere ca
deau dan ze ooit hadden kunnen 
dromen: is dat niet mooi? 

Daniël Coens 
voor schut gezet 
De laatste dag vóór de vakantie 
behandelde de Kamer het wets
ontwerp tot oprichting van een 
fonds voor ontwikkelingssamen
werking, ingediend door CVP-mi-
nister van Ontwikkelingssamen
werking Daniël Coens. Om vnj 
duistere redenen, en misschien 
wel alleen om hun macht te de
monstreren of om wraak te nemen 
voor de Monfils-rel, liepen de 
franstalige socialisten plots storm 

tegen dit wetsontwerp. Inhoudelij
ke redenen voor dit verzet zijn er 
immers niet aan te wijzen- het 
wetsontwerp-Coens is van dege
lijke Belgische makelij en ontziet 
pijnlijk-nauwkeurig de (franstalige) 
Abos-opvattingen en -bedoelin
gen. 
De Waalse socialisten stelden de 
eis, dat de wet slechts zou goed
gekeurd worden onder het voor
behoud, dat alle uivoeringsbeslui-
ten vooraf worden voorgelegd 
aan de kamerkommissie. Ze eisten 
daarenboven, dat de koning 
slechts zijn handtekening onder 

de goedgekeurde wet mag zetten, 
nadat Coens de uitvoenngsbeslui-
ten heeft voorgelegd. 
Alhoewel deze eisen ondubbelzin
nig in strijd zijn niet alleen met de 
parlementaire zeden maar zelfs 
met de grondwet zegde eerste-
minister Eyskens de inwilliging er
van toe. Slechts na deze kapitula
tie kon overgegaan worden tot de 
stemming... 
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Kommentaar 

Doorgaans zijn we het nogal eens met wat Vlaamse Raad-voorzitter Rik Boel weet te vertellen: rechtuit-recht-
aan Vlaamse taal uit socialistische mond hoort men niet te vaak. Op de traditioneel geworden 11 -julireceptie 
van de Vlaamse Raad verleden zaterdag was het echter van het goede te veel. Bordurend op het tema „dat wij 
voortaan zelf zullen beslissen" zegde Rik Boel om.: „Wij beslissen erover hoe, wanneer en in hoever er aan het 
bestaande akkoord over het staaldossier moet worden gesleuteld" en „wij beslissen erover of de nationale 
ekonomie verder moet worden opgedeeld". Als hij daarvoor van Claes, Tindemans en Eyskens evenveel 
applaus krijgt als van zijn 11 juli-gehoor, zal dat alvast een beslissend ogenblik zijn! (foto Dann) 

Op twee 
fronten 
De 11-juliboodschap van de 
Vlaamse Voerenaars klonk als 
een verklaring-ten-einde-raad. 
Zij zijn het beu getergd te wor
den door franstalige prikaktles 
als gevolg van de machteloos
heid van de regering. In de toe
komst zullen zij zich even arro
gant opstellen als de frankofo-
nen en daarom eisen zij in hun 
boodschap de afschaffing van de 
faciliteiten in hun streek. 
Ook over de twee maten van het 
gerecht zijn de Vlaamse Voere
naars, terecht, zeer verontwaar
digd. Maar er is meer: „Wij moe
ten voortdurend op twee fronten 
strijden, enerzijds tegen de over-
heersingsdrang van de Walen, 
anderzijds tegen de lal(sheid en 
de lafheid van de Vlamingen zeil 
die vaak afkerig staan tegen elke 
uiting van Vlaamsgezindheid'. 
In de Voerstreek werd dan ook 
getwijfeld aan het nut van een 11 
juli-viering, „omdat er gewoon 
niets te vieren valt". 

daaraan niet verhelpen. Het ant
woord van Urbain luidde kort en 
bondig: vernietigen. 
Wat dan ook gebeurde. De Vla
mingen slikken niet alleen de op)e-

Operatie 
Monfils 

staat slechts één maatschappij". 
Deze verklaring van Claes mag 
en kan de Luikenaars niet verba
zen. Een kortstondige Informatie 
bij Vlamingen zou hen leren dat 
er voor Willy Claes ook geen 
twee volksgemeenschappen be
staan, maar slechts één land Bel
gië. Tevens zouden zij vernemen 
dat deze logika ertoe geleid heeft 
dat Vlaanderen honderden mil
jarden ziet afvloeien naar Charle
roi en ...Luik. 

Een CVP-
voorstel 
Een tiental CVP-kamerleden, 
waaronder Wilfried Martens, heb
ben de regering reeds een prachti
ge suggestie aan de hand gedaan 
om nog wat geld uit de zakken van 
de belastingbetalers te kloppen. 
In een wetsvoorstel leggen zij aan 
de eigenaars de verplichting op 
om in te schrijven op zogenaamde 
participatiebons voor een bedrag 
dat gelijk staat aan hun kadastraal 
inkomen, verminderd met 
30.000 fr. 
De indieners zijn van oordeel dat 
deze maatregel zowat 88 miljard 
kan opbrengen, waardoor dan 
weer goedkope leningen kunnen 
toegestaan worden aan kandi
daat-eigenaars. 
Die kandidaat-eigenaars worden 
daarna dan wel gekonfronteerd 
met een verhoogde kadastrale pe-
rekwatie, met een hoge intrest
voet... en met de verplichting om in 
te schrijven op participatiebons. 
Zodat zij, eens zo ver, haast ver
plicht worden om een nieuwe le
ning aan te gaan! 

Zonder 
grenzen 
Met verbijstering is de Waalse 
deelregering tot de vaststelling ge
komen dat minister Willy Claes 
over een periode van 10 jaar ruim 
150 miljard wil besteden aan de 
steenkoolmijnen. En vermits die 
steenkoolmijnen vooral in Limburg 
gelegen zijn, eist zij een kompen-
satie. 
De Waalse arrogantie kent blijk
baar geen grenzen. Over het staal
dossier dat honderden miljarden 
kost, rept zij met geen woord. 
Maar bovendien vergeet de Waal
se deelregering dat die steun aan 
de Kempense steenkoolmijnen ei
genlijk onrechtstreeks de Waalse 
staalsektor ten goede komen. 

Of is het niet zo dat Vlaanderen de 
kookskool beneden de Europese 
prijs moet verkopen aan de Waal
se staalbedrijven? 

Regering 
beslist... 
De regering van Mark Eyskens 
heeft de voorbije week een eerste 
beslissing weten aan te brengen 
op haar palmares. Ze is het er over 
eens dat in 1982 het begrotingste
kort op de lopende uitgaven 200 
miljard zal bedragen! 
Fier als een pauw kon de eerste 
minister deze prestatie medede
len. Meer nog, hij kreeg er het ver
trouwen voor in de Kamer! 
Tegenover het tekort van dit jaar, 
voorlopig nog 240 miljard, is dat in
derdaad een vermindering met 40 
miljard. Maar daarbij wordt verge
ten dat de begroting van 1981 
oorspronkelijk ingediend werd 
met een tekort van 90 miljard. 
Blijft de vraag wat binnen een 
jaartje zal overblijven van de 200 
miljard-doelstelling. 

...En dan? 
Maar met die beslissing om het 
tekort tot 200 miljard te beperken 
is de regering nog geen stap 
verder. De Hoge Raad voor Fi
nanciën raamde het te verwach
ten tekort immers op 350 miljard. 
Wat betekent dat de regering 
nog zo'n 150 miljard besparingen 
of extra-inkomsten moet zoeken. 
En wie zich nog herinnert welke 
last het gekost heeft om de 30 
miljard te vinden van de pro
grammawet van 1981, die geeft 
geen cent meer voor het voortbe
staan van deze regering. 
Moest het toch lukken, ziehier de 
resultaten van de 30 miljardbe-
sparingsronde: opslag van ben
zine, bier, sigaretten, frisdranken, 
haarkapper.- Een voorsmaakje? 

Als het klokje klepscht... 

De CVP heeft zich blijkbaar neer
gelegd bij de benoeming van Mon
fils als direkteur-generaal van de 
BDBH. In ruil voor een andere 
benoeming? Ondertussen is het 
duidelijk geworden dat minister 
Urbain op eigen houtje en in zeven 
haasten deze operatie heeft door
gevoerd. Meer nog, hij heeft daar
bij de belastingbetaler met extra-
kosten opgescheept. 
Op vrijdag 3 juli, in de late namid
dag, kwam vanuit het kabinet van 
minister Urbain het bevel dat de 
benoeming Monfils te allen prijze 
in het Staatsblad van 4 juli diende 
te verschijnen. De bewering van 
de diensten van het Staatsblad, 
dat er reeds 10.000 eksemplaren 
gedrukt waren van de 22.000, kon 

ratie Monfils, maar draaien tevens 
op voor de „operationele" kosten! 

Logika 
van Claes 
Het zit reeds scheef in de pas ge
fusioneerde staalgroep Cocke-
rill-Sambre. De Luikse vakbon
den hebben protest aangetekend 
tegen de samenstelling van het 
direktiekomitee, waarin slechts 
één vertegenwoordiger van het 
Luikse bekken zetelt. 
Volgens minister Claes slaat dit 
protest op niets: „Dergelijke 
geestesgesteldheid is voorbijge
streefd en totaal onaanvaard
baar Voor mij is het tijdperk van 
de twee bekkens voorbij Er be-

Ooit van Klepsch gehoord? Nee? Nou. lig er niet 
wakker van, je bent niet de enige. Egon Klepsch is 
fraktievoorzitter van de Europese Volks Partij — de 
kristendemokraten — in het Europese parlement 
Wie er wél wakker van ligt, is Leo Tindemans. Want 
zowel Klepsch als Tindemans hebben hun zinnen ge
zet op het voorzitterschap van het Europees parle
ment Madame Veil zal midden januari, halverwege 
de zittijd, de voorzitterlijke hamer neerleggen. 
Klepsch en Tindemans steken de begerige hand uit 
naar de steel ervan. Het belooft een spannende eind
spurt te worden. En de sprinters trachten nu reeds, 
in de beste positie naar de streep te gaan. 
Die Egon hoe-heet-hij die Klepsch maakt toch geen 
enkele kans tegen mister Europe? 
Als je het vanuit Edegem bekijkt, zou je dat inder
daad durven stellen. Maar te Straatsburg zelf liggen 
de kaarten toch even anders. 
EVP-fraktievoorzitter Klepsch is een vlijtige Duitser 
Ontbreekt bij geen enkele zitting te Straatsburg. Ze
telt er middenin het zwarte woud van de EVP-parle-
mentsleden. Die hij dirigeert met vaste hand. Onbe
schaamde vlegel overigens: als zijn fraktie neen 
moet stemmen, steekt hij ostentatief de duim om
laag. Het gebaar van Nero, als de leeuw zijn portie 
mocht vreten. Op dat teken stemt het zwarte woud 
massaal neen. 

Behalve Tindemans. Niet omdat die ja zou willen 
stemmen. Maar omdat hij er niet is, althans zelden of 
nooit in plenaire vergadering en nooit bij stemmin
gen Kwestie van boven de partijen te staan. En 
kwestie natuurlijk ook wel een beetje van de kumui 
Waarmee niet gezegd weze, dat Tindemans nooit te 
Straatsburg is. Hij duikt er om de week wel eens een 
beetje op. Maar doorgaans achter de schermen 
Kwestie van kontakt te houden, tegen dat madame 
Veil vertrekt 
Fraktievoorzitter Klepsch heeft zijn partijvoorzitter 

zopas een lelijke toer gespeeld. Het gerucht deed 
namelijk de ronde dat Tindemans, gelet op de 
ernstige toestand van zijn vaderland, officieel zou 
aankondigen dat hij wil verzaken aan de kandidatuur 
voor Straatsburg. Of het gerucht door Klepsch de 
wereld werd ingestuurd, zal wel altijd een geheim 
blijven. Maar dat hij het vuurtje met wellust aanblies, 
staat boven iedere twijfel 
Indien Tindemans de voorzitterlijke hamer niet aan 
zijn neus wilde zien voorbijgaan, moest hij reageren. 
En vlug! Want Klepsch zat inmiddels allesbehalve stil. 
Spon ijverig verder aan de florentijnse kombinaties, 
die tussen kristendemokratische broeders schering 
en inslag zijn. 
Zo vluchtte Tindemans verleden donderdag resoluut 
naar voren door zijn officiële kandidatuur publiek aan 
te kondigen. Wreed tegen zijn gewoonte. Want zélf 
twijfelen en anderen laten twijfelen is hem een 
tweede natuur 
In de Tweekerkenstraat en ommelanden bidt drie
kwart van de CVP-top, dat Tindemans het straks 
moge halen tegen de gladde Klepsch. Ze gunnen 
Straatsburg namelijk hoe langer hoe meer. van harte 
en vooral full-time, de man die Europa ons benijdt... 
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Sociaal-ekonomisch mi 
200 miljard tekort: Bankbriefjes van duizend, 8 km hoog 

Financiële put wordt een krater 
„De ministers zoeken vooral 
naar nieuwe inkomsten". Het is 
een doorde.weekse krantetitel. 
En, het zal na de Maribel- en 
BTW-operatie van zopas, voor
al ook de fiskale harde waar
heid worden in het najaar. 
Er werd door de premier ge
zegd dat een tekort van om en 
bij de 200 miljard op de begro
ting van volgend jaar als een 
aanvaardbaar gegeven wordt 
beschouwd. Op die manier zijn 
we hoe dan ook onze eigen 
sociaal-ekonomische diepe put 
aan het graven. Want het be
oogde tekort zal zoals elk jaar 
onstuitbaar hogere pieken be
reiken, en het cijfer van 200 
miljard heeft bovendien alleen 
betrekking op de zogeheten lo
pende uitgaven. De miljardenin
spanningen (zonder geld voor
handen) voor de investeringen 
— bij voorbeeld openbare wer
ken — worden daar nog boven
op gegooid. 

Een miljard meer of minder, 
zeker geen minister, maar sti l
aan ook nauwelijks nog een 
belastingbetaler, ligt er van 
wakker. Want, de rode cijfers in 
de boekhouding van de staat 
beginnen behoorlijk ons be
gripsvermogen te overstijgen. 
Zelfs de huidige premier, die 
geregeld bij toespraken het pu
bliek met boutades en beeld
spraak op zijn hand tracht te 
krijgen, heeft tot nog toe ver
zuimd de enormiteit van de 
staatstekorten in vatbare be
grippen voor te stellen. Een 
topmanager van een Ameri
kaanse multinational heeft het 
deze week voor ons gedaan. 
Laat even de desastreuze be-
grotingsprojekten voor vol
gend jaar nog buiten beschou
wing. Voor de begroting van het 
lopend boekjaar werd een tijd 
geleden uitgepakt met bezuini
gingsplannen die om en bij de 
150 miljard frank zouden moe
ten verwezenlijken. Nu al blijkt 
dat die 150 miljard niet zullen 
gerealizeerd worden. 
Maar, zulks hoeft dan ook niet 
te verwonderen als we trachten 
te beseffen wat 150 miljard 
frank precies in bankbriefjes 
van duizend frank betekent. 
De bedrijfsleider (die in onze 
reeks „Mensen van bij ons" 
uitgebreid aan het woord komt) 
liet zijn bankier nieuwe bank
briefjes van 1.000 frank op een 
hoopje leggen tot 1 miljoen 
werd genoteerd. Het stapeltje 
was dan 13 cm hoog. Om één 
miljard in onze nog net niet 
gedevalueerde munt te verkrij
gen moet een stapel van 
130 meter hoog gemaakt wor
den met briefjes van duizend. 
150 miljard is dan goed voor 
6.000 meter of 6 km hoog gesta
pelde ongekreukte briefjes van 
duizend frank» 

De verenigde Belgische nninis-
ters hebben voor volgend jaar 
de staatsuitgaven geraamd op 
1.440 miljard frank. Het tekort op 
de begroting '82 zou dan vol

gens ruwe schattingen 330 mil
jard frank belopen. Op het einde 
van deze maand zou de hakbijl 
van de minister van begroting 
nog „amper" een tekort van 
200 miljard als aanvaardbaar 
door de beugel laten. 
Misschien zal het op ministerieel 
papier ook zo genoteerd worden 
vooraleer de regering op haar 
beurt met vakantie gaat. Maar, 
zelfs dan hebben we niets dan 
sombere perspektieven. In de 
zomer van vorig jaar werd im
mers het tekort op de begroting 
van dit jaar geraamd op onge
veer 60 miljard frank. Vandaag 
noteren we (halfweg het wer
kingsjaar) een tekort van 250 
miljard frank...! 
Voor volgend jaar zou dus 

200 miljard als bijkomende 
schuldenlast (alleen op de gewo
ne uitgaven) aanvaard worden. 

Hopen maar dat de verviervoudi
ging van schuldenlast (tussen 
bégrotingsramingen en effektie-
ve boekhoudkundige prestaties) 
zich volgend jaar niet meer vol
trekt. Want dan worden ze onge
twijfeld als overbodige ballast 
van de trein van de geïndustrali-
zeerde landen afgehaakt. 

Tegenover de desastreuze cij
fers staat slechts een regerings-
immobilisme van jewelste. 

Er wordt vooral geschermd met 
veel dooddoeners. Zo wordt nog 
immer de energiekrisis van 74 
aangehaald als één van de groot

ste oorzaken van onze ekonomi-
sche miserie. 
De weerslag van de oliesjeik-
manipulaties ondervinden we in
derdaad nog behoorlijk sterk. 
Maar de regeringsleiders gaan 
evenmin vrijuit. Immers, door de 
Hoge Raad van Financiën werd 
berekend dat de staatsschuld 
volgend jaar op de lofjende uit
gaven een intrestlast van 18 pro
cent zal belopen. Niet het aflos
sen van de schulden, maar alleen 
nog maar het betalen van de 
rente zal ons volgend jaar 
60 miljard kosten... Het dagblad 
„De Tijd" becijferde dat dit 2 
procent van het bruto-nationaal 
produkt betekent „of een verar
ming die gelijkstaat met de eer
ste oliekrisis in 1974". 
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De NCC-kommissie van CVP-voorzitter Hugo Weckx maakt momenteel barnum-reklame in het Frans 
voor werving van leerlingen in Vlaamse scholen in het Brusselse. De eentalig Franse affiches liegen 
er niet om; de meertaligheid in het Vlaams onderwijs wordt aangeprezen met Franse publiciteit 
Begrijpe wie begrijpen kan. De publiciteitscampagne wordt alleszins voor rekening van de Vlaamse 
Gemeenschap georganizeerd. Voor financiering van welzijnswerk en andere Vlaamse sociaal-kulture-

le initiatieven heet er nauwelijks nog NCC-subsidiegeld voorhanden te zijn-

Schuldige partner 
150 miljard frank tekort dit jaar. 
En (volgens voorzichtige ramin
gen) minstens 200 miljard frank 
tekort volgend jaar. Het is een 
berg, gemaakt op 24 maanden, 
van ongekreukte bankbriefjes 
van 1.000 frank, en 14 kilometer 
hoog opeengestapeld-. 
Om zon put — het wordt stilan 
een krater — te vullen zijn onge
twijfeld inrijpende bezuinigings
plannen nodig. Maar, blijkens het 
vakantiewerk van de regering 
dat nu bezig is, wordt daar hoe
genaamd niet aan gedacht Wél 
wordt gezocht naar nog maar 
meer fabuleuze inkomsten. Zo is 
er het prachtige voorstel van 
CVP-parlementsleden om wo
ningeigenaars te verplichten in 
te schrijven op een staatslening 
waardoor kandidaat-eigenaars in 
de gelegenheid zouden gesteld 
worden tegen goedkoper intres
ten een woonst te verwerven. 
Dit zou de staat nauwelijks één 
frank meer opbrengen, en het 
getuigt bovendien van vaandel-
vlucht, want het is precies de 
geldslokkende overheid die ver
antwoordelijk is voor de onbe
taalbare intrestvoet van van
daag. 

Het CVP-voorstel werd inmid
dels in de kortste keren afge
schoten, maar de begrotingsmi
nister heeft er toch gedegen 
inspiratie uit geput 
Hij dweept met de gedachte de 
burgers die nog behoorlijk wer
ken en geld verdienen extra te 
belasten met een verplichte in
schrijving op een staatslening. 
Werken, sparen en ondernemen 
moet dus, blijkens het regerings-
voornemen, gedegen bestraft 
worden. 
Wat er nog aan werkkracht en 
verdienste in dit land (vooral in 
het Vlaamse land) voorradig is 
moet met curatorschutó belast 
worden. 
Het snoeien in de uitgaven heet 
onmogelijk te zijn. Dat is best 
begrijpelijk; zolang de CVP de 
PS-grillen inzake miljardenpoker 
voor het Waalse staal blijft dul
den. 

Urbain 
non grata 
De benoeming van de Waalse 
socialist Monfils als hoofd van 
de Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel heeft poltiek op
hef gemaakt De CVP heeft een 
zoveelste gril van de Waalse 
socialistische partner geduld. 
Maar „stoemelings" is ook nog 
een andere zet geschied die voor 
de Vlaamse ondernemingen uit
eindelijk nog een grotere kop
stoot betekent De vertegen
woordiger van de NCMV-mid-
denstandsvereniging, Paul Pee-
ters (toevallig een Volksunie
mandataris) werd bij de nieuwe 
samenstelling van de raad van 
beheer van de BDBH en van het 
direktiekomitee over het hoofd 
gezien. 
Terecht is de NCMV daarover 
biezonder verontwaardigd: 
„Op een ogenblik dat alle rege

ringswoordvoerders, en de heer 
Urbain in het biezonder, de mond 
vol hebben over de bevordering 
van de uitvoer van kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
wordt het rechtstreeks kontakt-
punt tussen de BDBH en de 
middenstand weggenomen. Be
treft het een moedwillige politie
ke beslissing, dan kunnen wij 
minister Urbain nog slechts als 
„persona non grata' beschou
wen". 

Adviesraden 
rijk 
Ons land is dertien in een dozijn 
Hoge Adviesraden rijk. Dat zijn 
instellingen die door de overheid 
in het leven werden geroepen om 
de opeenvolgende politieke ver
antwoordelijken op de vingers te 
kijken en aan te manen een ver
antwoord koherent beleid te voe
ren. Waar de Hoge Raad van 

Financiën momenteel wijst op de 
onverantwoorde verspilligen in de 
overheidsuitgaven is het op zich
zelf al een haast wraakroep)end 
feit dat de regering nauwelijks 
luistert naar deze Hoge Advies
instelling die zijzelf in het leven 
heeft geroepen. 
Deze Hoge Raad legde de vinger 
op de zere wonde: „Hef land leeft 
in een toestand van overbeste-
ding ten belope van 7 procent van 
het bruto-nationaal produkt, wat 
het afremmen infmudt van de 
overdreven uitgaven én van de 
gezinnen én van de openbare ad
ministraties". 

Met Maribel — en andere fiskale 
operaties — heeft de regering de 
gezinnen al behooriijk wat koop
kracht afgesnoept. 
Maar, de eigen geldhonger van de 
overheid wordt hoegenaamd niet 
getemperd. Integendeel, er wordt 
met miljarden gegooid (in de Waal
se staalputten, bij openbare wer
ken, bij studies voor de omstreden 
stormstuw op de Schelde..J alsof 

de vette jaren pas aangebroken 
ajn. 

Alweer 
Baeyens 
De nieuwe gigantische Waalse 
staalholding wordt deze week 
(vrijdag) plechtig geïnstalleerd. 
En er is ook nog in extremis een 
ernstig kandidaat voor de funktie 
van afgevaardigd-beheerder aan 
de NMS: de Franstalige socialist 
André Baeyens. De man heeft 
destijds, met medeplichtigheid 
van minister Willy Claes, zijn 
vingers verbrand aan de Ibram-
co-affaire maar dat neemt niet 
weg dat hij nu alweer (overigens 
in een rijkelijk betaalde kumul-
job) met miljarden van de ge
meenschap zal mogen gooche
len. De politieke hypokrisie van 
de regering-Eyskens kent geen 
grenzen. 
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CVP-
kompromis 
Al lachend kon Mark Eyskens 
zaterdagnacht mededelen dat 
het kernkabinet een oplossing 
had gevonden voor de benoe-
mingsperlkelen In de ASLK 
De oplossing zou vrij eenvoudig 
zijn: alle franstallge eisen vifor-
den ingewilligd. De direktiekoml-
tees van de ASLK, voorzitters 
Inbegrepen, zullen volledig pari
tair samengesteld worden. In ruil 
daarvoor kan de CVP aanspraak 
maken op de funktie van sekreta-
rls-generaal. 
Deze funktie moet nog wel ge
creëerd worden en beantwoordt 
aan geen enkele behoefte. Men is 
trouwens nog op zoek naar een 
meer imponerende titel dan ge
woonweg „sekretarls-generaal". 
Dergelijk kompromis tart vooral 
In deze krisistijd elke verbeel
ding en bewijst nog maar eens de 
Vlaamse beginselvastheid van 
de CVP. Tussen haakjes, nog Iets 
gehoord over het verzet van 
deze partij tegen de benoeming 
van Monfils? 

