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Europa: een matte start
Het parlement van Straatsburg schqnt een aantal hebbelijkheden
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...terwijl de „Sociéte" goede sier blijft maken....

opini€^
KINDERACHTIG
Het is mij opgevallen, dat er méér en
méér ontslagbrieven worden opgenomen in de «Wij», na de ontslagname
van H. Schiltz. Het is me ook opgevallen dat er tijdens de Egmontpenode
er geen brieven werden opgenomen
met ontslagnemingen uit de V U .
Waarschijnlijk was iedereen toen proEgmont? Als de hoofdredakteur wat
konsekwenter is, zou hij beter ook de
laaiste ontslagbrieven met meer opnemen.
Het moet gedaan zijn met dit kinderachtig gedoe. Neem liever brieven op
die alleen de eenheid van de partij
(vooral nu!) kunnen bevorderen!
Maak van «Wij» weer een echt
Vlaamsnationaal radikaal blad, en laat
a.u.b. nogmaals de anti-partijbestuurkommentaren, ook van de hoofdredakteur, achterwege.
G.H., Brussel

VLAANDEREN EERST
Ik ben 75 jaar, ben altijd bewust Vlaming geweest en zal het blijven; heb
voor mijn Vlaming zijn 4 1 / 2 jaar gevangen gezeten, waardoor mijn gezin
armoede heeft gekend; einde '49 vrij
gekomen, ben in eer hersteld maar heb
nog nadeel in mijn pensioen en zelfs
het bekomen van rente van de gemobiliseerde 1939-1940 wordt mij geweigerd.
Onze oudste zoon was in 1945 13 1/2
jaar, heeft ook maanden binnen gezeten, hij ook heeft als kind den troon
doen wankelen... Voor ons is de V U de
enige Vlaamse partij, iedereen die
werkelijk Vlaming is moet mede duwen om haar terug naar omhoog te
krijgen.
O p de drie nationale partijen mag een
Vlaming niet vertrouwen, zij zijn Vlaming met het woord maar met met de
daad. Voor hen is het, luister naar mijn
woorden zie niet naar mijn daden. Kameraden van de voorhoede, een 75-jarig Vlaming rekent op U, helpt de enige
Vlaamse partij, de V U , terug naar boven duwen met woord en daad!

eerst door het gros van de flaminganten en uiteindelijk door de Vlaams-nationale partij zelf.
Hugo Schiltz ervaarde het slaan van
een brug naar de socialisten, ook omdat dit op wereldvlak de fundamentele
optie gestalte gaf, als een historisch
evenement, maar de partij is hem hierin niet gevolgd.
En ook in de interne politiek had de
Volksunie voor haar klaarziende en
moedige voorzitter uiteindelijk niets
anders over dan de ezelstamp waarmee de Vlaams-nationalisten van 50
jaar terug hun toenmalige voorman
hebben bedacht. Ook Herman V o s
moest het indienen van een parlementair federalistisch voorstel met de politieke dood bekopen.
En zo blijkt overduidelijk dat ieder
volks-nationalistisch streven dat de inspiratie en het kompas mist van een
wereldwijde sociale doctrine en de
stootkracht van een sociaal harnas, tot
mislukking en ontaarding gedoemd is.
dr. F.A.C., Kortrijk

SCHILTZ WEG

V.H., Brugge 3

EZELSTAMP
D e jongste gebeurtenissen hebben
het failliet bezegeld van het sociaal en
federaal opzet van de Volksunie.
Het is voortaan duidelijk dat wie in onmiddellijke, politieke termen gestalte
geven wil aan fiet federalistisch programma en aan de sociale opening
hiervoor grondig afgestraft wordt.
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Schiltz heeft de V U meegesleept in
een onzalig en verbijsterend Egmontavontuur dat dodelijk had kunnen worden voor heel Vlaanderen, als Tindemans niet op het laatste ogenblik de
grote politieke moed opgebracht had
om af te treden.
Politiek fatsoen en het welzijn van de
V U eisten na 17 december onherroepelijk z'n aftreden, maar hij legde tot ieders verbazing die zware motie van
wantrouwen naast zich neer en bleef
aan! Godzijdank volgden toen binnen
een half jaar de Europese verkiezingen
die een nieuwe VU-nederlaag lieten
zien. Pas toen volgde eindelijk Schiltz
z'n aftreden.
Het zou de VU-zaak erg gediend hebben als Schiltz in z'n afscheidswoord
ronduit z'n zware politieke fouten erkend had; het heeft helaas niet mogen
zijn.

