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Uitstel is geen afstel 
Het kongres van de PS heeft de regeringskoalitie niet 
doen springen. Maar uitstel hoeft geen afstel te zijn. 
Sinds de bijeenkomst van de Franstalige socialisten 
zijn de dingen er niet eenvoudiger op geworden. Het 
kongres gaf de socialistische ministers bindende be
grotingscijfers mee. Deze cijfers wijken af van wat 
Eyskens voor ogen zweefde. De ruimte waarover de 
eerste minister en de regering bij het opstellen van de 
begroting 1982 beschikken, werd door de SP nauwkeu
rig elektoraal afgebakend en ingeëngd. De kans op 
kortsluiting werd door het PS-kongres aanzienlijk 
vergroot. 
De taktiek van het PS-kongres past volkomen in het 
spel van de regeringspartijen, die al lang niet meer 
geloven in de mogelijkheid om de begroting 1982 op te 
stellen maar die de schuld voor dit falen naar mekaar 
toe willen schuiven. Zo zette de PS handig voorop, het 
eens te zijn met de eerste minister waar die een tekort 
van 200 miljard voor 1982 aanvaardbaar noemde. In 
tegenstelling met Eyskens ramen de Waalse socialis
ten het totale tekort niet op 350, maa r op 300 miljard. 
Voor deze raming steunen zij op de veronderstelling, 
dat de ekonomische aktiviteit in 1982 zal toenemen en 
dat er dus een gunstige evolutie in de groei van het 
BNP te verwachten is. In plaats van de voorgestelde 
100 tot 150 miljard besparingen, willen de Waalse 
socialisten het houden bij 50 miljard. Punt en geen cent 
meer. De overige vijftig miljard moet gevonden wor
den door de magische Sesam open u-formule van de 
strijd tegen de fiskale fraude. 
Men zou deze op gemakzucht en euforische veronder
stellingen gebaseerde standpunten kunnen laten voor 
wat ze zijn, ware het niet dat ook weer dit PS-kongres 
het diepliggende mentaliteitsverschil tussen Vlaande
ren en Wallonië tot uiting is gekomen. De PS zelve 
heeft daar trouwens geen twijfel laten over bestaan: 
op het kongres werd de vloer aangeveegd niet alleen 
met de CVP, maar ook met de Vlaamse socialisten van 
Van Miert. Ook dit behoort tot de elektorale opstelling. 
Maar boven»! wenst de PS de Waalse publieke opinie 
in het gevlij te komen met een gemakkelijkheidspoli-
tiek. Die kan des te straffelozer gepredikt worden om
dat, als puntje bij paaltje komt, de Vlamingen toch wel 
zullen betalen. 
In Vlaanderen liggen de opvattingen anders. Daar is 
de overtuiging dat de staat zijn geld moet beheren als 
een goed familievader, nog niet uitgeblust. Daar is 
men nog bereid om de tering naa r de nering te zetten. 
Indien het beleid door Vlamingen en met Vlaamse 
middelen zou worden gevoerd, dan zou bijvoorbeeld 
van een eventuele ekonomische heropflakkering ge
bruik gemaakt worden om uit de rode cijfers te 
geraken, en niet — zoals de PS het wil, mikkend op het 
Waalse publiek — om de inspanningen af te zwakken. 
Zo is het PS-kongres opnieuw de zoveelste illustratie 
geworden van het grondige mentaliteitsverschil tus
sen Vlaanderen en Wallonië. Er is in Vlaanderen geen 
enkele partij, die zo lichtvoetig over de krisis en de 
miljardentekorten heenstapt aid de PS dat doet. Er zou 
in Vlaanderen voor een dergelijke opvatting trouwens 
geen publiek zijn. 
Wel integendeel: het toenemend aantal falingen en de 
onrustwekkende stijging van de werkloosheid maken 
het in Vlaanderen voor iedereen duidelijk, dat de 
gezamenlijke én de individuele inspanningen moeten 
opgedreven worden. Er is echter in Vlaanderen een 
groeiend verzet tegen inlevering binnen de huidige 
Belgische strukturen. Wat baten immers de inspan
ningen, als de centen toch met tientallen miljarden per 
jaar in het Waalse Danaïdenvat verdwijnen? 
De onvergeeflijke fout van Vlaanderens grootste par
tij — de CVP — is, dat zij ons opzadelt met politieke 
strukturen waarbinnen de PS het voor het zeggen 
heeft. tvo 

Foto van de week 

Nieuw I In dit landje bespaart men om gemakkelijker geld te kunnen verspillen. Om het marcherende ABL beter 
in beeld te brengen huurde de RTBF — die voor de beide TV-zenders de reportage van het jaarlijks défilé van 
21 juli verzorgde — in Frankrijk een peperdure hijskraan. Deze miljoenenoperatie stelde de kineasten in 
staat 's konings elitetroepen op hun rood gemutste hoofden te laten voorbij marcheren. Zelfs de stijf stappen

de legertop bleef er doodernstig b i j -

De denkwijze van Moureaux 
Minister van Justitie Philippe Moureaux is een gevaarlijk man. 
In zijn korte politieke topcarrière heeft hij al een groot aantal 
verontrustende flaters begaan. Het begon reeds toen hij, nog 
op Binnenlandse Zaken, het generaalsregime Sokay vestigde. 
Op Justitie volgden de ministeriële blunders mekaar op. De 
eenzijdige anti-Vlaamse opstelling bij Voer-incidenten. De 
onbeheerste verklaringen na een herbergmoord te Laken. De 
niet eens omzwachtelde druk op parketten en magistratuur. De 
lichtzinnigheid waarmee nota's van de Staatsveiligheid als het 
ware gestencild en rondgestrooid werden. Het in opspraak 
brengen van ongescheiden burgers, wier enige vergrijp is dat 
ze een andere mening aankleven dan de minister. 

aan het parlement voorgelegd ge
weest ware, dan zou hij vandaag 
hoogstwaarschijnlijk reeds wet 
geworden zijn. Moureaux heeft 
echter gemeend, deze tekst te 
moeten wijzigen en aan te vullen 
met enkele uiterst bedenkelijke 
bepalingen van eigen maaksel. 
Precies uit zijn ministeriële pen 
vloeiden de paragrafen, die in de 
Senaat omstreden werden. 

Deze aan Vlaanderen en de 
Vlaamse mentaliteit totaal vreem
de Brusselse socialistische intel-
lektueel wordt daarenboven niet 
gediend door ervaring. Hij is minis
ter geworden als extra-parlemen
tair. Vooral bij een starre dogmati
cus als hij ervaart men het gemis 
aan training in demokratische be
sluitvorming als een regelrecht ge
brek. 

Deze blunderaar-bij-herhaling 
achtte zich geroepen het wetsont
werp „tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingege
ven daden" op de valreep van de 
vakantie door het parlement te 
drukken. Hij heeft daarmee de 
zaak, die hij beweert te dienen, 
een slechte beurt gegeven. Het 
ontwerp grijpt terug op een oor
spronkelijk wetsvoorstel van de 
Waalse socialist Glinne. Glinne is 
echter inmiddels naar het Euro
pees parlement verhuisd. Indien 
de oorspronkelijke tekst-Glinne 

Wat is er normaler, dan dat een 
kies wetsontwerp voorgelegd 
wordt aan de Raad van State? Het 
meest verbazingwekkende is, dat 
zulks niet van meet af aan ge
schiedde en dat de tussenkomst 
van 63 Vlaamse senatoren nodig 
was om deze evidentie op het 
nippertje af te dwingen. De terech
te opmerkingen bij dit star, niet 
hanteerbaar en slordig geschre
ven wetsontwerp inspireerden 
Moureaux slechts tot de opnsping 
— zij het bij wijze van citaat — 
„dat alle junsten komedianten zijn" 

Deze grove uitlating verraadt een 
geestesgesteltenis die ook aan 
het racisme ten grondslag ligt; het 
veralgemeend toeschnjven van 
slechte eigenschappen aan een 
groep mensen. Het bewijs dat de 
verdediging van de demokratie bij 
deze man in slechte handen is, kon 
niet sluitender geleverd worden. 
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Brieven 

11 JULI 
TE KOEKELARE 

Zoals ieder jaar werd te Koekelare een 
sporenherdenking ingericht door de 
drie fondsen nl Davidsfonds, Willems
fonds en Vermeylenfonds De voorzit
ter van de kulturele raad, die tevens lid 
IS van het Willemsfonds, hield een 
toespraak over de (fascistische) 
Vlaamse Beweging Maar h o e ' Hij 
vroeg de aanwezige journalist om zijn 
toespraak goed te noteren Eerst en 
vooral wees hij op het gevaar voor 
groepenngen zoals de VMO, die vol
gens hem de Hitlergroet brengen op 
de IJzerbedevaart De IJzerbedevaar
ten zijn volgens deze blauwe rakker 
een verzamelplaats voor Engelse en 
Duitse fascisten en verder vond hij het 
zelfs overbodig dat een leuze als AVV-
W K op de IJzertoren pri jkt Maar de 
voorzitter werd onderbroken Twee 
Vlamingen sprongen recht en vroegen 
hem te bewijzen dat de V M O de 
Hitlergroet gebracht had Waarop 
prompt en onbeschaamd het ant
woord kwam dat hij met op de IJzerbe
devaart aanwezig was geweest De 
antiflamingantische toespraak van de 
persoon was nog niet ten einde Hij 
wees erop dat het schandalig was dat 
Belgische vlaggen afgetrokken wer
den door extremisten uit Koekelare 
Volgens hem was de reaktie het stuk
slaan van een heldenhuldezerkje naast 
onze kerk Hij waarschuwde iedereen 
ervoor dat indien nog „vodden" afge
trokken worden, het zerkje volledig 
vernietigd zal worden Mijn besluit de 
voorzitter weet wie de vandaal is 
Omdat hij bang was dat de zaal zou 
leeglopen stopte hij zijn speech Is het 
neo-unitansme van deze persoon met 
gevaarlijker dan zijn zogenaamde ex
tremisme Ten slotte roep ik alle 
Vlaamsgezinden uit Koekelare op om 
zelf het lot in handen te nemen en met 
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eigen onvervalste Vlaamse moed een 
eigen sporenherdenking in te nchten 

K.L, Koekelare 
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WETSTRAAT-
PALMARES-

Zopas verscheen het alfabetisch au
teursregister — jan 79 tot sept '80 — 
dat een overzicht geeft over de werk
zaamheden van de leden van de 
Vlaamse raad (kultuurraad) die de 
kleine Vlaamse autonomie, moeten be
hartigen 
Het IS inderdaad nuttig om na te gaan 
wie er werkt aan onze autonomie 
BIJ de CVP heeft in die penode slechts 
56 % van haar parlementairen er 

„gewerkt" Daarvan zijn er dan nog 
twaalf leden met slechts één vermel
ding' 
Een Vlaamse alibi-figuur zoals Jan Ver
roken heeft slechts twee titels, Leo 
Tindemans geen enkeiel 
BIJ de PVV vindt men 55 % van de 
frakbe aktief, waarvan vijf leden met 
slechts eén tussenkomst 
De SP ld goed voor 49 % werkzame 
leden, waarvan vier met een tussen
komst 
De KP boekt met haar enige volksver
tegenwoordiger ook maar één tussen
komst en het Vlaams Blok boekt geen 
enkele bijdrage 
Voor de V U is 88 % van de fraktie ak
tief, ZIJ boekt het hoogste aantal tus
senkomsten met als „toppers" de ka
merleden Kuijpers, De Beul, Schiltz en 
de senatoren Vandezande, Jonssen 

J.V., Erps-Kwerps. 

FOUTIEVE TOP-20 
In de „Lezersbrieven"„ van „Wij" (16/7) 
wordt een evaluatie gemaakt van de 
prestaties van de Vlaamse parlemen
tairen tijdens een bepaalde penode 
Goed initiatief, maar totaal foutief uit
gewerkt 

D Heer (44 jaar) uit Mechelen 
met een ruime ervanng als verte
genwoordiger-reiziger, zoekt 
dringend een passende betrek
king in de omgeving Mechelen-
Antwerpen-Brussel Kan zijn 
diensten aanbieden daar zijn 
vroegere werkgever zijn aktivi-
teiten stopzette Belangstellen
den kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
21 79 00, referentienummer 2400 

Q Groot-Antwerpen Jonge 
man, diploma oude humaniora 
Spreekt vloeiend Nederlands, 
Engels Frans en met praktische 
kennis van Duits, zoekt dringend 
passende betrekking Is bereid 
om het even wat te aanvaarden, 
ook handarbeid Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Oote-
ghem Senator Oud-strijders-
straat 29 te 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

G Jongedame (17 jaar) volledig 
middelbaar onderwijs en het di
ploma van klinisch laborante A 6 / 
A2, zoekt een betrekking als kli
nisch laborante in een kliniek of 
als hulp in een apoteek liefst 
omgeving Mechelen Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
21 79 00 referentienummer 2425 

D 18-jarig meisje met humamo-
ra-diploma zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse of ten 
westen ervan Voor ml zich wen
den tot Volksvertegenw Dr J 
Valkeniers, Schepdaal, 56916 04 

D 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 
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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, Pa Zand-
vekenvelden 12A, 2260 Nijlen 

Telefoon 031-818570 

Aanbieding 
D Studentenkamers aan schap
pelijke prijzen te Leuven Wie 
zich wel inzetten voor VUJO 
krijgt 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 

Terloops wat een enormiteit „Zoals 
elke Vlaams-nationalist dus een kri
tisch mens " Het laatste is geen ge
volg of essentie van het eerstel 
Maar de metode van berkening kan 
met door de beugel de berekenaar 
geeft voor elke handeling, die hij op
somt 1 punt voorstel tot dekreet 
verslag van een kommissie, schnftelij-
ke of mondelinge vraag, tussenkomst 
in het debat Wie vertrouwd is met het 
parlementair werk, weet dat deze 5 
handelingen met te vergelijken zijn en 
in geen geval op een lijn te stellen zijn 
W I J willen de telling met overdoen, 
maar het resultaat bewijst zelf het 
gekke van de metode Nr 1 Kuijpers, 
met 174 punten en nr 20 Vandezande 
met 15 punten Akkoord dat Kuijpers 
eerst staat dat zal waarschijnlijk zo 
uib^allen met elke telling omwille van 
zijn vele initiatieven, maar Vandezande 
slechts op nr 20 is gewoonweg bela
chelijk Iedereen weet dat de hoof d-ak-
tiviteit van Vandezande juist op het 
parlementaire vlak ligt en toch komt hij 
na zoveel anderen (wij verkiezen geen 
namen te noemen O Bovendien is een 
initiatief van Vandezande er 20 andere 
waard Maar dat werd vergeten Als 
voorbeeld zie de Klachtenbus op biz 
14 Wat wel zin heeft is de statistiek 
van het aantal „mets-doeners" De rest 
der bewenngen is ook met bewezen 
Daarom deze rechtzetting nodig en 
schoenmaker blijf bij uw leest 

J.D.T^ Tessenderio 

„DE HEKSEN 
VAN KOMEN (1) 
Van nature uit ben ik met zo 'n voor
stander van manifestaties, straatla-
waai, slogans en donderpreken Men 
mag het mij met kwalijk nemen maar ik 
zal nooit iemand aanzetten om mee op 
te stappen in betogingen, stoeten, be
devaarten of wandelingen Met veel 
achterdocht heb ik dan ook Panorama 
van donderdag II bekeken om „De 
Heksen van Komen" te zien Mijn 
pnve-stelling dat betogen weimg zin 
heeft IS nog eens uitgekomen 
Hebben de kijkers gemerkt dat die 
bepaalde dame (nou ja' ' ') met eens 
wist waarom ze aan het schooltje 
be toogde ' Dat is toch om te kotsen i 
En zeg nu eens eeriijk, hoeveel Vlaam
se betogers weten waarom ze op 
straat komen„ 

Toch IS de RTBF-reportage geestver
ruimend geweest en heeft ze haar doel 
zeker bereiKii 

R.BJ., Herzele 

„DE HEKSEN 
VAN KOMEN (2) 
Dat deze RTB-reportage er mocht zijn 
is te merken aan de kommentaar in het 
Vlaamse land Een suggestie kan de 
uitzending met op video-cassette over-
getapt w o r d e n ' Men zou er een Ron
de van Vlaanderen mee kunnen rijden 
Zo 'n initiatief zou ongetwijfeld hon
derd keer meer opleveren dan la
waaierige 11 juli-boodschappeni En 
zou alvast meer betekenen dan de 
zoutloze filmpjes waarmee straffe fla
minganten het Vlaamse land afdwei-
leni 

P.d.B, Anderlecht 

„DE HEKSEN 
VAN KOMEN (3) 
Wil men er nu a u b mee ophouden al 
de Walen over dezelfde kam te sche
r e n ' De makers van de bewuste 
RTBF-reportage waren zeer objektief 
ingestelde vakmensen waarvoor wij 
onze hoed moeten afnemen Ik zit 
ongeduldig op de Voer-tegenhanger te 
wachten I 
Tweede opmerking Is het met opval
lend hoe in vergelijking met de Vlamin
gen in de Voer die van Komen met zo 
agressief z i j n ' Heeft dat iets met tem
perament te maken ' Komen ligt noch
tans iets zuidelijker dan Voeren _ 

H.P„ Duisburg 

WIJ ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
bneven Oe andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze 
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Mensen M^ 
VDB terug 
naar Vlaanderen 
Het vleeswarenbedrijf Dacor 
verhuist binnenkort van Ander-
lecht naar Zwijnaarde bij Gent. 
De Dacor-vestiging te Ander-
lecht wordt immers opgerold, 
omdat het de plaats moet ruimen 
voor het metrostation Kuregem 
van de Brusselse Maatschappij 
voor Stedelijk Vervoer. 

Dit bericht zou nooit in deze 
rubriek opduiken, ware het niet 
dat Dacor eigendom is van Van
den Boeynants. De man kennen
de, zou het hoegenaamd niet 
hoeven te verbazen dat de keuze 
van zijn oude nijverheidsvesti-
ging voor een metrostation hem 
niet eens zo slecht uitvalt 
Verbazingwekkend mag geheten 
worden dat deze francofone 
Brusselse politicus, voorzitter 
van een Brussels-Waalse partij 
en naar zijn zeggen Wallon de 
cceur, zijn nieuw bedrijf vestigt in 
het landsgedeelte van de voor
vaderlijke afkomst 

Zo al niet de verloren zoon, dan 
toch zijn worsten keren naar 
Vlaanderen weerom-

De 
monumenten 
van vader 
Eyskens 
Waarom eigenlijk is 21 juli de 
Nationale Feestdag? De meeste 
Belgen — van beider kunne — 
weten het niet Er weze daarom 
nogmaals aan herinnerd, dat op 
21 juli 1831 de veertigjarige Leo
pold van Sachsen-Coburg-Go-
tha, van Duitsen bloede en Britse 
opvoeding, de eerste koning der 
Belgen werd. 

Om dit memorabel feit te geden
ken heeft het weekblad „De 
Spectator" vorige week een 
reeks interviews met illustere en 
minder illustere landgenoten ge
publiceerd. Daaronder ook de 
heer Gaston Eyskens, gewezen 
eerste minister en vader van de 
huidige eerste minister. 

Eyskens-senior over de kostprijs 
van het koningdom: ,Ja, dat kost 
wel wat Vergeet echter niet dat 
alle instellingen rond de koning 
nationale monumenten zijn. Het 
koninklijk paleis is een nationaal 
monument natuurlijk. De verblij
ven van de koning in het land zijn 
eigenlijk onrechtstreeks eigen
dommen van de staat" 

Konklusie: behoud van de mo
narchie in het teken van monu
mentenzorg? 

Mare Olivier 
en zijn partij 
Mare Olivier is sinds 1974 CVP-
volksvertegenw/oordlger voor het 
arrondissement Kortrijk. 

f T 

Deze week dit... 
ik neem aan dat sommige 
mensen oprecht de Belgische 
nationale feestdag vieren. Ik gun 
hen deze bezigheid en het 
pralerig vertoon. Eerder met 
medelijden. Ze zijn eventueel 
zelfs niet verfranst, zeker niet 
verduitst of verengelst Ze zijn 
gewoonweg overdonderd: ze 
zijn verbelgischt en hebben hun 
natuurlijke aard verloren. Veelal 
echer zijn deze p-.triotten de 
laatste overblijfselen van het 
franskiljonisme uit de vorige 
eeuw. Heel wat vierders zijn de 
klassieke meelopers, de 
slipdragers of nog erger de 
schijnheilige profiteurs van het 
unitair regime, de Vlaams-
vijandige of minstens Vlaams-
onverschillige kollaborateurs met 
het Belgisch establishment 

Ik begrijp maar al te goed dat 
vele Vlamingen verontwaardigd 
reageren. De herdenking van de 
Belgische onafhankelijkheid is 
immers een hulde aan een staat 
die het Vlaamse volk jarenlang 
heeft vernederd en uitgezogen, 
die nog altijd ons volk in zijn 
opgang hindert 

Voor een Vlaams-nationalist is 
deze feestdag veeleer een 
rouwdag. Gedurende jaren heeft 
21 juli mij geërgerd. Telkens 
kwam mijn Vlaams-nationaal 
bewustzijn in opstand. Nu zegt 
het mij mets meer. Nu durf ik 
zonder omwegen verklaren dat 
heel die Belgische tralala me 
koud laat IJskoud. 

Ondanks alle koninklijke 
boodschappen en ministeriële 
spartelingen: in feite ligt de 
unitaire Belgische staat met zijn 
uiterlijke schijn van macht te 
zieltogen. Het Te Deum klinkt in 
mijn oren als een opgewekt In 
Paradisum. De kunstmatige 
plechtigheid van 21 juli zie Ik als 
een oubollige bijeenkomst 
rondom een sterfbed. De 
bezittingen van de ten dode 
opgeschreven zieke worden 
reeds op een lijst gezet De 
verwanten en meest-geliefden 
graaien wellustig en 
onbeschaamd In de onbewaakte 
schatkist Weldra blijven er 
alleen nog schulden over. 
Eer de laatste adem wordt 
uitgeblazen kan nog wel een tijd 
duren. 

Hoelang? Dit hangt in grote 
mate af van onze kordaatheid, 
onze vaste wil. Die Belgische 
opwelling doet me eens te meer 
beseffen dat het Vlaams 
vraagstuk niet alleen een 
taalprobleem is. Daarom werd zo 
vaak geproklameerd dat de 
Vlaamse beweging een sociale 
strijd is. Vandaag kunnen we 
zeggen dat de strijd zich 
afspeelt op het ekonomisch 
terrein. Het is nóg meer; het 
Vlaams vraagstuk Is een politiek 
vraagstuk. Het Vlaams probleem 
Is een nationalltelten-kwestle. Het 
is de strijd van een volk voor 
zijn natuurlijk zelfbestaan. 
Het Is voor ons volk de hoogste 

tijd dat de versleten Belgische 
staat de baan ruimt voor de 
Vlaamse staat Is heel de 
Vlaamse Beweging doordrongen 
van deze noodzaak? Ik ben zo 
vrij dit te betwijfelen. De 
verwarring is nog groot Elk 
flamingantisme Is pnjzenwaardig. 
Wij staan er met alleen achter. 
Wij willen vooraan staan. Maar 
elk flamingantisme dat zich 
„beweegt" binnen het Belgisch 
kader, Is een bot wapen. De 
brave uitspraken van Willy 
Declercq en consoorten uit de 
traditionele politiek, dat „goede 
Vlamingen ook goede Belgen 
kunnen zijn", brengen ons geen 
stap verder en zijn verreikende 
aansporingen in een verkeerde 
richting. Het Vlaamse volk mag 
zich niet langer laten misleiden. 
Evenmin mag het zich laten 
afleiden en verdelen door 
steriele diskussies over de 
middelen, de taktisch te volgen 
weg. Heel de Vlaamse Beweging 
moet vandaag gekoncentreerd 
worden op het enige efficiënte 
doel: de Vlaamse 
zelfstandigheid. De Belgische 
staat dient niet hervormd, maar 
wel omgevormd te worden. De 
Vlaamse staatsvorming is onze 
taak. De hoogstaande opdracht 
van de Volksunie. 

: $ ^ 
Vic ANCIAUX 

Om eindelijk uit de vergetelheid te 
raken waarin hij in de Wetstraat 
steeds is blijven hangen, diende hij 
enkele dagen geleden een wets
voorstel in, waarbij eigenaars van 
woningen zouden verplicht wor
den om tegen een rente van 625 
th . participatiebons te nemen in 
een bouwfonds, overeenkomstig 
het kadastraal inkomen van hun 
bezittingen. 

Het wetsvoorstel was mede-on
dertekend door een aantal CVP-
volksvertegenwoordlgers van 
ACW-strekkIng, waaronder nie
mand minder dan gewezen eerste 
minister Martens. 

Het voorstel werd ten eerste weg
gehoond door een deel van de 
katolleke pers. Het werd vervol
gens afgeschoten door de CVP-
leidlng zelve. En ten slotte krabbel
den een aantal mede-onderteke
naars terug door te beweren, dat 
ze zomaar hun poot hadden gezet 
zonder de inhoud te kennen. 