Le 
changement! 
Verleden zondag vond in het 
Frans-Vlaamse Ekelsbeke de twin
tigste Vlaamse kultuurdag plaats 
voor Frans-Vlamingen en Vlamin
gen „van over de schreve". 
In tegenstelling met de vorige ja
ren waren de toespraken heel wat 
scherper en konkreter wat de 
eisen betreft Voorzitter Regis De-
mol van „Menschen lyk wyder" 
eiste de oprichting van een Vlaam

se regio in de plaats van de voiks-
vreemde departementen. Die re
gio zou moeten beschikken over 
beperkte financiële middelen om 
de beleving van de Vlaamse kui
tuur mogelijk te maken en het 
onderricht in de Nederlandse taal 
te bekostigen. 

De Frans-Vlamingen rekenen er 
dus duidelijk op dat de kersverse 
Franse president zijn verregaande 
decentralizatie-beloften nakomt 
Ook zij geloven rotsvast in „un 
changement". 

Blauw- blauw 
Na Wllfried Martens krijgt nu 
ook Mark Eyskens zwaar te lij
den onder de mokerslagen van 
zijn eigen partij. 
Pas waren in Straatsburg de ge
ruchten doorgesijpeld dat er tus
sen de liberalen en de CVP ge
heime kontakten zouden be
staan, of voorzitter Tindemans 
verklaarde onomwonden dat hij 
zijn eerste minister op het matje 
zou roepen. De man had immers 
de geloofwaardigheid van de 
hele CVP in gevaar gebracht 

Aan die geloofwaardigheid moet 
Tindemans niet te zwaar meer 
tillen. Die is nu reeds om zeep. 

Maar dat een voorzitter zo wan
trouwend reageert op geruchten 
over zijn eerste minister, is toch 
een teken aan de wand. 

In ieder geval werd er binnen de 
CVP over deze geheime bedoe
ningen een hartig woordje gewis
seld. Met als resultaat dat de 
zaak blauw-blauw gelaten werd. 

Al begrijpen wij dan nog niet 
waarom Willy De Clercq zo snel 
mogelijk moest overkomen uit 
Straatsburg. 

Anti-racisme als voorwendsel 
Vandaag donderdag wordt in de Se
naat waarschijnlijk het zgn. wetsont
werp op het racisme behandeld. Ze
ker is dat echter niet Tot voor een 
paar dagen zag het er zelfs naar uit, 
dat de behandeling niet zou gebeu
ren vóór de vakantie. Onder druk. 
vooral van de Waalse socialisten is 
er dan plots een stroomversnelling 
gekomen: het ontwerp werd verle
den week in de Senaatskommissie 
voor Justitie na een verwarde be
spreking goedgekeurd. De VU-kom-
missieleden, en later ook CVP-sena-
tor Storme, vroegen de verwijzing 
van dit slordig en deels ongrondwet
telijk ontwerp naar de Raad van 
State. Het ziet er naar uit, dat daar
van niets in huis komt en dat het wet
sontwerp in zeven haasten door de 
Senaat wordt gejaagd. 
W a t voor gevolg zal hebben dat de 
burgers van dit land plots, en on
danks de grondwet, met een levens
groot probleem op de schoot zitten : 
het wetsontwerp voert het opiniede-
llkt in onze rechtspraak binnen! 

Het gaat om een oorspronkelijk wetsvoor
stel uit 1966 van de Waalse socialist 
Glinne. In de behandeling ervan kwam 
nooit schot Maar na een anti-joodse tx>m-
aanslag te Parijs in 1980, in één adem ver
noemd met aanslagen in Bologna en Mün-
chen, is het er als zoetekoek ingegaan bij 
de volksvertegenwoordigers. 
Op 12 februari jl. namen 138 kamerleden 
het voorstel van wet aan; 2 stemden tegen, 
16 (w.o. de Volksunie) onthielden zich. 
Frans Baert had goed te betogen dat het 

wetsvoorstel ondemokratisch is en geen 
ernstige rechtspleging mogelijk maakt er 
werd niets aan veranderd. Tenzij wat 
minister Moureaux er aan toevoegde en 
wat het geheel nog bedenkelijker maakt 
Het ontwerp zegt dat 8 dagen tot 6 
maanden gevangenis en 26 (te vermenig
vuldigen met 40) tot 500 fr. (of beide) te 
wachten staan voor wie aanzet tot discri
minatie, haat of geweld jegens een per
soon of een groep wegens zijn ras, huids
kleur, afkomst, nationale of etnische af
stamming. 
Bovenal is daar het artikel 3: „Met gevan
genisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en 
met geldboeten van 26 tot 500 fr of met 
één van die straffen alleen wordt gestraft 
hij die behoort tot een groep of tot een 
vereniging, die openlijk en herhaaldelijk 
rassendiscriminatie of rassenscheiding be
drijft of verkondigt in de omstandigheden 
genoemd in artikel 444 van het Strafwet
boek, dan wel aan zodanige groep of 
vereniging zijn medewerking verleent". In 
de tekst worden „rassendiscriminatie" en 
„rassenscheiding" op één lijn gesteld met 
„haat of geweld" en wordt alles even 
strafbaar gemaakt In het opschrift van de 
wet is ook sprake van „xenofobie". 
Bovendien is de laakbare daad niet be
perkt tot het ras, maar strekt ze zich uit tot 
de „huidskleur", de afkomst of de nationale 
of etnische afstamming". 
Vlamingen en Walen vormen veel meer 
dan taalgroepen. Zij behoren tot door 
„afkomst nationale of etnische afstam
ming" zeer verschillende, dus etnische 
groepen. 

Wij staan hier voor een wettekst die zegt 
„racisme = rassenscheiding = xenofo
bie" en die daarenboven aan het woord 
„ras" ook de betekenis „etnie" geeft. 
Racisme is rassenhoogmoed. Rassendis

criminatie is het logisch gevolg daarvan. 
Dit druist rechtstreeks in tegen het volks-
nationalisme, dat eerbied eist voor elk volk, 
elk ras. 
Xenofobie heeft twee betekenissen: af
keer van alles wat vreemd is; vrees voor 
alles wat vreemd is. 
Het eerste is een uiting van enggeestig-
heid en zelfoverschatting. 
Het tweede kan een uiting zijn van onwe
tendheid. En ook van een minderwaardig
heidscomplex: precies het omgekeerde 
van wat men een racist verwijt 
Rassenscheiding hoeft niet uit te gaan van 
de gedachte dat het ene ras beter is dan 
het andere, wel van de mening dat het ver
kieslijk is, rassen niet te vermengen. 
Ten grondslag hieraan ligt de opvatting dat 
de eigen aard van elk ras iets waardevols 
is. 
Rassenscheiding (vooral in de betekenis 
van ras = volksgemeenschap, zoals in de 
wettekst) is dus geen vies woord. 
Wat zijn ten slotte de Belgische politici zelf 
aan het doen met hun gewestvorming, 
tenzij afzonderlijke strukturen maken per 
volksgemeenschap ? 

Over welke rassenscheiding kan het in 
België wel gaan? 
De tekst geeft ten eerste aan het woord 
„ras" een uitgebreide betekenis. In feite 
gaat het om de volksgemeenschap (etnie). 
Glinne zelf, de auteur van het wetsvoor
stel, heeft tot tweemaal toe een parlemen
taire vraag gesteld om een minister te 
doen optreden tegen wat hij uitingen van 
Vlaams racisme genoemd heeft: een zin
snede uit het blad „Thuis zijn" (van de brui
ne gordel-aktie rond Brussel) en de waar
schuwing van Dilbeeks burgemeester 
Vergels, dat notarissen -zich aan eentalige 
publiciteit te houden hebben. 

Het ontwerp heeft ten tweede te maken 
met het opiniemisdrijf, dat via het woordje 
„verkondigt" in artikel 3 voor de eerste 
maal (nadat het in 1831 afgeschaft werd) 
in ons recht insluipt op flagrant ongrond
wettelijke wijze. 

Alsof het niet volstond rassenscheiding en 
rassendiscriminatie over één kam te sche
ren, stelt de tekst de mening die men hier
over verkondigt gelijk met de daad. 
Het invoeren van het opiniedelikt is een ui
terst gevaarlijke zonde. Daarnaast blijft er 
de beginselkwestie. Schat een volk zijn ei
gen aard naar waarde? 

Vindt het die belangrijk genoeg om hem 
met een struktuur te beschermen? Wie 
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren er
kent moet aannemen dat dezen het recht 
hebben om zelf uit te maken welke vreem
de mensen en dingen zij in hun samenle
ving binnenlaten. Als zij zich te zeer af
schermen, zullen zij verschralen. Als zij 
zich in de andere richting vergissen, zullen 
zij eindigen met niet meer te bestaan. Elke 
eigenheid vraagt om privacy. 

Karel Jansegers 
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Wetstraat 

Een barslecht spektakel 
„Ik hoop dat iedereen tijdens de 
vakantie eens ernstig zal naden
ken over de politieke deontolo-
gie. Wat zich tijdens de jongste 
maanden heeft afgespeeld op 
het politiek schaakbord maakt 
een dergelijke bezinning zeker 
niet overbodig". 
Met deze vakantie-opdracht van 
Paul Van Grembergen besloot de 
Kamer vrijdagnacht om O u. 35 de 
gew^one zitting 1980-1981. 
De kollega's van de Senaat be
redderden 's lands zaken een 
weekje langer. 

Het is te hopen dat de kannerleden 
deze vakantiejob van de VU-frak-
tievoorzitter ter harte nemen. Het 
spektakel dat zij de jongste verga
deringen opvoerden, was welis
waar emotievol en voor een lief
hebber van „catch" misschien ge
nietbaar, maar het was vooral zie
lig en miezerig en onwaardig. 
Het begon maandag, na het eten
tje-zonder-dessert van de partij
voorzitters en de regeringstop. 
Vanuit de sekretariaten van de 
meerderheid werd over en weer 
geschermd met bitsige moties 
over de begrotingsperikelen en de 
benoeming van Monfils. 
Ondertussen kwam het in de Ka
mer tot een eerste botsing. Frak-
tievoorzitter Brouhon van de 
Waalse socialisten dreigde met de 
alarmbelprocedure indien Hugo 
Schiltz en zijn Antwerpse kolle
ga's zouden vasthouden aan de 
resolutie over de waterverdraqen. 

's Anderendaags verlegden de 
Waalse liberaal Knoops, KP-voor-
zitter Van Geyt en Hugo Schiltz 
de loopgravenoorlog-met-commu-
niqués naar de Kamer. Zij interpel-
leerden de eerste minister. 

Vlijmscherp ontleedde het VU-
kamerlid de onverantwoorde wij
ze waarop Eyskens en zijn ploeg 
het land regelrecht naar de af
grond leiden. Zijn besluit klonk 
ondubbelzinnig: „Ontruim deze 
scène. Het stuk dat wordt opge
voerd is te slecht!" 
En vanaf dat ogenblik diende de 
oppositie slechts de slagen te tel
len die CVP, PS, PSC en SP 
mekaar toebrachten. Van enige 
bepterking was geen sprake: alle 
slagen waren toegelaten. Eyskens 
betitekde Spitaels en zijn boys als 
duikboten die het regeringswerk 
ondermijnen, waarop Brouhon — 
nooit eerder meegemaakt — de 
eerste minister zowaar op het 
matje riep. Deze diende zo fel in te 
binden dat minister Mathot net 
vóór de stemming ongestoord zijn 
verklaring-zonder-nuances kon af
zwakken tot een lachertje. 
De regering kreeg het vertrou
wen. In de allergrootste dubbelzin
nigheid. Over Monfils repte de 
CVP niet meer en de Waalse 
socialisten gaan zaterdag onbe
lemmerd hun kongres tegemoet. 
Eyskens hield zijn ploeg recht. Of 
is het dan toch zo dat deze rege
ring niet meer kan vallen, omdat ze 
er al ligt? 

Maar daarmee was de komedie 
niet ten einde. Wel integendeel, 
het tweede bedrijf kon een aan
vang nemen. Op de agenda ston
den nog het Fonds voor Ontwik
kelingssamenwerking, de water-
verdragen, de gronswetsherzie-
ning inzake de Duitstalige ge
meenschap en de benoeming van 
Monfils. 

Erger nog dan Martens poogde 
Eyskens zijn regering doorheen 
deze dossiers te loodsen. Arro
gant en nonchalant. Ten koste van 
wat dan ook, zelfs van de parle
mentaire demokratie. De traditio
nele politieke families spatten uit 
mekaar, de regering was nauwe
lijks nog een bende onder de 
leiding van een cynicus... Voeg 
daarbij dat sommige kamerleden 
op deze zwoele donderdagavond 
last kregen van de warmte, hun 
dorst al te ijverig lesten en daarna 
des te emotievoller tekeergingen. 
Het beeld van een Parlement op 
de dool en van een papperige 
regering, die niet eens de lopende 
zaken aankan. 

Vragen van Vic Anciaux over het 
benoemingsbeleid werden hautain 
door Eyskens en Urbain afgewe
zen. Een perskonferentie kon 
daarna wel. Voor de zoveelste 
maal gaan ook de waterverdragen 
weer op de lange baan. Onder 
druk van de franstaligen, waarbij 
André Cools zich niet onbetuigd 
liet. 

uMtr 
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De staalmiljarden zijn pas binnengerijfd of de Waalse politici schotelen reeds een nieuwe rekening voor: het 
luchtvaartdossier met de aankoop van bijkomende F16-vliegtuigen en de Belgische inbreng in het 
Airbusprojekt. 
In een interpellatie wees Vic Anciaux op het gevaar dat Vlaanderen eens te meer de loef zal afgestoken 
worden, met behulp van een reeks snel te nemen voorafgaandelijke technische beslissingen trachten de 
Walen zowel de kompensaties voor de F16 als de steun in het kader van de Airbus naar hun bedrijven af te 
wentelen 
Het antwoord van de ministers Swaelen en Class klonk zo „eerlijk en ondubbelzinnig"dat de VU-voorzitter de 
zoveelste Vlaamse benadeling haast kon voorspellen. Er rest Vlaanderen volgens hem slechts één alternatief-
de federalisering van het wetenschappelijk en het Industrieel beleid afdwingen! 

De noodlottige grondwetsherzie
ning voor de Duitstalige gemeen
schap werd gekelderd. Vooral 
dank zij de stevige dossierkennis 
van Hugo Schiltz, waartegen Mare 
Eyskens slechts dreigende jam
merkreten kon inbrengen. De ver
eiste tweederde meerderhekJ 
werd niet gehaató. En dan het 
Fonds voor Ontwikkelingssamen
werking. Hier slaagde een niets 
ontziende Eyskens wel in zijn op

zet: een goedkeuring ten koste 
van wat dan ook. Hij schrok er 
zelfs niet voor terug om parlemen
taire regels met de voeten te 
treden en om eens te meer het 
vertrouwen van zijn regering in de 
balans te gooien. 
Het wordt hoog tijd dat Eyskens 
deze doodsstrijd stopt en het 
woord geeft aan de kiezer om te 
oordelen over de komedie die het 
jongste jaar is opgevoerd! 

P-Sprokkels 
• Reeds van 27 mei dateert de 
interpellatie van Rik Vandekerck-
hove over de hoge werkloosheid 
en de noodsituatie in Limburg. 
Vertegenwoordigers van alle 
Vlaamse partijen traden de VU-
senator bij en onder impuls van 
Oswald Van Oothegem gaven zij 
dit in een motie te kennen. 
De stemming werd week na week 
uitgesteld. Tot vorige week einde
lijk, na een ware amendementen
slag, volgende tekst werd goedge
keurd: „De Senaat dringt bij de 
regering aan om ten spoedigste 
alle maatregelen te nemen die 
vereist zijn voor de ekonomische 
en sociale toestand van het land, 
van alle gewesten die door de 
krisis worden getroffen en inzon
derheid voor Limburg waar drin
gende en overkompenserende 
maatregelen noodzakelijk zijn." 
Alle Vlaamse senatoren stemden 
vóór de motie, alle Franstaligen 
tegen. Nog nooit tevoren was er 
zo'n duidelijke Vlaams-Waalse 
stemming in de Senaat. De Waal
se senatoren reageerden heftig, 
waarop Wim Jorissen uitriep: 
„Maak U geen zorgen! Wij heb
ben de motie, U heeft het geld 
voor het staal." 

• Volgens Bob Maes lijdt de 
begroting van PTT vooral onder 
de fouten van het verleden: op 
een ogenblik dat er nog financiële 
middelen waren, bleven de vereis
te investeringen uit. Vandaag ziet 
de toekomst van de RTT en de 
dienst der Postchecks er zeer 
somber uit. 

• BIJ de begroting van Landsver
dediging vuurde Bob Maes een 
reeks vragen af op de minister, die 
allen in dezelfde richting wezen, 
de halfslachtigheid van het Bel
gisch defensiebeleid. 

9 Naar aanleiding van een inter
pellatie stipte Oswald Van Oote-
ghem nogmaals de reële oorza
ken aan van de knsis in de bouw: 
de hoge kostprijs, de grote fiskali-
teit, het bouwvijandig klimaat en 
de intrestvoet voor hypotekaire 
leningen. Als oplossing vatte hij de 
voorstellen samen die de Volks
unie onlangs bekend maakte. 

• Moeiteloos stemde Bob Van-
dezande in met de interpallatie-eis 
van zijn Waalse kollege Humblet 
om de ASLK te federalizeren. De 
Walen zullen dan eindelijk merken 
dat de Vlaamse verrichtingen 
meer dan 60 procent uitmaken 
van de ASLK-aktiviteiten. 

• Ook de benoeming van Mon
fils in de BDBH kwam ter sprake. 
Eerst via een vraag van Vic An
ciaux, die op een ongehoorde en 
schandalige manier beantwoord 
werd door Eyskens. Nadien via 
een interpellatie waarbij de VU-
voorzitter zwaar uitviel tegen mi
nister Urbain, maar vooral tegen 
de Vlaamse meerderheidspartijen. 

REL 
TJE 

De heer Anciaux: „Maandag
avond zag en hoorde ik, ti jdens 
de tweede tv-nieuwsuitzending, 
dat de premier het volgende ver
klaarde over de benoeming van 
de heer Monfi ls tot direkteur-
generaal van de BDBH: „Er zijn 
afspraken gemaakt en die moe
ten worden uitgevoerd." 

Kan de Kamer vernemen welke 
afspraken er gemaakt werden en 
wanneer ze gemaakt werden? 
Ik wens er aan toe te voegen dat 
de CVP-voorzitter tijdens dezelf
de nieuwsuitzending verklaarde 
dat er in het kernkabinet geen 
beslissing gevallen was en dat 
de eerste minister verrast was 
door de benoeming van de heer 
Monfils." 

De heer Lavens, minister van land
bouw, antwoordt namens de heer 
Eyskens, eerste minister: „Ik kan 
de verklaring van de heer Tinde-
mans volledig beamen." 
De heer voorzitter: „Het incident 
is gesloten" (Woordenwisselin
gen). 

(Kamer van Volksvertegenwoordigers, Be
knopt Verslag, Gewone zitting 1980-1981, 
Vergadering van woensdag 8 juli 1981, biz. 
1087) 
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De verrassingen van Mitterrand 

Het Frankrijk der regio's 
Het verhaal gaat dat Wil ly Brandt tijdens zijn recent bezoek aan 
Moskou, met Bresjnev ook van gedachten gewisseld heeft over de 
verkiezing van Mitterrand tot president. Brandt zou Bresjnev herin
nerd hebben aan het feit dat Moskou de kansen van Mitterrand nooit 
hoog had aangeslagen en eerder Giscard had gesteund. „U hebt zich 
vergist", aldus Brandt volgens het verhaal, „maar ik ken er in mijn on
middelli jke omgeving ook die zich vergist hebben". De SPD-leider 
doelde daarmee kennelijk op Helmut Schmidt die met Giscard 
d'Estaing stevig bevriend was en diens herverkiezing had gehoopt, 
terwijl Brandt zelf een vriend is van Mitterrand op wiens overwinning 
hij had getipt. 

Het ziet er inmiddels naar uit, dat 
Brandt zelf zich sterk vergist 
heeft. Hij Is een tegenstander van 
de opstelling van de nieuwe 
NAVO-atoomwapens In West-Eu
ropa. HIJ was precies naar Moskou 
getrokken om bij Bresjnev ope
ning te zoeken voor een beleid, 
waarbij de opstelling van de nieu
we NAVO-wapensystemen zou 
vervallen in ruil voor Russische 
toezeggingen. Nauwelijks terug 
thuis heeft hij moeten beleven dat 
zijn vriend Mitterrand aanleunt bij 
Helmut Schmidt en niet bij hem. 
Mitterrand heeft Inderdaad ver
klaard dat de nieuwe atoomwa
pens In West-Europa er moeten 
komen, precies om nadien sterker 
te staan in het gesprek met de 
Russen: een identiek standpunt 
als dat van Schmidt 
Uit dit alles blijkt nog maar eens, 
wat een onberekenbare faktor 
Mitterrand eigenlijk In de politiek 
van deze zomer 1981 is. Alhoewel 
Mitterrand de jongste tien jaar de 
hoofdopponent was van de gaul
listische meerderheid en de per
manente kandidaat voor het presi
dentschap, weet men over zijn 
diepere Inzichten en motieven 
zeer weinig. Hij is een gesloten 
man die — zoveel is Inmiddels 
duidelijk geworden — een histori
sche rol wil spelen. 
De bedoeling om geschiedenis te 
maken blijkt ook op het vlak van 
de binnenlandse politiek, met 
name bij voorbeeld door de snelle 
wijze waarop Mitterrand Frankrijk 
diepgaand wil regionallzeren. 
Het Is eigenlijk verrassend dat 
precies een linkse regering — die 
zich beroept op de erfenis van der 
Revolutie en het Jakobinisme — 
resoluut het werk wil doorzetten 
dat door de Gaulle aarzelend werd 
begonnen en door zijn opvolgers 
vertraagd en uitgehold. 
Ditmaal schijnt het ernst te zullen 
worden met de regionalizering. 
Onmiddellijk na zijn verkiezing 
stelde Mitterrand terzake een 
paar symbolische daden: Korsi-
kaanse nationalisten -verden uit cie 
gevangenis ontslagen en l iei spe
ciale gerechtshof, belast met da 
bestrijding van het militante regio-
nallsme, werd afgeschaft. Gaston 
Deferre's ministerie van Binnen

landse Zaken kreeg het officiële 
achtervoegsel en van decentrali-
zatie. 

Inmiddels konkretizeren de plan
nen voor de regionallzatie zich. 
Het ligt In Mitterrands en Deferres 
bedoeling, vrij vlug een aantal be
voegdheden en financiële midde

len over te dragen van de centrale 
staat, naar de gemeenten, de con-
sells généraux (onze provincie
besturen, als het ware) en de 
regio's die zullen geleid worden 
door een direkt evenredig geko
zen regionale raad. 
De macht van de prefekten zal 
sterk worden verminderd: ze be
houden, als een soort regerings-
kommissarlssen, nog slechts be
voegdheid over de centrale rege
ringsdiensten. Aan hun rol van 
direkte en omnipotente vertegen
woordigers van het centrale ge
zag komt een einde. 
Als deze voornemens inderdaad 
doorgevoerd worden — en alles 
laat voorzien dat dit Inderdaad 
vlug het geval zal zijn — dan 
betekent dat de belangrijkste her
vorming sinds Colbert en Napo
leon. Het betekent het einde van 
de overgecentralizeerde staat, 
met Parijs als enig machtscen
trum. 