DUIDELIJK
EN ONGEBONDEN
De VU-voorzitter bood zijn ontslag
aan. Hij zag zich niet langer als de belichaming van het door de partijraad gekozen partijbestuur.
Uit de beleidsverklaring van het nieuw e partijbestuur blijkt duidelijk dat het
om totaal verschillende opvatting gaat
om taktische en strategische koers
van de partij en niet om het partijprogramma.
H. Schiltz stelde steeds: het is niet voldoende gelijk te hebben, men moet gelijk kunnen krijgen. De voorzitter zijn
strategische opstelling is: w e moeten
als beleidspartij het politieke spel ten
volle spelen en dus opereren op het
politieke schaakbord. De strijd leveren
door deelname aan de macht. O p zichzelf rationeel en verdedigbaar.
Krijgen w e echter bij onze kiezers,
door welke omstandigheden ook, geen
gelijk, dan moeten w e daar rekening
mee houden
Een beleidspartij zonder zetels ( =
zonder politieke macht) kan op het po-

litieke schaakbord ook niet meer strijden.
Kan de V U op een andere manier
evengoed geen beleidspartij zijn? De
politieke machten dwingen rekening te
houden met de VU-standpunten door
een duidelijke, non-conformistische en
ongebonden koers te volgen.
Geen minimalistische opstelling maar
een duidelijke, zuiver lijn. En dit met alleen bij de gemeenschapsproblemen,
maar ook op gebied van milieu, welzijn,
sociaal-ekonomie enz. Zie de degelijke
kongresteksten.
De kritische, politiek-daklozen, krijgen
dan pas de kans de V U opnieuw de
politieke macht te geven die ze nodig
heeft.
W.V..H., Zoersel.

MASOCHISME?
Is de V U plots aangegrepen door een
algemene politieke waanzin, een politiek masochisme? W a t w e de laatste
tijd meemaken zou zelfs niet in een
Afrikaanse negerpartij mogelijk zijn!
Wanneer dank zij de V U , eindelijk het
Vlaams-nationalisme tot het regeringsbeleid moet worden toegelaten en dat
de drie VU-ministers het ook nog zo
goed doen dat voor- en tegenstanders
hun bewondering niet verbergen, dan
eist de partij dat ze maar moeten terugtrekken. Begrijpe wie kan.
D e sekretaris van de partij, verklaart
zonder verpinken dat zij die ook geïnteresseerd zijn voor het ekonomisch
en sociaal welzijn van Vlaanderen,
maar liefst een andere partij moeten
opzoeken.
D e voorzitter moet weggaan omdat de
V U te «links» is... Kan het nog belachelijker? Alsof men konservatief en gelovig kristen moet zijn om aan de Vlaamse strijd te mogen deelnemen. Wil voor
deze mensen de idee «terug naar de
bron» eigenlijk zeggen «terug naar de
middeleeuwen- ?
Nu heeft ook de pariementsfraktie gemeend zich negatief te moeten opstellen. Alléén maar omdat de motie door
het FDF w e r d ingediend heeft de fraktie van de V U gemeend de massale
slachting van zeehondjongen in Canada te moeten goedkeuren. Dus voor
natuurbehoud moet men ook al niet
meer bij de V U zijn. Integendeel, de
idee van ex-sekretaris Peeters voortdenkend zou men al wie bekommerd is
met natuurbehoud, dierenbescherming enz... de raad kunnen geven maar
een andere partij op te zoeken.
Lieve hemel, wat een ellende, met de
V U ! Is ons eigen Vlaamse karakter zo
kleinzielig, zo onpersoonlijk en kortzichtig dat w e steeds maar achteruit
moeten, ondanks alle verbaal lawaai
dat w e al honderd jaar maken?
M o g e het mirakel toch nog plaatsvinden en de meerderheid der V U zich
herpakken en weer opnieuw optreden
als «grote» mensen en niet langer als
kerstekinderen.
A.V.W., Mechelen
Red. — Mogen wij u erop wijzen dat
de VU-fraktie niet «neen» stemde
omtrent «de zeehonden» (FDF-voorstel). Senator Wim Jorissen onthield
zich en verduidelijkte zijn houding
omdat hij op deze manier wou laten
blijken dat het FDF meer belangstelling aan de dag legt voor zeehonden
dan voor het lot van de Brusselse
Vlamingen!