Eensgezind en solidair, die CVP! 

Monfils 
en stilte 
in de CVP 
Onmiddellijk nadat Urbain de Waal 
Monfils benoemd had tot hoofd 
van de Belgische Dienst voor Bui
tenlandse Handel, zegde Leo Tin-
demans dat deze benoeming 
neerkwam op een oorlogsverkla
ring. 
De oorlogsverklaring is echter 
vooralsnog niet gevolgd door een 
oorlog. En in de CVP heerst een 
merkwaardige stilte rond de be
noeming van Monfils. 
Onder de mogelijke redenen voor 
deze stilte zou men kunnen op
noemen, dat de CVP hard bezig 
was om een CVP-benoeming in 
de wacht te slepen in de ASLK, in 
ruil voor panteit in de direktiekomi-
tees. Of dat CVP-ministers op 
dezelfde eenzijdige wijze als Ur
bain gezorgd hadden voor een 
paar partijbenoemingen: Germain 
TJonck en Hugo De Smet als 
direkteurs-generaal respektieve-
lijk bij de Nationale Landmaat
schappij en bij de Nationale Maat
schappij voor de Huisvesting. 
De geschiedenis van de pot die de 
ketel verwijt.. 
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Brusselse 
sirenes... 
Het is sinds langer dan gisteren 
geweten dat de Brusselse ge
meentebesturen op zijn zachtst 
uitgedrukt slechte besteders van 
belastinggelden zijn, waarbij dan 
vooral de frankofone bestuurs-
kolleges uitblinken met deficitci j-
fers. 
Reeds meer dan één keer loeiden 
in Brussel sirenes van brand
weer en 900-diensten om de 
brand in de gemeentekassen te 
blussen. Bij herhaling werd er
mee gedreigd — door de burge
meesters en schepenen dan — 
dat op het eind van de maand de 
wedden en lonen van het perso
neel niet meer zouden kunnen 
uitbetaald worden. 
De nationale overheid deed dan 
telkens haar best om overbrug
gingskredieten tegen welke in-
trestpri js dan ook en om het 
even bij welke bank los te peute
ren. 
Maar de verspill ingskanker werd 
nimmer weggesneden. Zo bij 
voorbeeld is er nog geen glimp 
te bespeuren van het sanerings
plan dat werd geëist De Brussel
se agglomeratieraad blijft (onder 
meer met ophaal van huisvuil) 
gratis diensten verstrekken aan 
frankofone vrienden in de 
(Vlaamse) randgemeenten. 

...en 
konsolidatie-
hulp 
Maar uiteindelijk blijven de ban
kiers hun fakturen, en vooral hun 
rekeningen voor aflossing van de 
schuldenlast, op gezette momen
ten aanbieden. Zoals nu alweer. 
Om het ergste te vermijden, om 
de deuren van de gemeentehui
zen open te houden en de sociale 
en hulpdiensten te kunnen laten 
funktioneren, moesten de Brussel
se gemeentebesturen vorige 
week opnieuw een lening van 
meer dan een miljard frank voor 
ogen nemen. De vervaldatum voor 
het opnemen van de derde schijf 
van een konsolidatielening is 1 
augustus (terloops, een konsolida
tielening betekent dat de betrok
ken besturen op kap van het 
ministerie van Binnenlandse Za
ken — en dus overwegend ten 
koste van de Vlaamse gemeen
schap — geldmiddelen ter be-

Kommentaar 

Minister van het Waalse gewest Jean-Marie Deliousse getuigt ook de
zer vakantiedagen van een ongekende werklust Zijn bureau ligt 
loodzwaar beladen met dossiers die de voorkeurbehandeling „urgent" 
meekregen. De opeenvolgende kernkabinetten en kabinetsraden van 
CVP'er Mark Eyskens: ze nemen ze met bekwame spoed (vooral als ge
volg van PS-chantage) in behandeling. En de miljarden uitgaven die 
ermee gepaard gaan: ze worden keer op keer geput uit de nationale pot 
Het nefaste konsumptiefederalisme dat CVP en SP mee in leven brach

ten tiert welig... 

Nieuwe 
chantage... 
Het wordt met de dag duidelijker 
dat Wallonië wel baas wil zijn in 
eigen huis, maar dat Vlaanderen 
daarvan de financiële gevolgen 
moet dragen. 
Het FN-dossier is het zoveelste 
voorbeeld. Deze Waalse wapen
fabriek wil dringend 530 miljoen 
lenen, maar met staatswaarborg. 
Dat houdt eenvoudig in dat wan
neer de zaak misloopt, de ganse 
gemeenschap daarvoor opdraait. 
Nu gaat het hier duidelijk om een 
dossier dat onder de bevoegd
heid van het Waalse gewest valt, 
maar zo schijnt minister Dehous-
se het niet te begrijpen. Het be
drijf FN is immers van nationaal 
belang en dus moet de nationale 
solidariteit spelen. 
Wat hij bedoelt is vrij eenvoudig: 
na de staalnijverheid mogen de 
Vlamingen ook opdraaien voor 
het FN-bedrijf. 

...en 
kompensatie 
En zo dom is Dehousse nu ook 
weer niet, dat hij niet reeds een 
prachtige ruil zou uitgekiend heb
ben. Een koppeling van het FN-
dossier aan de dossiers van Bel
airbus en Balta. 
Daarbij kan het deze Waal geen 
iota schelen dat het Balta-dossier 
eigenlijk deel uitmaakt van het 
textielpian, dat al eens als „kom
pensatie" gediend heeft voor het 
allereerste staalplan. 

Evenmin kan het hem een iota 
schelen dat Belairbus eigenlijk een 
nationale maatschappij is, waarin 
Vlaanderen minstens evenveel 
rechten heeft als Wallonië. Maar 
omdat die maatschappij tot op 
vandaag een Waals onderonsje is 
gebleven, vindt Dehousse dat de 
Vlamingen hun deelname moeten 
afkopen. 
En dat kan door in te stemmen 
met een staatswaarborg voor FN. 
Zodat het zoveelste chantage-
dossier mooi rond is. Is het de 
Vlaamse traditionele partijen dan 
nog niet duidelijk dat er Vlaande
ren slechts één antwoord rest op 
al deze Waalse afdreigingen: zelf
bestuur! 

Slechts 
komedianten 
Morgen kome i de senatoren op
nieuw bijeen. Met ingehouden 
adem wordt nu reeds uitgekeken 
naar het advies van de Raad van 
State over het wetsvoorstel inza
ke racisme. Wanneer dit advies 
een grondige amendering zou 
aanbevelen, dan staat senaat en 
regering nog moeilijke uren te 
wachten. 
Minister Moureaux steekt im
mers niet onder stoelen of ban
ken dat hij van dit wetsvoorstel 
een portefeuille-kwestie wil ma
ken. Over zijn houding ten op
zichte van het advies van de 
Raad van State moet alleszins 
niet getwijfeld worden. 
Juristen beschouwt hij eenvou
dig als komedianten en vermits 
in de Raad van State enkel juris
ten zetelen. 

schikking krijgen, waarbij zijzelf 
slechts voor leningkosten en in
trestlast moeten opdraaien). 
Wat blijkt vandaag: de nieuwe 
miljard-lening wordt aan de Brus
selse gemeentebesturen propor
tioneel toegekend op basis van 
hun tesaurie-behoeften. 
Dat betekent dat wie het meest 
spaarzaam werk t en dus de min
ste geldhonger heeft ook het 
minst aandeel in dit overbrug
gingskrediet toegewezen krijgt 
Of nog, dat de Brusselse lening, 
op kap van de Vlaamse gemeen
schap, precies dié gemeentebe
sturen beloont die blijk geven van 
een slecht financieel beheer. 
De staatssekretaris Lydia De 
Pauw (Brusselse SP-er) en RIka 
Steyaert (CVP) blijken daar niet 
wakker van te liggen. 

Pastoor zonder badkamer 
Goddank bestaan er in dit land ook nog kleine 
problemen. In afwachting van de financiële oerknal 
en midden in de godendeemstering van de Wet
straat verneem je dat het leven op de Vlaamse 
boerenbuiten vrijwel zijn gang gaat Met zijn 
hoogten uiteraard en zijn vele kantjes a la Cloche-
merle. 

Met de vertedering die past bij alle retrodingen 
hoor je het verhaal van de pastorij in de gemeente 
Zusenzo. In die gemeente — wier echte naam wel-
voeglijkheidshalve kan verzwegen worden — 
werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
een einde gesteld aan het eenpartijenbewind dat 
er sinds 1830 geheerst had. Voor de eerste keer in 
de geschiedenis werden in 1976 de burgemeester 
en alle schepenen en een verpletterende meerder
heid in de raad niet meer geleverd door de 
alleenzaligmakende katolieke lijst Er kwam inte
gendeel een bewind van goddelozen: socialisten 
plus Vlaams-nationalisten plus een handvol vage 
plaatselijken. 

En zowaar, het ging! De kerken werden niet in 
brand gestoken, de nonnekens niet verjaagd en de 
kruisen niet verwijderd van de grafstenen. Wel, in
tegendeel bleek dat de goddelozen niet eens zo 
goddeloos waren als tijdens de kiescampagne 
was beweerd. Ze begonnen zelfs met de restaura
tie van de grote beeweg die tijdens het klerikale 
bewind volkomen in verval en in vergetelheid was 
geraakt Kortom, het bewijs werd geleverd dat een 
andere meerderheid niet noodzakelijkerwijze het 
einde van Rome hoefde te betekenen. 
Zeer tot treurnis van de gebrevetteerde, maar 
gebuisde plaatselijke partijkatolieken die sinds 
1976 op zoek zijn naar het goede voorwendsel 
voor een kruistocht En die er nu een gevonden 
hebben. 
In de gemeente Zusenzo is onlangs immers de 
pastoor gestorven. Hij wordt opgevolgd door de 
onderpastoor, reeds een kwart mensenleven 
woonachtig in de gemeente. En door het godde
loos bewind zopas even triomfantelijk ingehaald 
als dat de regel was onder het ancien régime. 
De nieuwe pastoor woont in een modern huis, op 
grond van de dekenij, vlak bij de parochiekerk. Een 

gerieflijk huis, met badkamer en chauffage en 
noem maar op. Dies had de nieuwe pastoor 
vertrouwelijk aan het gemeentebestuur laten we
ten dat hij er eigenlijk tegenop zag te moeten ver
huizen naar de gemeentelijke pastorij Groot en 
plechtig gebouw, inderdaad, maar zonder de voor
zieningen die vandaag de dag zelfs voor een 
pastoor vanzelfsprekend zijn. 
En dies vatte het gemeentebestuur van Zusenzo 
de magistrale gedachte de nieuwe pastoor een 
vergoeding te geven ten belope van de maande
lijkse huurprijs van zijn moderne woning. In ruil 
waarvoor de gemeente zou beschikken over de 
gemeentelijke pastorij om er de biblioteek en de 
akademie te vestigen. Pastoor kontent, gemeente 
kontent, wat wil je nog meer? 
Niet kontent waren de gebuisden van 1976. Die 
plots een grondige reden zagen voor een regel
rechte kruistocht: de goddelozen uit de partij! Een 
dozijn voorzitters en sekretarissen van vrome 
bonden trok naar de pastoor met de boodschap 
dat er geen lievemoederen aan was, met of tegen 
de goesting, hij moest en zou zijn intrek nemen in 
de pastorij. 

Dat is de stand van zaken vandaag. Een pastoor 
die tegen zijn zin naar een kouwelijk en vochtig 
huis moet Een gemeentebestuur dat een goedko
pe en logische oplossing aan z'n neus ziet voorbij
gaan. En een dozijn witgekalkte graven die onder 
het vaandel van „God wil het" ten strijde trekken. 
Want 1982, zeggen ze, moet het Jaar des Heren 
worden, alvast in Zusenzo. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Leuvense ekonomen: overheidstekort voor 80 procent Waalse aangelegenheid 

ma twee jaar CVP- en SP- vaandeMucht 
Deze week maandag heeft 
koning Boudewijn tot de 
„gestelde lichamen', bij de 
opening van de 
tentoonstelling „Wij, Koning 
der Belgen" - 1831-1981 - , 
vermanende taal gesproken. 
Hij zei onder meer in een met 
licht overgoten Paieiszaal: 
„Als wij uit de ekonomische 
moeilijkheden willen geraken, 
moeten wij ons afvragen of 
de grondslagen van de 
politieke besluitvorming en 
van de budgettaire vereisten 
niet gevaarlijk werden 
ondermijnd.' 

Even tevoren hadden de 
Waalse socialisten nog op 
hun kongres een tikkende 
tijdbom onder de regering 
van Mark Eyskens gelegd. 
Niemand minder dan 
begrotingsminister Mathot 
beaamde de PS-eis dat op de 
rijksmiddelenbegroting van 
volgend jaar nauwelijks méér 
dan een besnoeiing van 
amper 50 miljard frank kan 
worden geduld. 

Wat de „grondslagen van de 
politieke besluitvorming" 
betreft werden bij de 
koninklijke gevleugelde 
woorden al evenmin namen 
van beleidsverantwoordelijken 
genoemd, maar de huidige 
premier zal het wel even 
koud gekregen hebben. 
Immers, het aantal 
belangwekkende sociaal-
ekonomische dossiers dat 
sinds weken een dringende 
afhandeling vereist blijft zich 
opstapelen. Algemeen 
overheerst in de kabinetsraad 
en in het kernkabinet het 
goochelwerk om knelpunten 
in het beleid af te voeren 
naar „een volgende 
bijeenkomst". 

Wat de begroting '81 betreft 
hadden de Waalse socialisten 
een scherp ultimatum gesteld: 
voor het begrotingswerk 
wachten tot na het PS-
partijkongres. Mark Eyskens 
(en samen met hem de 
Vlaamse CVP) vas ten 
zeerste verbolgen, en de 
premier stelde de 
vertrouwenskwestie in het 
parlement Met de groene 
stemknopjes werd hem een 
lippendienst bewezen. Maar 
wat stellen we vast: de 
politieke beloftes worden 
doorprikt met de dagelijkse 
harde feiten van het 
regeringswerk. Immers, pas 
sinds woensdag — dus 
duidelijk na het PS-kongres 
— wordt er weer ernstig 
gedokterd aan de begroting 
'81. 

En of de grondslagen van de 
politieke besluitvorming, met 
moedwillige instemming van 
de CVP, niet worden 
ondermijnd? De koning zal 
door zijn nieuwe 
hofmaarschalk allicht wel 
behoorlijk geïnformeerd zijn 
over de nefaste rol die diens 
Waalse kollega's In de 
socialistische familie spelen, 
en hoe de Vlaamse CVP dat 
melodramatisch nummertje 
meespeelt-

ASLK, FN, 
Cockerill, Belairbus-. 
Er kan nauwelijks nog een kabi
netsraad plaatsgrijpen of er 
wordt geruzied tot en met. Zoals 
vorige vrijdag weer toen de be-
noemlngspolltiek inzake de nieu
we ASLK-staatsbank ter sprake 
kwam. 

We moeten vaststellen dat tel
kens Vlaamse billijke eisen ter 
sprake komen de Waalse rege
ringspartners gaan dwarsliggen, 
en het dossier van de agenda 
wordt afgevoerd. 
Inmiddels worden gigantische 
miljardenbeslissingen genomen 
die de Walen ten goede komen. 
De gelddrainering in de gefusio
neerde staalas Cockerill-Hai-
naut-Sambre is een feit 
De Waalse socialisten gebruiken 
de verminkte gewestvorming 
naar believen; zo bijvoorbeeld 
inzake het FN-dossier dat een 
louter Waalse gewestelijke aan
gelegenheid behoort te zijn, 
maar waarbij toch maar weer de 
nationale staatswaarborg (dus 
de medeborgstelling van de 
Vlaamse gemeenschap) wordt 
opgeëist De premier en zijn 
Vlaamse regeringsleden zeggen 
braafjes niet nee. 

Wanneer een Vlaamse eis op de 
kabinetsraad ter sprake komt 
dan wordt alles in het werk ge
steld om de Franstalige excellen
ties niet voor het hoofd te stoten. 
Zo is er bijvoorbeeld ook het 
dossier-Belairbus dat donderdag 
voor de vierde keer op de agen
da van het sociaal-ekonomisch 
kernkabinet voorkwam. 

De vennootschap Belairbus 
werd drie jaar geleden opgericht 
voor de deelname van ons land 
aan het Europees Airbuspro
gramma. De financiering van het 
onderzoekswerk en de bouw 
van prototypes wordt gefinan
cierd door de nationale kas. 
In ruil voor onze medewerking 
aan het Europees Airbuspro
gramma worden ook in ons land 
bestellingen geplaatst... en die 
gaan uitgerekend naar drie 
Waalse bedrijven: FN (alweer), 
Asco en Sonaca... 
De Vlaamse deelregering kon 
moeilijk anders dan de els van 
het Vlaamse bedrijfsleven over
nemen om in Belairbus een stevi
ge participatie van de Vlaamse 
bedrijven gewaarborgd te zien. 
De Franse regeringsleden hou
den evenwel voet bij stuk en 
blijven Belairbus als een uitslui
tend Waals investeringspro

gramma koesteren, maar dan 
wel met steun uit de nationale 
pot.. 

Op eenzelfde wijze worden in 
nog andere ekonomische sekto
ren (recent ook nog de vliegtuig
industrie) de grondslagen ge
vaarlijk ondermijnd van de poli
tieke besluitvorming en van de 
budgettaire vereisten, zoals het 
Hof dit dezer dagen vermanend 
stelt 

Handtekening 
verloochend 

Er kon nauwelijks een harder 
oordeel geveld worden over de 
gewestvorming van de regerlng-
Martens III en IV. Onze laatste 
ekonomische troeven worden 
ontkracht door het potverteren 
van de Waalse en frankofoon-
Brusselse regeerders die hun 
chantagepolitiek ongehinderd 
suksesrijk blijven handhaven. 
Door welwillende medewerking 
van CVP en SP-excellenties. 
Premier Mark Eyskens, die zo 
graag vaderlijke vermaningen op 
het inmiddels reeds bezuinigen
de Vlaamse publiek loslaat 
wordt nu op zijn beurt door de 
ekonomische leerschool van va
der Eyskens terechtgewezen. 

Militaire besparing 

Honderdvijftig Jaar unitair België v^erd op 21 juli, deze week, in het teken van energiebesparingen gevierd. 
„Onze jongens" mochten te voet voorbij de eretribunes op het Brussels Paleizenplein trekken. 
Het is alvast goed nieuws voor de schoeiselnijverheid. Alleen, de generale staf heeft zijn besparingsdefilé niet 
taktisch uitgewerkt: onze jongens (en ook de meisjesschare) moesten bergop defileren. Andersom, van de 
Kleine Ring naar de Koningsstraat toe ware nog meer energiebezuinigend geweest... 

Leuvense ekonomen hebben in
derdaad zopas (bij een aktualize-
ring van hun studie over de 
opsplitsing naar de gewesten 
toe van het totale overheidsdefi-
clü, becijferd dat op een totaal 
overheidstekort van 100 miljard 
op de lopende uitgaven In 79 
slechts 2,5 miljard frank kan toe
geschreven worden aan de 
Vlaamse gemeenschap, tegen 
ruim 80 miljard aan Wallonië en 
17 miljard bijkomende schuld 
voor Brussel. 
Of anders gesteld: het tekort op 
de lopende uitgaven in 79 (dus 
afgezien van investeringsgel-
den) kon slechts voor 2,5 pro
cent aan de Vlaamse gemeen
schap toegeschreven worden. 
Mochten CVP en SP de els van 
de V U in de lente van 79 onder
schreven hebben dan zou de 
Vlaamse ekonomie er vandaag 
stukken beter voorstaan dan de 
miezerige onweersdreiging die 
ook onze gewesten nu In lengte 
van jaren in de ekonomische 
modderpoel dreigt 'mee te sleu
ren. 
Op 7 maart 79 plaatsten de 
voorzitters van CVP, SP en VU, 
daartoe gemandateerd door hun 
partijbesturen, hun handteke
ning onder een beginselverkla
ring van vier punten waarin het 
eerste en meest fundamentele 
voor de staatshervorming als 
volgt luidde: „Het recht van de 
Vlaamse gemeenschap haar au
tonomie gestalte te geven in 
eenvoudige politieke strukturen 
en meer bepaald in één parle
mentaire vergadering en één re
gerend bestuur, bekleed met 
werkelijke ruime bevoegdheden 
en beschikkend over eigen fi
nanciële middelen waaraan een 
eigen financiële verantwoorde
lijkheid verbonden is." 
Bij de eerste daaropvolgende 
regeringsvorming — onder lei
ding van Martens — werd deze 
afspraak, evenals de drie com
munautair andere, door CVP en 
SP verloochend. 
Het sociaal-ekonomisch wanbe
leid van vandaag Is duidelijk het 
gevolg van de Vlaamse vaandel-
vlucht van CVP en SP, die er 
met goedkope nummertjes In de 
politieke galerij overigens niet 
vies van blijven om onvermin
derd een flamingantisch masker 
op te zetten. Inmiddels gaat de 
uitverkoop van de Vlaamse 
werkkracht in een dol veilingsrit
me voort.. 

Nazomerse 
•catastrofe 
Terwijl veel heibel wordt ge
maakt omtrent het Waalse staal, 
de FN-fabrieken In Wallonië (de 
Vlaamse filialen worden aan hun 
werkijver overgelaten), omtrent 
Belairbus en andere stokpaard
jes van de PS, stevenen we re
gelrecht af op een katastrofe in 
de overwegend Vlaamse bouw-
sektor. Net vóór de jaarlijkse 
bouwvakantie zakte de werk
loosheid op een dramatisch 
dieptepunt; zogeheten stimule
ringsmaatregelen van de Vlaam
se deelregering ten spijt 

De beroepsgroeperingen vrezen 
na de bouwvakantie een stort
vloed van afdankingen in de 
branches Installatie-, inrichtings-
en afbouwwerken, die samen 
75.000 mensen werk verschaffen. 

Wat de woningbouw betreft werd 
met grote trom door ministers 
straffe snoepjes als rentetoelage 
en BTW-teruggave beloofd. In
middels mag de bouwheer die de 
overheidstussenkomsten met 
centen-uitkeringen bezegeld ziet 
zijn vinger opsteken. 

De Waalse staalbarons hebben 
ondertussen alweer behoorlijk 
veel miljardensubsidies op hun 
bankrekening genoteerd. 

Bijna 
opgelost 
Het kongres van de Waalse socia
listen heeft de regering een be
langrijke dienst bewezen, waar
door het begrotingswerk alleszins 
sneller zal opschieten. 
Alle eerbiedwaardige ramingen 
ten spijt ook deze van de Hoge 
Raad van Financiën, stelden de 
PS-kongresgangers dat het tekort 
op de topende uitgaven voor 1982 
slechts 300 miljard zal bedragen. 
Dit optimistisch vooruitzicht 
brengt mede dat de regering 

reeds verlost is van 50 miljard 
besparingen. 
En vermits een tekort van 200 
miljard door de heren ministers als 
een aanvaardbaar uitgangspunt 
gezien wordt dienen nog slechts 
100 miljard gezocht te worden. En 
daarvan kan de helft gerekupe-
reerd worden door een bestrijding 
van de fiskale fraude en een snel
lere inning van de belastingen. 
Kortom, er moet nog slechts 50 
miljard bespaard worden. 
In zijn slotrede beklemtoonde 
voorzitter Spitaels dat het de 
moeite waard is dat zijn partij in de 
regering blijft Na dit optimistisch 
gegoochel met cijfers zijn ook wij 
daarvan overtuigd. 

23 JULI 1981 

* 



|dn en Piet 
'T /5 TOO/ W££R . 
CeSN 20n£A W£A { 

Wï\ opinie 

V mCHT M/fAR, M£/i 
VOO/{^p£LT UOG ££n 
H£7£ //£Rf<ST ! 

Wallonië en Brussel: 
meer dan 97 percent! 
De Leuvense ekonomen hebben 
opnieuw van zich laten horen In 
een nog onafgewerkte studie 
komen zij tot het besluit dat de 
toename van het begrotingste
kort haast volledig is toe te 
schnjven aan Wallonië en 
Brussel 

Zonder 
einde 
De afsluiting van het staaidos-
sier is nog lang niet in het zicht 
En dus ook niet de stopzetting 
van de financiële aderlating van 
Vlaanderen. 

Volgens de krant „La Libre Belgi-
que' overtreffen de jongste fi
nanciële ramingen in verband 
met Cockerill-Sambre zelfs de 
meest pessimistische voorspel
lingen. Tegen eind september zal 
het fusiebedrijf reeds opkijken 
tegen een verlies van 6 miljard. 
Voor het ganse jaar 1981 wordt 
gewag gemaakt van een verlies 
van 16 tot 17 miljard, wat drie
maal zoveel is als het gezamen
lijk tekort van de twee fusieven
nootschappen Cockerill en Hai-
naut-Sambre tijdens het vorige 
jaar. 