Met een „Frankrijk der volkeren" 
heeft dit uiteraard slechts weinig 
te maken. Er Is wel een speciaal 
statuut voor Korsika aangekon
digd. Maar de 21 Franse regio's 
vallen slechts zeer onvolledig of 
zelfs helemaal met samen met de 
etnische kaart van Frankrijk. Een 
hertekening van de grenzen der 
regio's schijnt niet in de bedoeling 
te liggen. 
Inmiddels echter betekent de de-
centrallzatle toch een verminde
ring van de centrale druk. De 
Basken, de Oksltanen, en de Bre
toenen hopen alvast, binnen de 
regionale strukturen beter aan hun 
trekken te zullen komen dan van
daag. 
Alhoewel de hervorming naar fe
deralistische maatstaf gemeten, 
totaal onvoldoende Is, betekent zij 
een radikale ommezwaai in een 
eeuwenoude en sinds 1791 per-
fekt geregelde centralistische tra
ditie. 

In Den Haag draait het 
om „de mannetjes" 

(jeeveedee) Wordt het in Nederland tóch weer zo"n eindeloos 
aanslepende regeringsformatie als vier jaar geleden? Toen duurde 
het zowat zeven maanden vooraleer de kristen-demokratische eerste 
minister Dries van Agt zijn samen met de liberalen gevormde 
bewindsploeg op de trappen van het koninklijk paleis in Soestdijk 
aan het volk kon prezenteren. Meer dan een half jaar lang waren het 
CDA (Christen-Demokratisch Appèl) en de socialistische Partij van 
de Arbeid (PvdA), het niet eens kunnen worden over de verdeling van 
de ministerposten, waarna — bij kaarslicht en een glas wijn — in ze
ven haasten een kristelijk-liberaal kabinet in elkaar werd gestoken. 
De verkiezingen waren ook tóén in mei geweest, en in de donkere da
gen vóór Kerstmis was de nieuwe regering een feit. 

Sinds de verkiezingen van dit jaar 
zijn nu al ruim zeven weken ver
streken. En waar het bij een forma
tie op de allereerste plaats om 
gaat, het opstellen van een be-
lelds- en werkplan voor de komen
de vier jaren, daar is In de verste 
verte nog geen uitzicht op. De 
bedoeling Is om te komen tot een 
regering van CDA, PvdA en de 
Demokraten '66, respektievelijk In 
de Tweede Kamer (van volksver
tegenwoordigers) beschikkend 
over 48, 44 en 17 zetels. In deze 
Kamer heeft men met 76 zetels de 
absolute meerderheid, en krlsten-
demokraten zouden dus met so
cialisten gemakkelijk een regering 
kunnen vormen. Maar omdat de 
PvdA tijdens de verkiezingscam
pagne steeds nadrukkelijk had 
verklaard dat D'66 haar eerste 
keuze was, kon het niet anders 
dan dat de drie genoemde partijen 
moesten aantreden voor het vor
men van een regering die volgens 
de opdracht van het staatshoofd 
zou dienen te beschikken over de 
grootst mogelijke meerderheid in 
de Kamer. (Een nieuw krlstelijk-

liberaal kabinet was uitgesloten 
omdat deze twee partijen samen 
slechts 74 kamerzetels tellen). 
Twee informateurs, de CDA-frak-
tieleider Ruud Lubbers en de 
CDA-mInister Jan de Koning (Ont
wikkelingssamenwerking), begon
nen dus zes dagen na de verkie
zingen met pogingen om zo'n 
CDA-PvdA-D'66-regering samen 
te stellen. Maar al wat er tot nu toe 
werd bereikt, is een rijtje voorlopi
ge afspraken over de meest voor 
de hand liggende onderwerpen 
(werkgelegenheid, onderwijs en 
dergelijke), terwijl over belangrijke 
zaken als het minimumloon, kern
energie en kernbewapening, geen 
spoor te bekennen valt van enige 
toenadering tussen de drie „on
derhandelende" partijen. En of er 
van toenadering wél sprake zal 
zijn nu verleden week een derde 
man aan het Informateurs-duo is 
toegevoegd, namelijk de PvdA-
fraktielelder Ed van Thijn, is nog 
maar zeer de vraag. 
Er ligt immers een zware hypoteek 
op deze kabinets(in)formatie, een 
hypoteek die in Nederland wordt 

Zesde IRA-staker overleden 

Tatcher en het geweld 
Tervyijl voor de tiende opeenvol
gende nacht geweld en plunde
ring in de Britse steden heersten, 
overleed in de Noordierse Maze 
de zesde IRA-hongerstaker En 
nog is het einde niet in het zicht 
van de rij, die door Bobby Sands 
werd ingezet. Tussen het nachte
lijk geweld in de straten van 
Engelands grootsteden en het 
voortgezette sterven in de Maze 
is er geen direkte band. 
Tenzij dan Margaret Tatchers on
vermogen om de oorzaken van 
het een en van het ander te 
duiden. Dit onvermogen wekt 
een algemeen klimaat van ge-
zagsontaarding in de hand. 
Zelfs in lerlands aan drama's en 
tragediën zo gevulde geschiede
nis vormt het voortgezette ster
ven in de Maze een uitzonderlijk 
somber hoofdstuk. Bobby Sands 
was in deze eeuw de dertiende 
Ierse hongerstaker die zijn aktie 
tot het einde voerde De eerste 
was Thomas Ashe geweest, de 
leider van de Paasopstand in 1916, 
die stierf aan de gevolgen van 
gewelddadige dwangvoeding. 
Thans zijn op enkele weken tijds 
reeds half zoveel mensen in de 
hongerstaking gestorven, dan in 
de driekwart eeuw Ierse strijd 
^'oordien. En het einde is nog niet 
in nei richt. 

Als politiek motief voor haar harde 
houding tegenover de IRA-hon
gerstakers noemt eerste-minister 
Catcher het feit, dat zij de IRA 
leen overwinning wil schenken en 

zodoende sterker maken. Het ar
gument is uiterst kortzichtig. 
De IRA was de jongste jaren aan 

een verlies van macht en reputatie 
toe. Opgesplitst in een nationalisti
sche en een marxistische vleugel 
verloor zij voortdurend aan politie
ke invloed, ook in de Ierse repu
bliek. 
Het voortgezette geweld werd 
zelfs door een groeiend aantal 
Noord-lerse katolieken steeds 
sterker afgewezen. De onbarm
hartigheid van Engelands ijzeren 
lady Margaret Tatcher tegenover 
de hongerstakers is er precies de 
oorzaak van, dat de IRA de jong
ste paar maanden weer veel sym-
patie heeft gewonnen. 
Dat het de meest militante vleugel 
van de IRA met de hongerstakin
gen niet zozeer om een wijziging 
van het Mazestatuut dan wel om 

verderaf liggende politieke doel
einden te doen is, hoeft voor Mar
garet Tatcher geen verontschuldi
ging te zijn. Het inwilligen van de 
twee belangrijkste direkte eisen 
der hongerstakers — dragen van 
eigen kleding en vrijwillig al dan 
niet deelnemen aan de gevange-
nisarbeid — zou hoogstwaar
schijnlijk een einde stellen aan de 
aktie, zelfs tegen de heimelijke en 
onuitgesproken bedoelingen van 
de meest militante IRA-vleugel in. 
Zulks is bewezen door het kort
stondig schorsen der aktie einde 
1980, toen de gevangenen toezeg
gingen en beloften kregen die 
nadien niet werden gehouden. 
De politieke oplossing voor het 
sinds 1922 voortslepende drama 

van de Ierse scheiding ligt inder
daad niet in de Maze; ze ligt in Du
blin en in de allereerste plaats in 
Londen. Omwille van Tatchers on
verzoenlijkheid echter blijft de 
Maze vooralsnog het centrum. 

Alhoewel onverzoenlijkheid blijk
baar een karaktertrek van de IJze
ren Lady is, heeft Tatcher hoogst
waarschijnlijk nog een persoonlij
ke rekening die ze met de IRA wil 
vereffenen In 1979, kort voor ze 
eerste-minister werd, vermoord
den de Ierse republikeinen haar 
intieme raadgever Airey Neave. 
Op het vlak waar zij beslissingen 
moet nemen — het vlak van een 
staatsman — is persoonlijke wrok 
echter de allerslechtste raadge
ver 

De golf van geweld trok voorbij 
de Londense Brixton Road, win
keliers nagelden hun geplunder

de uitstalramen dicht. 
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Opinie m 
aangeduid als „de mannetjes". Wié 
namelijk zal straks de eerste minis
ter worden van de nieuwe rege
ring? Moet het wederom Dries 
van Agt zijn, enkel en alleen omdat 
het CDA (ondanks een zetel ver
lies in de Kamer) de grootste partij 
van het land is? Of zou het de 
61-jarige Joop den Uyl moeten 
worden, de premier van het vorige 
kabinet en de verpersoonlijking 
van het „nieuwe beleid" dat de 
socialisten samen met D'66 voor
staan? 

Voor Van Agt en zijn partij 
spreekt het vanzelf dat hij weder
om in het Catshuis, de ambtswo
ning van de minister-president, zijn 
intrek zal nemen. Vóór de verkie
zingen had hij weliswaar verklaard 
dat hij bereid zou zijn om zitting te 
nemen in een regering-Den Uyl, 
maar dan op een „gewone" minis
terpost. Doch toen de socialisten 
van de tien zetels die ze bij de vori
ge verkiezingen hadden gewon
nen, er ditmaal negen verloren, 
haastte Van Agt zich om op zijn 
verklaring terug te komen. Hij 
bombardeerde zichzelf onmiddel
lijk tot de nieuwe premier, zeer 
tegen de zin van Den Uyl en ook 
van de D'66-leider Jan Terlouw. 
Deze beide vinden, en niet hele
maal ten onrechte, dat Van Agt 
zich vier jaar lang zó vereenzel
vigd heeft met een kristelijk-libe
raal beleid, dat het volstrekt onge
loofwaardig zou zijn wanneer hij in 
een nieuwe regering op de bres 
zou staan voor een beleid dat 
gekenmerkt zou dienen te worden 
door inbreng van de socialisten en 
de Demokraten '66, de twee grote 
tegenstanders van de regering-
Van Agt sinds 1977. Derhalve 
spraken PvdA en D'66 zich uit 
voor het premierschap van Den 
Uyl. 

Dat de informatiegesprekken wei
nig opleverden, was gezien de 
strijd om de „mannetjes" -geen 
wonder Van Agt beging daarbij 
nog de taktloosheid om na enkele 
weken „onderhandelen" te bewe
ren dat het komende „nieuwe be
leid" eigenlijk nauwelijks zou ver
schillen van wat zijn regering met 
de liberalen voor elkaar heeft ge
bracht. De socialisten waren des 
duivels over die bewering, en even 
zag het er naar uit dat de twee 
CDA-informateurs wel konden in
pakken Om de zaak uit het slop te 
halen bood Terlouw de afgelopen 
week aan om Van Agt toch als 
premier te aanvaarden onder • 
voorwaarde dat D'66 zich vol
doende zal kunnen herkennen in 
een toekomstig regeerakkoord en 
ook in de verdeling van de minis
terposten Schoorvoetend zette 
de PvdA vervolgens diezelfde 
stap, onder nog hardere voor
waarden dan die van D'66 
De druk van de „mannetjes-hypo-
teek" leek daarmee wat weggeno
men. Maar het is nog maar schijn. 
Want op de tegemoetkoming van 
Terlouw en Den Uyl repliceerde 
Van Agt dat hij helemaal met be
reid IS om koncessies te doen, 
noch op het gebied van het rege
ringsprogramma noch op dat van 
de invulling van de ministerspos
ten. En daarmee zit de (in)formatie 
in Nederland in een duidelijke pat
stelling. Hoe men daar gaat probe
ren uit te raken, zal pas na donder
dag 16 juli blijken. Eerder is Dries 
van Agt niet terug van zijn jaarlijks 
bezoek aan de Ronde van Frank
rijk. Een kurieuze traditie van een 
regeringsleider van wie men wa
rempel toch wel zou verwachten 
dat hij wel andere dingen aan zijn 
hoofd heeft. Of is het, zoals door 
sommigen in Den Haag beweerd 
wordt, geslepen spel van de CDA-
leider? Binnen korte tijd immers 
moet de begroting voor 1982 klaar 
zijn. En als er snel een regering 
zou zijn, bestaat de kans dat de 
socialisten en de Demokraten 
daar nog greep op krijgen. 
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PERSpektief 
11 juli rs dus weer eens voorbij. Met veel officiële tamtam zijn er zo
wat overal plechtigheden gehouden. Maar Is de ziel, de pit er niet wat 
uit? Als wij voorzitter Boel van de Vlaamse Raad met veel klem horen 
zeggen „Wij beslissen", vragen we ons af waar en wat wij ooit beslist 
hebben. Bij voorbeeld in het staaldossler. Waar heeft Vlaanderen 
daar b e s l i s t ? ^ f is Vlaanderen misschien alleen maar de kapitulatie 
van CVP en SP? Gelukkig n ie t . 
In elk geval is met de sociaal-ekonomische noodtoestand 11 juli géén 
echte feestdag geworden. 

DAT zegt ook de Financieel 
Economische Tijd: „Intus

sen groeit de werkloosheid veel 
sneller in Vlaanderen en geraakt 
ook de Vlaamse ekonomie in de 
verdrukking omdat ze niet eens 
haar eigen middelen ter verdedi
ging kon inzetten, zolang ze die 
nog bezat Niemand is Vlaande
ren dankbaar voor die hulp, en nu 
het er ook bij ons gaat op aanko
men, moet zelfs de vraag niet 
gesteld worden wie ons daarbij 
zal helpen We moeten alleszins 
voorkomen dat de vitaliteit, die in 
Vlaanderen nog aanwezig is, af
geroomd en afgeremd wordt Het 
zogenaamde Belgische immobi
lisme mag ook onze ekonomie 
niet aantasten. En indien het zo is 
dat onze Vlaamse volksvertegen
woordiging verbaal en mentaal 
met opgewassen is tegen het 
ellebogenwerk in de Brusselse 
cenakels. dan is het maar best de 
zaak netjes op te delen, zodat 
elke partner baas is in eigen 
keuken Want laat de jongeren 
dan minder met vlaggen zwaaien, 
ze weten pertinent dat de toe
komst van Vlaanderen de hunne 
is, en die ziet er m het zwijmelen
de Belgiè met zo best uit Willen 
de Vlaamse politici ook eens 
daaraan denken?" 

T JA, de vraag is inderdaad of 
de traditionele partijen wel 

aan Vlaanderen denken, dan al
leen maar aan hun eigen bekrom
pen partijbelang. 

In Vooruit wordt intussen een 
beschuldigende vinger uitgesto
ken naar de Waalse leiders: „De 
inspanningen om de staalnijver-
heid in Walloniè te redden, waar
aan ook de Vlamingen een flink 
deel bijdragen, wordt door de 
Waalse leiders beantwoord met 
veto's tegen de waterverdragen. 

met sabotage van de havenin-
frastruktuur en met eisen voor 
nog meer steun en nog meer 
inspraak. 
Onze Waalse landgenoten heb
ben de politieke leiders niet die ze 
verdienen. Deze hebben de be
trekkingen tussen Vlamingen en 
Walen zodanig vertroebeld dat 
men wel verplicht wordt zich vra
gen te stellen over de leefbaar
heid van dit land 
De Vlamingen hebben nog altijd 
een natuurlijke sympatie voor de 
Waalse bevolking waarmee ze 
zich — ondanks het taalverschil 
— historisch verbonden voelen, 
maar door de schuld van de 
Waalse leiders moet nu worden 
getwijfeld of de formule „zoveel 
mogelijk autonomie voor beide 
gemeenschappen en zo weinig 

mogelijk separatisme" wel haal
baar is" 

VOORUIT duwt dus alle schuld 
op de Walen, maar intussen 

blijft de SP toch maar knieval na 
knieval doen... 
Mooie woorden worden er op 
11 juli gesproken, zo ook in Gazet 
van Antwerpen: „Wij hebben 
steeds verdedigd dat wij als 
Vlaamse gemeenschap ons op 
de meest volledige wijze willen 
kunnen ontplooien binnen het ka
der van een gemeenschappelijk 
vaderland, waarbij wij aan de an
deren loyaal de rechten toeken
nen die wij voor onszelf vragen. 
Het wordt echter steeds meer 
duidelijk dat dit een zo groot 
mogelijke onafhankelijkheid ver
eist, met slechts om onze kulture-
le, maar ook om onze ekonomi-
sche en sociale belangen naar 
best vermogen te behartigen. 
En dan hebben wij nog niet ge
sproken over het probleem Brus
sel, dat momenteel in de ijskast 
steekt, doch dat nooit tot een 
federalisme met drie mag leiden, 
wel tot een volwaardige hoofd
stad voor de beide gemeen-
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schappen, en dit met een eigen 
statuut 
Deze 11 juli-dag moet alle Vlamin
gen er meer bewust van maken, 
dat de verwezenlijking van hun 
rechtmatige verzuchtingen op de 
eerste plaats afhangt van hun 
eensgezindheid over levensbe
schouwelijke en partijpolitieke 
grenzen heen, en van hun beslist
heid om te realizeren wat recht
matig en billijk is." 

VLAAMSE Frontvorming is er 
inderdaad nodig, maar dan 

moeten CVP en SP afstappen 
van hun neo-unitair gebazel en 
vooral- dan moeten de mooie 
woorden van 11 juli in daden 
worden omgezet! 
Vlaanderen moet inderdaad een 
lesje nemen aan de Walen en blijk 
geven van een groter zelfbewust
zijn Dat zegt ook Het Volk: „Het 
tegen-de-zin-bij-elkaar-horen kan 
dan worden omgebogen tot een 
vrijwillig naar elkaar toegroeien 
op basis van wederzijds respect 
voor ieders eigenheid. Het is een 
proces dat tijd vergt vooral in 
een crisisperiode die de contras
ten soms zo groot maakt dat 
sommigen de elementaire mense
lijke solidariteit niet meer kunnen 
opbrengen. Dit laatste is een 
even groot teken van lafheid als 
altijd maar toegeven. De Vlamin
gen kunnen de goede afloop van 
dit proces ongetwijfeld in de hand 
werken door groter zelfbewust
zijn, door gebruik te maken van 
de kansen die de nieuwe instellin
gen nu reeds bieden en vooral 
door zich een duidelijk beeld te 
vormen van wat zij straks met de 
nog ruimere zelfstandigheid zul
len aanvangen." 

DE V U is helemaal niet tegen 
een welbegrepen solidariteit, 

integendeel. Maar we zijn er wel 
tegen dat zonder enige noemens
waardige inspraak de Vlaamse 
miljarden naar Wallonië worden 
gedraineerd, terwijl wij dan nog 
gepest worden in de Voer en 
Komen. Waar is daar de Waalse 
solidariteit? Of: wie houdt wie 
voor het lapje? 
O ja, als U het nog niet wist: wij 
beslissen, is het niet. Boel? 
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10 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 1 

1730 Ronde van Frankrijk (repor
tage) - 1825 Pierrot - 1830 
Huckleberry Finn ( f ) — 19 20 Po-
peye — 1925 Gumbasia (korte 
film) — 1945 Nieuws - 2010 
Niemand is perfekt ( f ) — 2035 
Het staat in de sterren geschreven 
(show) — 21 35 Op eigen benen 
(we-f i lm) - 2305 Nieuws 

NED. 1 

1532 De Flintstones - 1600 
Francis, de sprekende ezel — 
1855 Bereboot - 1900 Wollies 
wereld — 1905 Lucy de babysit
ter ( f ) — 19 25 De dieren van India 
(dok) - 1950 De familie Bellamy 
( f ) - 2040 Goochelen in Brussel 
(show) - 21 37 Nieuws - 21 55 
De zusjes March (tv-film) — 23 35 
Herinneringen aan Amsterdam — 
2355 Nieuws 

NED. 2 

17 00 Studio sport extra - 18 57 
Nieuws — 1859 Hier is Boomer 
( f ) - 1925 Cijfers en letters 
(kwis) - 2000 Nieuws - 2027 
De Kettinggangersbende 
(western) — 22 05 Brandpunt — 
2230 Wat geen oog heeft gezien 
(dok over godsdiensO — 2325 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 20 05 Cheval mon 
ami (dok) — 2035 Les gorilles 
(film) — 22 00 Souvenirs de bois 
et dardoise (reportage) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Anna und 
das Familiengespenst (tv-film) — 
21 45 Nieuws - 2205 Nacht ohne 
Zeugen (film) — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Kein Hahn 
im Kerb ( f ) - 2015 Tollkuhne 
Flieger (avonturenfilm) — 2200 
Nieuws - 2205 Das aktuelle 
Sport-Studio - 2320 Barfuss 
durch die Holle (tv-film) — 040 
Nieuws 

D~3 

2000 Nieuws - 2015 Budden-
brooks ( f ) — 21 15 Duits weeko
verzicht 30 juli 1941 - 21 55 
Owen Marshall Strafverteidiger 
( f ) - 2240 Duits jazzfestival -
2335 Nieuws 

LUX 

19 00 Nieuws — 19 30 Les joyaux 
du 7eme continent (korte film) — 
2000 La croisiere samuse ( f ) — 
21 00 Messieurs les ronds de cuir 
(film) 

TF 1 

2000 Nieuws - 2030 Claude 
Nougaro a lOlympia (show) — 
21 30 Madame Columbo ( f ) -
2220 Ces t arnve a Hollywood 
(dok) - 2250 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Intrigues a 
la maison blanche ( f ) — 2340 
Nieuws 

F~3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 A la poursuite de I amour 
( f ) - 2130 Festivals dete -
22 30 Nieuws 

Zondag 

BRT 1 
1430 Nieuwsoverzicht — 1500 
Sesamstraat — 1530 Ronde van 
Frankrijk (reportage) — 1645 De 
hond van Dartmoor (jeugdfilm) — 
1830 Pierrot ( f ) - 1835 Venetië 
(dokJ — 18 50 Geheimen der zee 

(dokJ - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend — 2030 Palmers-
town USA ( f ) - 21 20 Opera en 
belcanto — 2240 Nieuws 

NED 1 

1900 Nieuws - 1905 Heidi -
19 30 De jongedame als boerin (tv-
spel) - 2005 De ellendigen (tv-
film) — 22 30 Een unieke ontmoe
ting rond het Forellenkwintet — 
2325 Nieuws 

NED 2 

1530 Nieuws - 1535 Bolke de 
Beer — 1545 Hechte vrienden 
(jeugdfilm) — 1705 Studio sport I 
- 1835 Tl ta tovenaar - 1900 
Studio sport 2 - 20 00 Nieuws -
2010 Dans bij de NOS - 2040 
Humanistisch verbond — 2045 
De geur van wierook (film) — 
2334 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2005 Sounre 
d'ete (humor) — 21 05 La bataille 
des lavandes ( f ) — 22 30 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 SOS fur 
SO 3 6 ' (dok over de Berlijnse wijk 
Kreuzberg) — 21 05 Ulisse (opera 
van Monteverdi) — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Bntten en 
hun tuinen (dok) — 2015 Bahn-
hofs-Geschichten (tv-spel) — 
2115 Nieuws — 21 30 Der un-
sichtbare Dntte (thnller) - 2340 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Moderne 
kunst sinds 1939 (dok) - 2100 
Auslandsstudio — 21 45 Jiddische 
grappen en verhalen — 22 05 Wal-
deslust (toneel) — 005 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws — 1905 Op zoek 
naar de bronnen (dok) — 2000 
Les envahisseurs (SF-f) — 21 00 
Laine des Ferchaux (film) 

F 1 

1915 Dierenmagazine — 2000 
Nieuws — 2035 Cow Boy 
(western) — 2205 Koncert 
(Brahms) - 22 55 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Intrigues a 
la maison blanche ( f ) — 2335 
Nieuws 

F 3 

21 30 Nieuws - 21 45 Laura (tv-
film) — 2235 Jack lEventreur 
(film) 

Maandag 

BRT 1 

17 00 150 jaar koningshuis (re
portage) - 18 30 Pierrot - 18 35 
Maja de bij ( f ) — 1900 Oh Boyi 
(muziekretro) — 19 25 Popeye — 
1945 Nieuws - 2015 Als het 
moet over lijken — 21 50 De dans 
stopt met (dok) — 2240 Nieuws 

NED. 1 

1855 Bereboot - 1900 Wollies 
wereld ( f ) — 1905 Lucy en Mr 
Mooney ( f ) - 1930 De reigers 
van Keoaledo Ghana (dok) — 
1955 De familie Bellamy ( f ) -
2045 Shangai spiegel van een 
veranderend China (dok) — 21 37 
Nieuws — 21 55 De zusjes March 
(tv-film) - 23 35 Slotmeditatie -
2350 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1859 Woody 
Woodpecker — 1906 Tom Sa
wyer en Huckleberry Finn ( f ) — 
2000 Nieuws - 2027 Mike An-
dros ( f ) - 21 20 Ron en Bella op 
vakantie (show) — 22 00 Aktua-tv 
- 22 35 Soap ( f ) - 23 05 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 125, rue 
Montmartre (film) — 21 25 Musi-
pues militaires a la Grand Place — 
2240 Nieuws 