Red. — De geachte lezer zal zich herinneren dat «Wij» tijdens de Egmontperlode zowel pro- als contrabrieven
heeft opgenomen. Cijfers van de aantallen verschenen zelfs in «De Standaard». Het Is ook goed het volgende
briefje te lezen waarin dit bevestigd
wordt. Verder zou de geachte lezer
moeten weten dat -WIJ» sinds drie
jaar géén hoofdredakteur meer heeft,
maar dat het weekblad geleid wordt
door een komitee van redakteurs,
zoals op deze pagina trouwens te lezen staat.

DE ESSENTIE
Moet dat absoluut in «Wij»? Na het
Egmont-pakt publiceerde «Wij» een
heleboel lezersbrie ven, vaak vol nonsens, van hen die de partij dreigden te

verlaten; sommigen deden dat ook.
Na het ontslag van Schiltz andermaal
een reeks lezersbrieven, met nog
meer nonsens, van hen die de partij
dreigen te verlaten (zij behoren zeker
niet tot de eerste reeks); sommigen
zullen het wellicht ook doen... Wat zal
de reaktie zijn?
Intussen gaat de essentie verloren:
zelfbestuur. Laten w e het daar over
hebben.
S.R., Grimbergen

WAT NU?
Indien het partijbestuur vervalt in een
verbaal Vlaams-nationalisme, waarin
bepaalde mensen vooral in hun interviews met «De Nieuwe» en «Pallieterke» hebben uitgeblonken om VU-voorzitter Schiltz te bekritizeren, dan is het
maar slecht gesteld met de toekomst
van ons volk. Z o u d e n die heren er niet
goed aan doen, nu zelf hun ontslag te
vragen, ten einde de eendracht te herstellen?
Federaal, maar ook sociaal en zeker
geen terugkeer naar het zweeppartijtje!
F.V.D.B., Gent

NIET ALLEEN DE VU
Volledig akkoord met de brief van
L.V.C., Edegem («Wij» 12-7-'79). Wij
konden in Gent niet voor Hugo Schiltz
stemmen, maar zijn altijd trouwe
Volksuniekiezers
geweest.
Hugo
Schiltz moet door een algemene aktie
overtuigd worden, dat niet alleen de
Volksunie, maar ook de Vlaamse Beweging en daarmee het Vlaamse volk,
veel zou verliezen met zijn heengaan.
PV., Gent

Geen vakantie
voor

knack

MAGAZINE

KNACK-magazine verschijnt negen weken lang
met een extra-bijlage van zestien bladzijden, in
kleur.
In alle juli- en augustusnummers vindt u, naast het
wekelijkse aanbod informatie:
— 3 Bladzijden „Het wol venschaap", negen
achtbare zqvenklappers, ofte sprookjes van
Johan Anthierens
— 2 Bladzijden Guust Flater, in totaal achttien
onuitgegeven platen, in kleur
— 3 Bladzijden „Denksport", puzzels, woordspelletjes en andere hersengymnastiek
— 8 Bladzijden „Ezelsoor", een echte kinderkrant, die kinderen au sérieux neemt en geen
enkel aktueel onderwerp uit de weg gaat. In het
,,Ezelsoor" ondermeer „De grote knal", zijnde
de geschiedenis van de mensheid, getekend
door GOT (Gommaar Timmermans)

Mis geen
enicei
zomernummer v ^
van Knacl(!