De Waalse staalnijverheid zal 
dus eerstdaags opnieuw moeten 
aankloppen bi) de regering Met 
als resultaat dat Vlaanderen 
eens te meer tientalten miljarden 
armer zat worden. Op een ander 
resultaat moeten de Vlamingen 
al lang niet meer hopen. 

In 1979 bedroeg het Belgisch 
begrotingstekort ongeveer 100 
miljard Daarvan is volgens de 
Leuvense berekeningen slechts 
2,6 miljard toe te schrijven aan 
Vlaanderen Wallonië staat in 
voor 80,4 miljard en Brussel 
voor 16,9 miljard 
Ter vergelijking is het nuttig te 
hennneren aan de cijfers van 
1978 Toen kende Vlaanderen 
nog een overschot van 1,1 
miljard op zijn lopende 
vemchtingen, terwijl zowel 
Wallonië en Brussel reeds een 
deficit hadden van 
respektevelijk 65 miljard en 7,5 
miljard 

Deze enkele cijfers leren ons 
dat Brussel en Wallonië samen 
de verantwoordelijkheid dragen 
voor ruim 97 percent van het 
tekort Opvallend is dat vooral 
Brussel een fikse sprong 
voorwaarts gemaakt heeft van 
7,5 tot bijna 17 miljard 
Maar ook Vlaanderen bevindt 
zich vanaf 1979 lichtjes in de 
rode ajfers Het heeft zijn 
overschot moeten pnjsgeven 
Enige verbazing kan dat 
nauwelijks verwekken 
Vlaanderen moet met enkel zijn 
eigen herstel bekostgen, maar 
daarenboven nog opdraaien 
voor de Waalse zottemijen Met 
deze cijfers voor ogen zullen de 
frankofonen er met direkt op 
aandnngen om een krachtig 
sociaal-ekonomisch en fiskaal 
beleid te voeren Vlaanderen 
betaalt toch' 

PERSpe^t/ef 
Eigenlijk spelen de Waalse socialisten een handig politiek spel Ze 
weten dat ze onmogelijk diepgaande besparingen voor hun basis 
kunnen verkopen en ze weten dat de CVP graag de schuld voor de 
komende regeringskrisis op de PS afschuift Daarom had de CVP zo 
gehoopt dat het PS-kongres meteen ook de doodsteek van de rege-
nng zou betekenen Maar neen, de PS houdt zich koest geeft de CVP 
geen argumenten in handen, en„ prutst wat met de cijfers Enkele tien
talten miljarden zijn plots verdwenen Om Vlaams geld binnen te 
rijven voor hel Waalse staal kon de PS blijkbaar beter rekenen» 

- r ü C H IS het voor Het Volk 
• duidelijk dat deze regering 

niet lang meer kan leven Er werd 
op het PS-kongres op alle tonen 
gesproken over de chantage, de 
maneuvers, de onbetrouwbaar
heid van de CVP Ook Van Miert 
en zijn partijgenoten ,die zich af 
en toe ook nog eens als socialis
ten gedragen' — dixit Glinne — 
moesten enkele pikuurtjes inkas-
seren Daarmee weet men in welk 
klimaat dat socialistisch kongres 
verliep Het wantrouwen dat sinds 
maanden de huidige regenngskoa-
litie ondermijnt, werd nog wat aan
gescherpt en de pre-elektorale be
kommernissen zijn voelbaar Men 
moet zich dan ook afvragen of de 
Waalse socialisten nog langer als 
loyale regeringspartners kunnen 
worden beschouwd Voor Eys-
kens wordt het de quadratuur van 
de cirkel 

DE PS heeft de CVP met onmid
dellijk argumenten in handen 

gespeeld om Eyskens naar huis te 
sturen maar de CVP zal wel vlug 
iets anders bedenken 

Meer algemeen levert Hugo 
Camps in Het Belang van Lim
burg een genadeloze kritiek op de 
meerderheidspartijen die het gat 
in de begroting steeds maar laten 
aangroeien Wie er nog mocht 
aan getwijfeld hebben weet nu 
welbeter de begroting voor 1982 
wordt een rampzalige miskleun 

Van een beetje sanering in de 
diepte valt met eens meer te dro
men Uitgerekend een expert in 
financiën die Mark Eyskens toch 
IS, zal op het einde van deze 
maand de boeken moeten sluiten 
in het pijnlijke besef dat ook hij de 
staatsfinancien als een dolle trein 
in de mist op drift heeft gelaten 

Het moet het heirt van deze pro
fessor doen bloeden maar van 
meewarigheid wordt het land ook 
niet beter De Waalse socialisten 
hebben op hun kongres de bevol
king nog maar eens een rad voor 
de ogen gedraaid Er mag aan 
niets geraakt worden Niet aan de 
index niet aan de sociale zeker
heid en eigenlijk ook met echt aan 
het hele uitgavenboeket van de 
staat Alle heil moet komen van de 
inlevering van hier en daar een 
fraudeur of kasteelheer Zo simpel 
IS dat En dan maar waarschuwen 
voor een regering van technokra-
ten of andere monstertjes die de 
demokratie komen bedreigen 
nietwaar'!' Zoveel is zeker dat, 
mocht het ooit zo ver komen de 
Waalse socialisten diep in eigen 
boezem zullen moeten kijken 
Want op hun kongres van de 
feiteijke vaandelvlucht hebben zij 
het land in de steek gelaten toen 
het zich nog langs demokratische 
weg kon herstellen met een rege
ring die de moed had om de rode 
cijfers te beantwoorden in plaats 
van ze te verdoezelen in beate 
verwachtingen die door mets of 
memand in te lossen zijn" 

CAMPS legt de schuld dus dui
delijk bij de PS Maar hij 

verzwijgt dat de CVP door haar 
nalatigheid medeplichtig is, en niet 
alleen voor het gat in de begroting 
maar voor alle regenngsbeslissin-
gen De CVP is voor Vlaanderen 
zelfs de hoofdschuldige i 
In De Nieuwe Gids worden intus
sen giftige pijlen afgeschoten op 
de socialisten Waalse en Vlaam
se Kwestie het vertrouwen tus
sen de regeringspartners te be
vorderen De Vlaamse socialis
ten geraken hun frustraties tegen
over de christen-demokraten 
maar met kwijt Heel hun houding 
lijdt er onder Dat is deze week 
nog gebleken door hun achterlijk 
optreden samen met de liberalen 
tegenover het vnj onderwijs en 
door hun blinde steun aan de 
onbesuisde initiatieven van Mou-
reaux de partijdigste minister die 
er ooit aan Justitie is geweest en 
die als een Don Quichote tegen 
vermeende rassenhaat ten strijde 
trekt en ondertussen verwaar
loost dat Lybie zijn internationale 
terronsme-arm tot in Brussel uit
strekt Men geeft er zich overi
gens rekenschap van dat de rege
ring een troep is waann Eyskens 
geen orde kan handhaven" 

ACH, eigenlijk moeten we elke 
' week wijzen op de perskom-

mentaren die van de regenng een 
bende schooljongens maken, die 
onder elkaar ruziën Intussen 
vloeit het Vlaamse geld met stro
men naar faillieten bedrijven in 
Wallonië Het ekonomisch federa
lisme is meer dan een noodzaak 
geworden 

Dat zegt ook het weekblad De 
Nieuwe ,Als politiek werkelijk de 
kunst van het mogelijke is waarop 
wacht men dan om het te bewij
zen"? De sanering is in de kontekst 
van de huidige staatshervorming" 
ondenkbaar omdat politiek en in
stitutioneel de voorwaarden niet 
bestaan om tot de eerste stap van 
sanering over te gaan Vandaag 
zitten wij opgescheept met een 
staatsmodel dat provokaties pro
voceert en permanent op zoek is 
naar konfliktbeheersing Het 
wordt voordurend erger Dat men 
ermee ophoudt, en dat men eko
nomisch federalizeert zodat men 
tot een elementaire politieke hy
giene komt waarbij de politici ver
antwoordelijk worden tegenover 
het volk dat ze verkozen heeft en 
die voor hun daden geen reken
schap moet geven aan een ander 
volk, dat zijn eigen leiders heeft" 

Dat IS gezonde taal en de enige 
uitweg voor de knsis" 
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Wetstraat 

Over komedianten en 
andere toneelspelers 

^wordt gestraft hij die behoort tot een groep of tot een vereniging, 
die openlijk en herhaaldelijk rassendiscriminatie of rassenscheiding 
bedrijft of verkondigt (-), dan wel aan zodanige groep of vereniging 
zijn medewerking verleent." 

Aldus luidt artikel 3 van het wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden. Het artikel dat aanlei
ding heeft gegeven tot urenlang geredetwist met als voorlopig 
resultaat: een raadpleging van de Raad van State en een ingekrimpte 
vakantie voor de senatoren. 

Vijftien jaar geleden, op 1 decenrv 
ber 1966, diende de Waalse socia
list Glinne dit wetsvoorstel in. Se
dertdien vergeelde het bedolven 
onder een dikke laag Wetstraat-
stof. 

Vandaag evenwel, nu de vangar-
men van de krisis de samenleving 
stevig in hun greep hebben, dreigt 
deze een ideale voedingsbodem 
te bieden voor racisme en vreem
delingenhaat Aktueler dan ooit 
werd het initiatief van Glinne van 
onder het stof gehaald en op
nieuw aanhangig gemaakt 
Bologna, München en de anti-
joodse aanslag in Parijs deden de 
rest: de Kamer keurde het voor
stel met ruime meerderheid goed. 
Maar niet met de gewenste een
parigheid. De VU-fraktie en enkele 
eenzaten onthielden zich. 
Daarbij was het de VU niet te 
doen om het principe zelf van het 
wetsvoorstel. Wel integendeel, zo
wel Frans Baert in de Kamers als 
nadien Wim Jorissen in de Senaat 
stelden ondubbelzinnig dat de V U 
als rechtvaardigheidspartij voor

aan staat in de strijd tegen racisme 
en xenofobie. 

Maar tengevolge van zijn juridi
sche ondeskundigheid en zijn 
elektorale ijver slaagde minister 
Moureaux er in om het oorsprorv 
keiijk voorstel dermate te vermin
ken dat de grondwettelijke vrijhe
den van meningsuiting en vereni
ging op losse schroeven kwamen 
te staan. 

Zijn nieuw artikel 3 is een monu
ment van rechtsonzekerheid en 
bovendien ondemokratisch. De 
vaagheid ervan is hemeltergend: 
„behoren tot", „medewerking ver
lenen" en „groep" zijn termen 
waaraan elke strafrechter een vet
te kluif zal hebben. Ook is elke lo-
gika zoek. Individueel mag men 
discriminatie en rassenscheiding 
verkondigen, terwijl het behoren 
tot een groep die zich daaraan 
bezondigt op zichzelf strafbaar Is. 
Ergst van al is dat niet enkel 
racistische daden strafbaar zijn, 
maar ook het verkondigen van 
een racistische mening. Daarmede 
voert Moureaux opnieuw het opi-

niemisdrijf in, wat strijdig is met de 
grondwettelijke beginselen. Een 
échte demokratie moet dulden dat 
elkeen zijn mening kan verkondi
gen, hoe verfoeilijk deze ook is. 
Het recht op vrije meningsuiting 
mag niet gesanctioneerd worden. 
Evenmin als het recht op vereni
ging. 

Er is ook het artikel 5 dat aan pri-
vé-organizaties de mogelijkheid 
verschaft om een strafrechtelijke 
procedure in te spannen. De for
mulering ervan laat slechts twee 
organizaties toe, terwijl er ook heel 
wat technische bezwaren bij te 
maken zijn. 

De hoop van Frans Baert werd 
waarheid: de meer bedachtzame 
senatoren zouden deze ondemo-
kratische wendingen niet nemen. 

# Eenparig stemde de Senaat 
In met enige wijzigingen aan de 
gemeentekieswet Vanaf 1982 
zullen de gemeenteraadsverkie
zingen plaatsvinden op de eerste 
zondag van oktober en de instal
latie van de gemeenteraden op 
de maandag van de achtste week 
na de verkiezingen. Ook zullen 
de termijnen van goedkeuring en 
beroep korter zijn. 
Een van de bedoelingen zou het 

De kommissiewerkzaamheden lie
ten dit niet direkt vermoeden: Rob 
Vandezande stond vrij eenzaam 
met zijn eis om de Raad van State 
te raadplegen. 

Zijn ijver wierp echter vruchten af. 
Senatoren van CVP, PVV en V U 
dienden een schriftelijk verzoek in 
om het voorstel naar de Raad van 
State te verwijzen. Tot grote er
gernis van de socialisten en minis
ter Moureaux. 

Donderdagnamiddag nam het de
bat een aanvang. Oeverloos, ru
moerig en heftig. Het nam zelfs 
een dramatische wending toen de 
minister van Justitie tussenkom
sten van de juristen De Meyer, 
Van der Eist Storme en de Stex-
he afdeed als komediantennum
mertjes, wat hij daarna vergoelijk

te door te stellen dat hij eigenlijk 
„toneelspelers" had bedoeld. 
De ene schorsing volgde op de 
andere. Tot even na 5 uur in de 
ochtend. Aan de Raad van State 
wordt een spoedadvies gevraagd 
over de artikels 3 en 5. Morgen 
komt de Senaat opnieuw samen 
om hierover te beraadslagen. 
De vraag rijst natuurlijk hoe de 
senatoren zullen reageren wan
neer de Raad van State tot de 
vaststelling komt dat er aan het 
voorstel moet gesleuteld worden. 
Temeer daar de Kamer reeds met 
vakantie is. 

Voor Mark Eyskens zal het weinig 
veschil maken. Hij stelde onver
bloemd dat de senatoren op hun 
kop kunnen staan.„ 

Na de Kamer heeft ook de Senaat ingestemd met een herziening van artikel 47 van de grondwet Hierdoor 
wordt de kiesleeftijd voor de parlementsverkiezingen verlaagd tot 18 jaar Reeds eerder gebeurde dit voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Minister Busquin maakte zich sterk dat ook bij een 
voortijdige parlementsontbinding de 430.000 18- tot 20-jarigen hun stem zullen kunnen uitbrengen. 

indijken zijn van het overlopen 
van verkozenen naar andere par
tijen. Rob Vandezande betwijfel
de evenwel of dat doel bereikt 
zal worden. Ook uitte hij kritiek 
bij de inkrimping van de be
roepstermijnen. 
• Volgens Bob Maes Is het 
grootste deel van de begroting 
van Verkeerswezen bestemd 
voor het bijpassen van exploita
tieverliezen en investeringen. De 
NMBS enerzijds en de Nationale 
Maatschappij voor Buurtspoor
wegen en de Interkommunales 
voor stedelijk vervoer anderzijds 
nemen respektievelijk 63 miljard 
en 27 miljard voor hun rekening, 
zodat relatief weinig rest voor de 
andere sektoren. De VU-senator 
stelde de vraag of deze maat
schappijen niet op zichzelf leef
baar moeten zijn. Nu past de 
staatskas jaarlijks tientallen mil
jarden bij, wat onhoudbaar is. 

• De VU-senaatsfraktie heeft 
de wijzigingen aan de onderwijs-
wetgeving goedgekeurd. Aan 
Oswald Van Ooteghem beloofde 
minister Busquin dat eerstdaags 
de besluiten zullen gewijzigd 
worden inzake het autonoom ma
ken van franstalige afdelingen in 
Ronse. 
• Rik Vandekerckbove diende 
een amendement in om een kans 
te geven aan de scholen die 
nieuwe opties en metodes toe
passen of door fi lozofische of 
godsdienstige minderheden op
gericht worden. Het werd echter 
verworpen, ook door de CVP. 

• In een mondelinge vraag 
drukte Rob Vandezande zijn ver
bazing uit over het feit dat een 
besluit om wielerwedstrijden en 
veldritten te reglementeren, uit
gevaardigd werd door nationale 
ministers. Volgens minister 
Dhoore zou het niet gaan om een 

inmenging in een aangelegen
heid die tot de bevoegdheid van 
de gemeenschappen behoort 
Het besluit kadert in de bevorde
ring van de veiligheid op de 
openbare weg. 

# Joos Somers slaagde er niet 
in om de werking van het Natio
naal Instituut voor Oud-stri jders 
en Oorlogsslachtoffers uit te 
breiden tot degenen die getrof
fen werden door de maatregelen 
inzake de repressie en ter beteu
geling van het incivisme. Op 
voorstel van Dhoore werden zijn 
amendementen verworpen. 

REL 
TJE 

D e heer Lutgen (in het Frans): 
„ ( - ) Be langr i j k Is dat men de 
tweede landstaa l w i l geb ru i 
ken, wa t de e rns t ige o f f i c ie 
ren reeds doen . M o e t een 
goede leger le ider een u i teen
ze t t ing kunnen houden ove r 
het nut van de o n d e r g r o n d s e 
water laag van de Rijn?". 

D e heer V a n d e r p o o r t e n (in 
het Frans): „Wa t is da t? " (Ge
lach). 

De heer Lutgen (in het Frans) : 
„Eén van de o n d e r w e r p e n 
v o o r het eksamen van gene
raal was „Une h is to i re d'eau", 
zonde r w o o r d s p e l i n g . " (Her
haald gelach). 
(Senaat Beknopt Verslag, Gewonn zitting 
1980-1981, Vergaderingen van 
16 juli 1981, biz. 792J 
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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 met zo ver achter ons. 
Precies de eigen geschiedenis zou de Vlamingen dichter bij de Derde 
Wereld moeten brengen 
Solidanteit veronderstelt echter begrip en echt begrijpen kan slechts 
nadat men voldoende geïnformeerd werd. 
Mark Vandommele, die het informatiewerk in onze eigen maatschappij 
een zaak van pnontair 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 slot 
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 
met 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 Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel (02-219.49.30). 
De prijs bedraagt 50 f r., 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", Barrika
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 overschnjvingsformulier 
ter waarde van 350 fr bij. 

- > ^ -
> _ 

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. 
G voegt een check ter waarde van 350 fr bij. 
D voegt een overschnjvingsformulier ter waarde van 

350 fr bij. 

Terug naar. Vlaams-Nationale Standpunten, Periodiek, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel 

m Onze wereld 

Kosovo en Kroatië 

Joegoslavië na Tito 
(into) Er is minstens één regering die zich heimelijk moet verheugen 
in het trage herstel van de Paus na de aanslag op diens leven en over 
het feit, dat Wojtyla alvast de eerstvolgende maanden niet zal kunnen 
reizen: de Joegoslavische. 

De Paus had enkele maanden geleden aangekondigd, Joegoslavië en 
dan in de eerste plaats Kroatië nog in de loop van dit jaar te willen be
zoeken. Daarvan zal vermoedelijk niets in huis komen. Een reden tot 
opluchting voor de Joegoslavische machthebbers, die zich officieel 
niet tegen een pauselijk bezoek kunnen of durven verzetten, maar die 
Wojtyla liever in Rome dan in Zagreb zien. 

Paus Wojtyla is een Wit-Kroaat 
De streek rond Krakau waar hij 
geboren is, geldt als het stamland 
van het Slavische volk dat meer 
dan duizend jaar geleden naar het 
huidige Kroatië is verhuisd. 
De overleving noemt deze streek 
rond Krakau Wit-Kroatië. De Paus 
heeft vroeger reeds op zijn verre 
verwantschap met het meest ka-
tolieke der volkeren in Joegoslavië 
gewezen. In het Vatikaan is hij 
trouwens omgeven door een klei
ne kring van Kroatische geestelij
ken, waaronder de cune-kardinaal 
Seper. 
Een bezoek van de Paus aan 
Joegoslavië zou Belgrado zeer 

ongelegen komen, omdat de veel-
volkeren-republiek de jongste 
maanden af te rekenen heeft met 
de ergste nationale ongeregeldhe
den sinds de dood van Tito. 

In het katoliek Kroatië waar de 
nationalistische spanningen met 
Belgrado latent zijn, zou het pau
selijk bezoek kunnen werken als 
katalysator. En er is weinig nodig 
om de vonk vanuit Kroatië te doen 
overslaan op andere gebieden. 

In de lente van dit jaar was het ai 
tot een uitbarsting gekomen in 
Kosovo, waar de Albanese min
derheid openlijk rebelleerde. De 
opstand werd bloedig neergesla
gen door ijlings aangevoerde troe
pen, samengesteld vooral uit Ser
viërs en onder Servisch bevel. De 
regering maakte achteraf bekend, 
dat er bij deze opstand van de Al
banese minderheid 11 doden ge
vallen waren. Volgens betrouwba
re inlichtingen is het echter een 
veelvoud daarvan geweest. 

Slechts het kleinste deel van de 
Skipetaren — de bergarenden zo
als ze zichzelf noemen — woont in 
de eigen staat Albanië Het groot
ste deel vormt een sterke nationa
le minderheid in het Joegoslavi
sche Servië. Alhoewel de Albane
zen met hun 1,6 miljoen mensen 
het derde grootste volk van Joe
goslavië vormen, hebben zij geen 
deelrepubliek en vormen zij 
slechts een gedeeltelijk autonoom 
gebied in het Bondsland Servië. 
Het gebied van Kosovo is het 
armste van de hele republiek en 
het boerde in de jongste jaren nog 
achteruit. 

Toen de Kosovo-opstand uitbrak 
en de jonge Skipetaren die in 
Zagreb studeren, met hun nationa
le vlag — zonder de kommunisti-

sche ster — in de straten van de 
Kroatische hoofdstad betoogden, 
kregen zij de steun en de bijval 
van hun Kroatische medestuden
ten. 

Want ook Kroatië — de rijkste 
deelrepubliek — blijft zich onwillig 
en node schikken in het Joegosla-
visch geheel. De regering in Bel
grado wil het doen voorkomen dat 
de moeilijkheden met Kroatië nog 
altijd het gevolg zijn van de drijve
rijen van zgn. Kroatische fascisten, 
die vanuit het buitenland onrust 
stoken; de na de oorlog verjaagde 
volgelingen van de Kroatische na
tionalist Ante Pavelic, die met de 
Duitsers kollaboreerde. 

Deze bewenng is af te doorzichtig. 
Het meest recente showproces 
tegen een Kroatische nationalist 
zag op de beschuldigdenbank een 
man, die in het kommunistische 
Joegoslavië getogen en groot ge
worden was; dr. Makko Veselica. 
Veselica is de zoon van een in de 
oorlog gesneuvelde Tito-partisaan. 
Hij is jarenlang lid geweest van de 
kommunistische partij, vakbonds-
funktionaris en zelfs parlementslid. 
Reeds in 1972 werd hij als nationa
list „ontmaskerd". Hij had de plun
dering van de Kroatische industrie 
door Belgrado durven aanklagen. 
Hij werd toen, op speciaal bevel 
van Tito, opgesloten en aangehou
den. 

Inmiddels is Tito dood en stond 
Veselica opnieuw voor de rech
ters. Want de nationalistische 
spanningen duren onverminderd 
voort, de minderheden blijven roe
rig. En er is geen mytische figuur 
meer, zoals Tito was, om de 
plooien steeds weer glad te strij
ken, met of zonder geweld. 

Wat de jongste maanden in Koso
vo en Kroatië gebeurde, wijst op 
het blijvend wankel karakter van 
de kunstmatige Joegoslavische 
staatsschepping Het zijn gebeur
tenissen aan de rand, want Tito's 
verdienste was dan toch dat hij 
Joegoslavië ontblokt heeft en ont
trokken aan de direkte botsing 
tussen Oost en West Maar het 
volkerenmozaiek in de Balkan blijft 
de weke buik van Europa 
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De Europese Vrije Alliantie officieel opgericht 
STRAATSBURG — Een tienledige parlementaire delegatie uit Catalo-
nie landde zondagavond op Entzhelm, de luchthaven van Straatsburg. 
Het was de eerste keer dat een kandidaat EEG-land een officieel 
bezoek bracht aan het Europees Parlement Op uitnodiging van onze 
fraktie hadden de vijf grootste politieke partijen elk twee parlements
leden naar Straatsburg afgevaardigd. 
Het Reizend Volksteater dat het Europees Parlement is, gaat verder 
met de geldverslindende verhuis- de EVP verwerpt amendement nr. 1 
over Brussel en Jaak Vandemeulebroucke. De Europese Vrije 
Alliantie wordt officieel ondertekend door negen partijen uit vijf lan
den. 