LUX 

19 00 Nieuws — 19 45 Les cheva
liers du ciel ( f ) — 2015 Medecin 
aujourd'hui ( f ) — 21 00 Eglantine 
(film) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Die Damen 
von der Kuste (tv-film) — 21 15 
Mem Vater starb als Held (dok) — 
22 00 Vom Barock zum Rock (Thijs 
van Leer) — 2230 Tagesthemen 
— 2300 Fuerh ihn verkaufe ich 
mich (film) — 030 Nieuws 

ZDF 

21 00 Heute-journal - 21 20 FBI 
sucht Karpis (tv-film) — 2245 
Kurzfilm International — 2335 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Belgien -
Lust am eigenen Untergang — 
21 45 Lord Peter Wimsey ( f ) -
22 35 De Frans-Duitse oorlog 
(dok) - 2320 Nieuws 

TF 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens ( f ) - 2000 
Nieuws — 20 30 La vierge du Rhin 
(film) — 21 55 Taal en kommunika-
tie (dok) - 2255 Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws - 20 35 Intngues a 
la Maison Blanche ( f ) — 2315 
Flaubert (portreO — 23 45 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Impossible pas Frangais 
(film) - 2200 Nieuws 

BRT 1 

15 00 Militair defile (reportage) — 
1615 Cover girl (musical) - 18 30 
Pierrot — 1835 Lachertjes — 
1840 Sesamstraat - 1907 Uit
zending door derden (Het vrije 
woord) — 1945 Nieuws — 2010 
150 jaar België (reportage) — 
21 00 Ten oosten van Eden (film) 
- 2250 Nieuws 

BRT 2 
2010 Opera en belcanto — 21 30 
Kosmos (dok) 

NED. 1 

1530 Bloemen bloeien waar je wilt 
(dok) - 1600 Kuifje en de blau
we sinaasappelen (film) — 1855 
Bereboot — 1900 EO-zomer-
krant - 19 30 Grizzly Adams ( f ) 
— 2015 Zingt de here een nieuw 
lied — 20 35 Het ontstaan van de 
wereld — 21 10 Intermezzo — 
21 15 Het woord des kruises — 
21 37 Nieuws - 21 55 Muziek 
voor klavecimbel — 22 42 Nieuws 

NED 2 
18 57 Nieuws — 18 59 Zo moeder 
zo zoon (kwis) — 19 25 Kerkepad 
81 - 2000 Nieuws - 2027 De 
familie Bellamy ( f ) - 21 20 Zaal
voetbal dames (reportage) — 
2200 Hier en nu - 2240 Tien 
woorden — 2255 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 1950 
Cine-Tielt (kwis) - 20 35 Les fau-
cheurs de Marguentes ( f ) — 
2125 Musique (dok) - 2245 
Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws - 20 15 Beroepen 
raden (kwis) — 21 00 Aktualitei-
tenrubriek - 21 45 Dallas ( f ) - I 

2230 Tagesthemen - 2300 üe-
der & Leute (show) — 0000 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 19 30 Hokuspo-
kus (film) — 21 00 Heute-journal 
— 21 20 Overlevenden van de 
Holocaust (reportage) — 2205 
Apropos film — 22 50 Sommerfest 
in Hollywood (koncert) — 2350 
Nieuws 

D 1 
2000 Nieuws - 2015 Weitere 
aussichten (tv-spel) — 21 00 Die 
Ruckkehrer — 21 45 Monitor om 
Kreuzfeuer — 2230 Somerjazz 
— 2330 Nieuws 

LUX. 

19 00 Nieuws — 19 45 Les cheva
liers du ciel (f J — 2015 Le pnson-
nier ( f ) — 21 00 Jambon dArden-
ne (film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens ( f ) - 2000 
Nieuws - 20 30 Anthelme Collet 
( f ) — 2125 L'heure exquise 
(TV-film) - 22 25 Hommes et so-
ciete — 2310 Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws - 2040 L'Echiquier 
de la passion (film en debaO — 
2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 

— 20 30 Minuit sur le grand canal 
(spionagefilm) — 2200 Nieuws 

Woensdag 

BRT 1 

1700 Axel Nort - 1750 De pik-
feesten (dok) - 1800 Klem klem 
kleutertje — 1815 Pierrot — 
1820 Mijn koninkrijk voor een 
paard I (dok) - 18 50 Chips (f) -
1945 Nieuws - 2020 Arnold (f) 
— 20 45 En geen terugkeer moge
lijk (tv-film) - 22 20 Puur kuituur 
over derden (Jacques Berio over 
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc) 
— 2255 Nieuws 

BRT 2 

2015 De vluchteling (film) - 21 45 
Ook ik wil werken (reportage) 

NED 1 

15 30 De Bengaalse tijger (dok) — 
1620 Angie (f) - 1645 De Bana
na kids (show) — 1845 Toeristi
sche tips — 1855 Bereboot — 
1900 Van gewest tot gewest — 
1950 Suez 1956 (tv-spel) - 21 37 
Nieuws — 21 55 De Ierse kwestie 
(dok) — 2315 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 De school
krant — 19 25 Kenmerk (info) — 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
— 2032 Nederland muziekland 

(show) - 21 40 Groi 
Fransche Kamp (dok) 
nng to fight (over boksc 
Hitchcock vertelt 
Nieuws 

RTB 1 

1700Carre fourJ - 1! 
gewestelijke aktualiteiti 
Nieuws — 2000 De 
van Kameroen (dok) 
Letat de grace (tv-filn-
Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 
der (film) - 21 50 Kul 
ne 

ZDF 

21 00 Heute-Journal -
gas (f) - 2210 Kert 
(reportage) — 22 4 
durch die Holle (f) - O 

D 3 

2000 Nieuws - 201 
sprach — 21 45 Hom 
stoort het milieu (dok 
Das Geheimnis der ft 
(western) — 2350 Nie 

LUX 

1900 Nieuws - 1945 
liers du ciel (f) — 201 
magazine — 21 00 Seul 
mercenaires (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktu 

Z A T E R D A G (18 julO - D e weekend f i lm van 
v a n a v o n d o p BRT zal in A m e n k a bij ve le famil ies 
schr i j nende hennner ingen o p g e r o e p e n hebben Op 
eigen benen (Promise of love) gaat o v e r het j onge stel
let je Ka thy en C h u c k A m e r i k a zit vo lop in de V ie tnam-
kns is Na dr ie maanden w o r d t hun pril le geluk ver
s t o o r d C h u c k m o e t naar V ie tnam en sneuve l t D e on
zeke re en onze l fs tand ige Ka thy bli jft al leen achter — 
V a n a v o n d ( N e d 1) en maandagavond ( N e d 1) p rezen-
teer t d e N C R V Onder moeders vleugels (Lit t le W o 
men) , een tweede l ige Amer i kaanse tv-f i lm naar het 
ge l i jknamige b e k e n d e boek van d e Amer i kaanse schri j f 
s te r Louisa M a y A l co t t D e gebeur ten issen spe len z ich 
af in de per iode 1861 -1867 D e s t renge V ic to r iaanse op
vat t ingen en zeden bepalen in s te rke mate de beleve
n issen en ambi t ies van d e v ier zus jes M a r c h , die d o o r 
hun moeder , de w e d u w e van een gesneuve lde oor logs-
aalmoezenier , me t een besche iden inkomen, zo g o e d 
als mogel i jk d o o r het leven w o r d e n gele id Eve Plum 
speel t de rol van de w e d u w e — De kettinggangster-
bende IS de Neder landse titel v o o r de Amer i kaanse fi lm 
„The Revengers ' , een gangster f i lm van Daniel M a n n 
(1972) Wil l iam Ho lden speel t de rol van de to t rust 
g e k o m e n oor logsve te raan J o h n Bened ic t die een 
b loe iende ranch leidt en een ge lukk ig gez in heef t 
W a n n e e r hij t e rugkomt van een jachtpar t i j v indt hij zi jn 
hele gezin u i t gemoord Hij v e r n e e m t dat de s lacht ing het 
w e r k IS van Indianen onder leiding van t w e e b lanken Hij 
z w e e r t w raak te zullen nemen M e t ve rde r Susan Hay-
w a r d , Ernest Borgn ine 

Z O N D A G (19 juli) — Ronde van Frankrijk laatste 
nt en aankomst in Panjs — V ic to r Hugo 's roman „Les 
Miserables uit 1862 w e r d al bi jna 30 maal ver f i lmd De 
b e r o e m d s t e vers ie blijft die uit 1935 met o a Char les 
Laugh ton D e vers ie die vandaag d o o r de A v r o (Ned 1) 
u i tgezonden w o r d t is van G lenn Jo rdan (in opd rach t 
van de Bn tse tv-maatschappi j I T O Jo rdan heef t ge
p o o g d de 19de-eeuwse r o m a n zo autent iek mogel i jk te 
ve rbee lden doo r o a veel s fee rbee lden in het pracht ige 
landschap van de D o r d o g n e Roer ig Franknjk enkele ja
ren na de Revolut ie De t i jden zijn s lecht r i jken w o r d e n 
r i jker en a rmen w o r d e n a rmer Kleine misgr i jpen van de 
a rmen w o r d e n onredel i jk zwaar gest ra f t Z o vergaat het 
Jean Va l jean een jonge h o u t b e w e r k e r die voor zijn 
h o n g e n g e zus en haar baby een b r o o d steel t be t rap t 
w o r d t en to t vijf jaar dwanga rbe id w o r d t ve roo rdee ld 
d o o r de machtswel lus t ige inspekteur Javer t Val jean 
slaagt er in te on tsnappen en in een s tad je een macht ig 
man te w o r d e n Javer t blijft hem ech te r ach te rvo lgen 
— D e V P R O ( N e d 2) draai t o o k een film De geur van 
Wierook, een Japanse p rpduk t i e van Ke isuke Kinoshi ta 

(1964) D e fi lm gaat ove r d e relatie 
en haar doch te r in het voo roo r io 

M A A N D A G (20 juio - o 
af lever ing v a n Als het moet ovei 
ove r misdad ige prak t i j ken onder hi 
z iekenhuis - D e N C R V (Ned 
af lever ing van Onder moeders v/e 
ta ire over de g roo ts te s tad ter w e i 
Shangai , me t een hoger bevolki i 
(Shangai, spiegel van een verana 

D I N S D A G (21 juh) - To 
30 s e p t e m b e r 1955 bij en auto-or 
het publ iek hem in s lechts een fili 
Eden" Toen al, bij zi jn d o o d , was hij 
gesch ieden is ingegaan als een 
b rach t een e n o r m e schok t eweeg 
Na zi jn d o o d b rach ten de Amenka i 
d e b ioskopen waann James Dean I 
w i thou t a cause" (met o a Natali 
(me t o a Liz Taylor en Rock Hudso 
spee lde hij deze l fde rol als die in 
d e z o e k e n d e jongel ing met een I 
van alle aard, roeke loos het z ichz 
m a k e n d Daarnaast s t raalde hij ee 
m e uit dat uiteindeli jk te pletter tegi 
pen Toen hij ve ronge luk te was hij 
oosten van Eden van Elia Kazan ' 
d o o r BRT 1 w o r d t geprezen teerd , 
zi jn bes te ak teurspres ta t ie Een do 
Cal Trask kan het met v e r w e r k e n d 
zi jn voor l ie fde laat bl i jken voor zijr 
Tot het u i terste ged reven , onthult 
hun moede r A r o n is h ierdoor ze 
d ienst neemt in de Amenkaans 
Europa Maa r ook de weers tan 
g e b r o k e n 

W O E N S D A G (22juli)-
mogelijk (Too far to go), een Amei 
al eerder in Neder land ui tgezonde 
een bl i jkbaar ge lukk ig stel in een bi 
S tap voo r s tap w o r d t de onttakelir 
(BRT 1) - D e Vluchteling (I am a 
gang) van M e r v y n LeRoy (1932 z\ 
sukses Paul M u m speel t J im Al len 
oo rdee lde die enn slaagt te ontsna 
se naam b o u w t hij een nieuw lev 
v r o u w ver raadt hem (BRT 2) De 
d o o r een herhal ing van Kijk rr 
maatschappel i jk magazine, aflever 

16JULI1981 



4^ ^TV-programma's 11 

- 21.40 Groeten uit de 
Kamp (dok). - 22.05 A 
t (over boksen). — 22.30 

vertelt... — 23.07 

efour J. - 19.00 Waalse 
ke aktuallteiten. - 19.30 
- 20.00 De Pygmeeën 
Broen (dok). - 21.00 
grace (tv-fllm). - 22.25 

iws. - 20.15 Winterkln-
— 21.50 Kultuurmagazl-

te-Journal. — 21.20 Ve-
• 22.10 Kerk en jeugd 
). - 22.40 Barfuss 
Holle (f). - 0.00 Nieuws. 

jws. - 20.15 Stadtge-
21.45 Hongkong ver

milieu (dok). — 22.30 
limnis der fünf Graber 
- 23.50 Nieuws. 

ws. — 19.45 Les cheva-
il (f). - 20.15 Muzikaal 
- 21.00 Seulcontre les 
IS (film). 

3stelijke aktuallteiten. 

19.45 Suspens (f). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Fini de rire flllette 
(tv-film). - 22.05 n i e a ma derive 
(portret van een eiland). — 23.00 
Nieuws. 

A~2 ~ 

20.00 Nieuws. - 20.35 Ce soir a 
Athene (dok). - 21.35 Des com
pagnons pour vos songes (poëzie 
op tv?). - 22.50 Heinz Heiliger 
(over hobo). — 0.00 Nieuws. 

F~3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Voici Ie temps des assas
sins (film). - 22.20 Nieuws. 

Donderdag 

BRT 1 

18.30 Pierrot. - 18.35 Rondomons 
(jeugdmagazine). — 19.05 Lang 
leve de schildpad (dok.). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Met zicht op zee 
(praatshow). — 21.00 Panorama. 
— 21.50 Familiegeheimpjes (f.). — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Opera en belcanto. - 21.30 
150 jaar Belgen (dokJ. - 22.15 
Scenarioschrijven in Hollywood 
(dok.). 

NED. 1 

15.30 Vara's filmklub. - 16.58 De 

film van Ome Willem. — 18.55 
Bereboot. - 19.00 Heidi. - 19.25 
Avro's sportpanorama. — 20.15 
Kom 'ns langs op slot Zeist (show). 
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Cosmos 
(dok.) - 22.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 De Hover
craft (jeugdfilm). — 20.00 Nieuws 
— 20.27 Vreemde vogels (f) . — 
20.52 Achter het nieuws. - 21.30 
De laatste order (film). — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 ~ 

19.30 Nieuws. - 20.20 L'homme 
de Kiëv (film). — 22.25 Nieuws. 

ARD 

20.00 lm Brennpunkt (aktueel). — 
21.00 Mary und Gordy (show). - -
22.00 Portret van akteur Hans 
Richter. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Das Doppelleben des Wil-
frjed E (toneel). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Der Grosse 
Preis (kwis). - 20.50 Die Grosse 
Hilfe. - 21.00 Heute-journal. -
21.20 Kennzeichen D. - 22.05 
Letzte Liebe (tv-spel). — 0.10 
Nieuws. 

D~3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Dschungel 
im Sturm (film). - 21.35 Lieder im 
Park (koncerO. - 22.20 Kunsthis
toricus Aby Warbung (portreO. — 
23.05 Nieuws. 

er de relatie tussen een nnoeder 
t voo roo r l ogse Japan... 

) juli) - O p BRT k o m t de 2de 
moet over lijken (Cri t ical List) 

:en onder het personee l van een 
: R V (Ned. 1) ze t vóó r de 2de 
moeders vleugels een d o k u m e n -
3tad ter were ld , d e Ch inese s tad 
je r bevolk ingsc i j fer dan België 
een veranderend China). 

juli) — Toen Jannes D e a n o p 
en auto-ongeval o m k w a m , had 

Dhts één fi lm gezien, in „East of 
ood , was hij een idool en is hij de 
1 als een legende. Z i jn d o o d 
lok t eweeg over de hele were ld , 
de Amer i kanen nog t w e e f i lms in 
imes Dean had gespee ld : „Rebel 
: o.a. Natalie W o o d ) en „Giant" 
lock Hudson) . In alle dr ie de f i lms 
i| als die in zijn dagel i jkse leven: 
, met een hoo fd vol p rob lemen 
s, het zichzelf en anderen lastig 
aaide hij een ne rveus romant is-
I pletter t egen de muur moes t lo
k te was hij 24 jaar. In de fi lm Ten 
Elia Kazan (1955) die vanavond 
ezenteerd , leverde hij missch ien 
atie. Een do rp je in de V S (1917). 
e rwe rken dat zijn vader duidel i jk 
en voor zi jn t w e e d e zoon A r o n . 
/en, onthult Cal het gehe im van 
h ierdoor zo van s t reek dat hij 
Amer ikaanse s t r i jdk rachten in 
; wee rs tand van de vader is 

;22 juli) — Er is geen terugkeer 
), een Amer i kaanse tv-f i lm w e r d 
u i tgezonden. D e fi lm gaat ove r 

tel in een bu i tenwi jk van Bos ton . 
Ie ont takel ing e rvan b loo tge legd 
fling (1 am a fugi t ive f r o m a chain 
oy (1932, zw . /w . ) is een bl i jvend 
ilt J im Al len, een onschu ld ig ver
gt te on tsnappen. O n d e r een val-
n n ieuw leven op. Z i jn ja loerse 
BRT 2). D e film w o r d t gevo lgd 
'an Kijk mensen, het sociaal-
:ine, a f lever ing: Ook ik wil wer

ken. O v e r rech t o p arbe id v o o r gehand icap ten . W i e 
houd t van Roald Dahl in e e n f i lmbewerk ing van A l f r ed 
H i tchcock , k i jk t o p Ned . 2 (Veron ica ) waar de af lever ing 
Een perfekte misdaad op he t s c h e r m komt . — D e N O S 
(Ned . 1) b reng t de u i tgebre ide en g o e d g e d o k u m e n -
tee rde gedramat i zee rde Br i tse dokumen ta i re ove r d e 
Suez-krisis (1956) en het pol i t ieke, militaire en ekonomi -
sche spel let je dat r ond d e z e kr is issi tuat ie w e r d ge
spee ld d o o r de g roo tmach ten , waarb i j vaak persoonl i j 
ke voorkeur , ant ipat ie en be langen o p het a lgemeen be
lang en zel fs o p de w e r e l d v r e d e pr imeren. 

D O N D E R D A G (23 JUID - M i d d e n in de 
vakant ieper iode star t o p BRT 1 een n ieuwe fami l iereeks 
naar het w e r k van El izabeth Jane H o w a r d : Familiege
heimpjes (Someth ing in d isguise). D e der t ig jar ige Al ice, 
d e doch te r van kolonel B r o w n e - L a c e y t r o u w t dan t och 
me t Leslie, een aannemer en golf- fanaat, een huwel i jk 
waa rvan de kolonel alti jd al een voo rs tande r is gewees t . 
Ol iver en Liz, de s t ie fk inderen van de kolonel , n o e m e n 
het huwel i jk een verg iss ing. En daar ziet het naar uit 
w a n t na één huwe l i j ksdag bli jkt dat de ke rsve rse 
b ru idegom meer aandacht heef t voo r het go l fspel dan 
v o o r zi jn ech tgeno te . — Bij s lecht w e e r kunnen de kin
de ren bes t a f s temmen o p Ned . 1 (Vara) waar een heel 
kinderpakket aangeboden word t . — D e Vara zendt via 
Ned . 2 de harde, b i t tere fi lm De laatste order (The last 
detai l) van Hal A s h b y (1974) uit. T w e e d o o r g e w i n t e r d e 
mar in iers kr i jgen de opd rach t o m de psycho log isch on
stabiele Lar ry M e a d o w s die voo r een kruimeldiefsta l to t 
acht jaar gevangen is ve roo rdee ld w e r d naar de gevan
genis te b rengen . Z i j m o g e n de zwakz inn ige, onge lukk i 
ge j ongen we l en bezo rgen hem eers t enke le plezier ige 
dagjes, voo r zij hem aan de gevangen ispoor ten af leve
ren en op de thuisbasis kunnen me lden : opd rach t 
volbracht... ( M e t Jack N icho lson, Ot is Young , Randy 
Quaid) . 

V n l J l J A ü i (24 juli) — Eindelijk nog eens een ple
zier ige f i lmklucht op ons nat ionaal sche rm. De titel zelf al 
laat v e r m o e d e n dat het er licht aan toe zal gaan: Een 
meisje in mijn soep (There 's a girl in my soup) , een 
Engelse sat i re van Roy Boul t ing (1970) met Peter 
Sel lers, Gold ie Hawn , Diana Dors , enz. Rober t Danvers 
is een graag gez iene TV- f lguur en tevens een ve rs tok te 
vr i jgezel . Althans... zo lijkt het. To t wannee r Rober t de 
aantrekkel i jke, levenslust ige Amer i kaanse Mar ion ont
moet... (BRT 1). - D e A V R O gaat ve rde r met het 
sp raakve rwa r rende , leuke spel let je Babbelonië, dat niet 
zozeer s teun t op het spel zelf dan we l op de vindingri jk
he id en spraakvaard ighe id van de panel leden en de gas
ten (Ned . 2). 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.45 Les cheva
liers du ciel ( f) . — 20.15 Super-Jai-
mie (sf.-f). - 2100 Le faux-cul 
(film). 

TF 1 

19.20 Gewestelijke aktuallteiten. — 
19.45 Suspens (f.). - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Anthelme Collet 
(f) . — 21.25 Ceux qui se souvien-
nent (1936-1939). - 22.20 Le jeu
ne cinéma Frangais du court métra
ge. — 22.50 Nieuws! 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Jeudi ciné
ma. - 20.45 Le fils de Caroline 
Chérie (film). — 23.40 Nieuws. 

— 21.45 De mens en zijn muziek 
(dok). - 22.40 Zomeragenda. -
23.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Wij, heren van Zichem (f J. — 
21.00 DzjinI (show). - 21.45 Rand-
muziek (koncerten). 

NED. 1 

18.55 Bereboot. — 19.00 De Flint-
stones. - 19.25 Galactica (sf.-f). 
— 2015 Doug Hennings wereld 
der magie. - 21.05 Hallo, daar ben 
ik weer (f) . — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Hollywood (dok). - 22.55 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Qu'est-ce que maman 
comprend a l'amour? (film). — 
22.20 Nieuws. - 22.40 Agenda 3. 

Vrijdag 

BRT 1 

18.30 Knikkie ( f ) . - 18.45 Klein, 
klein kleutertje. — 19.00 De Longo-
barden (dok). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Een meisje in mijn soep (film). 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Dr. Snugg
les. - 19.05 De Dukes uit Hazzard 
(f.) - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Dallas (f.) - 21.15 Babbelonië 
(kwis). — 21.45 Gier en anjelier (f.) 
— 22.10 Aktueel en informatief. — 
2255 De Dixieland Pipers (kon-
cert). - 23.25 Nieuws 

- 23.00 Die Sportschau. - 23.25 
Ein Sheriff in New York (f J. - 0.40 
Nieuws. 

ZDF 

20.15 Aktenzeichen XY... Ungelöst 
- 21.15 Edelstenen (dok j . — 
22 00 Heute-journal. - 2220 Kultu-
reel magazine. — 23.05 Aktenzei
chen XY... Ungelöst. — 2315 An 
einem Freitag in Las Vegas (film). 
- 0.55 Nieuws 

D 1 
2000 Nieuws. - 20.15 Norton 
Lectures (koncert). — 21.40 Club 
2 

LUX 

RTB 

19 00 Waalse gewestelijke aktuall
teiten - 19.30 Nieuws. - 19.55 Le 
Francophone do r (kwis). — 20.25 
Louisiana (voor Walen die de Fran
se taal onderwijzen) — 21.15 La 
mémoire courte (film). — 23.05 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Verliebt in 

'Scharfe Kurven (film). — 2200 
Ekonomie. — 22 30 Tagesthemen. 