^
illustratie : Guust Flater

nu te l(Oop: 35 ff.
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Europa: motte start
De installatie van het eerste rechtstreeks verkozen Europees parlement is
geen denderende historische gebeurtenis geworden. De verkiezingen van
10 juni eindigden in de meeste lidstaten
op een fameuze kater. Spreken over 410
parlementsleden die 180 miljoen kiezers
vertegenwoordigen, is gewoon groots p r a a k : de onverschilligheid van de kiezers was nooit zo groot. In landen zoals
D e n e m a r k e n en Groot-Brittannië, met
een opkomst van respektievelijk m i n d e r
d a n de helft en zelfs minder d a n éénderde, w a r e n de verkiezingen gewoonweg een farce. Zelfs in ons eigen land,
met zijn kiesplicht, liet één kiezer op vijf
het afweten.
De desertie van belangrijke politieke fig u r e n zoals Mitterand in Frankrijk, het
g e h a r r e w a r rond het voorzitterschap,
de onverholen Franse pogingen om het
Europees Parlement zo machteloos mogelijk te houden hebben reeds vóór de
start gezorgd voor een domper op alwie
nog zou geblaakt hebben van Europese
ijver.
Het p a r l e m e n t v a n , S t r a a t s b u r g schijnt
een a a n t a l slechte hebbelijkheden van
de nationale parlementen over te erven.
Zo kwam het, nog vóór de openingszitting, tot een scherp incident tussen de
fraktievoorzitters en de Italiaanse radik a a l Pannella. Het reglement van het
Europees parlement voorziet, dat een
fraktie tien leden moet tellen om als
dusdanig te worden erkend en te kunnen beschikken over de nodige faciliteiten. Twaalf onafhankelijke parlements-

leden — w a a r o n d e r Coppieters van de
Volksunie — vormden d a n ook een technisch-administratieve fraktie en duiden
P a n n e l l a a a n als fraktievoorzitter. Toen
de Italiaan zich n a a r de vergadering
van de fraktievoorzitters begaf, werd hij
gewoon a a n de deur gezet. Hij weigerde
de zaal te verlaten en hij werd er met fysiek geweld uitgewerkt. De fraktievoorzitters van de «grote» politieke families
h a d d e n namelijk het inzicht geformuleerd, dat frakties voortaan 21 leden
moeten tellen; het reglement werd gewoon a a n de kant gezet.
W a t bij de verkiezingen van 10 juni door
de grote partijen zoveel mogelijk diskreet werd verzwegen, is nochtans doorgedrongen tot bij het publiek: het Europees Parlement heeft weinig of geen bevoegdheid. Waarschijnlijk heeft dit element de onverschilligheid van het Europees kiezerskorps sterk in de h a n d
gewerkt. De 410 S t r a a t s b u r g e r s hebben
geen wetgevende macht, k u n n e n nauwelijks de Europese financies kontroleren,
worden gekonfronteerd met een Raad
van Ministers die weinig of geen rekening houdt met hen. Het Parlement is
slechts een raadgevend o r g a a n . Optimisten rekenen er op, dat de grotere betrokkenheid van de Europese b u r g e r s
ingevolge de rechtstreekse verkiezingen, de morele macht v a n het Parlement
zullen doen groeien. Er zal i n d e r d a a d in
de toekomst een grotere en direktere
kontrole zijn van de kiezers op de verkozenen. Deze laatsten zetelen echter voor
vijf j a a r — het Europees parlement k a n