De Catalanen in Europa 
Met de bedoeling eens kennis te 
maken met de grote politieke „fa
milies" in Europa, waren de Catala
nen ingegaan op onze uitnodiging 
een dnetal dagen naar Straats
burg te komen 

De Convergencia (43 zetels), de 
Socialisten (33), Kommunisten 
(25), Centristen (18) en de Links 
Republikeinen (14) hadden elk 
twee afgevaardigden gestuurd 
Convergencia (onze medestaan
ders in de EVA), socialisten en 
kommunisten hadden al vlug hun 
natuurlijke bondgenoten gevon
den De Centristen konfereerden 
met de EVP, terwijl de Esquerra 

Republicana pendelde tussen de 
afgescheurde Bntse Labours, 
D'66 en Italiaanse radikalen, zon
der echter hun anker ergens te 
kunnen uitgooien Na gesprek 
bleek echter dat Convergencia en 
Esquerra mekaar vrij dicht bena
deren wat programma betreft 
Onze verdere kontakten met de 
Convergencia zullen daar meer 
klaarheid moeten inbrengen 
Een rondetafelgesprek met de tien 
Catalanen enerzijds en anderzijds 
Coppieters (VU-EVA), N Blaney 
(I Onafh-EVA), Ewing (Sc Nat-
Gaulü, Galuzzi (Komm -It), Boyes 
(Lab-GB), Eisma (D'66-onafhJ, 
Bonde (Deense Volkspartij-Techn 
Koord Fraktie), Jaak Vandemeu

lebroucke (VU-EVA), Castellina 
(PDUP-Techn Koord FrJ, Lucher 
(CSU-EVP) bracht een en ander 
van verwarring aan het licht de 
schakering „links-rechts" wordt 
doorkruist door pro- en anti-EEG, 
en door neutralistische en „blokge-
bonden" opstelling voor Europa 

Brussel of Straatsburg: 
de eeuwige komedie 
De Catalanen hebben meteen 
kunnen begrijpen dat Europa een 
moeilijke weg is, waaraan moet 
getimmerd worden over enge par-
tijfrakties heen Het is trouwens de 
enige weg die komaf kan maken 
met de verroeste denkbeelden 
over de EEG als technokratisch 
exponent van de Europe des Nati
ons 

Kranten hebben er eigenlijk al 
voldoende op gewezen het Parle
ment vindt het welletjes met de 
konstante verhuis, maar kan zelf 
met beslissen over zijn zetel Zelfs 
al mocht het amendement van 
Jaak Vandemeulebroucke aange
nomen zijn, zou alles blijven lijk het 
was, doch het zou een zeer duide
lijke stellingname geweest zijn, die 

de ministerraad wel meteen zou 
gedwongen hebben stelling te ne
men Nu wordt weer eens respijt 
gegeven voor een zaak die ieder
een al lang welletjes begint te 
vinden Het toneel dat mevrouw 
Weiss (Franse Gaullist, 88 jaarO, 
en burgemeester Pflimlin van 
Straatsburg (EVP, ook al 740 ten 
beste gaven, was ongehoord amu
sant Pflimlin vergeleek zelfs de 
parlementairen die maandelijks 
naar Straatsburg afzakten met de 
pelgrims naar Compostella Zoals 
gezegd de EVP stemde in blok te
gen Brussel en Tindemans bleef 
netjes uit de zaal op het moment 
dat over die zaak werd gestemd 

De EVA 
bestaat nu officieel 
Het IS eindelijk zo ver negen 
partijen uit vijf landen tekenden 
officieel het programma van de 
Europese Vrije Alliantie Het wa
ren de Ierse onafhankelijker! (Neil 
Blaney), de Convergencia (Robert 
Ramirez), de Unione di Populo 
Corsu (Lucien Felli), Strollad ar 
Vro (Fanch Klavelly), Elsass-Lo-
theringische Volksbund (Ferdi

nand Mosschenross), de Frysk 
Nasjonale Partj (Roelof Falkena), 
de Partei der Deutschsprachigen 
Belgier (Josef Dnes), de Pays 
Occitan (Femand Lebrat) en de 
Volksunie (Maurice Ck)ppieters) 
De partijbureaus van de Partido 
Nacional Vasco en Plaid Cymru 
hebben besloten nog met te teke
nen, omdat ze eerst nog een paar 
verduidelijkingen willen Met bei
den hebben we voor september 
een afspraak De EVA besloot een 
bureau op te nchten dat minstens 
tweemaandelijks zal bijeenkomen 
Er zal eveneens tweemaandelijks 
een publikatie van de EVA ver
schijnen, en jaarlijks zal een tema-
kongres georgamzeerd worden 
Dit jaar nog zal er over de EVA 
(hopelijk met PNV, Plaid Cymru en 
nog een paar andere partijen) een 
brochure verschijnen Ons kon-
kreet oogpunt een fraktie van 
progressieve regionalisten in het 
Europees Parlement voor 1984' 
Wie een EVA-programma wil be
komen kan dat aanvragen op ons 
sekretanaat, Europees Parlement 
Belliardstraat 97-113, bur 359 te 
1040 Brussel (tel 2342359) 

Herman Verheirstraeten 

LIQUIDEERT 2000 

LUXE ZOMERBROEKEN 

AAN MINI CRISIS PRIJZEN ! 
Alle denkbare maten tot maat 69 of 159 om. bandomtrek ! 
Alle broekenretouches (verkorten enz.) terwijl U wacht en 

even een kopje koffie drinkt... 
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UBOr^NU 

Jeans NU 7 9 5 F 
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p^ m 1500 F 
SUCCES KLEDING MEYERS ""-^isr- ' 
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TEL. 031 •t7.3t.42 A A K I d B L A A K 'aterdag van 
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10 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
1600 Spel zonder Grenzen 
(heruitzJ - 1800 Pierrot - 1805 
Huckleberry-Finn ( ü - 1830 Jes
ter (jeugdfilm) — 1920 Skadar 
een streek in Joegoslavië CdokJ — 
19 45 Nieuws — 2010 Niemand is 
perfekt (O — 2035 Terloops — 
21 20 De vrouw van de zelfmoor
denaar (TV-film) — 22 50 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws - 1532 De lawaai-
papegaai — 16 00 Tennis — 1855 
Bereboot — 1900 Diana Ross in 
koncert (show) — 19 55 Een schit
terend seizoen (TV-film) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Ten voeten uit 
Dave Allen — 22 35 Paarden zon
der baas (dokJ - 2330 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Hier is 
Boomer ( f ) — 1925 Cijfers en 
letters (kwis) — 2000 Nieuws — 
2027 Een duivels plan (film) — 
22^0 Brandpunt - 2245 Wat 
geen oog heeft gezien (dokJ — 
2345 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Cheval mon 
ami (f J — 2025 De 24 uren van 
Francorchamps (reportage) — 
2030 Le capitan (film) - 2220 24 
uren van Francorchamps — 22 25 
Guy Cabay ,pove tiesse" (show) 
— 2305 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Der kuhne 
Schwimmer (toneel) — 2215 
Nieuws — 22 35 Michael Kohihaas 
- der Rebel (film) - 015 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Ein Hahn im 
Korb ( f ) - 2015 Das Urteil (film) 
- 2150 Nieuws - 2155 Das 
aktuelle Sport-Studio - 2310 Bar-
fuss duch die Holle (fJ - 035 
Nieuwa 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Budden-
brooks (fJ - 21 15 Bntish Movie
tone 634 van 28 juli 1941 (dokJ -
21 35 Owen Marshall Strafverteidi-
ger (f J - 22 20 Wie der EIch zur 
Gasmaske kam (satire) — 2250 
Jazzfestival Frankfurt — 2345 
Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws — 1930 Erreurs 
judiciaires (f J — 20 00 La croisiere 
s'amuse (fJ - 21 00 Le rock du 
loup (musical) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 La route 
fleune (operette) - 2230 Mada
me Columbo (f J - 2320 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Les cinq 
dernieres minutes (fJ — 2210 
Bonjour la nuit (vanete) — 2330 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 A la poursuite de I amour 
(f J - 21 30 Festival d'ete (La Hes-
ta) — 2230 Nieuws 

Zondag 

BRT 1 
1000 Euchanstie en zeewijding te 
Blankenberge — 1430 Nieuws 

voor gehoorgestoorden — 1500 
Sesamstraat — 1525 Het paar-
denmeisje (jeugdfilm) — 1830 
Pierroi — 18 35 De Nijl, rivier van 
de farao's (dok) — 18 45 Lacher
tjes — 18 50 De octopus (dok J — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek
end — 2030 Palmerstown USA 
(f J — 2120 Opera en belcanto in 
Oostende — 2240 Nieuws 

NED 1 
19 00 Nieuws — 19 05 Spiegel van 
Azie (dokJ — 20 05 Tema-avond 
werk - 2300 Nieuws 

NED 2 
1530 Nieuws - 1535 Het 46ste 
artiestengala (show) — 16 20 Wat 
een natuur (dokJ — 17 05 Studio 
sport 1 — 18 35 Tl Ta Tovenaar — 
1900 Studio sport 2 - 2 0 0 0 
Nieuws — 2010 Dat is Hollywood 
(dok) — 2040 Humanistisch Ver
bond — 2045 Sibenade (film over 
Sibene) — 2357 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Peggy 
Fleming and Ice Folies (show) — 
21 00 La propnete (film) - 22 25 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Der leben-
de Leichman (toneel) — 2220 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Brot und 
Rosen (portret van een weldadig-
heidsorganizate) — 2015 Leute 
wie du und ich (verhalen) — 21 15 
Nieuws — 21 30 Reportage over 
prins Charles — 22 00 Der eiskalte 
Engel (politiefilm) — 2335 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws — 2015 Kunst sinds 
1939 (de jaren zestig) - 21 00 
Blickpunkt Duitse hulpverlening in 
Nigeria (dokJ — 2145 Kolner 
Treff (tv-spel) 

LUX. 
19 (X) Nieuws — 19 05 Amenkaan-
se dromen (dokJ — 2000 Les 
envahisseurs (SF-fJ - 21 00 Bel 
ordure (film) 

F 1 

1925 Dierenmagazine — 2000 
Nieuws — 20 30 II etait une fois la 
legion (avonturenfilm) — 2215 
Jazz (Johnny Gnffith QuarteO — 
2315 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Jeux sans 
frontieres — 2200 Bonjour Holly
wood (dok) - 2330 Nieuws 

F 3 
21 30 Nieuws — 21 45 Un come-
dien lit un auteur (Roger Vailland) 
— 22 35 Quelque part dans la nuit 
(film) 

Maandag 

BRT 1 
1830 Pierrot — 1835 Maja de bij 
— 1900Ohboyi ( re t romuziek) -
1925 Het Zwin (dokJ - 1945 
Nieuws — 2015 Invasie van de 
insekten(tv-film) — 22 00 Prins van 
Wales troonopvolger (dokJ — 
2225 The kings singers (zingen 
(Engelse madrigalen uit de Renais 
sance) — 2240 Nieuws 

NED 1 
1855 Bereboot - 1900 Heidi 

1925 Tjongetjonge (f) - 1950 
Paper Moon (film) — 2137 
Nieuws — 21 55 Vrouwen in wa
penrok (dok) — 2250 Nieuws — 
22 55 Nieuws voor gehoorgestoor
den 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Woody 
Woodpecker — 1906 Tom Saw
yer en Huckleberry Finn (f) — 
2000 Nieuws - 2027 Mike 
Adams (f) — 21 20 Julio Iglesias 
(show) - 2150 Aktua TV -
2225 Soap (f) - 2320 Nieuws 

RTB 1 
1745 Onerr - 1930 Nieuws — 
1955 La fille au pistolet (film) — 
21 35 Bruxelles et l'art nouveau 
(dok) - 2220 Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Die Damen 
von der Kuste (f) — 21 15 Gesich-
ter Asiens (exploratiefilm) — 22 00 
Melodieën van Heinz Gietz — 
2230 Tagesthemen - 2300 Vin-
diana (film) — 025 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Die Pyrami-
de (kwis) — 2015 Kan de automo
bilist de stijgende kosten blijven 
dragen "̂  (reportage) — 21 00 Heu-
te-Journal — 21 20 Die Fluchtlinie 
(tv-film) - 22 45 Vijf sketches -
2325 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Ich stelle 
mich Inge Meysel — 21 45 Lord 
Peter Wimsey (f) — 22 35 Journal 
1870/71 (Panjs lijdt honger) -
2320 Nieuws 

LUX 
11 45 Air-T-L, uitzending ter gele
genheid van de vakantie — 1900 
Nieuws — 19 45 Les chevaliers du 
ciel (f) — 2010 RTL - les btres -
2015 Medecin d'aujourd'hui (f) — 
21 00 Tanganyka (avonturenfilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens (f) - 2000 
Nieuws - 2030 Gasoil (politie
film) — 22 00 De zon als energie
bron (dok) — 2255 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Rigoletto 
(opera Verdi) - 2225 Balzac (let
terkunde) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Operation Lady Mariene 
(film) — 21 50 Nieuws 

Dinsdag 

[ 28 JULI 1 
BRT 1 
1830 Pierrot — 1835 Sesam
straat — 19 05 Toets (jongerenma
gazine) — 1945 Nieuws - 2010 
Kenny Rogers in concert (show) 
- 21 10 Kosmos (dokJ - 2200 
Bass IS beautiful (koncert) — 
2230 Nieuws 

BRT 2 
2010 Terug naar de bron (dok) -
2035 Dood van een non (film) 

NED 1 
1530 Waar de rode varen groeit 
(dokJ — 1705 D'r kan nog meer 
bij (kinderliedjes) — 1855 Bere
boot — 1905 Gnzzly Adams (fJ 
— 19 55 Graag gehoord (religieuze 
liederen) — 2055 Het ontstaan 
van de wereld (dok) — 2105 
Intermezzo — 21 15 Het woord 
des kruises — 21 37 Nieuws — 

21 55 Muziek voor saxofoon (dokJ 
- 2245 Nieuws - 2250 Nieuws 
voor gehoorgestoorden 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Zo vader, 
zo zoon (kwis) — 19 25 Kerkepad 
'81 - 2000 Nieuws - 2027 De 
familie Bellamy (f J - 21 20 SpeeI's 
met licht klassiek — 22 20 Charles 
en Diana (portreO — 2310 Tien 
woorden (meditatie) — 2325 
Nieuws 

RTB 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 1955 
Cine-tilt (kwis) — 2035 Les fau-
cheurs de marguentes ( f ) — 21 30 
Variétés (show) — 22 25 Nieuws 
en weerbericht 

ARD 
2015 Benchten uit Engeland — 
21 00 Report (reportages) — 
21 45 Dallas ( f ) - 22 30 Tagesthe
men — 2300 Ein kleines Lied auf 
allen Wegen (show) — 000 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Zum Fruh-
stuck zwei Manner (toneel) — 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Je 
fruher desto besser (reportage) 
— 22 05 Sterben vor Liebe (film) 
— 2350 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Haben (to
neel) - 2200 Geschichte der 
Reichswehr und Wehrmacht — 
2300 Zomerjazz — 000 Nieuws 

LUX. 
1945 Les chevaliers du ciel (f J — 
2015 Le prisonnier (fJ - 21 00 
Les Pansiennes (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens ( f ) - 2000 
Nieuws — 2030 Anthelme Collet 
(fJ — 21 25 Un pnnce de notre 
temps (dok J — 22 25 Les Frangais 
et le changement (dokJ — 2320 
Nieuws 

A 2 
1920 Gewestelijke aktualite 
19 45 La commode (speD -
Nieuws — 2035 Les proc 
[doges (film en debat over \ 
r- 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heure 
— 2030 Malaya (avontui 
— 2200 Nieuws 

Woensd 
29 Jl 

BRT 1 
1045 Huwelijk van p m s 
met lady Diana (reporte 
1700 Axel Nort ( f ) - 17 
koop (kort filmpje) — 18 i 
klem kleutertje - 1815 Pi 
1820 Harold Lloyd (stomi 

Z A T E R D A G — A n g i e D ick inson is t e rug o p he t 
s c h e r m D e aant rekkh jke pol i t ie-agente uit „Se rgean t 
Pepper " is onde r tussen w a t oude r g e w o r d e n Ang ie 
spee l t in De vrouw van de zelfmoordenaar Diana, d e 
e c h t g e n o t e van p ro fesso r Ha rnng ton e n d e m o e d e r van 
d e 13-jange M a r e D e p ro fesso r k o n tegens lag in zi jn 
car r iè re met v e r w e r k e n en p leegde ze l fmoo rd D e z o o n 
M a r e IS e r van ove r tu igd da t z i jn m o e d e r d e oorzaak is 
v a n zi jn v a d e r s ze l fmoo rd D e o m g e v i n g keer t z ich af 
van he t ge te is te rde gez in Diana m o e t p robe ren haar 
z o o n o p n i e u w v o o r z ich te w i n n e n en s a m e n m o e t e n zi j 
he t d a n o p n e m e n t egen d e o m g e v i n g (BRT) — Een 
van d e n j ks te en m e e s t b e g e e r d e v r o u w e n in de 
Showbus iness , zangeres Diana Ross, die van s loppen-
k ind o p k l o m to t w a t zi j nu is, is de s te r in een 1 uur 
d u r e n d e w e r v e l e n d e s h o w o p N e d 1 (Tros) — Een 
schitterend seizoen (A sh in ing season) is e e n aangri j 
p e n d e TV- f i lm gebasee rd o p w a a r g e b e u r d e fe i ten D e 
be lo f tevo l le at leet J o h n Baker w o r d t he t s lachto f fe r van 
e e n ongenees l i j ke z iek te Z i j n w e r e l d s to r t in Hi j gee f t 
z ich ech te r met g e w o n n e n — D e T r o s sluit z 'n 
a v o n d p r o g r a m m a af m e t e e n merkwaa rd ige d o k u m e n -
taire ove r paarden in het w i ld (Paarden zonder baas) — 
K R O ( N e d 2)ze t o o k een f i lm o p he t p r o g r a m m a de 
z w a r t e komed ie Een duivels plan (Someth ing fo r every 
body ) van Haro ld Pnnce (1970) — D e Engelse ak tnce 
Ange la Lansbury , de k le indochter van d e be faamde La-
bour le ider G e o r g e Lansbury , is in deze f i lm te z ien in 
een van haar mees t kur ieuze f i lmrol len als d e ve rpau 
p e r d e O o s t e n n j k s e v e r w e d u w d e grav in Her the v o n 
Orns te in Z i j w o o n t m e t haar t w e e k inderen in he t jacht
huis van he t dome in omda t zi j he t kastee l met meer kan 
o n d e r h o u d e n O p e e n d a g d n n g t een avontuner , een 
v o l k o m e n amore le , b iseksuele e n cha rman te j ongeman 
(Michae l Y o r k ) haar domein , haar gez in en haar leven 
b innen 

Z O N D A G (25 juli) — A l eeuwen lang w o r d e n er 
g r u w e l d a d e n ver te ld ove r d e „m isdaden" van reusacht i 
ge ach ta rmige mons te rs J a c q u e s Cous teau en zi jn 
p loeg g ingen o p zoek naar d e waarhe id ove r de 
oc topus , bu i ten het wa t e r e e n leli jke v leesk lomp, maar in 
he t w a t e r een elegant, s c h u w en totaal ongevaar l i jk dier 
(De Octopus - BRT) — D e 1 s te tema-avond van de 
V a r a die g e w i j d w a s aan „Taboes" en w a a r v o o r Johan 
An th ie rens aange t rokken w e r d , m a g als ges laagd be
s c h o u w d w o r d e n D e V a r a gaat in deze l fde r icht ing ver
de r V a n a v o n d is de hele a v o n d g e w i j d aan het t ema 
„ W e r k " D e avnd w o r d t ingezet me t d e p roduk t ie „ D e 
Herku is " van he t V laamse Kol lekt ief „ Internat ionale 
N i e u w e S c è n e " D e p roduk t ie d ie speel t in een c i rcus
ten t zal bij men ige ki jker verb i js te r ing w e k k e n d o o r „de 
v o r m w a a n n e e n g r o e p komed ian ten , jong leurs en 
voddeba len een verhaal ver te l len ove r miser ie v roeger 
en n u ' Gas t C e e s Schel l ing, voorz i t te r van de V a k b o n d 
van de Voed ingsn i j ve rhe id ( N e d 1) — O p N e d 2 b reng t 
d e V P R O onder tussen het 3 uur du rende Russ ische 
f i lmepos Sibenade van And re i M icha l kov Kon ts ja lowsk i 
(1979) d ie in C a n n e s en Ber l i jn de aandacht t rok D e fi lm 

sche ts t d e gesch ieden is van ee 
tussen he t beg in van deze eeuw 

M A A N D A G (26juii) - BRT 
de re t ro -mode en b reng t Oh Boy' 
p rog ramma 's w a a n n hedendaagse 
ressen suksessen uit de jaren vi j f t i 
t jes d ie er v a n a v o n d in z i t ten Roe 
D ix iemand r o c k . Baby B lue , fie bc 
A lv in S tandus t — Invasie van i 
b e k l e m m e n d e science-f ict ionf i lm di 
en ige ve ron t rus t ing w e k t daar i 
w o r d e n da t die f ikt ie met z o erg fik1 
O c e a a n o n t d e k t de kapi te in van eei 
o n b e k e n d e insek tensoor t de ladii 
hee f t Er heers t een bek lemmende 
d e bemann ings leden D e gevaarlij l 
vu ld igen z ich onvoors te lbaar snel I 
r en als d e hele v rach t opgepeuze ld 
onhoudbaar , de bemann ing staat i 
mu i ten Uiteindel i jk w o r d e n er twei 
d e n d ie wi l len afdalen in het ruim c 
ren naar b o v e n t e halen In Genevi 
d ie ren t e ident i f iceren Er bestaat g 
d ingsmidde l t egen (BRT) — V o o 
behaa lde Ta tum O'Neal , d e d o c h t 
e e n O s c a r v o o r d e rol van Addie, 
Paper Moon van Peter Bogdanov 
Haar vader Ryan spee lde hierin d e 
van e e n beroepsop l i ch te r M o s e s 

D I N S D A G (28 juh) - In 7 
magazine, zi t d e eers te van een rei 
te ld uit me t een v e r b o r g e n kamera 
D e a f levenng van v a n a v o n d gaat ( 
kant ie (BRT 1) — Kenny Rogers is 
een s h o w van 1 uur lang — BRT 
Neder landse f i lm Dood van een nc 
Pierre D r o u o t (1975) naar de ror 
seels He t is het verhaal van een 
j onge v r o u w D e make rs van de 
dee ls het or ig inele gegeven , maar 
b e s c h o u w i n g e n v o o r een deel wee 
s lot in meer onge lov ige r icht ing De 
ove r d e g o e d e prestat ies van Nel 
Jos ine van Da lsum die een merk 
spee l t W a a r o v e r gaat het Sabine 
ar is tokra t isch gez in raakt ver lamd 
v e r d e r e leven in een ro lstoel door 
en ZIJ be loo f t dat, wannee r G o d ha 
het k loos ter zal t reden Tegen lede 
nees t zi j Z i j ve rgee t haar bel( 
ve rhoud ing me t Jor is-niet zonder c 
w o r d t d o o d g e b o r e n Haar broer si 
e v e n e e n s o m het leven In al deze 
ZIJ de wraak van G o d Zi j t reedt al 

W O E N S D A G (29juli)-
pnns Char les van Wales , die ooi t K 
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m TV-programma's 
11 

ïlijke aktualiteiten. — 
lode (spel). - 20.00 
1.35 Les proces des 
debat over Venetië). 

de 20 heures (spel), 
aya (avonturenfilm). 

^nsdag 
29 JULI 

k van pnns Charles 
ana (reportage). — 
3rt (f.). - 17.50 Aan-
Tipje). - 18.00 Klein, 
3. - 18.15 Pierrot -
Lloyd (stomme film). 

- 18.45 Popeye. - 18.50 Chips 
(f). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Arnold (f) . - 20.40 HuweWjW prins 
Charles met lady Diana (samenvat
tende reportage). — 21.05 Spel 
zonder grenzen). — 22.25 Puur 
kuituur... over derden (Pu Yi, de 
laatste keizer van China). — 23.05 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Mist over San Francisco 
(thriller). — 21.20 De mondelinge 
geschiedenis van de Gentse tex
tielarbeiders (dok.). 

NED. 1 

15.30 Bolke de beer (fJ. - 15.40 
Kleine Isar (f.). - 15.50 Vis, zo zal 
je maar genoemd worden (fJ. — 
16.15 Pommetje Horlepiep. — 
16.40 Peter Ramsay, de dierendok
ter. — 18.45 Toeristische tips. — 
18.55 Berepoot - 19.00 Van ge
west tot gewest — 19.50 Suez 
1956 (TV-spel). - 21.20 Alfred 
Brendel speelt.. (Schubert). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 De Ierse 
kwestie (dok.). — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 De school
krant (f) . - 19.25 Kenmerk ünfo). 
- 2000 Nieuws. - 20.27 Socute-
ra (info). — 20.32 Countdown. -
21.25 Magnum (f). - 22.00 Info 
Special. — 22.35 De advokaten (f). 
- 23.08 Nieuws. 

RTB 1 
10.45 Huwelijk kroonprins Charles 
en lady Diana Spencer. — 19.00 
Waalse gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.30 Nieuws. - 20.05 Noorwe
gen: vissers en Lappen (dok.). — 
21.05 Jeux sans frontières. 