19.45 Les chevaliers du ciel ( f ) . — 
2015 Le Saint ( f ) - 21.00 Un soir 
sur la plage (film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktuallteiten. — 
1945 Suspens (f). - 2000 
Nieuws. — 20.30 Hallucination (to
neel). — 22.15 Mystieke Japanse 
tuinen (dok). — 22.45 Nieuws. 

A 2 

20 00 Nieuws. - 20.35 Arcole ou la 
terre promise (f). — 21 35 Apos
trophes — 22.55 Nieuws. — 23.05 
Les tontons farceurs (film). 

F 3 

2030 Reportage van de vrijdag
avond. — 21 30 Les peupliers de la 
prententaine (f). — 22.30 Nieuws. 
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12 M^ Kritisch bekeken 

Frans-Vlaanderen: de knellende 
banden van de Franse taalpolitiek 

In de de tweede helft van 
de 18de eeuw deed in het 
Franssprekende gedeelte 
van Frans-Vlaanderen vol
gend verhaaltje de ronde 
over het ontstaan van het 
Nederlands. Tijdens de 
Babylonische spraakver
warring verloor een metse
laar zijn geduld toen zijn 
knecht hem niet meer be
greep. Hij stopte hem een 
schep mortel in de mond, 
waarop de knecht uit
proestte: „Ouac, brr, ou ou 
OU ouac blac! quoac! 
woustre meneer". Z o was 
het Nederlands geboren. 

Het is een van de voor
beelden die Ludo Mil is 
aanhaalt om aan te tonen 
hoe vóór de Franse Revo
lutie de Franse vooroorde
len tegenover het Neder
lands (en andere talen) al 
levendig waren. In een stu
die „Frankrijk en zijn min
derheden. Politiek en kul-
tuurbesef in Frans-Vlaan
deren van de Franse Revo
lutie tot nu" onderzoekt de 
Gentse hoogleraar de ver
houding tussen nationale 
politiek en kultuurbesef in 
de Frans-Vlaamse West 
hoek. 

„De houding die een bepaalde 
kuituur of een bepaald regime 
tegenover een andere kuituur 
aanneemt, is gewoonlijk gebe 
seerd op een reeks vooroorde
len, eerder dan op gefundeerde 
en bewezen oordelen", zo stelt 
Ludo Milis het als uitgangspunt 
Zoals hierboven aangehaald, be
stond er aan de vooravond van 
de Franse Revolutie al een flink 
vooroordelenpakket ten over
staan van het Nederlands 

In een eerste faze van de Franse 
Revolutie had het er de schijn van 
dat de Franse politiek toch een 
andere richting zou uitgaan Som
migen meenden dat met de ont
voogding van het individu ook 
een bevrijding van de minder
heidstalen gepaard moest gaan 

Grondslagen voor de 
huidige Franse taalpolitiek 

Maar vanaf 1792 onder invloed 
van Gregoire en Barere gaf men 
de Franse vooroordelen niet al
leen de vrije vlucht, maar men 
ging ook zorgen voor een onder
bouw Men begaf zich aan een 
subtiel spel met woorden Alleen 
het Frans kreeg de naam taal 
andere talen zagen zich in het 
beste geval het predikaat idioom 
opgeprikt of gewoon patois Het 
was ten slotte maar een klem 
overstapje meer naar de bewe

ring dat alle idiomen eigenlijk pa
tois waren, gezien alleen het 
Frans de taal was van de rede, de 
vrijheid, de verklaring van de 
Rechten van de Mens, enz Zo 
kreeg het Franse supenoriteits-

besef een pseudo-wetenschap-
pelijke grond 
Een logisch gevolg was dat de 
Franse staat vooral via zijn onder
wijspolitiek alles in het werk stel
de om het Frans te doen zegevie
ren over de minderheidstalen Al
leen de Kerk verleende er nog 
een tijd lang steun aan Maar dit 
had mets te maken met taalverde
diging, wel met de opzet een 
aantal traditionele waarden veilig 
te stellen tegen de met het Frans 
oprukkende ontkerstening 

Zo ging in Frans-Vlaanderen de 
taalschat langzaam maar zeker 
verarmen, niet uit armoede van 
de taal zelf, zoals een aantal 
Frans-Vlamingen gingen denken, 
maar doordat de Franse overheid 
elke ontplooiing van de Neder
landse taal via het onderwijs en 
het hele openbare leven onmoge
lijk maakte 

Vervreemding 
Dat Frans-Vlamingen zelf begon
nen te denken dat hun taal arm 
zou zijn, is een van die typische 

alienatieverschijnselen die bij alle 
gebruikers van minderheidstalen 
begonnen op te treden Men ging 
het Frans ook gelijk stellen met 
kuituur, macht en aanzien, en de 
volkstaal met kultuurloosheid, on
macht en anti-patnottisme En in 
een verdere faze ging men gelo
ven dat de volkstaal een aparte 
taal was, los van het algemeen 
Nederlands 

Vanaf 1870, toen Frankrijk Elzas-
Lotharingen weer verloor, vond 
het Franse taalabsolutisme een 
nieuwe voedingsbodem De Fran
se publieke opinie was de mening 
toegedaan dat het voortbestaan 
van het Duits dialekt aldaar het 
voorwendsel was geweest voor 
de aanhechting bij Duitsland 
Voortaan lagen de bindingen van 
Frans met patriottisme en van 
minderheidstaal met verraad (of 
„onbetrouwbaarheid") vast 

Een kentering? 

Sedert de jaren zestig heeft het 
regionalisme weer vooruitgang 
geboekt in Frankrijk Maar er zijn 

ook tekenen die erop wijzen dat 
de Franse taalpolitiek diepe spo
ren heeft nagelaten De Korsika-
nen zijn de band met het Italiaans 
vergeten en pleiten voor het Kor-
sikaans en ook in Frans-Vlaande
ren gaan stemmen op voor een 
apart Frans-Vlaams 

Wat Frans-Vlaanderen betreft, 
besluit Ludo Milis „dat de Neder
landse kuituur er slechts een 
kans op overleven heeft, als de 
gehele regionalistische beweging 
in Frankrijk serieuze resultaten 
kan boeken, en bovendien — 
conditio sine qua non — wanneer 
dit binnen een uiterst kort tijdsbe
stek kan gebeuren Anders zal 
geen brug meer kunnen worden 
geslagen tussen oude dialekt-
sprekers en jonge afgestudeer
den Nederlands, gewoon door 
het uitsterven van de eerste en 
de afwezigheid van de tweede 
groep" 

Het stuk van Milis is verrijkend 
voor de kennis van de Frans-
Vlaamse problematiek Daarom is 
de lektuur ervan beslist aan te be
velen 

Erik Vandewalle 

— -„De Franse Nederlanden 
1981", jaarboek uitgegeven 
door Stichting Ons Erfdeel, Mu-
nssonstraat 160,8530 Rekkem/ 
Menen 

Johan en Sofie 
wonnen hun 11 juli 

Johan Vermmnen 

Door de leesbril bekeken 
Nota's van de Staatsveiligheid worden de jongste 
weken gretig gepubliceerd en gekommentarieerd 
Over baron de Bonvoisin en extreem-rechts', over 
de voormalige huurlingenleider Schramme en over 
de aktiviteiten van de gemengde Sovjet-Belgische 
onderneming Transworld Marine kwamen her en 
der getypte velletjes ter redaktie aangedwarreld, 
die meteen aanleiding waren tot kommentaar 
allerhande. Dergelijke dokumenten blijken deel
achtig te zijn aan de romantische waas die nu een
maal veiligheids- en inhchtingsdiensten omgeeft 
— mede onder invloed van zovele thrillers, spiona
geverhalen en dito films die in de smaak van een 
breed publiek vallen 

Jean Cocteau heeft ooit gezegd dat er in ieder van 
ons een gevoelige snaar bestaat voor militaire mu
ziek en voor zigeunermuziek. Verhalen over veilig
heidsdiensten zijn van beide doordrongen en 
verbinden de stoere rechtlijnigheid van marsmu
ziek of strijdliederen met het geheimzinnige, cryp
tische, verleidelijke en onbepaald klimaat van 
hese stemmen en wenende violen. Logika en 
romantiek. 

Nu IS het natuurlijk zo dat de werkelijkheid de fik-
tie overtreft En door de publikatie van de drie no
ta's IS een en ander aan het licht gekomen. Het is 
r.ameUjk duidelijk gebleken dat de degelijkheid 
niet meer is wat ze was, en dat de informatie vervat 
in nota's van de Staatsveiligheid dringend aan een 
poetsbeurt toe is De kwaliteit van de informatie 
blijkt immers van hetzelfde gehalte als die van po
litionele rapporten van ijverige kwartieragenten, 
buurtgeroddel, haastig bij elkaar geraapte halve 
waarheden, foute feitelijke informatie die alleen 
door grondige onwetendheid en onbegrip kan 
verklaard worden. 

Dit IS niet alleen belachelijk, maar ook erg. Op 
basis van dergelijke nota's worden immers over
haaste konklusies getrokken. Of, bij voorbeeld in 
fiAei Veertig, mensen opgepakt en op spooktreinen 
op transport gesteld Duitse en Italiaanse anti-fas-
cisten bij voorbeeld, of Belgische volksvertegen
woordigers.-

Henri-Floris Jespers 

Dat kwaliteit bij de BRT-ploeg voor 
de Knokke (ï^up 81 troef was 
stond vast Maar op een derde 
prijs hadden wij met meteen dur
ven hopen Op vier puntjes nipt 
van de Engelse ploeg verliezen is 
al wat En twee van onze drie 
veroverden op deze elfde juli dan 
nog een heel speciale vermelding, 
Sofie kaapte door haar vakman
schap en sterke persoonlijkheid 
terecht de „personality"-prijs weg 
De 100000 (van de Nationale Lo
terij) zijn haar van harte gegund 
De promotie door uitzending in elf 
landen zal haar in de volgende 
maanden goed van pas komen om 
haar nieuwe singeltje een kans te 
geven Johan Vernimmen staat 
iets meer dan tien jaar als beroeps 
op de planken en zijn overwinning 
op het Festival van Spa was de 
eerste grote stap Met zijn „fla-
mand rose"-singeltje wekte hij bij 
onze zuiderburen belangstelling 
op en een elpee met zijn beste 
werk in vertaling werd vrij goed 
onthaald Knokke 81 kende hem 
dan ook terecht de Persprijs toe 
om wille van zijn charme en uit
straling als artiest. Toon Hermans, 
had in '71 goed gezien' 
De Zweedse Lena Ericson kreeg 
eveneens een persprijs om wille 
van repertoirekeuze en stijl En als 
lid van de winnende Zweedse 
ploeg mocht zij nofl delen van de 
grote koek van een kwart miljoen 
Jacques Nellens van het Casino 
liet ook onze drie, Liliane Dore-
kens, Sofie en Johan met zicht
baar genoegen hun prijs overhan
digen 

Inmiddels verliepen ook de nu al 
traditionele Peerse Fieste, de vijf
de „Brosella Folk", het Paenhuys-
festival van Hoegaarden, en is ook 
het Humorfestival van Knokke-
Heist aan de gang Vandaag don
derdag (16 juli) IS het Cabaret Nar 
aart de beurt met „Zonder twijfel", 
gevolgd door groep Madou, in zaal 
Ravelingen 
Het Oostendse Joi-81 festival be

leeft zijn tweede avond met een 
vijftal uitgekozen kleinkunst-finalis-
ten, en lokvogel Enk van Neygen 
die met vernieuwde groep zijn 
nieuwe singel , Telkens weer" 
komt voorstellen en nummers 
brengt uit de elpee „Hotel stil 
verdnet" die in september e k ver
schijnt 
De Halewijnstichting van Berchem 
(Antw) nodigt ook jonge klassieke 
muzikanten uit op kursussen die 
doorgaan te Destelheide, m gelijk
namige straat te Dworp bij Halle 
(Brabant) 
Van 20 tot 25 juli is het de orkest-
week onder leiding van Maarten 
Weyler met studie en uitvoering 
van instrumentale komposities, 
van barok tot heden, voor blaasin
strumenten, pauken en strijkers 
Inlichtingen Halewijnstichting, tel 
031-396602 

Brosella Jazz 
Na drie dagen folk wordt zondag 
(19 juli) vanaf 14 uur uitgepakt met 
een eerste jazzdag, eveneens in 
het Groenteater, in de schaduw 
van het Atomium Op het pro
gramma dat ons interessant lijkt 
het Mechelse Willy Donny Sextet, 
de Michel Roques en Claude Guil-
/lot-kombinatie, met als begelei
ders onze Roger Van Haverbeke 
en drummer Freddy Rottier, het 
Steve Houben Kwartet met Mi
chel Herr, de groep Bassorah, en 
het prachtige Chico Freeman 
Kwartet 

En voor de weinigen die de benzi
ne nog met duur vinden is er te 
Frasnes bij Couv^n (aan de Franse 
grens) het jaarlijkse Leusfeest In
kom 700 franken, voor drie dagen, 
met op het programma Roy Har
per, Country Joe McDonald (van 
Woodstock, weet je nog), Robert 
Hunter, onze Antwerpse Scooter, 
en lijsttrekker de grote Stephen 
Stills (van Crosby, Stills en Nash), 
plus een tiental minder bekende 
goden 

Sergius 
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Sport K^ 13 

Morele steun 
voor Olafsson 

De beste van de eeuw? 
Het Franse sportblad L'Equipe beleeft hoogdagen. Tijdens de Tour 
wordt de krant overal In West-Europa gelezen. Maar ook bij andere 
internationale sportgebeurtenissen wordt l'Equipe door nagenoeg 
iedere „sportfreak" geraadpleegd. Het blad beroept zich niet ten on
rechte op grote deskundigheid en teert op algemeen erkend prestige. 
Wellicht daarom voelde het zich in de voorbije lente geroepen twintig 
jaar voor de eeuwwisseling alvast de „sportman van de eeuw" aan te 
duiden. 

de toekomst geen aandacht meer 
zulen besteden aan soortgelijke 
publiciteitsstunts die van nu af aan 
op geregelde tijdstippen van de 
telexmachines zullen „getrokken" 
worden L 'Equipe heeft ons alvast 
verwittigd Zonder het misschien 
zelf te willen 

Voor enkele weken beloofden wij 
de lezers zo goed mogelijk — de 
Belgische sportpers is in het ge
beuren nu eenmaal niet erg geïnte
resseerd — op de hoogte te hou
den over de tribulaties rond het 
door kampleider Olafsson alvast 
voor een maand verdaagde 
vi/ereldkampioenschap schaken 
tussen de Rus Karpov en zip 
„uitgeweken" landgenoot Viktor 
Kortsjnoi Zoals men weet poogt 
de kampleider op deze wijze druk 
uit te oefenen op de Russische au
toriteiten om het gezin Kortsjnoi 
(vrouw Bella en zoon Igor) een 
emigratievergunning af te leveren 

In zijn eenzame strijd kreeg Olafs
son onverhoopt steun van de Rus
sische jood Bons Goelko Deze 
34-jarige grootmeester die in 1977 
kampioen van de Sovjetunie was 
geworden en die een jaar later 
vruchteloos naar een emigratie
vergunning voor zichzelf en zijn 
vrouw (ze wilden naar Israel) 
vroeg, won voor een veertiental 
dagen de open schaakkampioen-
schappen van Moskou Tijdens de 
prijsuitreiking deelde de groot
meester mee — sinds zijn gewei
gerde uitreistoelating mocht hij 
aan geen internationaal tornooi 
meer deelnemen' — dat hij een 
open brief had geschreven aan de 
nationale schaakbond met het ver
zoek druk uit te oefenen oo het 
wettelijk gezag om de Kortsjnois 
te laten uitwijken De verwarring 
was algemeen De Russen hadden 
Olafsson immers eerder verweten 
„politiek" te bedrijven binnenk een 
sportbond 

WIJ citeren uit het schrijven van 
Goelko „In de huidige omstandig
heden zou Karpov te zeer bevoor
deeld worden Over het duel 
hangt immers de schaduw van de 
gevangenistralies ' Enige verdui
delijking zoon Kortsjnoi zit sinds 
1979 in een werkkamp omdat hij 
militaire dienstplicht verzuimde 
Ex-soldaten mogen immers de 
eerste tien jaar na de vervulling 
van hun dienstplicht niet emigre
ren 
Goelko stelde verder dat een 

sportbond dn casu de Fide — de 
wereldschaakbond —) best etisch 
gevoel mag ontwikkelen en alle 
reden heeft er voor te ijveren een 
van de leiders van het wereld-
schaak met zijn gezin te hereni
gen 
De huidige situatie, aldus Goelko, 
moet Kortsjnoi wel demoralizeren 
In de tweekamp zal zijn spel daar
door negatief worden beïnvloed 
Uiteraard zwijgt titelverdediger 
Karpov in alle talen Of toch nage
noeg HIJ vraagt zich soms luidop 
af wat dit allemaal nog met scha
ken te maken heeft en verwijst 
dan ook nog naar het bizarre 
karakter van Kortsjnoi die zijn 
gezin „verliet" Ter vervollediging 
Karpov is in zijn land „grootmees
ter in de sport" 
Intussen schijnt Olafsson vol te 
houden De IJslander weet wel dat 
de Russen een „coup" voorberei
den tijdens het volgende kongres 
van de wereldschaakbond Maar 
Olafsson heeft althans de verdien
ste de ogen van de sportwereld 
naar schrijnende menselijke leefsi
tuaties te richten En dat zijn we 
van sportleiders helaas met ge
woon 

Pele, grootste van de eeuw? 

Daartoe vormde L'Equipe een in
ternationale jury bestaande uit de 
hoofdredakteuren-sport van ne
gentien als representatief be
schouwde kranten van over gans 
de wereld Deze jury kreeg een 
lijstje voorgeschoteld van vijftig 
gepreselekteerden Deze voorse-
lektie werd gemaakt door de jour
nalisten van L'Equipe Uit die vijftig 
moest elk jurylid twaalf kampioe
nen kiezen en „in volgorde" plaat
sen De punten werden in afdalen
de waarde toegekend 12, 11, 10, 
9,8 Het was de jury-leden toege
laten twee met in de preselektie 
voorkomende sportmannen in „de 
twaalf" op te nemen 

De uitslag van het referendum 
bevatte enkele merkwaardighe
den die wellicht vortvloeiden uit de 
„sarrfenstelling" van de jury Het 
woord „sportkampioen" dekt ook 
zo'n uiteenlopende ladingen 

Even een „beeld" 1 Pele, 2 J 
Owens, 3 Merckx, 4 Nurmi, 5 
Spitz en Borg, 7 Zatopek, 8 Cop-
pi,9 All, 10 Robinson, 14 Fangio, 
19 Alexeiev en Comanecci, 26 
Weissmuller, 28 Di Stefano, 42 
Geesink, 47 Matthews, 55 Johan 
Cruyff en we vergeten Fanny 
Blankers Koen nog op de 51ste 
plaats Kortom een hoogst merk-

Korts/noi. 

waardige verzameling die op zich
zelf al de onzin van soortgelijke re
ferenda „bewijst" Want wat dient 
precies in aanmerking genomen te 
worden"? De behaalde titels of de 
verwezenlijkte tijden"? De duur 
van de carrière of het ene, absolu
te, hoogtepunt"? De kwaliteit van 
de konkurrentie die verslagen 
werd of de individuele vasthou
dendheid in de inspanning"? De 
ploeggeest of het individueel brio"? 

Wie kan mij een zinnige uitleg 
geven voor de „afwezigheid" van 
Lasse Viren op deze lijst"? In welke 
mate werd Pele's roem gevestigd 
door de populariteit van de door 
hem beoefende sporttak en in 
welke mate droegen zijn ploeg
maats (Garnncha, Didi, Tostao 
e a ) daartoe bij"? 

De samenstelling van de jury was 
ook al erg betwistbaar Voor Bel
gië deed men een beroep op het 
dagblad „Le Soir" Nu met bepaald 
een hoogwaardige sportkrant In
dien men voor andere landen op 
dezelfde wijze tewerk is gegaan 
ontneemt dit het referendum elke 
geloofwaardigheid 

Waarom wij er dan onze hersens 
over pijnigen"? Gewoon om de 
lezer duidelijk te maken dat wij in 

Doping en verzet 
Tijdens de Tour brengt Couedell, 
de jonge wielerspecialist van 
L'Equipe, dagelijks een interview 
met een figuur uit het milieu. Een 
renner, ploegleider, oud-renner, 
organizator of verzorger. De inte-
rieuws munten doorgaans uit 
door hun originaliteit en degelijk
heid Gewoon niet te vergelijken 
met de voorgekauwde kost die 
de Vlaamse lezers tijdens de 
Tour in onze dagbladen krijgen 
opgediend.Bepaald interessant 
en opwekkend was het gesprek 
van de journalist met oud-renner 
René Vietto. „Le grognard",zoals 
hij vroeger werd genoemd, deed 
weer enkele opmerkelijke uit
spraken die door hun rechtlijnig
heid tot nadenken stemden. Zo 
legde Vietto een rechtstreeks 
verband tussen de verzetten die 
de renners momenteel duwen en 
hun neiging „sterkte" te zoeken 
in verboden middelen 

Vietto daarover: „Vroeger reden 
renners op souplesse Dit werd 
aangezien als de hoogte deugd. 
Daarmee kwam men het verst. 
De krachtexplosies waren eerder 

okkasioneel. Vandaag rijdt vrij
wel niemand meer op souplesse. 
Men duwt verzetten die een nor
maal spierbestel onmogelijk aan
kan Bijgevolg dienen de spieren 
versterkt te worden." 
Vandaar is de stap naar hormo
nale doping onmiddellijk gezet 
De kniepijnen die op geregelde 
tijdstippen ganse pelotons teis-

René Vietto, een man die het kan 
weten 

teren zullen er meer dan waar
schijnlijk rechtstreeks verband 
mee houden. 
Ook over de huidige generatie 
kampioenen drukte Vietto zich 
erg kernachtig uil: „Normaal kan 
Hinault niet verliezen Wie twee
de wordt? Niet te voorspellen. 

Indien ik nog moest meerijden 
had ik misschien ook nog een 
kans" Waarmee eigenlijk alles 
gezegd was. Vietto werd weer de 
echte „grognard" (knorpot) toen 
hij de „gewoonten" van de heden
daagse wielernners hekelde. Hij 
haalde het voorbeeld aan van-
.-Felice Gimondi „Die vond ma
nier om te trouwen op het einde 
van een wielerseizoen. Toen al 
zijn batterijen leeg waren. Zoiets 
doet een verstandig mens toch 
niet? Gimondi heeft zich die win
ter zodanig geforceerd dat het 
twee seizoenen duurde alvorens 
hij weer op zijn vroeger niveau 
fietste. Alors?' Geef zelf toe, is 
hel niet heerlijk zo'n plezante 
interviews. Toch wal anders dan 
het geleuter over pech, knie — of 
keelpijn en dikke benen. 
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12 m Kritisch bekeken 

Frans-Vlaanderen: de knellende 
banden van de Franse taalpolitiek 

In de de tweede helft van 
de 18de eeuw deed in het 
Franssprekende gedeelte 
van Frans-Vlaanderen vol
gend verhaaltje de ronde 
over het ontstaan van het 
Nederlands. Tijdens de 
Babylonische spraakver
warring verloor een metse
laar zijn geduld toen zijn 
knecht hem niet meer be
greep. Hij stopte hem een 
schep mortel in de mond, 
waarop de knecht uit
proestte: „Ouac, brr, ou ou 
OU ouac blac! quoac! 
woustre meneer". Zo was 
het Nederlands geboren. 

Het is een van de voor
beelden die Ludo Mil is 
aanhaalt om aan te tonen 
hoe vóór de Franse Revo
lutie de Franse vooroorde
len tegenover het Neder
lands (en andere talen) al 
levendig waren. In een stu
die „Frankrijk en zijn min
derheden. Politiek en kul-
tuurbesef in Frans-Vlaan
deren van de Franse Revo
lutie tot nu" onderzoekt de 
Gentse hoogleraar de ver
houding tussen nationale 
politiek en kultuurbesef in 
de Frans-Vlaamse West
hoek. 