niet tussentijds ontbonden worden —
wat niet bevorderlijk hoeft te zijn voor
de werklust. In het vorige Europees Parlement, dat samengesteld was uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, vierde het absenteïsme hoogtij
Het belangrijkste Europees probleem —
dat van de toekomstige Europese politieke strukturen — zal te Straatsburg
ongetwijfeld a a n bod komen, m a a r k a n
n a a r geen enkele oplossing geleid worden: het parlement heeft u i t e r a a r d geen
konstituerende bevoegdheid. En zelfs
moest het die wél hebben, dan zou het
moeten optornen tegen de krachten van
het p a r l e m e n t a i r egoïsme: de meest prominente parlementsleden zetelen zowel
te Straatsburg als in het eigen nationaal
parlement. Het is niet in Straatsburg,
m a a r in hun eigen land dat h u n werkelijke thuismacht zit. Ze zullen dus allerminst geneigd zijn om bevoegdheden
van het nationale n a a r het Europese
vlak over te dragen.
De éne Volksunie-man te Straatsburg
staat, samen met een p a a r a n d e r e regionalisten en volksnationalisten, op een
eenzame post. Hij zal h a r d moeten werken om het w a a r te maken. Hij zal dat
ongetwijfeld ook doen. W a n t tepiidden
van een groot a a n t a l negatieve aspekten is er alvast toch één positief: het
Vlaams-nationalisme beschikt voor het
eerst over de mogelijkheid om zich te laten gelden en om te werven voor de
volksnationale idee in een internation a a l forum.
tvo

Terwijl de «Société»
goede sier maaict...
Nu kamerleden en senatoren voor zichzelf uitgemaakt hebben dat zij
mogen genieten van een rustig reces — andere mensen gaan met vakantie — tot oktober, wordt in de Brusselse Wetstraat veruit het belangrijkste politieke werk van het jaar gepresteerd.
De regeringsleden dokteren (daartoe bij de hand begeleid door het
beperkt ministerieel komitee voor het Algemeen Beleid) aan de rijksmiddelenbegroting voor volgend jaar.
Ekonomische waarnemers stellen
dat het de opdracht is van premier
Martens en zijn superministers om
zekere psychologische drempels —
zoals bijvoorbeeld een tekort van
100 miljard — in geen geval te overschrijden. Zulks is meer dan ooit geboden omdat de spekulaties tegen
de Belgische frank in een kritiek stadium zijn getreden-

Achterpoortjes
Omdat de huidige regering bij herhaling reeds gedekreteerd heeft dat
er geen sprake kan van zijn de belastingplichtigen nog méér het mes
op de keel te zetten, blijft er slechts
één uitweg mogelijk om de rijksfinanciën in een «zeker evenwicht- te
houden: besnoe/en op de overheidsuitgaven.
Een eerste efficiënte maatregel die
de premier met zijn begrotings- en
financiënminister dezer dagen uitvoert is het op het matje roepen van
elk regeringslid; de excellenties
moeten voor een hakbijlkomitee de
uitgavenposten van hun departement voor volgend jaar toelichten
en verdedigen.
Maar vorig jaar werd reeds de ervaring opgedaan dat zulks slechts een
oogverblindend
besparingseffekt
heeft, want het achterpoortje van de
bijkredieten werd ondanks alle
mooie beloftes toch nog ferm misbruikt. Miljardenbezuinigingen moeten dus op nog verschillende andere
manieren gerealizeerd worden.
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Uit de schaarse informatie die is uitgelekt na het regeringskonklaaf van
vorige zaterdag blijkt dat met het
snoeimes wordt gezwaaid in de richting van de sociale zekerheid..
De prijs-aan-de-konsument voor geneesmiddelen en ziekenhuisverpleging zou opgetrokken worden- Omdat de gevoeligheden hier niet weinig groot zijn trokken dinsdagavond
enkele ministers in geheim konklaaf
met de sociale partners.
Het kan immers geenszins de bedoeling zijn van de regering om, met
het uitgelïreid septemberoverleg in
het vooruitzicht, sociale potten te
breken bij het opmaken van de rijksbegroting '80.
Hoe dan ook zal de term «besparingen» spoedig geen ijle politieke slogan meer blijven, maar voor de bevolking konkrete gestalte aannemen. Dat blijkt alleen al uit het bericht dat de nieuwe rijksmiddelenbegroting zou rekening houden met
een vermindering van het Nationaal
Produkt, volgend jaar, met zowat 1
ten honderd. En dit, wat dacht je wel,
als gevolg van de gevoelige stijging
van de petroleumprijzen.. Eind volgende week zou moeten duidelijk
blijken hoe de huidige regering onze
onmiddellijke toekomst voorspelt
Belangrijker dan algemene cijfergegevens te vermelden zal het zijn na
te pluizen of de lasten billijk over de
verschillende sociale groepen In
onze samenleving zullen gespreid
worden en of onze werkkracht niet
verder bij buitenlandse investeer-