ARD 
21.00 Die Abfahrer (tv-film). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Automaga
zine. — 20.15 Aktualiteitenmagazi-
ne. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.20 Die Füchse (f.). - 22.15 
„Verpakte" informatie in de pers. 
- 23.00 Mulligans Rückkehr (tv-
spel). — 0.45 Nieuws. 

l i s van een S iber isch do rp j e 
ieze eeuw en de ja ren zest ig. 

juli) — BRT d o e t lust ig m e e me t 
gt Oh Boy! e e n reeks muzikale 
ïdendaagse zangers en zange-
3 jaren vi j f t ig b rengen . N u m m e r -

z i t ten: Roch a round the c lock ; 
B lue; fie bop-a-lula e.a. M e t o.a. 
/•asie van de insekten is een 
Fictionfilm d ie doe t nadenken en 
rekt daar ge rus t g e z e g d kan 
(t z o erg f ikt ief is... In de Indische 
itein van een ca rgosch ip dat een 
or t de lading graan vern ie t igd 
k lemmende ongerus the id onde r 
)e gevaar l i jke d ie ren ve rmen ig -
i lbaar snel. En w a t zal er gebeu-
pgepeuzeld is. D e si tuat ie w o r d t 
n ing staat o p het pun t t e gaan 
d e n er t w e e vr i jwi l l igers gevon -
1 het ruim o m enke le eksempla-
1. In Geneve slaagt m e n er in d e 
Er bestaat geen a f d o e n d bestr i j -
^ D — V o o r haar ee rs te f i lmrol 
il, d e doch te r van Ryan O'Neal 
van Addle, he t meis je In d e f i lm 
• Bogdanov ich (1973 — zw.w.) 
ie hierin d e andere hoo fd ro l , die 
ter M o s e s Pray A v r o - N e d 1). 

uID — In Toets, e e n jongeren-
van een reeks f i lms, samenges-
j e n kamera gemaak te opnamen , 
v o n d gaat o v e r j onge ren en va-
7y Rogers is te gast o p BRT 1 in 
ng — BRT 2 draai t de Belg lsch-
' van een non van Paul Col le t en 
l aa r de roman van Mar ia Ros-
al van een aan G o d tw i j fe lende 
srs van de f i lm vo lgden g ro ten 
even, maar l ieten d e teo log ische 
en deel w e g en ve rande rden het 
r ichting. D e kr i t iek w a s unaniem 

ies van Nell ie Ros iers en voora l 
3 een merkwaard ige s te r f scène 
het : Sabine, een doch te r uit een 
k t ver lamd. Z i j v rees t dat zij haar 
j ls toel door zal m o e t e n b rengen 
eer G o d haar laat genezen, zij in 
Tegen ieders ve rwach t i ngen ge-
: haar be lo f te en begint een 
iet zonder gevo lgen. Haar k indje 
aar broer sneuve l t en J o n s k o m t 
X In al deze gebeur ten issen ziet 
Zij t reedt a lsnog in het klooster... 

[29 juli) — Vandaag t r o u w t dus 
s, die ooit Kon ing Char les III van 

Engeland h o o p t te w o r d e n . D e hele gebeur ten is w o r d t 
aan de man geb rach t als „sprook jeshuwel i j k " . Sp rook 
j es g e b e u r e n niet e c h t W a t hier gebeu r t is ech te r tragi
s c h e realiteit anno 1981 (op alle zenders ) — BRT 2 
spee l t de thri l ler Mist over San Francisco (Fog ove r 
Fr isco - z w / w ) van Wi l l iam Dieter le (1934), me t Be t te 
Davis , Lyie T a l b o t Marga re t L indsay. Een nogal roeke
loos meis je raakt b e t r o k k e n bij een jeugdbende . Haar 
zus te r p robee r t haar te heipen... Ve ron i ca zet zijn 
in fo rmat ieve reeks v o o r t ove r de techn ische on tw i kke 
l ingen o p het geb ied van radio en T V ( D e G r o t e Ve rwa r 
r ing — N e d II) 

D O N D E R D A G C30 JUID - in hoeve r re z iek ten 
d e were ld le iders bij hun karak te r en bij hun besl iss ingen 
beïnv loed hebben , en ve rde r d o o r d e n k e n d , in hoeve r re 
d ie z iek ten besl iss ingen beïnv loed h e b b e n d ie ons 
be t ro f fen , w o r d t nagegaan in de 3-delige reeks Onze 
zieke heersers ( C e s maladies qui nous gouvernen t ) , 
w a a r v a n d e BRT 1 v a n a v o n d de 1ste u i t zend t (Cham
berlain, Daladler, Gamel in , Mussol in i , Hit ler) — D e K R O 
ze t een merkwaard ige dokumen ta i re o p het s c h e r m : 
Vlinders, e e n Neder lands-Engelse produk t ie , me t n o g 
nooi t ee rde r gemaak te opnamen , die het ene rve rende 
leven van d e v l inder t o o n t — Volwassenen ( G r o w n 
ups) is e e n zorgvu ld ig gemaak te Engelse TV-komed ie . 
He t gaat ove r e e n pas g e t r o u w d al ledaags stel , D ick en 
Mandy . Z e zi jn dolbl i j m e t hun eers te won ing . Z i j leven 
van d e l iefde. Er Is ech te r een s to rend e lement : M a n d y ' s 
eenzame, onaant rekke l i j ke o u d e r e zus k o m t te pas en 
te onpas bij het j onge paar b innenval len. En wannee r zij 
eenmaal b innen is, neemt zij de leiding in handen. He t 
bli j ft ech te r niet bij ongepas te bezoekjes... (Va ra - N e d 
2). 

V R I J D A G (31 juli) — BRT 1 p rezen teer t een fi lm 
d ie beter o p d e w o e n s d a g w a r e geplaats t : Elvira 
Madigan. Een hype r roman t i sche f i lm over een jonge 
adel l i jke lui tenant d ie deser tee r t en v lucht me t een ze
vent ien jar ig koorddanseres je . Hoe roman t i sch ! He t 
loopt ech te r t rag isch af. M e t deze f i lm t ro f de j onge 
Z w e e d s e f i lmer B o W i d e r b e r g vo lop d e roos . Tegen de 
toen hee rsende m o d e in d u r f d e hij het aan o m deze 
romant i sche p ren t te maken . Het verhaal en de s feervo l 
le fo togra f ie sp raken inder t i jd (1967) voora l j onge 
mensen aan. W i j w o r d e n t e g e n w o o r d i g zwaar be laden 
m e t dokumen ta i res ove r d ieren. BRT 2 b reng t een ui tge
bre ide Aust ra l i sche dokumen ta i re ove r het wonder l i j ke 
leven van de b i jen (De wonderlijke bij). Toch alt i jd inte
ressant o m zien hoe de bi jen hun were ld je organ izeren. 
— D e f i lm De dood van Randy Webster (The kill ing of 
Randy W e b s t e r ) is een t rag isch real ist ische fi lm van 
S a m W a n a m a k e r (1979) naar een waar gebeu rd feit. D e 
j onge Randy W e b s t e r w e r d d o o r de polit ie d o o d 
gescho ten . Ui t ze l fverded ig ing luidt het of f ic iële vers lag. 
D e vader van Randy ge loo f t ech te r niet dat zijn zoon 
een gevaar zou hebben b e t e k e n d voo r de polit ie. Hij 
gaat op zoek naar ge tu igen en p robee r t de gebeur ten is 
sen van d ie nood lo t t ige a v o n d te achterhalen. Hij komt 
to t onts te l lende vastste l l ingen ove r de manier hoe d e 
poli t ie te w e r k gaat. . ( N C R V - N e d 1). 

D 3 
20.15 Gesprekken en ontmoetin
gen. — 21.45 Winnaressen van de 
Olympische Spelen, Gunhild Hoff-
meister (DDR) en Heide Ecker-
Rosendahl, vertellen. - 22.30 Die 
gnadenlosen Vier (western) — 
23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Les chevaliers du ciel (f.). — 
20.15 Hit-parade. - 21.00 Idylle 
Royale a Monte-Carlo (musical). 

F 1 
18.20 La dernière avonture des 
Lapons (dok.) — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Suspens 
( f ) . - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Talou. — 22.00 La liberie de la 
presse a 100 ans (dok). — 22.55 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Internatio
naal circusfestival Monte-CarIo 80. 
— 21 40 Frangois Péner (show) — 
22.40 De mooiste kastelen van 
Frankrijk, (dok). - 23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel. 
— 20.30 Les noces rouges (film). 
— 22.00 Nieuws. — 22.20 Prélude 
a la nuit 

Donderdag 

BRT 1 
18.30 Pierrot — 19.35 Rondomons 
(Jeugdmagazine). — 19.05 In de 
netkraag van Donana (dok.) — 
19.45 Nieuws — 2010 Met zicht 
op zee Zomerpraatshow. — 21.00 
Onze zieke heersers, (dok. over 
Chamberlain, Gamelin, Mussolini. 
Hitler). — 21.55 Familiegeheimpjes 
(f). - 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 150 jaar Belgen (dok). — 
20.55 Folk Specials (de Italiaanse 
groep Havadia). — 21 55 Scenario
schrijven in Hollywood (dok) 

NED 1 
15.30 Bolke de Beer (O. - 15.40 
Lucy en Mr. Mooney (f). — 16.05 
Emil en het varkentje (jeugdfilm) 
- 18.55 Bereboot - 1900 De 
Flintstones. — 19.25 Galactica 
(SF-f). - 20.15 Vlinders (dok). -
21.05 Hallo, daar ben ik weer (f). — 
21.37 Nieuws. — 21 55 Cosmos 
(dok). - 22.50 Nieuws 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Circus (f) 
— 19.25 Zeker weten (gesprek
ken). - 2000 Nieuws - 2027 
Vreemde vogels (f). - 20 52 Ach
ter het nieuws. — 21.30 Teater 
thuis (toneel). — 2310 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws. - 19.55 
De vernielde kust (milieudok). — 
20.25 Le guèpard (film). - 23.15 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die Fern-
seh-Diskussion — 2100 Verste-
hen sie Spass ' (verborgen came
ra). — 21.30 Tagesthemen — 
23.00 Portret van Peter Schat 
(komponisO. — 0.10 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws. - 1930 Der Nach-
ste bitte (toneel) — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Die rebellischen 
Alten (reportage) — 22.05 Der 
dreifache Tod der dritten Figur 
(TV-spel). - 23.35 Nieuws 

D3 
20.00 Nieuws. — 2015 Der Mann, 
der die Frauen liebte (film). — 
22.10 Lieder im Park. - 22.55 
Babyion Berlin - Ninive New York 
(literatuur). — 23.40 Nieuws. 

LUXEMBURG 

19.45 Les chevaliers du ciel (f). — 
20.15 Super-Jaimie (f). - 21.00 
Carre de dames pour un as (film). 

F1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Suspens (f). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Anthelme Collet 
(f). — 21 30 Des volontaires aux 
mains nues (reportage) — 22.30 
Le jeune cinéma frangais du court 
métrage — 22.55 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier (Variété). — 23.30 
Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 2030 Chacal (tnller). - 22.45 
Nieuws. — 23.05 Agenda 3. 

Vrijdag 

BRT 1 
1830 Knikkie (f.). - 18.45 Klem, 
klem kleutertje — 19.00 Popeye. 
— 19.07 Uitzending door derden 
(KTRO) - 19.45 Nieuws - 20.15 
Elvira Madigan (film) - 21 40 De 
mens en zijn muziek (dok.). — 
22.35 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Wij, Heren van Zichem (fJ. 
— 21 10 De wonderlijke bij (dok.). 
— 22.00 Randmuziek (Musica Li
bera Antverpiae). 

NED 1 
18 55 Bereboot ( f ) - 19 00 Wollis 
wereld (fJ. — 1905 Lucy en Mr 
Mooney ( f ) . - 1930 De dieren 
van India (dok.). — 19 55 De dood 
van Randy Webster (tv-film). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 De familie 
Bellamy ( f ) - 22 45 Tot besluit -
2255 Humanistisch Vert>ond — 
23.30 Nieuws. 

NED 2 
1857 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (fJ. - 19.05 De Dukes 
uit Hazzard (fJ. - 2000 Nieuws 
- 20.27 Dallas (fJ. - 21.15 Super-

bike 1981 (motorsport). - 22.20 
Aktueel en informatief. — 2305 
Gier en Anjelier (f.). — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55Le 
francophone d'or (kwis). — 20.05 
Slagen in Quebec (reportage). — 
21.00 L'Enclos (film) - 22.30 
Nieuws 

ARD 

20.00 Nieuws. - 2015 Der Maul-
korb (film) - 21.45 Unter Deut-
schen Dachern (info) - 2230 
Bencht uit Bonn. — 23 00 Gesund-
heid (tv-spel). — 0.25 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. - 20.15 Der Alte (f.) — 
2115 Das Beste vom Hoeker oder 
es bleibt schwierig (vanété) — 
22.00 Heute-joumal. - 22.20 Kultu-
reel magazine. — 22.50 Sport am 
Freitag. — 23.20 Kein Rauch ohne 
Feuer (film) — 1 15 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Leonard 
Bernstein in Harvard (koncerü. — 
21.55 Gesprek met de schnjfster 
Irmgard Keun — 2255 Nieuws 

LUX. 
19.00 Nieuws — 19 45 Les cheva
liers du ciel (fJ. - 2015 Le Saint 
(f J. — 21.00 Pour qui sonne le glas 
(film). 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19.45 Suspens (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 2030 Mort oü vif (to
neel) — 22.20 In de schaduw van 
moskeeën en kloosters (dok.). — 
22.50 Nieuws 

A 2 
19.20 Nieuws — 20 00 Arcole oü la 
terre promise ( f ) — 2055 Apos
trophes. — 2200 Le Trouvére 
(opera van Verdi). — 2310 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20 30 Reportage van de vrijdag
avond — 21 30 Les peupliers de la 
pretentaine ( f ) — 22.25 Nieuws. 

Pla D e g e r m a r k en T h o m m y 
B e r g g r e n in de b e k e n d e s c è n e 
uit E lv i ra M a d i g a n , d e romant i 
sche fi lm me t t rag ische a f loop 
van B o W i d e r b e r g (1967). 
(Vr i jdag, B R T 1 , 20 u. 15) 
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Uff Kritisch bel<eken 

Wandeling door 'n nabij verleden... 

Affiches uit de „Belle Epoque I I" 
Als u toch in Antwerpen 
bent voor de grandioze 
Gustave van de Woestij-
ne retrospektieve in het 
Museum voor Schone 
Kunsten (nog tot 13 sep
tember), dan moet u ook 
eens langs de stedelijke 
feestzaal aan de Meir. 
Daar gaat tot 6 septem
ber de tentoonstelling Af
fiches Belle Epoque II. 
Ais u de miezerige wijze 
van ophanging en pre-
zentatie te buiten laat en 
het feit dat er geen echte 
catalogus voorhanden is, 
dan is deze expositie van 
een 300-tal oude affiches 
uit de kollekties van het 
Vleeshuis als zomerwan-
deling best te genieten. 

Verhalen uit de „goede tijd" 
Dat er tussen kunst en reklame 
meer dan oppervlakkige raaklij 
nen bestaan, is inmiddels een vr j 
algemeen aanvaard feit. Beid 
zijn kommunikatieve media, vei 
onderstellen een flinke dosis oo 
spronkelijke kreativiteit en vertel 
ken vaak elkaar benaderende as 
pekten van de tijdsgeest, voon I 
dan op konsumptief en vormelijk 
estetisch gebied. De huidige ter 
toonstelling is daar een treffend 
getuigenis van. Opmerkelijk zij 
in de eerste plaats de voornaan 
ste affichetema's, die inderdaa i 
de scfione sluier oplichten va 
een aantal verbruikers- en genot 
verzuchtingen van onze vooroi 
ders tijdens de eeuv^/wende: d 
luister van de casino's, de (na de 
eerste olympiade van 1896) 
triomftocht van de sport, het op
komende luxe-toerisme, de spec
taculaire Amerika-vaarten, de uit
bouw van de drankindustrie, de 
glitter van teater en kabaret, enz. 
Meteen krijgen we dan ook een 
eenzijdig florissante kijk op de 
sociale struktuur van de zoge
zegd goede, oude t i jd: geen 
spoortje van het heersende 
stadspauperisme, de ellende van 
de industriële revolutie, de uitbar
stingen van de arbeidersbewe
gingen... maar integendeel niets 
dan de glamour en de vervoerin
gen die het merkantiele sukses 
bieden kan. Typisch is trouwens 
dat in bijna alle affiches, voor wat 
produkt ook, het de vrouwelijke 
charme is die als vehikel van de 
verleidingskracht aangewend 
wordt, als het ware eterisch soms 
geïdealizeerd, maar evengoed 
ook brutaal en dom (zoals we dat 
nok vandaag nog gewend zijn, 

Henri Meunier, 1899, van toen Sunlight nog Stariight was. 

neem bij voorbeeld maar de sek-
tor van autotoebehoren). En uiter
aard gaat het in de belle-époque-
affiches dan steeds om de licha
melijke elegantie van een bevoor
rechte dame uit de meer begoe-
de bourgeoisie. Als in deze 
affiches al eens „gewone" men
sen aan bod komen, dan spelen 
zij hooguit de rol van gedulde, min 
of meer folkloristische toeschou

wer, om met verbazing naar een 
oceaanstomer van de Red Star 
Line te kijken, om maar één voor
beeld te citeren. 

Toch ook kunst 

De hedendaagse reklame-in-
dustne durft zich nogal wat pre
tenties aanmeten. Zo zouden zo
wat alle strekkingen in de plasti
sche kunst uit de laatste drie 

decennia in de kreatieve labo's 
van de drie of vier grote interna
tionals van Madison Avenue ge
boren zijn. Op louter technisch 
gebied is dat misschien niet eens 
onwaar, maar kunst is wel iets 
meer dan louter kunde, hoe geso
fistikeerd die ook is, of hoe krea-
tief ook. Zo dankt de affiche
kunst van het vorige fin-de-siècle 
zijn enorme „impact" ongetwijfeld 
aan de uitvinding van een tech
nisch nog ambachtelijk en dus 
artistiek aanvaardbaar drukpro-
cédé, dat net niet binnen de bana
liteit en de massa-produktie van 
een louter industrieprodukt viel. In 
1796 al had Aloys Senefelder te 
München de litografie uitgevon
den, die in de vorige eeuw een 
steeds grotere bijval genoot (een 
hoekje werd in de tentoonstelling 
dan ook ingeruimd voor een vi
suele toelichting over deze druk
techniek). De kunstenaars waren 
meteen van de beperkingen van 
de gravure (kleur en formaat) 
bevrijd en dat opende toen eufo
rische perspektieven. 
De grafische kunstenaar werd 
met vlag en wimpel de jonge 
reklame binnengesieurd en vond 
het nog lukratlef prettig ook. In 
het begin van deze eeuw zouden 
meer industriële druktechnieken 
de litografie gaan verdringen Czij 
wordt nu enkel nog als artistiek 
medium gebruikt en wordt zelfs 
daar al eens door de foto-offset in 
diskrediet gebracht). Maar het 
verblijf van de vrije kunstenaar in 
de wereld van de ontluikende 
reklame was er des te mooier om. 
De huidige tentoonstelling is er 
een kleurrijke getuige van, met 
een aantal echte hoogtepunten 
zelfs: natuurlijk de onnavolgbare 
reeks van de jammer genoeg 
veelal reeks bekende Toulouse-
Lautrec-lito's en de prachtige Sa
rah Bernhardt-serie van groot
meester Mucha, maar verder ook 
pareltjes van Evenepoel, Meunier, 
Ensor en vooral Steinlen. De Ju
gendstil en de art nouveau zijn de 
stijldominanten in deze expositie 
maar belangrijk en onthullend is 
het toch te zien hoe Mucha b.v. 
de geposeerde fotografie in zijn 
vormgeving betrekt en hoe in een 
anonieme Italiaanse affiche voor 
een scheepvaartlijn reeds recht
streeks naar het futurisme ver
wezen wordt. Kortom, een we
reldschokkende tentoonstelling is 
Affiches Belle Epoque II geens
zins, maar zij is een beslist aange
naam divertimento waarin leerrijk 
kan genoten worden van een 
voor de voorbije eeuwwende ty
perende pseudo-kunst. 

NIc Van Bruggen 
Affiches Belle Epoque II, 
Stedelijke Feestzaal, 
Meir, Antwerpen, 
tot 6 september. 

Pebbles terug 
W e schrijven 1964, op de jaar
markt te fHoboken. Met hun vieren 
besluiten de Antwerpse „Pebbles" 
muziek te maken in de opkomen
de beat-stijl. Studie en werk wer
den prompt aan de kant gezet en 
dankzij veel zelfkritiek en doordrij
ven wordt een eerste repertoire 
ingestudeerd. Het zaaltje van een 
plaatselijk café zit elke week vol, 
andere zalen volgen. Hoboken 
wordt snel een popcentrum waar 
bekende groepen optraden. 
De Pebbles werden een naam, en 

gevraagd om zelfs in Brussel te 
gaan optreden. Een toer door Ne
derland volgt: Amsterdam, 
Utrecht... Jan Meeussen brengt 
het voor mekaar dat de Ameri
kaan Norman Petty, de ex-Buddy-
Holly-producer, met hen „Love me 
again" opneemt. De eerste plaat 
wordt goed ontvangen, en in '65 
winnen de Pebbles tegen dertig 
andere groepen de „Gouden gi
taar". Er komt een tweede plaat en 
Louis van Rijmenan stuurt de 
groep naar de Parijse TV-studio's! 

Louis de Vries van het „Pannen-
huis", die de Zombies, Pink Floyd 
en ook Lionel Hampton laat over
komen wordt hun manager. En 
„You better believe it" wordt de 
aanloop tot een reeks singelhits 
tot einde zestig. 
Die nu dank zij Marcel Heymans 
op een MFP-plaat werden verza
meld, op nr. 4M032-64275). Num
mers als „Get around", het prachti
ge „Seven horses in the sky", 

„Mackintosh" (in produktie van de 
Los Bravos-manager) en ook „In
credible George", waardoor ze 
een felicitatie-telegram krijgen van 
Beatle George Harrison. En dan 

het Bilzentestival, voor veertien
duizend man, de Starclub te Ham
burg en de Olympia te Parijs, net 
voor Jimmy Hendrix: ze werden 
bij de groten gerekend! Een 
Spaanse toer als gevolg van de 
hitnotering. Miei Gielen wordt ver
vangen door Axel van Duin. Een 
kontrakt met de Beatle-firma „Ap
ple" gaat niet door en even later 
kennen de Pebbles hun laatste 

'hoogtepunt: de First POP-event te 
Deurne, naast de Nice, Yes, Col-
losseum en Fleetwood Mac. 
Drummer Cel en orgelist Luc ver
lieten de groep, en ondanks fijne 
singelhitjes als „Down at kiki". 

„Suzy, Jane and Phil" en de festi
vals van Montreux en Palermo 
kunnen ze het vroegere sukses 
niet meer evenaren. 
In '70 gaan ze uit elkaar en als res-
pektievelijk TRINITY (Bob, Fred en 
zangeres Sofie) en DREAM EX
PRESS (Luk met de Hollandse 
Hearts of Soul) scoren zè op de 
hitladder 
En dan komt de re t rc . l 980...De 
Pebbles steken de koppen weer 
bij mekaar, toeren door Vlaande
ren en zijn op Mallemunt Momen
teel werken ze met nieuw mate
riaal aan een nieuwe Pebbles-el-
pee. Sergius 
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Tour vol eerherstel 
Bernard Hinault heeft zijn derde „Tour" gewonnen. De Bretoen zal 

het daar wel niet bij laten. Zonder wonderbare ontwikkelingen 
evenaart hij het rekord van Anquetil en Merckx die elk vijfmaal 
triomfeerden. Hinault bezit bovendien genoeg inhoud, karakter en 
verstand om absoluut rekordhouder te worden. Alhoewel er in drie 
jaar veel kan veranderen. Hinault is de kampioen van het berekend 
brio. Wij slaan hem hoger aan dan Jacques Anquetil. Wij schatten hem 
evenwel niet zo hoog als Eddy Merckx. 

Anquetil weerde elk risico uit 
zijn rijwijze. Hij w/on de Tour in de 
tijdritten. Op het vlakke en In het 
hooggebergte reed hij louter de
fensief. De Normandiër bracht de 
nnassa nooit in beroering. Hij was 
een boekhouder op de fiets. 
Merckx was het tegenovergestel
de. Hij had liefst elke rit gewonnen. 
Zijn strijdlust was mateloos, zijn 
energie onuitputtelijk. Hij schuwde 
nooit de strijd en werd bijgevolg 
ook een paar keer zwaar versla
gen (o.a. door Ocana en Theve-
net). 

Hinault beweegt zich tussen 
beide uitersten. Hij is de kampioen 
van de planning. In de tijdritten 
haalt hij onveranderlijk krachtig uit. 
In de vlakke ritten rijdt hij erg 
attent. Hij kontroleert het gebeu
ren en vreest geen inspanning 
wanneer de omstandigheden hem 
daartoe verplichten. In het geberg
te is hij even sterk als de beste 
klimmers. Wanneer hij al eens in 
moeilijkheden verkeert weet hij dit 
behendig te verstoppen. Zijn men
taal front is gestaald. Bovendien 
slaat hij nadien meestal dubbel 
hard toe. Nadat hij op L'AIpe 
d'Huez de grote Nederlandse re
velatie Peter Winnen had moeten 
laten gaan, won hij daags nadien 
met verpletterend overwicht in Le 
Pleynet Iedereen had toen begre
pen. 