„De houding die een bepaalde 
kuituur of een bepaald regime 
tegenover een andere kuituur 
aanneemt, is gewoonlijk gebe 
seerd op een reeks vooroorde
len, eerder dan op gefundeerde 
en bewezen oordelen", zo stelt 
Ludo Milis het als uitgangspunt 
Zoals hierboven aangehaald, be
stond er aan de vooravond van 
de Franse Revolutie al een flink 
vooroordelenpakket ten over
staan van het Nederlands 

In een eerste faze van de Franse 
Revolutie had het er de schijn van 
dat de Franse politiek toch een 
andere richting zou uitgaan Som
migen meenden dat met de ont
voogding van het individu ook 
een bevrijding van de minder
heidstalen gepaard moest gaan 

Grondslagen voor de 
huidige Franse taalpolitiek 

Maar vanaf 1792, onder invloed 
van Gregoire en Barere, gaf men 
de Franse vooroordelen niet al
leen de vrije vlucht, maar men 
ging ook zorgen voor een onder
bouw Men begaf zich aan een 
subtiel spel met v^/oorden Alleen 
het Frans kreeg de naam taal 
andere talen zagen zich in het 
beste geval het predikaat idioom 
opgeprikt of gewoon patois Het 
was ten slotte maar een klem 
overstapje meer naar de bewe

ring dat alle idiomen eigenlijk pa
tois waren, gezien alleen het 
Frans de taal was van de rede, de 
vrijheid, de verklaring van de 
Rechten van de Mens, enz Zo 
kreeg het Franse superioriteits-

besef een pseudo-wetenschap-
pelijke grond 
Een logisch gevolg was dat de 
Franse staat vooral via zijn onder
wijspolitiek alles in het werk stel
de om het Frans te doen zegevie
ren over de minderheidstalen Al
leen de Kerk verleende er nog 
een tijd lang steun aan Maar dit 
had niets te maken met taalverde
diging, wel met de opzet een 
aantal traditionele waarden veilig 
te stellen tegen de met het Frans 
oprukkende ontkerstening 

Zo ging in Frans-Vlaanderen de 
taalschat langzaam maar zeker 
verarmen, met uit armoede van 
de taal zelf, zoals een aantal 
Frans-Vlamingen gingen denken, 
maar doordat de Franse overheid 
elke ontplooiing van de Neder
landse taal via het onderwijs en 
het hele openbare leven onmoge
lijk maakte 

Vervreemding 
Dat Frans-Vlamingen zelf begon
nen te denken dat hun taal arm 
zou zijn, IS een van die typische 

alienatieverschijnselen die bij alle 
gebruikers van minderheidstalen 
begonnen op te treden Men ging 
het Frans ook gelijk stellen met 
kuituur, macht en aanzien, en de 
volkstaal met kultuurloosheid, on
macht en anti-patriottisme En in 
een verdere faze ging men gelo
ven dat de volkstaal een aparte 
taal was, los van het algemeen 
Nederlands 

Vanaf 1870, toen Frankrijk Elzas-
Lothanngen weer verloor, vond 
het Franse taalabsolutisme een 
nieuwe voedingsbodem De Fran
se publieke opinie was de mening 
toegedaan dat het voortbestaan 
van het Duits dialekt aldaar het 
voorwendsel was geweest voor 
de aanhechting bij Duitsland 

Voortaan lagen de bindingen van 
Frans met patriottisme en van 
minderheidstaal met verraad (of 
„onbetrouwbaarheid") vast 

Een kentering? 

Sedert de jaren zestig heeft het 
regionalisme weer vooruitgang 
geboekt in Frankrijk Maar er zijn 

ook tekenen die erop wijzen dat 
de Franse taalpolitiek diepe spo
ren heeft nagelaten De Korsika-
nen zijn de band met het Italiaans 
vergeten en pleiten voor het Kor-
sikaans en ook in Frans-Vlaande
ren gaan stemmen op voor een 
apart Frans-Vlaams 

Wat Frans-Vlaanderen betreft, 
besluit Ludo Milis „dat de Neder
landse kuituur er slechts een 
kans op overleven heeft, als de 
gehele regionalistische beweging 
in Frankrijk serieuze resultaten 
kan boeken, en bovendien — 
conditio sine qua non — wanneer 
dit binnen een uiterst kort tijdsbe
stek kan gebeuren Anders zal 
geen brug meer kunnen worden 
geslagen tussen oude dialekt-
sprekers en jonge afgestudeer
den Nederlands, gewoon door 
het uitsterven van de eerste en 
de afwezigheid van de tweede 
groep" 

Het stuk van Milis is verrijkend 
voor de kennis van de Frans-
Vlaamse problematiek Daarom is 
de lektuur ervan beslist aan te be
velen 

Erik Vandewalle 

— -„De Franse Mederlanden 
1981", jaarboek uitgegeven 
door Stichting Ons Erfdeel, Mu-
rissonstraat 160,8530 Rekkem/ 
Menen 

Johan en Sofie 
wonnen hun 11 juli 

Johan Vermmnen Sofie «•" ' > 

Door de leesbril bekeken 
Nota's van de Staatsveiligheid worden de jongste 
weken gretig gepubliceerd en gekommentarieerd 
Over baron de Bonvoisin en extreem-rechts', over 
de voormalige huurlingenleider Schramme en over 
de aktiviteiten van de gemengde Sovjet-Belgische 
onderneming Transworld Marine kwamen her en 
der getypte velletjes ter redaktie aangedwarreld, 
die meteen aanleiding waren tot kommentaar 
allerhande. Dergelijke dokumenten blijken deel
achtig te zijn aan de romantische waas die nu een
maal veiligheids- en inlichtingsdiensten omgeeft 
— mede onder invloed van zovele thrillers, spiona
geverhalen en dito films die in de smaak van een 
breed publiek vallen. 

Jean Cocteau heeft ooit gezegd dat er in ieder van 
ons een gevoelige snaar bestaat voor militaire mu
ziek en voor zigeunermuziek. Verhalen over veilig
heidsdiensten zijn van beide doordrongen en 
verbinden de stoere rechtlijnigheid van marsmu
ziek of strijdliederen met het geheimzinnige, cryp
tische, verleidelijke en onbepaald klimaat van 
hese stemmen en wenende violen. Logika en 
romantiek. 

Nu is het natuurlijk zo dat de werkelijkheid de fik-
tie overtreft En door de publikatie van de drie no
ta's IS een en ander aan het licht gekomen. Het is 
r.ameUjk duidelijk gebleken dat de degelijkheid 
niet meer is wat ze was, en dat de informatie vervat 
in nota's van de Staatsveiligheid dringend aan een 
poetsbeurt toe is. De kwaliteit van de informatie 
blijkt immers van hetzelfde gehalte als die van po
litionele rapporten van ijverige kwartieragenten: 
buurtgeroddel, haastig bij elkaar geraapte halve 
waarheden, foute feitelijke informatie die alleen 
door grondige onwetendheid en onbegrip kan 
verklaard worden. 

Dit IS niet alleen belachelijk, maar ook erg. Op 
basis van dergelijke nota's worden immers over
haaste konklusies getrokken. Of, bij voorbeeld in 
Mei Veertig, mensen opgepakt en op spooktreinen 
op transport gesteld. Duitse en Italiaanse anti-fas
cisten bij voorbeeld, of Belgische volksvertegen
woordigers... 

Henri-Fioris Jespers 

Dat kwaliteit bij de BRT-ploeg voor 
de Knokke Cup 81 troef was 
stond vast Maar op een derde 
prijs hadden wij niet meteen dur
ven hopen Op vier puntjes nipt 
van de Engelse ploeg verliezen is 
al wat En twee van onze drie 
veroverden op deze elfde juli dan 
nog een heel speciale vermelding, 
Sofie kaapte door haar vakman
schap en sterke persoonlijkheid 
terecht de „personality"-prijs weg 
De 100000 (van de Nationale Lo
terij) zijn haar van harte gegund 
De promotie door uitzending in elf 
landen zal haar in de volgende 
maanden goed van pas komen om 
haar nieuwe singeltje een kans te 
geven Johan Vernimmen staat 
iets meer dan tien jaar als beroeps 
op de planken en zijn overwinning 
op het Festival van Spa was de 
eerste grote stap Met zijn „fla-
mand rose"-singeltje wekte hij bij 
onze zuiderburen belangstelling 
op en een elpee met zijn beste 
werk in vertaling werd vrij goed 
onthaald Knokke 81 kende hem 
dan ook terecht de Persprijs toe 
om wille van zijn charme en uit
straling als artiest. Toon Hermans, 
had in '71 goed gezien i 
De Zweedse Lena Ericson kreeg 
eveneens een persprijs om wille 
van repertoirekeuze en stijl En als 
lid van de winnende Zweedse 
ploeg mocht zij nofl delen van de 
grote koek van een kwart miljoen 
Jacques Nellens van het Casino 
liet ook onze drie, Liliane Dore-
kens, Sofie en Johan met zicht
baar genoegen hun prijs overhan
digen 

Inmiddels verliepen ook de nu al 
traditionele Peerse Fieste, de vijf
de „Brosella Folk", het Paenhuys-
festival van Hoegaarden, en is ook 
het Humorfestival van Knokke-
Heist aan de gang Vandaag don
derdag (16 juli) IS het Cabaret Nar 
aan de beurt met „Zonder twijfel", 
gevolgd door groep Madou, in zaal 
Ravelingen 
Het Oostendse Joi-81 festival be

leeft zijn tweede avond met een 
vijftal uitgekozen kleinkunst-finalis-
ten, en lokvogel Enk van Neygen 
die met vernieuwde groep zijn 
nieuwe singel „Telkens weer" 
komt voorstellen en nummers 
brengt uit de elpee „Hotel stil 
verdriet" die in september e k ver
schijnt 
De Halewijnstichting van Berchem 
(Antw) nodigt ook jonge klassieke 
muzikanten uit op kursussen die 
doorgaan te Destelheide, m gelijk
namige straat te Dworp bij Halle 
(Brabant) 
Van 20 tot 25 juli is het de orkest-
week onder leiding van Maarten 
Weyler met studie en uitvoering 
van instrumentale komposities, 
van barok tot heden, voor blaasin
strumenten, pauken en strijkers 
Inlichtingen Halewijnstichting, tel 
031-396602 

Brosella Jazz 
Na dne dagen folk wordt zondag 
(19 juli) vanaf 14 uur uitgepakt met 
een eerste jazzdag, eveneens in 
het Groenteater, in de schaduw 
van het Atomium Op het pro
gramma dat ons interessant lijkt 
het Mechelse Willy Donny Sextet 
de Michel Roques en Claude Guil-
/70t-kombinatie, met als begelei
ders onze Roger Van Haverbeke 
en drummer Freddy Rottier, het 
Steve Houben Kwartet met Mi
chel Herr, de groep Bassorah, en 
het prachtige Chico Freeman 
Kwartet 

En voor de weinigen die de benzi
ne nog niet duur vinden is er te 
Frasnes bij Couvin (aan de Franse 
grens) het jaarlijkse Leusfeest In
kom 700 franken, voor drie dagen, 
met op het programma Roy Har
per, Country Joe McDonald (van 
Woodstock, weet je nog), Robert 
Hunter, onze Antwerpse Scooter, 
en lijsttrekker de grote Stephen 
Stills (van Crosby, Stills en Nash), 
plus een tiental minder bekende 
goden 

Sergius 
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Sport Ml 13 

Morele steun 
voor Olafsson 

De beste van de eeuw? 
Het Franse sportblad L'Equipe beleeft hoogdagen. Tijdens de Tour 
wordt de krant overal In West-Europa gelezen. Maar ook bij andere 
Internationale sportgebeurtenissen wordt l'Equipe door nagenoeg 
ledere „sportfreak" geraadpleegd. Het blad beroept zich niet ten on
rechte op grote deskundigheid en teert op algemeen erkend prestige. 
Wellicht daarom voelde het zich In de voorbije lente geroepen twintig 
jaar voor de eeuwwisseling alvast de „sportman van de eeuw" aan te 
dulden. 

de toekonnst geen aandacht meer 
zulen besteden aan soortgelijke 
publiciteitsstunts die van nu af aan 
op geregelde tijdstippen van de 
telexmachines zullen „getrokken" 
worden L 'Equipe heeft ons alvast 
verwittigd Zonder het misschien 
zelf te willen 

Voor enkele weken beloofden wij 
de lezers zo goed mogelijk — de 
Belgische sportpers is m het ge
beuren nu eenmaal niet erg geïnte
resseerd — op de hoogte te hou
den over de tribulaties rond het 
door kampleider Olafsson alvast 
voor een maand verdaagde 
wereldkampioenschap schaken 
tussen de Rus Karpov en zijn 
.uitgeweken" landgenoot Viktor 
Kortsjnoi Zoals men weet poogt 
de kampleider op deze wijze druk 
uit te oefenen op de Russische au
toriteiten om het gezin Kortsjnoi 
(vrouw Bella en zoon Igor) een 
emigratievergunning af te leveren 

In zijn eenzame strijd kreeg Olafs
son onverhoopt steun van de Rus
sische jood Bons Goelko Deze 
34-jarige grootmeester die in 1977 
kampioen van de Sovjetunie was 
geworden en die een jaar later 
vruchteloos naar een emigratie
vergunning voor zichzelf en zijn 
vrouw (ze wilden naar Israel) 
vroeg won voor een veertiental 
dagen de open schaakkampioen-
schappen van Moskou Tijdens de 
prijsuitreiking deelde de groot
meester mee — sinds zijn gewei
gerde uitreistoelating mocht hij 
aan geen internationaal tornooi 
meer deelnemen i — dat hij een 
open brief had geschreven aan de 
nationale schaakbond met het ver
zoek druk uit te oefenen oo het 
wettelijk gezag om de Kortsjnois 
te laten uitwijken De verwarring 
was algemeen De Russen hadden 
Olafsson immers eerder verweten 
„politiek" te bedrijven binnenk een 
sportbond 

WIJ citeren uit het schrijven van 
Goelko „In de huidige omstandig
heden zou Karpov te zeer bevoor
deeld worden Over het duel 
hangt immers de schaduw van de 
gevangenistralies ' Enige verdui
delijking zoon Kortsjnoi zit sinds 
1979 in een werkkamp omdat hij 
militaire dienstplicht verzuimde 
Ex-soldaten mogen immers de 
eerste tien jaar na de vervulling 
van hun dienstplicht niet emigre
ren 
Goelko stelde verder dat een 

Pele, grootste van de eeuw? 

Daartoe vormde L'Equipe een in
ternationale jury bestaande uit de 
hoofdredakteuren-sport van ne
gentien als representatief be
schouwde kranten van over gans 
de wereld Deze jury kreeg een 
lijstje voorgeschoteld van vijftig 
gepreselekteerden Deze voorse-
lektie werd gemaakt door de jour
nalisten van L'Equipe Uit die vijftig 
moest elk jurylid twaalf kampioe
nen kiezen en „in volgorde" plaat
sen De punten werden in afdalen
de waarde toegekend 12, 11, 10, 
9, 8 Het was de jury-leden toege
laten twee met in de preselektie 
voorkomende sportmannen in „de 
twaalf" op te nemen 

De uitslag van het referendum 
bevatte enkele merkwaardighe
den die wellicht vortvloeiden uit de 
„sanlenstelling" van de jury Het 
woord „sportkampioen" dekt ook 
zo'n uiteenlopende ladingen 

Even een „beeld" 1 Pele, 2 J 
Owens, 3 Merckx, 4 Nurmi, 5 
Spitz en Borg, 7 Zatopek, 8 Cop-
pi,9 All, 10 Robinson, 14 Fangio, 
19 Alexeiev en Comanecci, 26 
Weissmuller, 28 Di Stefano, 42 
Geesink 47 Matthews, 55 Johan 
Cruyff en we vergeten Fanny 
Blankers Koen nog op de 51ste 
plaats Kortom een hoogst merk

waardige verzameling die op zich
zelf al de onzin van soortgelijke re
ferenda „bewijst" Want wat dient 
precies in aanmerking genomen te 
worden"? De behaalde titels of de 
verwezenlijkte tijden"? De duur 
van de carnère of het ene, absolu
te, hoogtepunt"? De kwaliteit van 
de konkurrentie die verslagen 
werd of de individuele vasthou
dendheid in de inspanning"? De 
ploeggeest of het individueel bno"? 

Wie kan mij een zinnige uitleg 
geven voor de „afwezigheid" van 
Lasse Viren op deze lijst"? In welke 
mate werd Pele's roem gevestigd 
door de populanteit van de door 
hem beoefende sporttak en in 
welke mate droegen zijn ploeg
maats (Garrincha, Didi, Tostao 
e a ) daartoe bij"? 

De samenstelling van de jury was 
ook al erg betwistbaar Voor Bel
gië deed men een beroep op het 
dagblad „Le Soir" Nu met bepaald 
een hoogwaardige sportkrant In
dien men voor andere landen op 
dezelfde wijze tewerk is gegaan 
ontneemt dit het referendum elke 
geloofwaardigheid 

Waarom wij er dan onze hersens 
over pijnigen"? Gewoon om de 
lezer duidelijk te maken dat wij in 

Tijdens de Tour brengt Couedell, 
de jonge wielerspeciallst van 
L'Equipe, dagelijks een Interview 
met een figuur uit het milieu. Een 
renner, ploegleider, oud-renner, 
organizator of verzorger. De Inte-
rleuws munten doorgaans uit 
door hun originaliteit en degelijk
heid Gewoon niet te vergelijken 
met de voorgekauwde kost die 
de Vlaamse lezers tijdens de 
Tour In onze dagbladen krijgen 
opgediend.Bepaald interessant 
en opwekkend was het gesprek 
van de journalist met oud-renner 
René Vietto. „Le grognard^zoals 
hij vroeger werd genoemd, deed 
weer enkele opmerkelijke uit
spraken die door hun rechtlijnig
heid tot nadenken stemden. Zo 
legde Vietto een rechtstreeks 
verband tussen de verzetten die 
de renners momenteel duwen en 
hun neiging „sterkte" te zoeken 
in verboden middelen. 

Vietto daarover. „Vroeger reden 
renners op souplesse Oil werd 
aangezien als de hoogte deugd. 
Daarmee kwam men het verst. 
De krachtexplosies waren eerder 

okkasioneel. Vandaag rijdt vrij
wel niemand meer op souplesse. 
Men duwt verzetten die een nor
maal spierbestel onmogelijk aan
kan Bijgevolg dienen de spieren 
versterkt te worden." 
Vandaar is de stap naar hormo
nale doping onmiddelli jk gezet 
De kniepijnen die op geregelde 
ti jdstippen ganse pelotons teis-

sportbond On casu de Fide — de 
wereldschaakbond —) best etisch 
gevoel mag ontwikkelen en alle 
reden heeft er voor te ijveren een 
van de leiders van het wereld-
schaak met zijn gezin te hereni
gen 
De huidige situatie, aldus Goelko, 
moet Kortsjnoi wel demoralizeren 
In de tweekamp zal zijn spel daar
door negatief worden beïnvloed 
Uiteraard zwijgt titelverdediger 
Karpov in alle talen Of toch nage
noeg HIJ vraagt zich soms luidop 
af wat dit allemaal nog met scha
ken te maken heeft en verwijst 
dan ook nog naar het bizarre 
karakter van Kortsjnoi die zijn 
gezin „verliet" Ter vervollediging 
Karpov is in zijn land „grootmees
ter in de sport" 
Intussen schijnt Olafsson vol te 
houden De IJslander weet wel dat 
de Russen een „coup" voorberei
den tijdens het volgende kongres 
van de wereldschaakbond Maar 
Olafsson heeft althans de verdien
ste de ogen van de sportwereld 
naar schrijnende menselijke leefsi
tuaties te richten En dat zijn we 
van sportleiders helaas niet ge
woon 

Kortsjnoi. 

Doping en verzet 

René Vietto, een man die het kan 
weten. 

teren zullen er meer dan waar
schijnlijk rechtstreeks verband 
mee houden. 
Ook over de huidige generatie 
kampioenen drukte Vietto zich 
erg kernachtig uit: „Normaal kan 
Hinault niet verliezen. Wie twee
de wordt? Niet te voorspellen. 

Indien ik nog moest meerijden 
had ik misschien ook nog een 
kans." Waarmee eigenlijk alles 
gezegd was. Vietto werd weer de 
echte „grognard" (knorpot) toen 
hij de „gewoonten" van de heden
daagse wielernners hekelde. Hij 
haalde het voorbeeld aan van-
-Felice Gimondi. „Die vond ma
nier om te trouwen op het einde 
van een wielerseizoen. Toen al 
zijn batterijen leeg waren. Zoiets 
doet een verstandig mens toch 
niet? Gimondi heeft zich die win
ter zodanig geforceerd dat het 
twee seizoenen duurde alvorens 
hij weer op zijn vroeger niveau 
fietste. Alors?" Geef zelf toe, Is 
het niet heerlijk zo'n plezante 
interviews. Toch wat anders dan 
het geleuter over pech, knie — of 
keelpijn en dikke benen. 
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in de reeks 

Vlaams-Nationale Standpunten 

Mark Vandommele: 

„Vlaanderen en 

de Derde Wereld" 
De Vlaamse gemeenschap is biezonder goed geplaatst om het 
probleem van de Derde Wereld te begrijpen 
Onze heropleving zowel als volksgemeenschap als op ekonomisch 
vlak dateert immers van recente datum Ook onze eigen volksaard 
onze taal en kuituur werden in het verleden door vreemde overheer
sers grondig verstoord 
Het lot van de 19de-eeuwse Vlaamse arbeiders en hun gezinnen was 
nauwelijks beter dan het lot van de Derde Wereld vandaag 
Ons stadium van , onder-ontwikkeling", het „arm Vlaanderen van pa
ter Stracke. ligt dus nog niet zo ver achter ons 
Precies de eigen geschiedenis zou de Vlamingen dichter bij de Derde 
Wereld moeten brengen 
Solidariteit veronderstelt echter begnp en echt begnjpen kan slechts 
nadat men voldoende geïnformeerd werd 
Mark Vandommele, die het intormatiewerk in onze eigen maatschappij 
een zaak van priontair belang noemt, heeft dan ook een brochure 
geschreven die rijk is aan relevante gegevens 
HIJ onderzoekt de feitelijke toestand en zijn oorzaken Op een kntische 
wijze wordt zowel de westerse benadenng van de Derde Wereld als 
de marxistische onder de loep genomen en wordt de afhankelijkheid 
van de Derde Wereld aan de kaak gesteld een afhankelijkheid die van 
politieke, ekonomische, kulturele en militaire aard is 
De auteur, die heel wat ervanng „te velde" heeft, suggereert tot stot 
enkele wegen naar een oplossing de Nieuwe Internationale ekonomi
sche orde de aanpak via Niet-Goevernementele Organisaties, selfreli-
ance, plattelandsekonomie 
Het lot van de Derde Wereld kan ons volksnationalisten, eenvoudig 
niet koud laten, ook al , omdat een oplossing voor het ontwikkelings
probleem op de allereerste plaats tevens onze eigen maatschappij 
grondig zal wijzigen' 
U kunt dit nummer bestellen op het VNS-sekretariaat, Barnkadenplein 
12 te 1000 Brussel C02-2194930) 
De prijs bedraagt 50 fr te storten op rekening 435-0259801 -18 van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum 
Het IS echter voordeliger U te abonneren i 
Een abonnement (tien nummers) kost slechts 350 fr 

Hoe? 
D U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening 

De strook zendt U naar Vlaams-Nationale Standpunten Barnka
denplein 12 te 1000 Brussel (rekening 435-0259801-18) 

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

D U zendt ons de strook toe en voegt een overschrijvingsformulier 
ter waarde van 350 fr bij 

->ê-
BON 
Mevrouw/De heer 

Adres 

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

van het VNS 
D voegt een check ter waarde van 350 fr bij 
O voegt een overschrijvingsformulier ter waarde van 

350 fr bij 

Terug naar Vlaams-Nationale Standpunten, Periodiek, Barnkadenplein 
12, 1000 Brussel 

Taalklachtenbus niet met vakantie 
Een lezer uit De Panne vraagt ons of in 
de jxistkantoren reklame van winke
liers soms tweetalig soms eentalig 
Frans mag aangebracht worden Wij 
menen van met omdat het aanbrengen 
van publiciteit een koncessie is, die 
tegen betaling mag aangebacht wor
den Doch de koncessiehouder is aan 
de taalwet onderworpen (art 1 van de 
taalweO 

Niettemin oordeelde de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht dt de publici
teit in de postkantoren niet aan de 
taalwet onderworpen is Jammer, maar 
WIJ kunnen het ook niet verheljaen 
W I J raden onze Vlaamse toeristen aan 
met bij zulke winkeliers te kopen 