Om al die redenen geloven wij 
dat Hinault een indrukwekkend 
palmares zal samenfietsen. Hij 
kiest zijn wedstrijden. Hij doseert 
zijn inspanningen. Hij regeert met 
gezag en prestige over de pelo
tons. Bovendien is hij geen kanni
baal. Hij gunt de anderen hun 
pretje. De bergprijs liet hij welwil
lend aan Van Impe. Freddy Maer-
tens' wederopstanding genoot zijn 
volle goedkeuring. 

Hinault heeft zijn misstap van 
vorig jaar dan ook uitgewist Toen 
verliet hij de grootste wielerwed
strijd van het jaar langs de achter
deur. Tendinitis. Kniepijnen. De re
gen en de mateloze strijdlust van 
de ploeg Post werden hem toen 
fataal In elke rit gingen de Neder
landers er onder het commando 
van jan Raes tegenaan In de helse 
rit naar Roubaix verplichtten Raes 
en Kuiper hem toen tot boven
menselijke inspanningen Na zijn 
klassiek voorseizoen en de Giro 
vielen die krachtpatserijen hem 
toen te zwaar. Hinault begaf Hij 
trok de konklusles en herschikte 
zijn programma Het resultaat is 
gekend, het eerherstel volledig. 

De Tour 1981 zat overigens vol 
„eerherstel". Ook, en zelfs vooral, 
van Belgische zijde. Luclen Van 
Impe eindigde verrassend tweede 
Voor de vijfde maal werd hij berg
koning, daarmee het rekord eve
narend van de Spanjaard Federi-

co Bahamontes. Van Impe, die in 
de voorbije seizoenen veel van 
zijn „handelswaarde" verloor Is 
voortaan weer zijn gewicht in 
goud waard. Toch was Van Impe 
voor ons niet „de Belg" in de Tour. 
Dat was ongetwijfeld Freddy 
Maertens. De Westvlaming was 
als wielrenner dood en begraven 
toen hij In Nice aan de startlijn ver
scheen. De vraag was of hij in de 
eerste of In de tweede rit zou 
opgeven. Het was dan ook wen
nen toen de gewezen wereldkam
pioen ritten begon te winnen. Vijf
maal zegevierde hij. Hij pakte de 
groene trui en won de „rushes". 
Maertens won weer geld voor zijn 
ploegmaats. Bovendien groeide 
zijn populariteit. Toen hij destijds 
Merckx en De Vlaeminck (sukses-
voD weerstand bood, werd dit 
door het brede publiek maar matig 
gewaardeerd. Nu de man uit Lom-
bardsijde jarenlang in diepe more
le en sportieve ellende leefde 
wordt zijn wederopstanding met 
ongewone sympathie begroet De 
reakties van de massa zijn inder
daad onvoorspelbaar. Zelf zijn we 
zeer benieuwd naar de verdere 
ontwikkelingen in Maertens' car
rière. Er blijft bIj de Ingewijden 
skepsis bestaan omtrent de duur
zaamheid van „het herstel". Maar 
vast staat dat Maertens allen en ie
dereen met zijn Tour heeft verbijs
terd. 

De Tour verliep voor onze ren
ners dus onverhoopt gunstig. Zij 
wonnen tien van de negentien 
ritten in lijn. Zij plaatsten vijf cou
reurs binnen de eerste vijftien en... 
zij schoven met Fons De Wolf een 
mogelijke Tourwinnaar naar voor. 
De Wolf is inderdaad een kam
pioen van ongewoon gehalte. Hij 
kan eigenlijk alles. Het mangelt 
hem alleen aan ambitie en karak
ter. Indien hij zijn „persoonlijkheid" 
verder kan uitbouwen wordt hij 
mogelijk de voornaamste tegen
speler van Hinault. In een Tour 
waarin de Fransman van stonde af 
aan (zoals vorig jaarO bestookt 
wordt is inderdaad niets onmoge
lijk! Blijft de vraag of De Wolf de 
vereiste bundel kwaliteiten over 
zo'n lange periode zal kunnen op
brengen De Tour was bijvoor
beeld twee dagen te lang voor 
Daniel Willems. Hij stuikte op de 
voorlaatste dag letterlijk en figuur
lijk in elkaar. Nadat hij daags te vo
ren een schitterende tijdnt had 
gereden en zowaar de bovenhand 
scheen te halen in zijn „persoonlij
ke" strijd met Fons De Wolf. Wil
lems' opgave weekte in buiten
landse kranten — onze journalis
ten waren begnjpelijk voorzichti
ger — weer scherpe opmerkingen 
los Het stond al buiten twijfel dat 
Willems te ver (of te diep in de me-
dicijnkast) was gegaan Daarvoor 
konden geen bewijzen worden 
aangevoerd Al begnjpen wij de 
grote verbazing over de spektaku-

laire aftakeling van Walter Gode- ^ 
froots kopman. f 

Vlaanderens sympathiekste 
ploegbestuurder verraste de 
Tourkaravaan anders wel met „de 
revelatie 1981 ": de jongen Neder
lander Peter Winnen. Ook in hem 
schuilt een mogelijk Tourwinnaar. 
Een schitterend klassiek wegren
ner kan de Australiër Phll Ander
son worden. Hij ging zowaar in 
duel met Hinault. De durf en de lef 
van de in Vlaanderen levende 
„kangoeroe" voorkwamen verve
ling in de veertiendaagse aanloop 
naar de beslissende week. De 
Tour 1981 kreunde wel nooit on
der de spanning, maar hij zat toch 
vol met verassingen en afwisse
ling. En dat had eigenlijk niemand 
verwacht. 

Beerschot nu naar Lourdes? 
Het is dus niet helemaal uitgeslo
ten dat de voetbalkompetitie 
1980-1981 een onverkwikkelijke 
„staart" krijgt De klacht die FC 
Beringen in extremis tegen Beer
schot indiende heeft heel wat 
losgewoeld. Ondanks de voet
balbond in de grootste geheim
zinnigheid handelt lekken er 
toch voldoende berichten, ver
moedens en„ bekentenissen uit 
om de waarnemer te laten beslui
ten dat er inderdaad „poep aan 
de knikker" moet geweest zijn 
toen Beerschot zijn spektakulai-
re „terugronde" vorm gaf. Want 
laten we wel wezen: de Kielploeg 
was bij de jaarwisseling virtueel 
al veroordeeld. Ze was doodge
woon veel te zwak om in de 
hoogste reeks te kunnen blijven 
voetballen. 
De terugronde geleek evenwel in 
niets op de heenronde. Meer 
zelfs: indien de mannekens voor 

nieuwjaar even sterk hadden ge
presteerd als nadien zou Ander-
lecht misschien zelfs geen kam
pioen geworden zijn. 
Achteraf vernamen wij hoe die 
ommekeer mogelijk werd: in het 
Beerschotstadion hingen affi
ches waarop de supportersklub 
beloofde naar Scherpenheuvel 
te zullen trekken indien de God
delijke Moeder de ploeg hulp en 
bijstand wilde verlenen In de 
uitzichtloze strijd om het behoud. 
O.-L-Vrouw zorgde voor het 
wonder. Naar nu uit vele berich
ten — de verklaring die Antwerp-
voorzitter Eddy Wauters (toch 
een lid van het Uitvoerend Komi-
tee a.u.b.) zaterdag j.l. aflegde 
loog er niet om_ — blijkt met 
hulp van enig aards manna. Op 
zichzelf zou dit nog geen kwaad 
gekund hebben — in de voetbal
lerij is men, zoals we al eerder 
schreven, een en ander gewoon 

Eddy Wauters 

— maar de Beerschotters schep
ten nogal hoog en vooral luid
ruchtig op met hun mirakuleuze 
redding. Zij noemden, indien we 
de kranten mogen geloven, man 
en paard. Of beter klub (speler) 
en geld. 
De bond moet het nu allemaal 
uitzoeken. Ettelijke getuigen (of 
betichten?) dienden inmiddels in 
de bondsgebouwen al op het 
appel te verschijnen. Opvallend 
daarbij waren de spelers die 
door Beerschot (wellicht voor de 
veiligheid) in de voorbije trans
ferperiode werden „aangekocht". 
Swinnen, De Bree, Heyt en Nollet 
om heel duidelijk te zijn. Anderen 
(Hoogenboom, Dalving) kwamen 
luidop vertellen dat zij inderdaad 
benaderd werden om het Gods
wonder te helpen voltrekken. Zij 
weigerden evenwel medewer
king. 
Pijnlijke bedenking daarbij is dat 
de betrokken klubs (o.m. Loke-
ren) het destijds niet nodig von
den de bond in te lichten over de 
kwalijke gang van zaken. Hun 
handelwijze is kenschetsend 
voor de heersende mentaliteit 
Wij durven geen „uitkomst" voor
spellen. De bond zit erg onge
makkelijk. Het zal niet eenvoudig 
zijn bewijzen te vergaren. Spe
lers die bekennen omgekocht te 
zijn leggen immers de koord om 
eigen hals en zo gek zijn de 
heren voetballers doorgaans 
niet Maar dat de voetbalsport in 
het algemeen weer een bijzonder 
zware slag inkasseert staat bui
ten twijfel. Want veroordeling of 
niet aan de onschuld van Beer
schot gelooft niemand! 
Daarom is het misschien gera
den na Scherpenheuvel ook 
maar naar Lourdes te trekken. 
Wafit we kunnen ons moeilijk 
voorstellen dat de voetbalbond 
er zich kan tussenuit werken met 
nietszeggende verklaringen over 
gebrek aan bewijzen. Ons bewijs 
ligt al maanden op tafel: het 
wedstrijdverslag van Francois 
Colin na de wedstrijd Beer
schot—Gent in Het Nieuwsblad. 
Elke zichzelf respekterende 
sportbond zou daarop direkt ge
reageerd hebben-
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4, 5, 6 sept. nationaal VUJO-weekend 

De maatschappij in krisis, ons antwoord 
Het traditionele najaarsweekend van VUJO vindt dit jaar plaats te 

Westouter op 4, 5 en 6 september onder het tema „Da maatschappij in krisis, 
ons antwoord". 

Het IS veel minder de bedoeling konkreet-polltieke oplossingen te formule
ren voor de huidige sociaal-ekonomische krisis. Niet dat VUJO hier geen oog 
zou voor hebben- een VUJO-werkgroep legt thans de laatste hand aan een 
ontwerptekst daarover. Een uitgebreide VUJO-raad van begin oktober zal 
deze bespreken. 

Het w/eekend — waar gewoonlijk 
nogal wat „nieuwelingen" op af komen 
— wil motiveren, een grondidee bij
brengen De keuze van de inleiders-

sprekers IS hierop afgestemd 

Programma 
Vrijdag: 19 u aankomst, praktika, ken

nismaking, 20 u 30 toelichting pro-
grammatie weekend, programmatic 
VUJO-werkjaar 1981-1982 

Zaterdag: 9 u 30 uitgebreide VUJO-
raad bespreking ontwerptekst VUJO-
programma en aktieplan voor de ge
meenteraadsverkiezingen 1982. 14u 
„De maatschappij in krisis, ons ant
woord" Inleiders Edgard Delvo en 
Anton Constandse Groepstiespre-
king 20 u 30 verbroedenng met 
„Menschen lyk wider" (Frans-Vlaande
ren) 

Zondag: 9 u 30 (vervolg zaterdagna
middag), 14 u „Ons antwoord op de 
knsis" Inleider Maunts Coppieters 
(Einde rond 18 u) 

Inschrijvingen 
Inschrijving door storting van 400 fr 
op rekening 435-0256851-75 van 
VUJO-nationaal te Brussel met ver
melding „Westouter", of anders door 
middel van een eenvoudig bnefje aan 
VUJO-nationaal, Omwentelingstraat 
13, 1000 Brussel Doeni 

VUJO-
plaatsaanbieding 

Heb je een diploma van hoger 
middelbaar onderwijs en kun je 
typen? Kombineer je dit met 
een Vlaams-natlonale geest en 
een sociaal voelende persoon
lijkheid, bekommerd om de toe
komst van Vlaanderen? 
Dan ben jij de geschikte be
diende bij VUJO-Nationaal. Sol
licitaties voor 1 augustus rich
ten aan het VUJO-sekretariaat, 
Omwentellngsstraat 13, 1000 
Brussel ta.v. Ivo Coninx. VUJO-
lidmaatschap strekt tot aanbe
veling. 

De VU'dossiers 
De volledige teksten van zes re
cent gehouden VU-perskonferen-
ties kan u bekomen op het sekre-
tariaat van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum 

# 10 jaar kultuurbeleid in Vlaan
deren, perskonferentie over het 
kultuurbeleid, gehouden op 26 
maart 1981 

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

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

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

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

# Federalizering van de ge
zondheidszorg; tekst van VU-
wetsvoorstel en begeleidende 
persnota, voorgesteld op perskon-
iferentie op 2 juli 1981 

De teksten van VU-perskonferen-
ties over kultuurbeleid, onderwijs, 
de bouwsektor, Vlaamse staats
vorming en federalizering, gezond
heidszorg zijn gratis te bekomen 

De kostprijs van het VU-
dossier „Een uitweg voor Limburg" 
bedraagt lOOfr, te betalen met 
een check of een overschrijvings
formulier Schrijven of bellen naar 
VNS, Studie- en dokumentatie-
dienst, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel, 02-21949.30 
U kan eveneens sprekers over 
deze tema's aanvragen Schrijven 
of bellen naar VNS, dienst Kader
vorming (kontaktpersoon Lieve 
Schoofs), Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, 02-21949.30, bin-
nenpost 38 

l'̂  
^ A l l 

Bouwpremies inruilen voor woongeld 

VU heeft reddingsplan 
cW 

.f\V*»' .w ̂
O^ voor de bouw ,̂,.VA ̂ ^ î o» 

(Van ome redaWeur) rüim is r h vm •iir vuarr 
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'Volksunie pleit voor 
Vlaams schoolpakt /^ 
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NA 10 JAAR AUTONOMIE 

Volksunie velt vernietigend 
oordeel over cultiiurbeleid .tv/vr 
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„Ik wil het weteii"-bon 
Op te sturen naar VNS, Studie- en dokumentatiedienst, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

Zend mij de teksten van 

— 10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen 

— Pleidooi voor een eigen 
Vlaams onderwijsbeleid 

— Een reddingsplan voor de bouw 
en het wonen 

Aantal 
eksemplaren 

. . eks. 

. . eks. 

eks 
— Vlaamse staatsvorming eks 

— Een uitweg voor Limburg .. .. eks. 

— Federalizering gezondheidszorg eks 
Voor dit Limburg-dossier betaal ik per eksemplaar 100 fr 
met bijgestuurde check of overschnjvingsformuiier. 

Naam 

Adres 

Woonplaats Tel 

•»€• 

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

Ik wil een spreker over: 

— 10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen D 

— Pleidooi voor een eigen Vlaams onderwijsbeleid D 

— Een reddingsplan voor de bouw en het wonen D 

— Vlaamse staatshervorming D 

— Een uitweg voor Limburg D 

— Federalizering van gezondheidszorg D 

(aanduiden naast het gewenste tema) 

Neem kontakt op met mij. 

Naam 

Adres 

Woonplaats: Tel.-
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De krisislening kost 

Antwerpen een half miljard 
Nog eens kwam de vraag van VU-fraktieleider Bergers in de gemeenteraad. 
Opnieuw vroeg hij hoeveel de kaskredieten, de overgangskredieten en de 
l ikwiditeitsproblemen aan de stad hebben gekos t Simpel gesteld: hoeveel 
intrest heeft de stad dit jaar moeten betalen omdat ze te weinig geld in kas had 
Ditmaal kwam er ook antwoord. 363 miljoen intrest op overgangskredieten en 
70 miljoen intrest op kaskrediet 

BIJ de aanvang van de raad protesteer
de Staf De ü e echter al tegen de 
toenemende verstedelijking van de 
noordelijke poldergebieden Een en 
ander zou immers een steenwoestijn 
kunnen worden De ü e merkte dit op 
aan de hand van het sociale-woning-
bouwcomplex „Viswater" 
Hierna snelde de raad in een snel 
tempo naar punt 53 Daarin werd de 
aankoop van een nieuwe wagen voor 
de schepen voorzien De vonge was 
„ergens" in de prak gereden, nadat hij 
er toch in geslaagd was gedurende 2,5 
jaar 120000 km af te leggen Niemand 
wou dan ook de noodzaak van een 
wagen voor de schepen ontkennen 
Zowel meerderheid als minderheid 
waren biezonder gevoelig voor het 
kilometeraantal In feite haastten zich 
enkele meerderheidsleden om hun on
genoegen te uiten voordat de opposi
tie kon reageren De V U heeft in het 
verleden nooit nagelaten de autovloot 
van de stad te kritizeren Ditmaal ging 
de V U nog wat verder Men zou een 
reglement moeten opstellen, ook voor 
lagere ambtenaren, waann een beurt
rol voor de wagens opgesteld word t 
Volgens Bergers gaat het immers wat 
te ver dat wanneer een ambtenaar 
ziek IS, zijn wagen ook in ziekteverbf 
gaat dat men zo maar in het wilde weg 
kikjmeters vreet Hij ontzegde echter 
niemand het nut en de noodzaak van 
dienstwagens Een reglement zou ech
ter wel in een kommissie opgesteld 
kunnen worden Ook betreurde hij dat 
men alweer eens gehoord had dat de 
wagen al gekocht was, dat het weer 
een duurder type was 
De meerderheid reageerde eerder af
wijzend tegen het reglement Men kan 
de stoute schepen toch niet in de hoek 
zetten Anders gezegd er zijn geen 
sancties Maar de kommissie, dat zal 
men onderzoeken 

Tot slot kwamen er dan nog een stel 
interpellaties 

Samenvoeging 
van de agglomeratie 
Ditmaal stelde de PVV de vraag of de 
stad haar beleid had aangepast aan de 
recente parlementaire verklaringen 
De bevoegde schepenen herhaalden 
de parlementaire werkzaamheden, o a 
de wetsvoorstellen van De Beul en 
dat daar alles moest gebeuren De 
stad moet ondertussen de fusie voor
bereiden En beslissingen waren er 

ook al, men zou immers achteraf dis-
trikten uitbouwen, zoals die in Beren-
drecht en Zandvliet ook al bestaan 
Zowel PVV als VU waren verontwaar
digd dat men dit via een interpellatie 
moest horen Had men dat met ge
woon onmiddellijk kunnen vertellen 
Bergers stelde de vraag wat er van de 
beloofde fusiekommissie was gewor
den Die was nog nooit bijeengeroe
pen De schepen repliceerde dat die 
kommissie er wel kon komen, maar dat 
de oppositie maar een agenda moest 
opstellen Dat er trouwens toch mets 
beslist kan worden Het initiabef ligt 
immers bij het parlement Hi| qaf ech

ter wel toe dat het een gezellige 
kommissie kon zijn Volgens Schiitz 
ging de schepen hier wat te ver 
Sommige zaken zijn immers te belang
rijk om naar het parlement te verwij
zen Vroeger, o a met de haven, open
bare werken enz heeft de stad wel 
stappen ondernomen Waarom dan nu 
m e t ' 

Persvrijheid 
Onlangs was er met een persfotograaf 
een incident gebeurd Een agent had 
gedreigd het filmpje uit het toestel te 
halen Schiltz wou aan de feitelijke 
omstandigheden voorbijgaan, maar 
wou toch weten of dit soort zaken 
meer voorkwam en of de stad instruk-
ties had uitgevaardigd om de vnjheid 
van meuwsganng te garanderen De 
schepen antwoordde dat de agent in 
kwestie geprovoceerd was, maar dat 
indien men aan dit geval voorbijging, er 

ANTWERPEN 

rK>g nooit klachten waren geweest sis 
zou de politie de meuwsganng t>elenv 
meren 

Krisislening 
Laatste punt Na dnemaal vragen 
kreeg Bergers dan toch zijn antwoord 
van schepen Van Passen Per maand 
geeft de stad iets meer dan een miljard 
meer uit dan haar inkomsten Na zes 
maand is een negatief saWo van zes 
miljard dan ook bevredigend. Vermits 
de inkomsten echter niet onmiddellijk 
binnenkomen, moet men eerst geld 
lenen om de uitgaven te dekken, later 
komen de inkomsten, in pnnciep al
thans Dit jaar heeft men al 70 miljoen 
uitgegeven aan intrest op een krediet
opening De schepen stelde uitdrukke
lijk dat daar geen toestemming van de 
gemeenteraad voor nodig is, en dat die 
dus ook niet gevraagd was Vermits de 
knsislening van het njk echter voor
rang kreeg op de stadslening, heeft 
men een bijkomende overgangslerang 
moeten aanvragen in afwachting van 
de qrote lening Die lenmg zal 360 

miljoen intrest kosten DaartMj komen 
nog verminderde ontvangsten De gro
te lening zou men immers een öjdje 
kunnen uitzetten Al bij al een verhes 
van een half miljard voor de stad, door 
de schuld van de staat De staat die 
trouwens al 3,5 miljard in het knjt staat 
bij de stad De schepen beskwt met 
een oproep dat iedereen de stad zou 
verdedigen Schiltz vroeg of burgerko-
mitees „van pas" zouden k o m e n ' (S/an 
Passen is scheperO 

Bergers reageerde scherper Hij vroeg 
zich af waar de scfiepen het lef van
daan haakje om 70 miljoen uit te geven 
zonder toestemming van de gemeen
teraad De gemeentewet is duidelijk, 
voor elke frank uitgave is er toestem
ming vereist van de gemeenteraad, 
doch, in dit geval, met van fiet njk En 
dat IS toch nog met hetzelfde Daar ie
dereen al aan het inpakken was, maak
te de schepen van de gelegenfieid 
gebruik om het probleem te omzeilen 
zonder zelf ingepakt te worderv. 

Thor Bergers 

Wommelgemse 11 juli-zangavond 

Het koninginnestuk van een voorbij werkjaar 
Na de deelneming op 28 en 29 juni II. aan de Sint-Jansfeesten en op 2 juli II. met 
een prachtige boeken-, vlaggen- en stickersstand aan de jaarmarkt was 11 juli 
voor VU en VUJO een volgend mikpunt Opvallende borden werden geplaatst 
en de leden werden nog eens extra gemotiveerd Op 10 juli kregen alle 
„vlaggenbezitters" nog een extraatje in hun brievenbus terwij l dan op 11 juli 
zelf nog een mikrowagen enkele rondjes door Wommelgem reed Al deze 
inspanningen werden ten volle beloond. Reeds vroeg in de morgen wapperde 
hoog in de lucht (vastgehecht aan een torenkraan), in het centrum van Wom
melgem, een leeuwevlag boven de tachtig andere die even zoveel huizen 
sierden. Een rekord! 

Daar waar het CVP-gemeentebestuur 
verleden jaar vergeten was te vlag
gen ( ' ) , had het het nu nodig geacht 
iets „dnekleungs" naast de leeuwevlag 
te hangen Een misplaatste grapi 

Toen om 20 u. 15 
Lieve Van den Bergh in een bar

stensvolle Den Klauwaert alle aanwe
zigen had begroet en aan Jos De 
Houwer met zijn onmisbare trekzak 
het woord en de muziek had gegeven, 
sloeg meteen de vlam in de pan bij een 
zeer gevaneerd publiek van tien- tot en 
met twee tachtigjangen 
Na een prachtig en stijlvol gezongen 
repertonum van volks-, sfeer- en strijd
liederen was het het gepaste ogenblik 
om gastspreker Bart Vandermoeren 
zijn diep bewogen sociale en vurige 
strijdrede te laten uitgalmen Die dag 
reeds van ver komend, na zijn 3Jste 

spreektjeurt op zeer korte bjd, was 
hiervan weinig te merken 
Onmiddellijk viel hij scherp en kem-
achtag de laksheid en dubtielzinnigheid 
van CVP-SP aan i v j n het staaldossier 
De benadeling van duizenden Vlaam
se arbeiders en bedienden door de 
miljardenhonger van Wallonië, terwijl 
slechts kruimels blijven voor textiel en 
bouw in Vlaanderen 
Stnemend was hij voor een konings
huis met zijn koning en een land dat na 
150 jaar een nu hopelijk voorgoed 
barstend België vierde, dat wel amnes
tie verleende aan moordenaars ver
krachters en plunderaars maar niet het 
minste t)egnp kon opbrengen voor het 
onrecht zovele Vlamingen 35 jaar ge
leden aangedaan 
Als gewezen kollege- en universiteits
student was hij ook met mals voor het 
onbegnp dat ook kerkelijke gezagdra 

gers tegenover Vlaanderen steeds 
hebben gehad Een herderlijke bnef 
met te na gesproken 
Bewogen was hij toen hij Brussel 
Komen en vooral de Voerstreek aan
haakte Onbetwisttiaar Vlaams grond
gebied waar echter de jacht het hele 
jaar open is, als men maar op Vlamirv 
gen knalt een 70-jange zes maanden 
aan zijn t)een lapt schutters als Gros-
jean en Snoek vnjspreekt en terrorist 
Happart in de bloemetjes zet 
Met een warme oproep tot de zo 
noodzakelijke eenheid onder alle Vla
mingen t>esloot Bart zijn gloedvolle en 
zeer aandachtig beluisterde toespraak 
onder een daverend en langdung ap
plaus 
Lieve, Jos, Bart allen die deze avond 
tot een sukses hebben gemaakt er\, 
zeker met te vergeten, het publiek, 
dank u' 

Ward Herbosch, 
organizatie. 

De 29ste bloemenstoet 
dient zich aan i Ook met deze organi

zatie wordt door Wommelgemse .fla
minganten" terdege rekening gehou
den Velen helpen aan de verscheide
ne wagens waarvan er vong jaar enke
len putten uit de Vlaamse Beweging 
En ieder jaar is die dag te Wommelgem 
ook Vlaamse Leeuw -dag Het rekord 

van voor een dnetal jaren (tweeenze
ventig vlaggen aan mast en raam) 
werd nu op 11 juli laatstleden dik 
overschreden (80) maar het kan nog 
tjeteri Sommigen waren eklers op 
vakantie sommigen witóen wel, maar 
deden het toch nog maar met (waarop 
wachten zij eigenli jk') en (hoe is het 
mogel i jk ') anderen tjezitten nog 
steeds met zo'n leeuwevlag Dat moet 
en zal veranderen op datum van de 
29ste kjloemenstoetdag, zondag 30 au
gustus 19811" 

BIJ 

Staf Van Looveren, Welkomstraat 116, 
tel 538668 
Ward Hertxwch, Kastanjelaan 4, te l 
5368S4 
Bert Peeters, Welkonnstraat 122 
Den Klauwaert Dasstraat 23 
kunt u voor leeuwevlaggen terecht 
Tegen p>njzen van 595 tot 785 fr 
Wacht met tot de laatste dag, koop ze 
NU"i" 

Reuze VUJO-fuif 
Zaterdag 4 september 1981 in De 
Schuur te Wijnegem De Voorkem-
pense VUJO nodigt iedereen uit NU 
noteren in uw agenda voor u het 
vergeet I Dank 

VUJO-Bree reikte 
de Gulden Sporen-trofee uit 
Men heeft in Bree opnieuw aangeknoopt met de tradities om op 11 juli de Gulden 
Sporen te herdenken De vonge jaren was dat hoegenaamd niet uit het oog verlo
ren maar dan eiste het jaarlijkse bal van burgemeester Gabriels de aandacht van 
allen op Een grandioze gebeurtenis telkenmale, met de optocht van alle Breese 
muziekmaatschappijen met telkens weer de grote aanwezigheid van Vlaamse 

•Voerenaars in Bree en de gebruikelijke en heldhaftige redevoenng die Jaak 
Gabriels tot een menigte van meer dan duizend bezoekers richt Dat bal van de 
burgemeester is er dit jaar ook weer geweest op even suksesvolle wijze dan de 
eerste vier uitgaven doch de dag zelf begon ditmaal Vlaamser dan gebruikelijk in 
de hoop dat deze nieuwe start op 11 juli nog een lang leven mag beschoren zijn in 
Bree 

Ter gelegenheid van het 15-jaiig be
staan van Volksunie-Bree besloot een 
werkgroep om meerdere feestelijke 
aktiviteiten op touw te zetten Een 
daarvan zou de 11 -juli-vienng zijn bin
nen de afdeling zelf, los van het bal van 
de burgemeester Een schema hier
voor werd uitgewerkt de Breese 
VUJO's sloten zich aan bij de organi
zatie zodat de eerste editie van deze 
viering voor allen een zeer sfeervolle 
en geslaagde bedoening is geworden 

Een veertigtal aanwezigen met op kop 
burgemeester-volksvertegenwoordi
ger Jaak Gabriels meerdere schepe
nen en gemeenteraadsleden en be
stuursleden van VU- en VUJO-Bree 
togen naar de VTB-gedenksteen van 
pater Lambertus om er een krans neer 
te leggen Deze markante Breeenaar 
als aktivist in de eerste wereldoorlog 
verbannen naar het eiland Cézembre 
als KSA-proost destijds een doorn in 
het pauselijk oog en nadien terugge

trokken in de trappistenabdij van 
Achel kreeg daarmee een korte hulde 
die gans Bree er dient aan te hennne 
ren welke positie pater Lambertus 
destijds binnen de Vlaamse beweging 
innam 

Gans het gezelschap toog nadien naar 
zaal Cambnnus om de uitreiking bij te 
wonen van de eerste „Guldensporen-
trofee', een initiatief genomen door de 
Breese VUJO 

Men poogt met deze onderscheiding 
een markante Breeenaar in de bloe
metjes te zetten omwille van zijn ver
diensten binnen het Vlaamse leven in 
de gemeente Evenwel met de restnk-
tie dat deze trofee zal uitgereikt wor
den aan mensen die met zo dadelijk 
binnen het echte partijwerk of als 
bestuurslid aktief waren De trofee 
werd een eerste maal ontworpen door 
José Bollen die een keramieken bas-
relief op hout vervaardigde en alzo op 

LIMBURG 
symbolische wijze de verdienste bin
nen de Vlaamse Beweging uitdrukte 
De eerste Guldensporen-trofee van 
VUJO-Bree ging naar Jef Geebelen 
Niet alleen bekend bij eenieder die te 
maken heeft met VU-Bree maar ver 
daarbuiten Jef Geebelen vader van 
eerste schepen Jo Geebelen is sinds 
mensenheugenis betrokken geweest 
bij de Vlaamse zaak Dat had tijdens en 
na de jongste wereldoorlog enige don
kere penoden in zijn leven tot gevolg, 
doch Jef Geebelen wist zich op te 
werken als een erg bedrijvig iemand, 
bij het uitbaten van cafe Uilenspiegel 
te Gruitrode bij de opnchting van 
Electra-Bree en uiteindelijk bij het op 
gang zetten van woonwinkel Pati 
Daarbij ging de aandacht van Jef 
Geebelen op onstuitbare wijze naar 
het Breese verenigingsleven Hij is nu 
nog steeds bezielend bestuurslid van 
de kon harmonie De Verenigde Vnen-
den, van de Derde Leeftijd en dingent 
van het koor van dezelfde vereniging 
Daarenboven is Limburg gelukkig ie
mand als hi| als schatbewaarder van 

de Vlaamse ziekenkas op provinciaal 
vlak te mogen hebben Dat Jef CSeebe-
len zijn visie binnen zijn gezin heeft we
ten over te grengen, vindt o a een 
weerspiegeling in het feit dat zijn zoon 
Jo sedert kort zijn vader opvolgde als 
bednjfsleider van de firma en sedert 
vijf jaren als eerste schepen van de ge
meente de financiële asjaekten van tiet 
beleid tot zijn bevoegdheid rekent 
Na de trofee uit handen van Jaak 
Gabriels te hebtien ontvangen dankte 
een ontroerde Jef Geebelen alle aar>-
wezigen en in het bijzonder de Volks-
umejongeren voor deze hukteWijken. 
Zoals van hem bekend kon hij evenwel 
met nalaten vooral aan de jeugd een 
korte txxxJschap mee te geven rond 
de Vlaamse problematiek en de taak 
die ZIJ daarin te vervullen hebtien 
Deze 11 juli-vienng in Bree in een 
nieuw kleedje gestoken, werd met een 
stemmige receptie besloten Een re
ceptie die overigens zonder de goede 
diensten van Nellie en Mia Cuypers 
moeilijk beter kon verlopen 

Ene Eyckmans 
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ŝ̂^ ŝ lepel & vork... V 
Restaurant 

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

Cotthem 5. 
9520 St.-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting: zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Herbe rg 't S T A M P K O T 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

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 
Etlenne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

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

af 10 uur. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 
Vlaandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Indus t r ië le 
b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j 

R o o m i j s 

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 

Te l 091-67 57 12 

CORTÏIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt'nderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOf\/l 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en limonaden 

^r t ^almglmtó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 LAJR 

'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAAROE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'filei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 36.33 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 .. 
Vosseiiibcrcj 13. 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 40 76 

A l l e f e e s t e l i j k h e d e n 
M o g e l i j k h e i d t o l h u r e n van 

b e s t e k k e n 

DE O U D E KRING 

Cnio VU lokn.nl 

Doi pspicif-. Housden Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel. 056-41 2922 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

elke vri jdag van 17 lot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak^ 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

K o s s r K t c e n w r q 38 
??G0 Niilcn - Tel 031/8188'11 

Beauvoordse specialiteit 
Panne koeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wuiveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994.91 

Gesfaten vrijdag, betialve m seizoen 

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

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek NationalestraaÜ 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.inncri irr vnn nllo feesten 
Oük vr t lu i i t f ig vnn t.ifelgcriof 

Schilder strn.nt 33 
2000 Antvyerpen 
Tel 031 3745 72 

§of Un Cfrcnljootn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drank- en eethins 

« W A L T R A » 
Arduinkani 2 (bi) KVS) 

tOOO Brussel 
Te! 02/21952 12 

De vTer troeven vnn de W.i i trn 

/ VInnms in t hart vnn Bnisset 
2 Je kon er nlti/d parkeren 
3 Je hri/gt er nitijd wnt te eten 
4 De prijzen zi/n socia.il 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondptein 5 Brakel 

Tel 055/4241,07 

ForsUaal vooi ,tlle 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
« 2 0 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

A l g e m ^ s vo«ding, bieren, wijnen, l i
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Goolk 

Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

<ib. 

't Is een specialiteit 

zoek henn op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 

Tervuurse vest 60. LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 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. 

Hotel-restaurant-pub 

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

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

I I 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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VU-Hofstade: duidelijke taal over 

Rijksdomein en gemeentehuis! 
VU-Hofstade heeft op zi)n maande
lijkse bestuursvergadering de poli
tieke toestand onderzocht en heeft 
in verband met recente persberich
ten omtrent het Rijksdomein te Hof-
stade en het nieuw gemeentehuis te 
Zemst volgende standpunten inge
nomen 

Rijksdomein 
, Zwemmen in het Rijksdomein te Hof-
stade toegelaten' 
Rijksdomein Hofstade heeft zuiver

der water dan de kust' 
Dit IS een greep uit de titels die rond 
1 juli in de kranten verschenen Het 
zal wel louter toeval zijn dat deze 
berichten verschenen zijn bij het be
gin van de vakantie Waarschijnlijk 
zullen ZIJ ook louter toevallig, slechts 
geldig zijn tot 31 augustus, einde van 
de vakantie 
De VU-Hofstade blijft bij haar stand
punt dat de toestand van het Rijksdo
mein fundamenteel moet aangepakt 
worden, dit wil zeggen 

• het definitief stopnetten van alle 
pompaktiviteiten door de NMBS, 

• het trapsgewijs uitbaggeren van 
het verontreinigende slib dat zich op 
de bodem van de vijvers heeft vast
gezet 

• het inpompen van zuurstof in de 
nog met uitgebaggerde vijvers 
Wat de veiligheid van de zwemmers 
aangaat verwijzen wij naar het dos
sier dat door de VU-Hofstade daar
over werd gepubliceerd en naar de 
verschillende parlementaire vragen 
die Vik Anciaux daaromtrent heeft 
gesteld Op zijn vraag welke maatre
gelen de bevoegde ministers van plan 

waren te nemen om de gezondheid 
van de zwemmers te waarborgen is 
er noch van SP-minister Galle noch 
van CVP-staatssekretans De Backer 
enig klaar en ondubbelzinnig ant
woord gegeven De VU-Hofstade is 
dan ook van mening dat de plaatselij
ke SP- en CVP-afdelingen geen felici
taties aan mekaar moeten toesturen 
voor het kunst- en vliegwerk dat tot 
nog toe door hun regenngsverant-
woordelijken werd gepresteerd Het 
enige wat voorlopig werd opgelost is 
het stoppen van de pompaktiviteiten 
van de NMBS 

De VU-Hofstade beschouwt het op 
een kontaktvergadenng opgestelde 
7-puntenplan als praat voor de vaak 
en totaal onvoldoende en eist de 
publikatie van de onderzoeken die 
onlangs door een prive-laboratorium 
werden uitgevoerd 

De VU-Hofstade is bereid mee te 
werken aan elk initiatief dat het her
stel van het Rijksdomein tot doel 
heeft W I J rekenen het dan ook tot 
onze plicht deel te nemen aan het col
loquium dat daarover door de CVP 
werd aangekondigd 

Gemeentehuis 
De VU-Hofstade feliciteert haar ge
meenteraadsleden Jan Loos en Lode 
Desaeger voor de hardnekkigheid 
waarmee zij de onmiddellijke realiza-
tie van het nieuwe gemeentehuis be
strijden Het IS ongehoord dat een 
gemeente die nu reeds bijna 40 % 
van haar beqroting moet afgeven aan 
het aflossen van schulden nog een 
projekt wil doordrukken dat volgens 

recente ramingen reeds zou opgelo
pen zijn tot 175 miljoen Hiervan zou 
60 % subsidieerbaar zijn wat ons 
brengt op een kost van 105 miljoen 
ten laste van de gemeentekas Met 
dergelijke cijfers voor ogen ziet zelfs 
het kleinste kind dat iets dergelijks 
met mogelijk is zonder verhoging van 

BRABANT 
de belastingen Tenzij men natuurlijk 
anders realizaties zoals riolering be
strating, fiets- en voetpaden op de 
lange baan schuift 
De VU-Hofstade waarschuwt dan 
ook de bevolking voor de valse CVP-
propaganda en laakt de scheldpar
tijen die telkens door de CVP aan het 
adres van de VU-raadsleden worden 
gezonden Wij stellen vast dat de 

OOSTERSE TAPUTEN 
Een aangename belegging 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henri Caronstraat 20-22, 1990 HOEILAART 
Tel 02-657 39 39 
Om U beter te kunnen dienen neem vooraf telefonisch 
afspraak - 10 % voor VU-leden 

CVP op de uitnodigingen van de VU-
mandatanssen om de opiniepeiling, 
die ter zake werd gehouden, met 
zinnige argumenten te weerleggen, 
met kan of durft ingaan 
De VU-Hofbtade wenst dat er reke
ning wordt gehouden met de wil van 
de bevolking en zal m die zin blijven 
Ijveren voor een open en demokra-
lisch beleid 

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 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

De firma Colruyt heeft in de aggkjme-
ratie Brussel verscheidene bijhuizen 
De taalklachtenbus ontvangt regelma
tig klachten van klanten die op ver
scheidene plaatsen in de Brusselse 
agglomeratie bij deze firma hun inko
pen hebben gedaan en die een uitslui
tend franstalig kasticket ontvingen Se
nator Vandezande protesteerde bij de 
firma in de hoop dat zij de organizatie 
van hun bijhuizen zó innchten dat de 
nederlandstalige klant voortaan een 
kasticket in het Nederlands ontvangt 

De direkteur-generaal van de nv 
L'Oxhydnque Internationale vraagt be
grip voor het gebruik van tweetalige 
formulieren Hij doet dit zowel in Wallo
nië, Brussel als Vlaanderen Hij be
weert dat het gebruik van eentalige 
formulieren hogere onkosten en bo
vendien administratieve verwikkelin
gen met zich zou brengen Hij vraagt 
begrip voor zijn standpunt Waarvan 
akte 
i-
f 

Minister D'Hoore deelde ons mee dat 
hij opdracht gegeven heeft aan de 
werkgevers om eentalige bijdrage
bons voor de ziekteverzekering af te 
leveren aan de werknemers Indien 
deze bon een bon is die afwijkt van 
het gewone formulier dan moet dit nog 
eentalig zijn Wij vroegen aan minister 
D Hoore mededeling van zo een afwij
kende bon W I J stellen met genoegen 
vast dat die inderdaad eentalig is en 
dat hij opdracht geeft dat hij eentalig 
zou zijn Hoewel het met zou moeten 
willen WIJ minister D Hoore toch felici
teren voor het naleven van de taalwet 
In dit land is dit nodig 

Rob Vandezande. 
senator 

P. Daels op de tweede geslaagde 

elf juli-viering te Lennik 
Nadat de Vlaamse Kring van Lennik 
vorig jaar in samenwerking met meer
dere socio-kulturele verenigingen de 
Vlaamse feestdag terug op het voor
plan bracht, werd de inrichting van dit 
feest dit jaar overgedragen aan de pas 
opgenchte Kulturele Raad met de 
Vlaamse Kring als motor Opnieuw 
werd het een geslaagd feest Een 
tweehonderdtal Lennikenaren namen 
in de zaal aan het feest deel. na een 
optocht door het centrum en een 
optreden van de vendeliers en de 

het kasteel van Gaasbeek, Mr Geert 
De Cuyper, voorzitter van de VU-
Lennik, de heer J Van Boxlaer, voorzit
ter Lennikse Kultuurraad met het volle
dig bestuur, de heer J Vrancken, 
voorzitter Davidsfonds Lennik Cen
trum, de heer P Borremans, die zijn 
gelegenheidskoor en de samenzang 
perfekt begeleidde en de heer C Van 
Coillie, voorzitter Masisusknng Verder 
ook meerdere bestuursleden van de 
socio-kulturele verenigingen van 
Lennik 

„Het is niet meer de taal maar fiet staal 

dat België zal doen uiteenvallen!" 

Koninklijke Harmonie „Sint Cecilia" op 
het marktplein 
Onder de aanwezigen in de zaal merk
ten we de burgemeester, meerdere 
schepenen, gemeenteraads- en 
OCMW-leden, e h deken en onder
pastoor van Lennik, de heer C Van de 
Kerckhoven, direkteur-generaal 
Vlaamse Vleugel Rode Kruis, de heer 
H Van Dormaet, voorzitter Davids
fonds St-Martens en bibliotekaris van 

In de zaal kregen we achtereenvol
gens het welkomstwoord door de 
voorzitter van de Lennikse Kultuur
raad, een samenzang, een optreden 
van een gelegenheidskoor, een voor
dracht door een leerling en een leraar 
van de Lennikse Muziekschool „Peter 
Benoit' en nog twee samenzangen die 
werden afgewisseld met een optreden 
van de Koninklijke Harmonie „Sint 
Cecilia' 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmeubelen 

schilderi jen geschenkart ikelen 

lustrerie Zaakvoerder 

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

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERNAT 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel 02 582 22 22 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

De feestrede werd in extremis toch 
nog uitgesproken door de heer P 
Daels, voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging en van het IJzert)ede-
vaartkomitee, die door andere 11 -juli 
verplichtingen wat later was aangeko
men en reeds werd voorafgegaan 
door de heer C Van de Kerckhoven 
die zeer gevat een syntese maakte 
van de Vlaamse ontvoogdingsstnjd en 
een oproep nchtte tot alle aanwezigen 
van gelijk welke strekking of ideologie 
om de Vlaamse belangen te verdedi
gen en waar ook verantwoordelijkheid 
op te nemen en de plaatsen op te 
eisen die aan de Vlamingen toekomen 

Mr P Daels, die meermaals werd 
onderbroken door een spontaan 
applaus van de aanwezigen, wees 
vooral op het feit dat de Vlamingen 
nog steeds met krijgen wat hen toe
komt en staafde dit met voorbeelden 
en cijfers Hij beklemtoonde dat de 
Vlaamse Beweging met toe is aan een 
ontmoediging of een stagnatie wat 
men er ook mag over zeggen en de 
Vlaamse ontvoogdingsstnjd thans op 
een kritisch punt is gekomen en men 
moet doorzetten tot een volledig zelf
bestuur op politiek, sociaal en ekono-
misch vlak Hij hekelde ook de huidige 
Vlaamse regeringsleiders die toelaten 
dat miljarden (Vlaams geld) afvloeien 
naar ten dode opgeschreven staalfa
brieken in Wallonië en praktisch mets 
wordt gedaan voor de in nood verke
rende firma s in Vlaanderen (textPel, 
waterverdragen met Nederland ) In 
dit verband nep hij dan ook uit „Niet 
meer de taal, maar het staal zal België 
doen uiteenvallen' 

De feestvienng werd besloten met een 
daverende „Vlaamse Leeuw Een jaar 
ligt thans voor ons om de woorden in 
daden om te zetten Volgend jaar 
maken we de balans Tot dan 

FILMTHEATERS 

studio 
PROGRAMMA 

VAN 24 TOT 30 JULI 1981 

LEUVEN 1 
13 u 30 K T 
WALT Disney 

THE LOVE BUG 

15 u 30 K N T 
Dolby Stereo 

QUADROPHENIA 
Produktie The Who 

17 u 45 Derde week K N T 
Nigel Terry Helen Mirren 

EXCALIBUR 
Van John Boorman 

20 u K T 
Dolby Stereo 

Kirk Douglas, Martin sheen 
THE FINAL COUNTDOWN 

Van Don Taylor 

21 u 45 Derde week K N T 
EXCALIBUR 

24 u K N T 
Dolby Stereo 

QUADROPHENIA 
Produktie The Who 

LEUVEN 2 
1 4 u K T 

Bud Spencer 
BUDDY GOES WEST 

Muziek Ennio Morncone 

16 u Tweede week K N T 
THIS IS AMERICA 

18 u 

20 u 

Bruce Lee 
BIG BOSS 

K T 

K T 
Bud Spencer 

BUDDY GOES WEST 
Van Michele Lupo 

Muziek Ennio Morncone 

22 U K T 
Sigourney Weaver 

(Alien) 
Chnstopher Plummer 

EYEWITNESS 
Van Peter Yates 

24 u Tweede week K N T 
THIS IS AMERICA 

KURSAAL TURMHOUT 

Zaterdag, zondag, woensdag 
15 u K T 

Walt Disney 
PETER EN ELLIOT DE DRAAK 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, woensdag 17u 30 

K T 
SUNSHINE 

Vnjdag. zaterdg zondag maan
dag, dinsdag, woensdag 20u 15 

K N T 
DRESSED TO KILL 

Angie Dickinson 
en Michael Came 

Een film van Brian de Palma 

Vnjdag, zaterdag zondag maan
dag, dinsdag, woensdag 22 u 15 

K N T 
James Farentino 

Melody Anderson 
SEAD AND BURIED 

Een film van Gary A Sherman 
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Geslaagde 11 juli-herdenking te Berlare-Overmere-Uitbergen 
Onder een laag grauw wolkendek 
waar soms de zon doorprremde werd 
de Vlaams-nationale feestdag gevierd 
Om 17 u 45 vertrok aan de Klappel 
een optocht naar de Donkkapel De 
spits werd afgebeten door de majoret-
ten en de fanfare SL-Cecilia uit Appels 
gevolgd door 4 leeuwevaandels van 
Vlaams-nationale verenigingen en een 
afvaardiging van het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond Het organizerend ko-
mitee en vele sympatizanten sloten de 

Om 18 u 30 stipt opende de fanfare 
de plechtige h mis met een schitteren
de trompet-voluntary het eerste muzi
kaal pareltje van een ganse krans 
meesterstukken die ze ten gehore 
brachten tijdens de ganse herden
kingsplechtigheid Door vier kinderen 
waarbij twee VNJ-leden werd bij het 
begin van de offerande een leeuwe-
vlag voor het altaar gespreid Onder 
de tonen van Lied van mijn land werd 
de offergang gehouden waaraan geen 
eind scheen te komen Onder de hon
derden aanwezigen (waarvan een 
tweehonderdtal zelfs geen zitplaats 
hadden) bemerkten we de VU-senato 
ren Walter Peeters en Oswald Van 
Oothegem de burgemeester en sche
pen uit Zele en verschillende gemeen 
temandatanssen uit de omringende 
gemeenten Met het Alleluia van Han 
del werd de euchanstievienng afgeslo 
ten 

Vervolgens werd op de kiosk op het 
Kapelleplein de 11 juli rede gehouden 
door senator Oswald Van Ooteghem 
Spreker hekelde vooreerst de voor 
Vlaanderen vernederende benoeming 
van een eentalige franssprekende als 
hoofd van de dienst Buitenlandse Han
del het pokerspel met benoemingen 
bij de ASLK en het staalakkoord dat 
de Vlaamse gemeenschap miljarden 
kost ten voordele van Wallonië terwijl 
omzeggens niets gedaan wordt voor 
de 100000 Vlaamse werklozen in de 
textiel- en bouwsektor Ook de twee 
maten en gewichten die het gerecht 
toepast bij recente voorvallen te Ko
men en in de Voer zijn een doorn in het 
oog voor Vlaanderen De franstalige 
scherpschutters van Voeren lopen vrij 
rond terwijl een 71 jarige Meetjeslan-
der amper anderhalve meter groot en 
hartlijder tot 6 maand effektieve ge
vangenis veroordeeld werd omdat hij 
vier jonge gezonde gendarmen in het 
hospitaal zou geklopt hebben terwijl in 
feite het omgekeerde is gebeurd ten 
slotte nep de heer Van Ooteghem de 
honderden aandachtige toehoorders 
op om in deze moeilijke penode van 