Een lezer uit Laken doet bij ons de vol
gende klachten 

• Op de lijst der apotekers die van 
wacht zijn in Brussel komt ook een 
apoteker voor die in „Beauval" woont 
Dit IS misleidend Wij protesteren bij de 
„Orde van Apotekers" Een brief aan 
de vice-goeverneur bleef zonder ge
volg 

• De formulieren voor de volks- en 
woningtelling werden in bepaalde wij
ken aangeboden door een eentalige 
dame die beloofde dat het ophalen 
zou gebeuren door een tweetalige 
gemeentebediende 

• Verder maakt een Vlaamse meu-
belfirma (Jackie Aernoudt uit Oostro-
zebeke) in Brussel eentalig Franse 
propaganda In een hoekje onderaan 
staat vermeld dat een Nederlandstali
ge tekst op aanvraag kan worden 
verkregen Is het zo dat de Vlamingen 
te Brussel door Vlaamse firma s be
handeld w o r d e n ' 
De eerste klacht is zeker met deonto-
logisch verantwoord 

De tweede klacht is in strijd met de 
taalwet 
De derde klacht is met onwettelijk, 
doch getuigt van onbeleefdheid tegen
over Vlamingen 

Er zijn in Vlaanderen en vooral aan de 
kust zaken die menen het Frans te 
moeten gebruiken Hoewel men in het 
Nederlands bediend wordt in de „3 
Suisses" meent deze zaak er niette
min goed aan te doen bij de betaling op 
het kasticket te moeten melden „Merci, 
n'oubliez pas votre regu" Dit is in strijd 
met het dekreet Vandezande aange
zien het kasticket een faktuur is die in 
het Nederlands moet opgesteld zijn 

Een lezer uit Edegem stuurt ons een lij
vige dokumentatie toe Nadat hij voor
af een tweetalige folder had ontvan
gen en om een Nederlandse had ge
vraagd werd hem door „Readers Di
gest" uit Brussel een eentalig Franse 
folder opgestuurd Alhoewel niet in 
strijd met enige wet of dekreet weer 
eens een grofheid van de eerste rang 
Meent Readers Digest" aldus zijn 
belangen te d ienen ' 

Een lezer uit Erps-Kwerps maakt ons 
de volgende reeks klachten over 
• In het postkantoor te Erps-Kwerps 
en in de gemeente Kortenberg wor
den de franstaligen met alle eer ont
haald en in het Frans te woord ge
staan wat in strijd is met de taalwet 
Toen een Vlaamse telegrambesteller 
die in een Vlaamse gemeente een in 
het Frans geadresseerde telegram niet 

kon bestellen, liep hij een tuchtmaatre
gel op omdat hij met alle middelen had 
uitgeput om het adres te ontcijferen 

De Minister van Volksgezondheid en 
Sociale Voorzorg deelt ons mee dat 
de Dienst ,Publikaties" van Sociale 
Voorzorg in orde is met de taalwetge
ving zowel wat betreft de betrekkin
gen met zijn abonnementen als met de 
girodienst Hij voegt bij zijn schrijven 
Nederlandstalige en Franse checks en 
overschrijvingssformulieren Dat was 
echter de vraag met De vraag was te 
weten over welk adres de verzen-
dingsdienst van het Bestuur der Post-
checks beschikt W I J vragen dit op
nieuw aan de Minister 

Een Nederlandse rekeninghouder uit 
Duivendrecht knjgt franstalige reke
ninguittreksels en formulieren Minister 
Willockx, bij wie werd geprotesteerd, 
laat een grondig onderzoek instellen 
Waarschijnlijk de zoveelste vergissing 

Lezers uit Deurne nemen er aanstoot 
aan dt het , Quality Inn" Hotel in Bor
gerhout in de Antwerpse publiciteits-
bladen propaganda maakt voor haar 
eentalig Frans Paasmenu Hoewel met 
onwettelijk wijst dit er weer op dat de 
Vlamingen met meer nemen wat zij 
vroeger wel namen 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

^fftf^*'hymittViM«fMaf/^fJ^^lAV<iM^^irf^/j^rMfiii^f^^^f^,'xili" 

;<;*.~i>\«S\<?^ 

Twee nagekui, ,^,, u^elden van de vijfde VUJO-fietseling naar Diksmui-
de Ondanks het barslechte weer een grote opkomst en een vlotte tocht 
Tot volgend jaar' 
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Vlaamse Vrienden-Meerhout geven 

„Tip voor mensen met bouwproblemen 
i l 

De socio-kulturele Vlaamse Vrienden
kring van Meerhout heeft zopas een 
handige en overzichtelijke informatie
brochure gepubliceerd, die ongetwij
feld vi^elgekomen zal zijn bij heel wat 
mensen die een huis willen kopen, 
bouwen of verbouwen 
Deze brochure wil namelijk een handi
ge en overzichtelijke wegwijzer zijn 
doorheen de doolhof van allerlei pre
mies i v m de bouw, rentesubsidies, 
goedkope leningen, mogelijkheden 
van BTW-teruggave en dies meer 
De Meerhoutse socio-kulturele Vlaam
se Vriendenknng probeert met deze 

publicatie ook een in verstaanbare taal 
geschreven antwoord te geven op 
veel voorkomende vragen als „Wat 
kan de architekt d o e n ' " en „Wie mag 
eventueel gratis helpen op de bouw
wer f ' " 

Dit informatiepakket, boordevol ge
gevens over wie in aanmerking kan 
komen voor welke premies en hoe 
dergelijke dingen verwerven, is gratis 
te bekomen op volgend adres L 
Beyens, Goorstraat 12 te Meerhout, 
Wie de brochure wil opgezonden krij
gen, dient 40 fr voor de onkosten in te 
sluiten 

Vaklui uit de bouwsektor kunnen 
deze brochure eventueel in pakket 
voor hun klanten verknjgen 

Een schriftelijke vraag of een tele
foontje op nr 016-309879 van L 
Beyens volstaat 
Dit initiatief, van de mensen die aan het 
roer van de socio-kulturele Vlaamse 
Vnendenknng uit Meerhout staan, kan 
in elk geval een nuttige en goedkope 
leidraad vormen voor iedereen met 
huisvestings- of bouwperikelen 
En iets dergelijks is altijd welkom in 
een tijd dat een huis verwerven steeds 
grotere financiële aderlatingen vergti 

Geslaagde 11 -jullviering in Meerhout 
Op initiatief van de Vlaamse Vrienden 
IS te Meerhout in de stemmige zaal 
„Luihoeve" een erg geslaagde 11-juli-
vienng doorgegaan Deze Guldenspo-
renherdenking stond duidelijk met al
leen in het teken van de brede Vlaam
se problematiek maar had ook heel 
wat oog voor eigen streekproblemen 
Als eerste gastspreker bracht de heer 
Hugo Draulants een kritische analyse 
van de bouwpolitiek zoals die gevoerd 
wordt door de Interkommunale ont

wikkelingsmaatschappij Kempen 
Volgens de spreker hebben de presti-
gepolitiek van dit lOK en het ontbre
ken van ernstige marktstudies ervoor 
gezorgd dat heel wat gemeenschaps 
geld verspild werd en wordt aan ver
keerde en nodeloze bouwprojekten 
De belangnjkste feestredenaar was 
evenwel VÜ-volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabriels, die een Vlaams-nationa-
le visie op de tneste hedendaagse 
politieke aktualiteit vertolkte 

In zijn betoog legde Gabnels er vooral 
de nadruk op dat een breed zelfbe
stuur voor Vlaanderen een onmisbare 
basisvoorwaarde is om ekonomische 
noodgebieden als Limburg en zeker 
ook de Kempen, een betere toekomst 
te waarborgen 

Na dit informatieve gedeelte wacht
te de deelnemers nog een stemmige 
Guldensporenbarbecue in de Meer
houtse bossen van „De Hutten' 

BRABANT 

VU-Hoeilaart:, J R T had schuldenlast 
van meer dan 2.480 miljoen' 

I I 

Op Initiatief van de VU-afdeling 
Hoeilaart stelde nationaal VU-voor-
zitter Vic Anciaux omtrent de faling 
van de bouwonderneming TRT vol
gende vragen aan de staatssekreta-
ris voor de Vlaamse Gemeenschap 

Vraag (12 mei '81) 
Op 30 april 1981 werd TRT door de 
rechtbank van Koophandel failliet ver
klaard Hoeveel arbeidsplaatsen gaan 
er door deze faling ver loren ' 
Hoeveel bedraagt de schuldenlast van 
deze f i rma ' 
Heeft deze firma sedert 1975 opdrach
ten uitgevoerd voor de s taa t ' 
Zo ja, w e l k e ' 
Hoeveel bedroeg de eindafrekening 

van elk werk en wanneer werd ze aan 
de staat overgemaakt ' 
Wanneer werd de eindafrekening 
door de staat betaald ' 
Welke eindafrekening voor werken, 
die aanbesteed en uitgevoerd werden 
voor rekening van de staat, werden 
eventueel nog met betaald en voor 
welk bed rag ' 

Antwoord 
Gedeeltelijk antwoord van de staats-
sekretans voor de Vlaamse gemeen
schap 
Wat het eerste gedeelte van de vraag 
betreft kan het volgende geantwoord 
worden 
— De onderneming stelde ± 1 600 
personen te werk 

— De schuldenlast bedroeg, volgens 
de voorlopige balans per eind 1980 
— Op lange termijn 238 miljoen 
— Op korte termijn 2242 miljoen 
— Totaal 2480 miljoen 
Voor het ovenge gedeelte van de 
vraag meen ik dat het kabinet van 
Openbare Werken bevoegd is aan wie 
ik de vraag voor verdere afhandeling 
overhandig 
Het VU-bestuur Hoeilaart zal de bevol
king uit de Druivenstreek op de hoog
te houden van het verdere antwoord 
van de minister van Openbare Wer
ken 

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

s c h i l d e r i j e n 

l us t re r i e 

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

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

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Personeels aankondigingen 
VZWOns Tehuis-Brabantte 1960 
Sterrebeek, Leopold Ill-laan, stelt 
pi van DIREKTEUR/TRICE va
kant in Bezigheidstehuis te 
Kampenhout (90 volw ernstig 
menta,al gehandicapten) 
Vereisten: Univers dipl of diplo
ma hoger pedag-soc of para-
med ond, beleidservaring ver

eist, te vestigen woonst in straal 
van 15 km 

Wedde: Barema Fonds 81 

Sollicitaties: Eigenhandig 
geschr brief - afschr dipl & curr 
vitae - indienen tegen uiterlijk 
15 aug ek 

(Adv. 131) 

n 
• Jongeheer (19 jaar) diploma 
mechanika A3 legerdienst vol
bracht zoekt zeer dringend 
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 
n Zelfstandige vloerder die ook 
verbouwingen doe t zoekt op
drachten Inlichtingen bij Volks-
vertegenw Dr Valkeniers 
5691604 

D 21-jange 0|3Steller met dakty-
lo-getuigschnft zoekt werk in om
geving van Halle Inlichtingen bij 
Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

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 

Sociaai 
dienstbetoon 
VU-Hoeilaart 
De wekelijkse zitdag van VU-Hoeilaart 
vindt plaats elke maandag bij afdelings
voorzitter Renaat Vanstallen, Karel 
Coppensstraat 72 b (tel 657 3729) 
Iedereen is van harte welkom i 

ANTWERPEN 
Openbaar 
centrum voor 
maatschappelijk 
welzijn van 
Antwerpen 
De bediening van schilder wordt 
openverklaard Gelet op de juri
dische bezwaren staat deze be
diening enkel open voor manne
lijke kandidaten 
Huidige bruto-aanvangswedde 
per maand 30 688 f r of 31701 f r 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar, die zal aanvang ne
men bi) de benoeming van de 
eerst in aanmerking komende 
kandidaat 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 24 8 1981 Toepassing der wet
ten van 38 1919, 275 1947 en 
277 1961 
Studievereisten A3 of A4-1 of 
B6/B2 over het betrokken be
roep, ofwel 5 jaar praktijk in de 
betreffende stiel 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (tel 
310970 - 329835) 
De aanvragen dienen op het Se-
kretanaat. Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 24 8 1981 

(Adv 133) 

Gemeente 
Borgerhout 
Vorming van een wervingsreser
ve voor 
— Politieagent; 
— Werkman-

geoefend werkman 
helper hovenier 
(mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten) 

Inlichtingen Sekretarie ten ge-
meentehuize (tel 369900) 
Aanvragen aangetekend toezen
den aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen, Moor-
kensplem 1, Borgerhout, voor 
5 september 1981 

(Adv. 1341 

Vic Anciaux komt 
naar Niel 
Wanneer ' Op ons gezellig samenzijn 
op 31 oktok>er as 
W a a r ' zaal Familia, Dorpsstraat te 
Niel 
HIJ zal er onze eregast zijn en tevens 
de gelegenheidstoespraak houden 
Alle Vlaamse vnenden uit de Rupel-
streek houden deze datum beschik
baar 

Dienstbetoon 
Elke 1 ste donderdag van de maand — 
behalve juli en augustus — dienstbe
toon van 19 tot 20 u, in ons sekreta-
naat. Antwerpsestraat 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Elke 3de donderdag van de maand — 
behalve september — info-avond van 
19 tot 20 u, eveneens in ons sekreta-
naat Antwerpsestraat 

Spoedig herstel! 
VNSE-Edegem en alle afdelingen wen
sen Albertine Saenen een voorspoe
dig herstel na haar verblijf in het 
ziekenhuis. 

FILMTHEATERS 

studUo 
PROGRAMMA VAN 17 TOT 

23 JULI 1981 

LEUVEN 1 
Wegens een grondige vernieu
wing van de zaal zullen er in 
Studio 1 te Leuven alleen voor
stellingen zijn op vrijdag, zater
dag en zondag 

1330 
MICKEY JUBILEUM 

1515, 1945 
EXCALIBUR 

1730 2200 
CHARIOTS OF FIRE 

015 
THE F U N H O U S E 

K t 

K n t 

K t 

K n t 

LEUVEN 2 
1545 

S H O - G U N 
1945 

K n t 

K t 
THE FORMULA 

1330,2145 K t 
THE SPY WHO LOVED ME 

1800, 2400 K n t 
THIS IS AMERICA 

TERVUREN 
K t Zondag, 1500 

SPACEMAN AND 
KING ARTHUR 

Vnj-, zaterdag 2030 K n t 
Zondag 1800 

DEAD AND BURIED 
Zon-, maan-, dins- woens-, don
derdag, 2030 K t 

NINE TO FIVE 

TIENEN 
K t 

K n t 

K n t 

^ ^ ^ P X ^ r * - , ^ * 

Zond 1500 
MICKEY JUBILEUM 

Vr i j , zat, zon, 2000 
M a , dl 2030 

ONCE UPON A TIME 
IN THE WEST 

Vn j , zat 2230 
Zond , 1730, 2030 
W o e , don , 2030 

NIGHTHAWKS 

KURSAAL TURNHOUT 

Zat , zond, woe , 1500 K t 
Alain Delon, Robert Wagner 

Sylvia Knstel 
AIRPORT 80 

THE CONCORDE 

V n j , zat, zon, maan, dins, woe , 
1730 K j i t 
Angie Dickinson, Michael Came 

DRESSED TO KILL 
van Bnan de Raima ((DameO 

Vn j . zater, zon, maan, dins., 
woe , 2015 K t 

Tatum O'Neal (Paper Moon), 
Knsty McNicol 

LITTLE DARLINGS 

V n j , zater, zon, maan, dins, 
woe , 2215 K n t 

Malcolm McDowell 
CLOCKWORK ORANGE 

van Stanley Kubnck 

16 JUL11981 
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lepel & vork... V 
Restaurant 

H O F TER C O T T H E M 
Beerens -Van G r e m b e r g e n 

C o t t h e m 5, 
9 5 2 0 St . -Lievens-Houtem 

( O o m b e r g e n ) 
Tel 0 9 1 - 6 0 5 5 8 6 

' Gastronomische eetmalen 
Mat ige prijzen 

Sluiting: zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Herbe rg 't S T A M P K O T 
S t - M a n a - L a t e m , Z W A L M 

Boerenbrood - H e s p - Kaas 
Tel. 55 -4994 .76 

Dinsd. gesloten 
V r o e g e r uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polders taat 12, 

8 4 5 8 O o s t d u i n k e r k e 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 582.13.45 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 

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

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open: vrijdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur; zondag van

af 10 uur. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

^^aandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Industriële 
brood- en banketbakker i j 

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 12 

CORTIIALS 
UW kOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dunderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en limonaden 

iirt ^alttiBlmi» 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* famlIiazMk mat traditi*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

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

Dr Van De Peri-fifei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

.. E D E L W E I S S .. 
Vossonibery 13 1981 VOSSEM 

Tc! 02/767 45 76 

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

bestekken 

Lokaal «T S C H U U R K E > 

Oude Graannnarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verborgde keuken 
[i\ltóllU/] Dpmokrntischp pi i|Zon 

Uitcic'lczpii di i ' i istbeloon 

??G0 Niilcn -^ Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondptein 5, Brakel 

Tel 055/424107 
Ferstz j . i l vooi alle 

gelegenheden 

't Is een sp)ecialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

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

't Is de lichtst verteerbare. 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel. 02 734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u ttiuis! 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 

Tervuurse vest 60, LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon. Asiridlaan 85. KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 
Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. - Duitse 
specialiteiten- Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DE OUDE KRING 

Cofc VU loknal 

no 'p^p l l ' i i ' Hcusden Limburg 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Vo lksunie 
Gont rode He i rweg 4 9 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Beauvoordse speeialneil 
Pannekoekcn en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulverlngemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten, vrydag behalve m seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 
A.mnrn i r r v.^n alle feesten 

Ook vei l iunng v.in t.ifcigenef 

Scliilder.strn.nl 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9B20 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

Café Het V laams Hu is 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op WIjchmaal 59 
PEER 
Tel. 011-73.49.45 
Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

^of ten C'ciilioorn 

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

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

Tel 056-4129 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen, 
Alle grote wijnen 

rectitstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak. 

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

M o g e l i j k h e i d tot kleine etent jes 

i Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drank- en eethuis 

.. W A L T R A » 
Ardumkn.ni 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven van de Waltrn 

1 Vtaams in t h.irt v,in Bnissel 
2 Je k.m er nlli/d p.lrkeren 
3 Je knigt er altijd nnt Ie elen 
4 De prijzen zijn sociaal 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankliuis nnet sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-33.4857 

Uw tweede thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimljergen. Tel. 02-252.02.40. 

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

Welkom . 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tei. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

„ I I 
den botanjek 

Koningsstraat 328 
T030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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M] 
brengt nu de 
macStigste 

KLEEDJES - PROMOTIEVERKOOP 
die je ooit 
hebt gezien ! 

Vóór 1 september moeten er nog 

5.000 PRACHTIGE ZOMERKLEEDJES 
de deur uit I Kom vlug kiezen !!! 

17 

Honderden 
BAIN de SOLEIL'S 
reeds vanaf 

750 F 

Moderne 
ZOMERKLEEDJES 
Enorme keus 

.2.485-r 

NU 1500 F 

Duizenden 
KLEEDJES 
uit te kiezen 

675 F. 995 F 

Prachtige 
DAMESKLEEDJES 
Tot maat 54 

1500 F 

Honderden 
ROKKEN en 

BLOEZEN 
tegen 

2 0 % Korting en 
HALVE PRIJS ! 

Uitgebreide keus 
«HAUTE COUTURE» KLEEDJES 
van de beroemdste merken, zoals Princess - Raspanti -
Sera - Jacques Esterel - Stanner enz. nu tegen 

HALVE PRIJS! 

Duizenden 
BLAZERS en 

VESTEN 
voor dames 

Nu tegen 
HALVE PRIJS ! 

ALCANTARA 
MANTELS 
^^.aesf NU 

10.000 F 

Nieuwe kollektie 

MANTELS en 
TAILLEURS 

nu tegen 

2 0 % Korting en 
HALVE PRIJS ! 

Vijf honderd lange 

SUITE- en 
AVQNDKLEEDJES 

nu tegen 

HALVE PRIJS I 

BLAZERS en 
VESTEN 

van bouclé stof 
^2.435-r 

1500 F 

SUCCES KLEDING MEYERS ""Ti-p-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ - m ^ ^ — » - • • ^w vrijdag koopjesavond 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T Q P I A A Q tot21 uur 

TEL. 031/87.38.42 i\i\T\ I OCUMMn "o^JVur 
TEL. 031/87.38.42 
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18 m W\[ in de Volksunie 

VU-arr. St.-Niklaas 
vraagt gesprek over „Boel" 
De scheepswerf Boel is voor het sociaal en ekonomisch leven in het Waas
land, en meer in het biezonder voor de Scheldekant, van kapitaal belang. 
Niet alleen is de welvaart en het welzijn van de betrokken werknemers en hun 
gezin er direkt mee verbonden, maar tevens het wel en wee van duizenden an
deren (KMO's, middenstanders, onderaannemers enz.). 
In een wekenlang durend sociaal konfl ikt kunnen er uiteindelijk geen 
overwinnaars zijn, doch slechts overwonnenen. 
Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie Waasland doet een beroep 
op alle betrokken partijen om, met de vaste wi l tot slagen, rond de tafel te gaan 
zitten en samen een duurzame oplossing te zoeken en te vinden 

De Volksunie Waasland geeft hierbij de indirekte loonkosten een belangrij-
ter overweging 
• dat niettegenstaande het brug- en 
het voorbrugpensioen een effektief 
verlies aan akbeve en bekwame men
sen betekent en het wegwerken van 
betekenisvolle kennis daarstelt, derge
lijke regeling en voorziening — als 
éénmalige oplossing — soms aange
wezen IS, 
• dat de nationale C A O nr 17 eenpa
rig in de Nationale Arbeidsraad, dus 
ook door het VBO en Fabnmetal, werd 
goedgekeurd, 
• dat spreken over verworven rech
ten, die dan moeten stoelen op een 
ekonomische puinhoop, geen zin 
heeft, 
• dat de totale kx>nlast waaronder 

ke oorzaak is die de konkurrentiele 
positie van vele ondernemingen aan
tast, 
• dat bepaalde extremistische groe
pen de vernietiging van de maatschap
pij zelf en van de ondernemingen 
beogen, 
• dat alle werknemers recht hebben 
op vnje meningsuiting en inspraak en 
deze slechts objektief en totaal kan 
gewaarborgd worden in een algemeen 
referendum waarvan de totale en indi
viduele geheimhouding verzekerd is, 
• dat de scheepsbouw voor het 
Waasland en de Rupelstreek van fun
damenteel sociaal-ekonomisch belang 
IS, 

• dat de plaatselijke, provinciale en 

nationale mandatarissen hun stem op 
het nationale vlak en bij de bevoegde 
instanties laten horen ojxiat deze laat-
sten zich met evenveel inzet, overtui
ging en financiële goede wil zouden in
zetten voor deze rechtmatige, nog 
toekomstbiedende sektor, zoals zij dat 
zonder gegronde reden hebben ge
daan voor het uitzichtloze Waalse 
staal, 

• in deze visie dnngt zich de splitsing 
van het sektoneel beleid naar de ge
meenschappen toe op 
De Volksunie Waasland drukt de hoop 
en de wens uif da t na de kollektieve 
vakantie 1981, werkgevers en werkne
mers van de Boelwerf te Temse, kapi
taal, arbeid en management, terug aan 
éénzelfde boot mogen timmeren 

Rouw in Lede 
" v o r i g e week werd in Lede Marie-

Leontine De Raeve (1899-1981) ten 
grave gedragen. Marie-Leontine was 
de moeder van mevrouw Jozef Wi l -
lockx. De VU-afdeling Lede biedt aan 
de rouwende families van de dierba
re overledene haar medeleven aan bij 
dit spij t ig afsterven. 

Emelgem-lzegem: 
Een eeuw „De Kerels" 

Het gebeurt niet dikwij ls dat een koor een eeuw oud wordt en daarbij niets 
aan vitaliteit inboet. Het mannenkoor „De Kerels ' uit Emelgem (sedert 1965 fu
siegemeente van Izegem), heeft dat op passende wijze gevierd en bovendien 
ook een boek uitgegeven Het feestkomitee heeft daarbij de goede inval gehad 
de opdracht om dit boek te schri jven toe te vertrouwen aan een buitenstaan
der en tevens specialist. Het Is inderdaad de uit Izegem afkomstige 
muziekpedagoog en -historicus, teves BRT-3-medewerker, Hendrik Wlllaert, 
die dit boek schreef De auteur heeft daarbij het geluk gehad te kunnen putten 
uit het uitzonderli jk rijke Kereisarchief van Raf Herman Beiden, auteur en 
archivaris, delen in de verdienste dat dit boek tot stand kon komen. 

De „Zangersgilde De Kerels", zoals 
het heette bij de stichting, is een eeuw 
geleden ontstaan in de schoot van een 
„Jongelingen-Congregatie" Dat illus
treert duidelijk de parochiale bindingen 
en de aanvankelijk uitsluitende op
dracht als kerkkoor Het zou een lange 
weg worden tot een volwaardig man
nenkoor dat „De Kerels" heden ten 
dage is 

Via hoogte- en laagtepunten, statu
tenwijzigingen, allerlei nevenaktivitei-

ten zoals toneel en kabaret, heeft het 
koor, vooral dank zij de laatste opeen
volgene dingenten, Rofciert Depicker, 
Andre Provoost en thans Herman De 
Backer, een hoog niveau en een stevi
ge reputatie bereikt De uitslag op het 
jongste provinciaal koortornooi heeft 
dat nog eens bewezen 

Het koor vertoonde lange tijd een 
katoliek-politieke kleur, meer nog, een 
partijpolitieke binding, zij het dan met 
statutair „De Kerels" waren tot aan de 

Koekelare heeft 
ook zijn „IJzerbedevaart" 

Op het kerkhof van Koekelare werd onlangs een heldenhuldezerkje ontdekt Het 
zerkje werd opgepoetst en op het grasplein naast de kerk neergezet 
Het VU-bestuur van Koekelare nam het gelukkige initiatief de avond vóór de 
Uzerbedebaart ter plekke een kleine bedevaart te organizeren Dat gebeurde 
voor de eerste keer dit jaar De plaatselijke VU-voorzitter Antoon Landuyt en de 
VOS-voorzitter Vandezande legden er een bloemenkrans neer Het VU-bestuur, 
de Vlaamse Vnenden en het VU-gemeenteraadslid Jef Hendryckx waren 
eveneens aanwezig 
W I J hopen van harte dat hier de eerste stap gezet werd tot een mooie traditie die 
een lang leven beschoren is' 

Eerste Wereldoorlog, en zelfs kort 
daarna, een vaste waarde bij de vienn-
gen n a v lokale kiesoverwinningen 
van de katolieke partij 

In het kielzog van de 
katolleke partij 

Het IS met voor mets dat het koor 
ontstond toen de eerste schoolstrijd 
volop aan de gang was Een en ander 
liep samen met de benauwende eng
heid die het kulturele en maatschappe
lijke leven van die tijd zo vaak ken
merkte Zo werd een Kerelslid die als 
drukkersgast werk vond bij „Vooruit" 
direkt uitgesloten 

In de jaren twintig en dertig gingen 
de aksenten enigszins anders liggen, 
mede onder invloed van de Vlaams-na-
tionale stroming, waarover straks 
meer 

Na de Tweede Wereldoorlog was 
andermaal een dicht aanleunen bij de 
katolieke partij waar te nemen Maar 
de afstand werd geleidelijk aan groter, 
waarbij uiteenlopende elementen mee
speelden de demokratizenng van het 
bestuur, het ontzuilingsproces van de 
jaren zestig en met in het minst de am
bitie om op de eerste plaats als koor 
goed te presteren 

Het repertorium zegt ook iets over 
het niveau Een jaar na de stichting, no
teerde Bruno Callewaert stichter-diri
gent „Thans tellen wij twintig leden, 
waarvan het grootste getal, zonder 
veel muziek te kennen zich toch aan 
den zang begint te verstaan, en vooral 
zich beijveren om wel de zanglessen 
bij te wonen" Die tijd is lang voorbij, 
net als de tijd van de gelegenheidslie-
deren en de van patetiek gezwollen 
vaderlandse gezangen Een blik op de 
namen van Vlaamse kompomsten die 
bij „De Kerels" aan bod kwamen in de 
20ste eeuw, en vooral tijdens de laat
ste decennia, is veelzeggend Jef Van 
Hoof, Oscar Van Durme, Emiel Wam-
bach. Flor Peeters, Lode De Vocht, 
Herman Roelstraete, Vic Nees, Willem 
Kersters 

„We zijn de dragers 
van 't Vlaamse lied" 

Vóór de Eerste Wereldoorlog had
den „De Kerels" nog een „Vader-
landsch gezang" op hun repertorium 
staan, waann zij „Belgies grond zoo 
duur aanbeden" bezongen En in 1905 
richtten ze zelfs een koorfestival in 
n a v 75 jaar Belgische onafhankelijk
heid Nog eens een kwarteeuw later 
zou zo iets totaal onmogelijk zijn. 

Na de oorlog blies een uitgesproken 
Vlaamsgezinde, zelfs Vlaams-nationale 
wind door de koorgelederen Niet al
leen begon men op te treden op 
11 juli-vienngen, traditie die ook nog 
wordt voortgezet met een programma 
Vlaamse volks- en strijdliederen, maar 
ook op bijeenkomsten van VOS 

OOST-VU\ANDEREN 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het administratief 
personeel, het werkliedenpersoneel, het verplegend en ver
zorgend personeel en het verpleegkundig bijstandsperso
neel, respektievelijk volgende betrekkingen opengesteld 

- KLERK (2) 
- STENOTYPISTE-SEKRETARESSE 
- GESCHOOLDE CHAUFFEUR-KEUKENHELPER 
- NIET-GEKWALIFICEERDE 
- VERPLEEGASSISTENTE 
- KLINISCH LABORANTE Al 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 20 juh 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-
knsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk 
voor mannen en vrouwen, tenzi) het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-21 23 93 - toestel 102) 

(Adv. 122' 

WEST-VU\ANDEREN 

(Vlaamse Oud-strijders), de IJzerbede
vaart en het Vlaams-Nationaal Zang
feest Een aantal koorleden hadden 
trouwens 14-18 en de Frontbeweging 
meegemaakt en waren uitgesproken 
Vlaams-nationalist 

Een en ander was met naar de zin 
van het toen nog grotendeels uit nota
belen bestaande bestuur, en zeker met 
van de patriottische oud-burgemees-
ter en tevens erevoorzitter, die in 1933 
zijn ontslag zou geven 

In 1927 zou het Emelgemse man
nenkoor te Louise-Mane, bij Ronse, 
onverwachts samenspannen met de 
aldaar verboden en toch opdagende 
Harmonie van de Vlaams-nationalist 
Leo Vindevogel Wat een krant aldaar 
deed schrijven „De zangmaatschappij 
van Emelgem is voor negen op tien sa
mengesteld uit Katholiek Vlaamsche 
Nationalisten 

Toen in 1930 het Belgisch eeuw
feest ook in Emelgem gevierd werd, 
ging men het koppelen aan de vienng 
van de 25ste verjaardag van de plaat
selijke harmonie Achteraf haalde het 
bestuur deze koppeling aan om zijn 
deelneming te verantwoorden tegen
over zijn verbolgen leden De koorle
den zelf hadden immers elke deelne
ming geweigerd! 

Het waren moeilijke jaren voor het 
koor (met tainjke ontslagen!), waar 
duidelijk een kortsluiting was ontstaan 
tussen de Vlaamsgezinde en Vlaams-
nationalistische koorleden en het be
stuur waann een konservatief of pa
triot de toon kon aangeven 

„De Kerels" zongen inderdaad „We 

zijn de dragers van 't Vlaams lied" in 
een van hun oudste eigen, Vlaamse 
liederen 

Een stuk sociaal leven 
Er vallen nog tal van boeiende as-

pekten uit dit boek te vermelden 

Menig ouder Vlaams-nationalist zal 
zich o a de kabaretavonden hennne-
ren waaraan Kerelsnamen verbonden 
waren als die van Jozef Vanden Ber-
ghe, Georges Demeyere en de vong 
jaar overleden man van de Vossen, 
Urbain Ghekiere 

Ondanks alle betwistingen en diep
tepunten vormden de leden van het 
koor een hechte groep, met een uitge
sproken eigen sociaal leven, dat op 
een gemeente als Emelgem duidelijk 
zijn stempel heeft gedrukt 

In een tijd zonder televisie of juke
box, vroeger nog ook zonder radio, 
vormde zo'n koor (dat tussenin ook 
aan herbergzingen deed), met alleen 
een element in het ontspanmngsleven, 
maar ook een stimulans in de kulturele 
ontvoogding 

Dat dit koor zich in totaal gewijzigde 
omstandigheden heeft weten te hand
haven en met sukses op hoge muzika
le prestaties mikt, is een met geringe 
verdienste Het boek van Hendrik Wll
laert „De Kerels, 1881-1981" (te ver-
knjgen door overschnjving van 350 fr. 
op rekemng 712-0701841-32 van De 
Kerels, P Benoitstraat 10, 8700 Ize
gem), verdient dan ook aandacht ver 
buiten de eigen knng 

Erik Vandewalle 

D e V laamse Kr ing D a m m e organ izeer t o p za te rdag 29 en 
zondag 30 augus tus 1981 in e e n reuze ten t te D a m m e -
M o e r k e r k e , M i d d e l b u r g s e s t e e n w e g 55, een g roo tse 

„Vedettenparade" 
Ten voo rde le van de V laamse S c h o o l van K o m e n 
Zaterdag 20 u.: Luc Appermont, Conny Collins, Alex Andry, De 
Djaasvliegele, Disco „Prelude" 

Zondag 15 u- Wal te r Capiau, Bobby Ranger, Jef Eibers, Conny 
Neefs, Zjef Vanuytzel , Disco , ,Pre lude", en nog vele anderen. 
Met de medewerking van Het Brugsch Handelsblad, ANZ, 
IJzerbedevaar tkomi tee, TAK, VSAG, Het Vlaamse Kruis, V N J , 
V Z W Trefpunt , 11 ju l i -komi tee Brugge, VOK, onder auspiciën 
van de kul turele s t icht ing Noordstar fonds 

Ingangskaarten te verkr i jgen bi j bovenstaande verenig ingen en 
door s tor t ing op rekening nr 476-811921-95 van de Vlaamse 
Kr ing Damme met ve rme ld ing . , ,Vedet tenparade" . 
Ingangskaarten ^50U , kombinatie 250 fr 
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Wij in de Voll<sunie m 19 

Aanbevolen huizen 
^Mé 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen en marrrerhouweri j 

Bnistraat 41 
HAALTERT 

Te! 053 2122 48 

> 

Alle werken m marmer en natuur 
steen 
Open haarden Grafzerken 

h 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
S KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gci i lsestr idt 238 
9500 GEHAAHDSBERGEN 

Tel 054 41 2589 

Wi] bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Phtteau Elevens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

^ 

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

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12, 9300 
AALST - Tel 053-212911 -
053-2127 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Gr mbergen 

Tel 02 268 14 02 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHFLDEWINDEKE 

Alles voor land en tuinbouw 

Tel 091 62 5142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstrai t 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwtrpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 88 11 19 

Klemlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigmgswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wiinegemsiraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwassen] 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bu re iu 053 21 72 12 

KLEDING LENDERS 

S It D ini! t iribtr lat 41 
W O M M E L G E M 
Fel 031 53 70 39 

D imes heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

l«l 053-62 37 65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45 
WOO Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

vVij bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Mamme 
Tel 052 47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor 
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel 031-817706 

Gratis pri|8oHerte 

DURASON KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR 
Anderenbroek 24 
9480 Dcnderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel 0115343-49 

Gelegenheidsgrafiek Huwcli|k - Ge
boorte - Zelfklevende p l . i kb jnd on 
etiketten Houten druktetters Rekla-
me-knlenders. 

FRANSSENS OPTIEK 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

HcrLnt.i lsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkbtraat 44 At i twerpen 
rt.1 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel. 031-2893.14. 

'm 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE' 
Grote keus b e n i e u b e l d e vil la s appar 
t emen ten en s tud io s te huur 
Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to s 

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

PVBA G BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL.BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cerrtrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Fngos en 

Diepvnezers 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer en wandtegels 
10 % korting voor VU leden 

LUKOS p v b a 
Ringmappen dokumenthouder 
pochetten 
mappen 

snelhechters offerte 

Forlstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

Om te sparen, te lenen of voor 
een verzekering, wendt u zich in 
vertrouwen tot 

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

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 1055 

Specialist primitief 
sti|lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lektuur 
— Huweli jksreportages 

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

...Uit sympatie... 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014 311376 

ANTIEKZAAK 
Mevr Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113 

8700 IZEGEM 
Tel 051 301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -t- kunstvocworpen 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel 053/21 19 21 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel 031/245330 

Mechelse str 59 
1800 VILVOORDE 
Tel 02/2518166 

Justrerie 

mare 
devriëse 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 /4 04 . 
baan bruggekortrijK 

I'V^iillllMl 
EN IROEKEN 

moeilijke maten,/f*^ 
akkundige retouche j 

D 
VMinees \ ' 

i i j j i j .ui. iu ll,in^•lvi',J.l.J^^J!^,>•^.l^ 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chizal laan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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20 H^ Mensen van bij ons 

Een Vlaams «general manager' 

in Amerikaans wereldbedrijf 
EKEREN — De man is ook wel 
eens terug van weggeweest. 
Maar toch overwegend weg van 
teruggeweest Twee tot drie keer 
per jaar maakt hij een reis rond 
de wereld. 

Zo maakte hij tussen eind april 
en begin juli vijf keer een vlieg-
tuigsprong naar de Verenigde 
Staten. 

In feite heeft hij op drie plaatsen 
een manager-bureau staan: in 
Farmingdale (New Jersey), in Ful-
lerton (Californie) en in Antwer
pen. 

En als Thuur Coen in de Vlaamse 
havenstad op zijn Europees 
hoofdkwartier zit, dan staat hij 
nog elke dag van 's morgens tot 
's avonds in verbinding met tien
tallen medewerkers in New York, 
Australië, Japan, Maleisië, Thai
land, Singapore, Griekenland en 
andere Westeuropese landen, 
met Buenos Aires De man kent 
nauwelijks nog grenzen. Behalve 
bij aanraking met de voor hem 
ergerniswekkende (doeane)-ad-
ministraties. En ook nog als hij 
zich opwindt over de politiek-
ekonomische klucht van bij ons. 

THUUR COEN: „De ekonomische 
afgang die door de opeenvolgen
de regeringen nauwelijks tegenge
houden wordt IS zelfs geen klucht 
meer, het is een melodrama ge
worden 
Een bedrijfsleider die in de vette 
jaren geen voorzieningen neemt 
om de magere jaren te doorwor
stelen die krijgt momenteel op zijn 
minst harde klappen, die wordt 
gedwongen zijn boeken neer te 
leggen, en wordt met zelden ook 
nog (al dan niet terechü beschul
digd van wanbeheer 
Maar de staatsmanagers — of die 
er zich voor uitgeven — die vin
den wél goede redenen om onder 
meer hun geldverspillende vriend
jespolitiek te camoufleren 
Zonder verpinken beweren minis
ters ernstig voor de camera's dat 
ZIJ een besnoeiing in de staatsuit
gaven van 150 miljard frank be
ogen Dit cijfer is inmiddels wel al 
achterhaald, maar goed, neem het 
toch maar als simpel voorbeeld 
om te beseffen waar we vandaag 
met ons staatshuishouden beland 
zijn 

Weet ge wat dat betekent 150 
miljard"^ Nauwelijks iemand beseft 
wat een miljard betekent Die 
vraag kunt ge ook aan politici en 
aan tal van kabinetschefs en minis
ters stellen 150 miljard tekort Dat 
IS een schuldberg om van te duize
len Loop eens bij uw bankdirek-
teur langs en vraag hem op zijn 
bureau een miljoen frank te stape
len in (nieuwe ongekreukte) brief
jes van duizend frank 
Dan knjg je een stapeltje van 
precies 13 cm Voor een miljard 
frank moet je dan met duizend-
frank-bnefjes een stapel van 130 
meter maken Om 150 miljard te 
bereiken moet je 6000 meter (of 
zes kilometer) hoog briefjes van 
duizend stapelen Dat is 150 keer 
de Antwerpse Boerentoren' 
Begrijp je mijn skepticisme als ik 
hoor dat men nu plots op éen jaar 
en midden de huidige ekonomi
sche sukkelgang zoveel wil gaan 

besparen Als ik hoor dat 200 
miljard frank in een begrotings
prognose als een „aanvaardbaar 
tekort" wordt voorgesteld dan hui
ver ik wel een klein beetje Ik ben 
nochtans gewoon van te rekenen 
met cijfers met zes nullen en meer 

Haute couture 
Thuur Coen is een selfmade man 
die op zijn manier in het interna
tionaal bedrijfsleven een enorm 
belastende topfunktie heeft 
veroverd Daar komt nog bij dat 
hij als Vlaming in de Amerikaan
se multinational (Bel-Ray Com
pany om geen namen te noemen) 
een tweeledige funktie heeft: als 
„general manager" voor de afde
ling oliën voor motorfietsen en 
auto's én als direkteur-generaal 
verantw/oordelijk voor distributie 
van niet minder dan 780 smeer
middelen in West-Europa. Is dat 
nu echt zo boeiend; smeermidde
len aan de man brengen? 

THUUR COEN: „Het zou mi-i-
schien ook margarine kunnen ge
weest zijn voor een bedrijfsman 
als ik Maar in mijn geval moest het 
per se iets te maken hebben mot 
de motorsport waarmee ik opgi^-
groeid ben 
Het IS een jeugdpassie Op 18 jaar 
ben ik met een verslag van een 
perskonferentie over de motor
sport, en met stoute schoenen, de 
redaktie van de „Gazet van Ant
werpen" binnengewipt Geduren
de dertien jaar zorgde ik voor 
sportverslaggeving in deze krant 
En hoe gaat dat dan als je met pas
sie werkt, je werkmilieu wordt een 
vnendenmilieu Zo ben ik dan bij 
de Mobil- en Championbednjven 
geëngageerd, en uiteindelijk een 
goede vier jaar geleden terechtge
komen op een biezonder verant
woordelijke funktie in het wereld-
bedrijf waar ik nu voor werk 
Maar je moetje met blindstaren op 
die motorolien, het is slechts één 
maar wel de meest bekende pro-
duktie van het bedrijf, en dit via de 
sportwedstrijden 

Evenwel zijn de 780 verschillende 
smeermiddelen van dit bedrijf „van 
haute couture", we brengen din
gen op de markt die er nodig zijn, 
maar die andere bedrijven met 
willen of niet kunnen maken om
wille van de eerder beperkte afzet 
en alleszins van de zware techno
logische inzet Smeermiddelen 
voor bij voorbeeld onder-water
gebruik, voor kerncentrales, voor 
voeding zelfs, en noem maar op 
— U is manager.maar toch hoe
genaamd niet het type van kan-
toorverknochte en vergaderzie
ke direkteur. 

THUUR COEN: „Ik houd van hard 
werk, maar ook van beweeglijk
heid Die dagelijkse kontakten, via 
telefoon en telex, met medewer
kers over de hele wereldbol vra
gen een grote inzet maar verras
sen mij ook elke dag overwegend 
aangenaam 
Maar, mijn job vereist vooral dat 
ikzelf meer buitenlands dan op 
onze zetel in Antwerpen vertoef 
Ik weet het de kommumkatiemo-
gelijkheden door computer-inno-
vaties zijn enorm Maar in ons 
beroep blijft het persoonlijk kon-
takt toch nog immer de „final 
touch Dat zal met veranderen 
Dat maakt ook dat dit beroep 
emotioneel zeer hard zal blijven 
hameren op het uithoudingsver-

z ^ 
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mogen Maar daar moet je met 
over jammeren, daar wordt je 
voor betaald, dat is inherent aan 
de job 
Ik zie wel rond mij — en dat is op 
zijn minst in de politieke wereld 
even erg — tal van topverant-
woordelijken die de kunst van het 
relativeren vergeten en die plots 
van vandaag op morgen van zeer 
hoog naar zeer laag vallen " 
Uw veelvuldig reizen is allicht de 
voedingsbodem voor het relati
veren van de gang-van-zaken, en 
voor een scherpe kijk op door
stotende sociaal-ekonomische 
stromingen? 

THUUR COEN: Met reizen leer je 
inderdaad veel Je ziet vooal met
tertijd zoveel tekorten in het beleid 
en de dienstverlening in eigen 
land 
Eén voorbeeld maar (Thuur Coen 
praat immers tientallen anekdotes 
bijeen op twee uur vraaggesprek!) 
Als ik managers of andere com
merciële relaties voor het eerst 
ergens in de Verenigde Staten 
vergezel dan kan ik zelden aan 
mijn apart kommumkatie-grapje 
weerstaan Ik zeg dan tegen mijn 
gezellen ik ga even naar mijn 
vrouw in Antwerpen bellen En, 
dan stap je zomaar het telefoon
hokje om de hoek binnen Je roept 
de centrale op, en even later heb 
je het gesprek Tot verbazing na
tuurlijk van het gezelschap Ik ver
tel dit grapje met zomaar Ik denk 
daarbij aan de miezerige dienst
verlening van onze RTT Weet je, 
ook in West-Duitsland is de tele
foonmaatschappij veruit het 
meest winstgevend bedrijf En de 
dienstverlening is er navenant po
sitief BIJ ons heet het nauwelijks 
mogelijk te zijn een telefoonaan
vrager zonder lange politieke arm 
behoorlijk te bedienen En als je 
een toestel in huis krijgt dan zijn 
de storingen en haperingen in 
evenredigheid met de tweemaan
delijkse fak turen 

Ik zeg het dit is maar een voor
beeld De politiek heeft hier bij ons 
veel veziekt Terwijl wij, bedrijfslei
ders, op de ekonomische konjunk-

tuur moeten anticiperen, vooruitk 
pen, slagen politieke verantwoor
delijken er in om de put waarin de 
maatschappij wegzakt nog bo
demloos te verdiepen In het be
drijfsleven gebeurt zoiets ook wel 
eens, maar nauwelijks één keer 
ongestraft" 

Kanker en remedies 
— Uw meest gekende bedrijvig
heid betreft de motorsport. Bij 
herhaling, en de jongste ti jd al
weer, valt over dit soort sport 
toch ook een harde noot te kra
ken? De dodelijke ongevallen bij 
voorbeeld? 
THUUR COEN: „Vader Ickx 
schreef een tijd geleden, toen 
zoon Jacky een zwaar ongeval 
had, „dat het elkeen zijn recht is 
om zijn leven te riskeren" 
Zo 'n uitspraak wil ik met meteen in 
mijn mond nemen, maar wat an
ders heeft destijds Columbus ge
daan En de eerste-mannen-op-de-
maan'^ En andere baanbrekers"^ 
Een schilder of ruitenwasser op 
de zoveelste buildingverdieping 
aan een buitenlift bengelend, wat 
doet die'-' Ik ben wel met u ak
koord dat de motorsport bijwijlen 
te veel gedegradeerd wordt tot 
een showgebeuren met onverant
woorde risico's voor het publiek 
Vooral de snelheidswedstrijden 
zijn ronduit gevaarlijk Het publiek 
wordt inderdaad bij te veel wed
strijden op amateuristische wijze 
beschermd; bij voorbeeld door 

het verzuimen een dubbele af
spanning te plaatsen" 
— De plaats waar Thuur Coen 
zijn Antwerps kantoor heeft doet 
vermoeden dat de man op zijn 
minst een „director" of een „ge
neral manager" moet zijn. 
Zijn direkteurszetel heeft noch
tans meer weg van een „open 
door". 

Als hij over de ekonomische pe
rikelen van ons landje praat, dan 
gaat evenwel de deur voor luis
tervinken dicht. Niet dat hij een 
blad voor de mond wil nemen, 
maar omdat hij het niet wil heb
ben dat er een woord verkeerd 
begrepen zou worden. 
Thuur Coen houdt immers van 
klare afspraken, en dat zulks 
nauwelijks nog kan met over
heidsadministraties en politieke 
diensten stelt hem teleur. 
Er is nog méér: de kwalifikatie 
van heel wat politiek personeel 
vindt hij bedroevend. Hij heeft 
recht van spreken, want Thuur 
Coen heeft de merkwaardige 
prestatie geleverd als Vlaming 
topmanager te worden van een 
Amerikaanse multinational. Hij 
weet niet alleen hoe klein ons 
land is; hij beseft zoals te weinig 
polit ici hoe diep onze miljarden-
put is geworden. Hij ziet de kan
ker en kent een handvol reme
dies: het ophouden met koorts
achtige politieke benoemingen 
bij voorbeeld. (hds) 

yMENSEN 
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