20 jaar 
lustrerie 
mare 

vriese 
kom dit met ons 
meevieren 
en profiteer nu 
van onze 
verjaardagsprijzen 

krisis de moed met te verliezen en te 
blijven stnjden voor een zelfstandig 
Vlaanderen 

Na het applaus voor de gastspreker 
was het de beurt aan Roosmarijn 
Mortelmans die met volle overgave 
een paar prachtige gedichten ten ge
hore bracht van Wartd Hermans en 
Guido Gezelle die door de massa fel 
werden toegejuicht 

Een daverende Vlaamse Leeuw be
geleid door de fanfare St-Cecilia uit 
Appels besloot het officiële gedeelte 
van deze viering De majoretten brach

ten ons daarna nog een prachtig spek 
takel en sloegen letterlijk hun beste 
benen uit 

Een wandelkoncert maakte een ein
de aan deze prachtige 11 juli-herden-
king Voor de inrichters was het een 
waar sukses waar zelfs de grootste 
optimisten verstomd van stonden Een 
rekord-opkomst een vlot lopend pro
gramma en vooral een entoesiast 
Vlaams publiek doen reeds spreken 
over de uitbouw van volgend jaar Een 
viering waar verschillende Vlaamse 
steden nog steeds met aan toekomen 

LJ 

OOST-VUU\NDEREN 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn Aalst 

De r a a d v a n he t O p e n b a a r C e n t r u m voor Maatschappel i jk 
Welzijn v a n de s tad Aalst, heeft bij het admin i s t r a t i e f 
personee l , he t werk l i edenpersonee l , he t ve rp l egend e n ver
z o r g e n d pe r sonee l e n he t v e r p l e e g k u n d i g b i j s tandsperso
neel respektieveli jk vo lgende b e t r e k k i n g e n openges te ld 
— Klerk (2) 
— Stenotypiste-sekretaresse 
— Geschoolde chauffeur-keukenhelper 
— Verpleegassistente 
— Klinische laborante Al 

In tegens te l l ing tot he t e e r d e r gepub l i cee rd b e n c h t m o e t e n 
d e k a n d i d a t u r e n bij t e r pos t a a n g e t e k e n d e brief w o r d e n ge
s t u u r d a a n d e voorz i t te r v a n he t O C M W Gas thu i s s t r aa t 40 
te 9300 Aalst, en d i enen m e t de bewijss tukken uiterlijk op 
z a t e r d a g 15 a u g u s t u s 1981 t e r b e s t e m m i n g te zijn 

(Adv. 130) 

Gentse raad over alles en nog wat... 

baron ruzettelaan 56c 
brugge 
050/35 74 04 
baan brugge-kortrijk 

De gewone dagorde van 29 juni II 
kon de Gentse raadsleden weinig 
bekoren tot tussenkomsten 
Aime Verpaele (VU) stelde de 
vraag naar de bestemming van 
de fabriek Van Acker in de wijk 
Prinsenhof en van de thans ter 
goedkeunng voorgelegde aan
koop van een nabije leegstaande 
school De voormalige textielfa
briek was bestemd om er het 
museum voor industriële archeo
logie in onder te brengen, maar 
heeft thans onvoldoende ruimte 
en IS bovendien in zeer slechte 
staat Er moet dringend een be
slissing genomen worden waar 
het museum zal worden onderge
bracht De nieuwe aankoop die 
eventueel moet worden gesloopt, 
IS een overbodige uitgave zolang 
over de bestemming niet beslist 

IS 

Schepen Van de Weghe beves
tigde dat hij een nieuwe vesti
gingsplaats zoekt voor het mu
seum maar niettemin wenst hij de 
nieuwe aankoop te laten door
gaan 
Verpaele had ook enige kom-
mentaar op de rekening 1980 van 
de EGW-bedrijven Er zijn nogal 
wat klachten vanwege de gebrui
kers door het invoeren van een 
nieuw fakturatiesysteem Hij 
merkt ook op dat de winst van 
het bedrijf voor 1 /3de voortspruit 
uit tesauriebeleggingen en niet uit 
produktiviteitswinst 
VU-fraktieleider De Roo kwam 
nog even terug op zijn vroegere 
vraag om de reklameborden rond 
monumenten in herstelling weg te 
nemen Schepen Moreeuw 
meende dat aan deze wens kan 
worden tegemoet gekomen eens 
het geplande reglement op licht-
reklames en uithangborden zal 
worden goedgekeurd 
De raadsleden hadden zich wel 
de moeite getroost burgemees
ter en schepenen te ondervragen 
over verschillende punten 

Frans Baert (VU) vroeg naar de 
plannen van de MIVG voor het 
ondergronds brengen van de 
tram aan het St-Pietersstation 
Een werkgroep van wijkbewo
ners formuleerde alternatieven, 
maar wat denkt het kollege hier 
nu over"? 

Schepen Monsaert bevestigde 
dat begin dit jaar het kollege zijn 
principiële goedkeuring heeft ge
hecht aan het voorstel van de 
MIVG tot herinrichting van het 
Maria-Hendrikaplein Ingevolge 
de sindsdien geformuleerde be
zwaren hieromtrent heeft men 
nu een kommissie opdracht ge
geven de alternatieven te onder
zoeken daar een bovengrondse 
oplossing toch wel te verkiezen 
valt 

Raadslid Wijnakker (PVV) inter-
pelleerde over de situatie van de 
Gentse haven De stiefmoederlij
ke behandeling door de nationale 
overheid inzake subsidies het 
verwateren van het 10-jarenplan 
en het gebrek aan infra- en super-
struktuur voor de havengebrui-
kers geven aanleiding tot grote 
bezorgdheid Wanneer komen er 
nieuwe realizaties (wegen, 
kaaien Texacodok )'' en hoe is 
de stand van zaken i v m de 
kolenterminal in het petroleum-
dok? 
De burgemeester gaf hierop een 
overzicht van wat door de stad 
gepland en aan de minister van 
Openbare Werken gevraagd is 
Daartegenover stelde hij wat 
voor de Gentse haven goedge
keurd IS en dat is slechts 1/5de 
van het gevraagde en zelfs nog 
minder dan 1 /3de van wat uitge
trokken IS in de begroting van 
openbare werken De kolentermi
nal zal echter nog dit jaar worden 
aanbesteed en verder zijn voor 

1982 reeds een aantal bundels 
ingediend 
Aime Verpaele vroeg naar de 
stand van zaken betreffende het 
waterzuiveringsstation Osse-
meersen, de kollektorwerken aan 
de Coupure en de centrale slib-
verwerkingsinstallatie alsook 
naar de gevolgen van het oprich
ten van een Vlaamse zuiverings
maatschappij 
Ook hier ligt de fout in Brussel 
waar de nodige kredieten met 
tijdig vnjkomen Wat de Vlaamse 
zuiveringsmaatschappij betreft 
moet Gent zich neerleggen bij de 
wetgeving en de statuten ter 
zake 
De heer Flamant (PVV) wenste 
van schepen Kerckhove te ver
nemen hoe de situatie van de in 
de stad tewerkgestelde werklo
zen thans IS 
De aanvragen tot behoud zijn 
ingediend en goedgekeurd en de 
kostprijs komt met boven het in 
de begroting uitgetrokken be
drag 

SP'er Termont ten slotte biad en
kele bedenkingen over het be
heer van het domein Ciaeys-
Bouuaert te Mariakerke Het bo
tanische beheer van het park is 
niet steeds goed en de parking, 
speel- en sportpleinen zijn hem 
een doorn in het oog Raadslid 
Storms (VU) was het met dit 
laatste punt met volledig eens, hij 
gaf de voorkeur aan „kleinschali
ge" sportakkommodatie i p v af
schaffing ervan 
Schepen Ackerman is in het bezit 
van een studie van een plantkun-
dige die toch wel positieve pun
ten ziet in het parkbeheer De 
prive-eenden zullen in '84 wel 
vervangen worden door stads
eenden In de verkeerssituatie ter 
plekke zag hij echter mets foutief 

Carla Brion 

WEST-VLMNDEREN 

Zon en schaduw over 
11 -julifeest te Koekelare 
Reeds enkele jaren uoet het gemeen
tebestuur een schuchtere poging om 
een Vlaamse reflex bij onze mensen 
ter plaatse op te wekken 
De heer Raf Seys voorzitter Kulturele 
Raad alsook voorzitter Willemsfonds 
heeft zich al deze jaren ingespannen 
om op deze dag ook zijn steentje bij te 
dragen tot deze Vlaamse bewustwor
ding 

De heer Decraemer leraar te Komen 
schetste de dagelijkse Vlaamse Kruis
weg in Komen — zijn visie op deze 
Vlaamse problematiek — zijn voorstel 
om deze Vlaamse strijd in Komen te 
winnen alsook de bevolking — Vlaan
deren moet met zijn vnjheid vragen 
maar moet zijn vnjheid nemen om zijn 
eigen problemen op te lossen, het 
moet gedaan zijn met de miljarden 
afpersing van Vlaanderen met de 
medeplichtigheid van Vlaamse minis
ters die Vlaanderen uitverkopen Niet 
blaffen maar bijten was zijn leuze 

VU-gemeentemandatans Jef Hen-
dryckx heeft als enig gemeentemanda
taris een boekenpakket aan de heer 
Decraemer geschonken 

In zijn inleiding heeft de heer Raf Seys 
het nodig geacht het proces van de 
Vlaamse beweging te moeten maken 
De Vlaamse extremisten kregen het 
hard te verduren VMO en het AVV-
VVK werden eveneens als negatieve 
elementen m Vlaamse beweging be
schouwd Al deze uitlatingen hadden 

tot gevolg dat Jef Hendryckx duchtig 
van leer trok 
De 11-julivienng zal moeten op een 
andere leest geschoeid worden om 
zijn voortbestaan in de gemeente te 
verzekeren Krachten moeten gebun
deld worden hoe uiteenlopend de me
ningen ook zijni Vele wegen leiden 
naar Rome Verscheurdheid in eigen 
rangen komt de tegenstrever ten goe
de 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 
• Uitvoering m aluminium 

met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 2jS0 m en 
vanerend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst"! 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1.) 

De Vlaamse Kring Damme orgamzeert op zaterdag 29 en 
zondag 30 augustus 1981 in een reuzetent te Damme-
Moerkerke, Middelburgsesteenweg 55, een grootse 

„Vedettenparade" 
Ten voordele van de Vlaamse School van Komen 
Zaterdag 20 u Luc Appermont Conny Collins Alex Andry De 
Djaasvliegele Disco Prelude 

Zondag 15 u Walter Capiau, Bobby Ranger, Jef Eibers Conny 
Neefs Zjef Vanuytzel Disco Prelude en nog vele anderen 
Met de medewerking van Het Brugsch Handelsblad ANZ 
IJzerbedevaartkomitee, TAK VSAG Het Vlaamse Kruis VNJ, 
VZW Trefpunt 11 juli komitee Brugge VOK onder auspiciën 
van de kulturele stichting Noordstarfonds 

Ingangskaarten te verkrijgen bij bovenstaande verenigingen en 
door storting op rekening nr 476 811921 95 van de Vlaamse 
Kring Damme met vermelding Vedettenparade 
Ingangskaarten 150 fr kombmatie 250 fr 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilslraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-21 22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 4125 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medlka-
le en anti-allergische matrassen. 

Platleau-Lievens. Portugeesstraat 9, 
1780 Teraifene 
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. Verriestsfraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP.Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.19.93 
Import — Export 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. T850 Grimbergen 

Te! 02 26814 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-Strijtem 

Tel 054-33 37 56 

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

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen. 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel. bureau 053-21.72.12 

KLEDING LENDERS 

Sint Dii inuunstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel. 053-62.37.65 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel: 511.61.33 

Privé: 569.03 18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wultenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nljlen 
Te l 031-81.77.06 

Gratis pri jsofferle 

DURASON-KEUKENS 

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

I D E L - Tel 011-534349 

Getegenheidsgroftek Huweliik • Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.md en 
etiketten Houten drtikletters - Rekln-
ii ie-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herent.i lsebiian 340 
Dcurne Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel, 031-289314 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus ben ieube lde v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te huur. 
Op aanvraag grat is ka ta loog met 
f o to ' s 

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

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tet 091-62.51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 426 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

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

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

Diepvriezers. 

DE K E R A M I E K K E L D E R 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 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 10 55 

Specialist primitief * 
stijtmeubelen en modern 

STUDIO 
DAMN 

02-428.69.84 

...Uit sympatie... 

Industriële fotografie 
Mode/archi tekluur 
Huweli jksreportages. 

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

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

lustrerle 

r 

V 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

'BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014-31 13.76 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

mare 
devriese 
bar. ruzetteldan 56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-kortrijk 

EN BROEKEN 
moeilijke maten, Af̂  

akkundige retouche 
mccitcrklccrnafccr / | 

•- ^ Vermees Ĉ *-
D 

l 
X. o- -^ — • 

iuim.mu...\!ü.\M.mn."ii..\.JHim J Q Q l l ^ 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chnzallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-21 36 36 
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20 m Mensen van bij ons 

B R U S S E L — Een juwee l t je van een k roon o p v i j f t i g ja
ren w e r k van de V laamse Jeugdhe rbe rgcen t ra l e is de 
o p e n i n g van een g l oedn ieuwe V laamse j eugdhe rbe rg 
in het har t je van B russe l . Het gebeu rde vo r ige week 
d o n d e r d a g in al le s t i l te . De o f f i c ië le open ing zal pas 
m i d d e n sep tember gesch ieden , omda t na de bouwva 
kant ie nog b i j zonder hard zal moe ten ge t immerd 
w o r d e n . M a a r s inds zes dagen kunnen een v i j f t i g ta l 
j onge ren en o o k oudere t r ekke rs opgevangen w o r d e n 
in p rach t i g -n ieuwe ve rb l i j f s - en s l aapakkommoda t i es . 
J e u g d h e r b e r g e n , en zeker d ie van B russe l , z i jn hoege
naamd geen s t renge s laap ten ten meer. Er wo rd t geen 
moe i te gespaa rd o m het de t rekke rs zo aangenaam 
moge l i j k te maken. En ze v inden de j eugdherbe rg fo r 
mule dan o o k hoegenaamd niet oubo l l i g . Hoewe l de 
open ing van de n ieuwe herberg aan de Kape l lekerk 
(ge legen t ussen dr ie markan te buur ten — de M a r o l -
len, de Zave l en de buur t van de Gro te M a r k t —) 
zonde r vee l omhaa l g e s c h i e d d e v o n d e n inmidde ls 
e lke dag reeds t ien ta l len (ove rwegend ) j onge t rekke rs 
hun w e g naar de j e u g d h e r b e r g „Bruegel" . -
He t is meteen ook een f l inke t roef wa t bet re f t de 
V laamse aanwez ighe id in het hart van de hoo fds tad . 
De a rch i tek t heef t bovend ien het V laams karak ter nog 
ve rs te r k t d o o r invu l -a rch i tek tuur met B rugse st i j l aan 
te wenden . D e j onge j eugdherbe rgvade r , vandaag de 
dag heet dat t ieheerder , bars t van en toes iasme en 
l oop t met noga l wa t amb i t ieuze p lannen rond . Vee l 
laat aanzien dat deze Bruege l -he rbe rg s p o e d i g kan 
u i tg roe ien to t een t r e f cen t rum van formaat . 

Hypermoderne jeugdherberg in Brussel 

Dirk Moelans: 

„Bruegeh Vlaamse haven 
in internationaal toerisme 

/ / 

Juul, de groenteman 
Dirk Moelans: „Door de gekende 
hinderpalen bij bouwwerken van 
dit formaat — we hebben ook een 
faillissement van één der aanne
mers moeten verteren — is de 
opening van deze Vlaamse jeugd
herberg wat later dan voorzien 
moeten geschieden. Maar van
daag zijn we zover En het werd 
de hoogste tijd dat Bruegel zijn 
poorten kon openen want Brussel 
zat zonder jeugdherberg. Stel je 
voor De franstalige ging een poos 
geleden dicht En de „Sippelberg" 
werd in de nazomer van vorig jaar 
definitief gesloten. Deze jeugdher
berg heeft jarenlang goede dien
sten bewezen aan de jongeren, 
maar het moet toegegeven wor
den dat onder meer de aftakeling 
van de Noordwijk Sippelberg het 
leven moeilijk begon te maken. 
Ik vermoed dat, net zoals de Sip
pelberg, ook de Bruegel in hoofd
zaak belangrijk zal zijn als door
gangscentrum. Wij funktioneren 
nu al duidelijk als afstap-oord in 
het drukke trekkersverkeer van 
Noord naar Zuid en omgekeerd. 
Maar we willen niet alleen vreem
de trekvogels onderdak verschaf
fen; het is ook onze bedoeling in 
de buurt waar we een onderko
men gevonden hebben mettertijd 
mee te werken aan animatiepro-
jekten. Evenwel mag ik niet op de 
feiten vooroplopen. We moeten 
meegroeien met de jeugdherberg 
zelf; het zal alleszins boeiend zijn 
te ervaren hoe dit centrum uit de 
kindersloffen zal schieten." 

— De moderne Bruegel is inge
plant In de Kapeliewijk, vlak ach
ter de Kapellekerk, en grenzend 
aan de Keizerslaan. Dat is prach
tig dichtbij de treinstations Cen
traal en Zuid. Aan busverbindin
gen ontbreekt het evenmin en 

ook de metro is niet verafgele
gen. Maar zijn de buurtbewoners 
gelukkig met deze nieuwe 
Vlaamse inplanting? Zi j moeten 
uiteindelijk toch met U en uw 
duizenden gasten leven. 

Dirk Moelans: „Aanvankelijk was 
er wel wat argwaan in de zin van 
„onbekend maakt onbemind". 
Maar we hebben getracht voor
zichtig erop te wijzen dat ook 
Marolliens en andere Brusselaars 
wanneer ze het wensen als goede 
vrienden over de vloer kunnen 
komen. We richten een Bruegel-
kelder in waar groepen een gezel
lige avond zullen kunnen door
brengen. In een latere faze hopen 
we aan de Hoogstraat een gezellig 
drankhuis in te richten: dan zal 
Bruegel nog meer troeven als tref
centrum, en vooral als ontmoe
tingscentrum tussen buurtbewo
ners, Brusselse Vlamingen en in
ternationale trekkers kunnen uit
spelen. Zover zijn we nog niet 
De eerste die in de jeugdherberg 
als nieuwsgierige bezoeker een 
voet binnenzette was de straatve
ger. En Juul, de groenteman van 
het plein, is inmiddels ook al aan 
het rondvertellen dat we niet echt 
zo'n vreemde vogels zijn. Het vol
komen integreren in de Marollen-
gemeenschap zal niet gemakkelijk 
zijn, maar het moet lukken. In 
tegenstelling tot veel andere cen
trumwijken die nog immer aftake
len zijn de Marotten evenwel aan 
een heropleving toe. In de mate 
van het mogelijke zal de Vlaamse 
Jeugdherberg Bruegel daar een 
handje bij helpen" 

135 bedden 
— Behoort Bruegel in het we
reldwijde net van jeugdherber
gen tot de „betere klasse"? 

Dirk Moelans: „Als de plannen 
helemaal zullen voltooid zijn, dan 
zullen we tot de modernste over-
nachtings- en verblijfscentra beho
ren. We hebben trouwens inspira
tie gezocht in de model-jeugdher
berg van München. De mogelijk
heden die men daar heeft zullen 
wij nimmer hebben. Daar werken 
bijvoorbeeld 25 mensen en wor
den jaarlijks 100.000 overnachtin
gen geboekt, terwijl wij het met 
vier vaste krachten en nog een 
handvol deeltijdse medewerkers 
zullen moeten rooien. 

Maar we hebben stevige troeven. 
De belangrijkste is zeer zeker de 
enorme ervaring die de herberg-
ouders van de „Sippelberg" nu in 
de nieuwe Bruegel investeren. Ik
zelf heb stages gevolgd in onder 
meer München, Amsterdam, 
Utrecht en Engeland. Onze organi-
zatie moet en zal van meetafaan 
gesmeerd lopen. 

De architekt heeft de herberg, die 
toch een flinke immobiliëninplan-
ting is ter waarde van circa 100 
miljoen, prachtig ingeplant in de 
schaduw van de Kapellekerk. 
Maar ook vanbinnen mag de 
jeugdherberg gezien worden. Het 
gebouw is opvallend funktioneel 
ingericht Momenteel zijn er 
slechts 50 bedden beschikbaar, 
maar spoedig zullen het er 135 
zijn, en volgend jaar kunnen daar 
nog 60 bedden in tweepersoons
kamers met luxueuze allure bijko
men. De jeugdherberg telt vier 
verdiepingen. Er zijn vier eenper-
soonskamers, twintig tweeper
soonskamers, vijf driepersoonska-
mers, tien vierpersoonskamers en 
drie zaaltjes met elk twaalf bed
den. Maar ook die zaaltjes hebben 
niets meer weg van de vroegere 
grote slaapzalen; met beschotten 
worden de gasten behoorlijk in 
een gezellig-intieme sfeer gedom

peld, terwijl individuele trekkers er 
een pracht van gelegenheid heb
ben om met mekaar in kontakt te 
komen en ervaringen uit te wis
selen. 

Op de benedenverdieping is er de 
grote inkomhatt met receptie, de 
moderne keuken en een zelfbe
dieningsrestaurant In de kelder
ruimte wordt er uitgebreide ont-
spanningsgelegenheld geboden. 
Overigens is er op elke verdieping 
een zit- en praathoek (spoedig 
met TV) en over het gebouw 
worden enkele vergaderlokalen 
gespreid. Zo zullen kleine groepen 
er bijeenkomsten kunnen beleg
gen; konkreet werd er al gedacht 
aan „stadsklassen". 

Het Kommissariaat voor Toerisme, 
dat onze bouwheer is, stelt voor 
spoedig later een uitbreiding van 
de jeugdherberg naar de Hoog
straat toe in het vooruitzicht Het is 
in die blok dat hypermoderne 
tweepersoonskamers zullen inge
richt worden. Maar ook in al de an
dere kamers is er een natte cel en 
op elke verdieping zijn er stort- en 

ligbaden en toiletten. Terloops: er 
is sanitair voor mindervaliden 
voorzien..." 

— De ti jd van primitieve jeugd
herbergen is voorbij. Maar de 
verbli jfsvergoeding is ook nave
nant van de moderner uitrusting 
gestegen. Is de prijs voor sommi
ge jeugdigen die in de jeugdher
berg onderdak zoeken niet te 
duur aan het worden? 

Dirk Moelans: „Ik meen van niet 
en onze receptielijsten wijzen het 
uit Van de Westerse landen krij
gen we overwegend jonge bezoe
kers, vanaf zestien jaar Er zijn ook 
meer en meer reservaties voor 
familiekamers: gezinnen die bij 
ons een betaalbare vakantie zoe
ken. Van de zogeheten Oostblok
landen zijn er wel opvallend meer 
oudere trekkers bij ons te gast 
Voor een luxueuze eenpersoons-
kamer vragen we 425 frank per 
nacht, ontbijt en lakens inbegre
pen. Voor een tweepersoonska
mer is het 350 frank (per bed) en 
290 fr in een drie- of vierper-
soonskamer Maar wie niet vies is 
van overnachten in de kleine 
slaapzaaltjes betaalt amper 250 
frank. In een gewoon commercieel 
hotel betaal je voor een 1-per
soonskamer al gauw acht- tot 
negenhonderd frank... Je moet in 
die dingen realistisch blijven. We 
moeten in deze moderne herberg 
weinig investeren, maar voor de 
uitbating moet de Jeugdherberg-
centrale ervoor zorgen dat de 
inkomsten de uitgaven dekken. 
Voor het geboden komfort, wor
den nog immer betaalbare prijzen 
gevraagd. We hopen de over-
nachtingsprijzen met de jaren rela
tief goedkoper te maken als het 
restaurant en het café eveneens 
„goed trekken"." 

— Bruegel, tussen de Zavel, de 
Marollen en de Grote Markt, is 
een pracht van een modern 
Vlaams trefcentrum in Brussel. 
Een centrum ook en vooral waar 
de (Brusselse) Vlamingen dag-
op-dag in kontakt kunnen komen 
met toeristen die uit de vier wind
hoeken komen aanwaaien. Brue
gel kan op die manier een gede
gen jonge ambassadeur van de 
Nederlandse kuituur, van de 
Vlaamse gemeenschap, worden. 
De hoteibaas heeft alvast bijzon
dere taalkursussen gevolgd om 
in vier talen de gasten te ontvan
gen en begeleiden. Voor duizen
den vreemde bezoekers zal 
Brussel niet het imago van Fran
se stad meekrijgen. Het werk van 
de „Sippelberg" wordt met ver
nieuwde kracht voortgezet. 
Bruegel is een belangrijke pion 
in een wereldwijd net van 5.000 
jeugdherbergen; het wordt zon
der twijfel een drukbezochte uit-
wijkhaven in het internationaal 
toerisme. De Vlaamse Jeugdher
bergcentrale, die er nu een halve 
eeuw werking heeft opzitten, 
verdient een pluim voor dit 
initiatief." 

(hds) 
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