ders aan geloofwaardigheid zal inboeten. Op dit cruciaal moment
komt het dan ook biezonder asociaal en uiterst bedenkelijk over hoe
ongekontroleerd grote industriële
en financiële groepen, gedeeltelijk
met gemeenschapsgeld, in het buitenland grote sier kunnen maken en
als het hun belieft handelsrelaties
van vandaag op morgen in het gedrang kunnen brengen.
Er is het Incident met het Konsortium Eurosystems (waarin onder
meer de Société Générale, Electrobel, Fabricom, de munitiefabriek
Poudreries Réunies-) dat op onbegrijpelijke wijze bij twee militaire
bouwprojekten in Saoedl-Arabië in
verlegenheid is geraakt. Niet onbelangrijk is hierbij dat Saoedl-Arabië
momenteel veruit onze belangrijkste
olieleverancier is. De aan gang zijnde pogingen van minister Claes om
in dit land een kontrakt los te peuteren voor olielevering van-staat-totstaat komen dan ook in het gedrang
door praktijken van industriëlen
waarbij het vermoeden van fraude is
gerezen.' De minister van Financiën
Geens doet merkwaardig terughoudend over deze affaire. Terwijl zekere groepen zich blijkbaar kunnen
veroorloven — zonder op zijn minst
gegispt te worden — om onze industriële slagkracht, en dus de positie van de Belgische frank, in het gedrang te brengen, wordt op geregelde tijdstippen aan de werknemers
en de sociaal verzekerden wél gevraagd in te stemmen met een drastische inkomensmatlging om investeringen en onze ekonomische produkten opnieuw aantrekkelijker te
maken. De remedies die de regering
bij de voorstelling van haar rijksbegroting '80 zal voorstellen zullen dan
ook zeer kritisch op hun sociale
rechtvaardigheid
dienen beoordeeld te worden, (hds)

Het loopt de spuigaten uit
Professor Aubin Heyndrickx van de RUG is er dezer dagen n.a.v. de chemische waterverontreiniging
in verscheidene gemeenten van West- en
Oost-Vlaanderen en Henegouwen met vuile voeten doorgegaan. Op ongewoon scherpe wijze verweet hij het ministerie van
Volksgezondheid
verregaande laksheid en gebrek aan belangstelling. Hij herinnerde aan
een «kortgeding" dat tegen het ministerie werd ingespannen en dat
thans, vijf jaar later, nog steeds in behandeling is' Minister Dhoores repliek was naast de kwestie zodat ze feitelijk de beschuldigingen van professor Heyndrickx bevestigde. Indien niet wordt ingegrepen zal er een
vervuiling ontstaan, die niet meer op te lossen zal zijn' En dan maar
mooie brochures uitgeven en sussende verklaringen afleggen...
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raad van beheer van de B D B H .
Uit officiële bron d u s !
Wij hebben deze tendentieuze
voorstelling van zaken reeds
eerder aangeklaagd. De werkelijkheid is dat, toen vier jaar geleden de B D B H besliste de exportinspanningen
van
de
K M O ' s (kleine en middelgrote
ondernemingen)
te
steunen
door voor 50 "/o bij te dragen in
de bezoldiging van de deskundigen die de KMO's moeten
voorlichten bij hun exportbeleid, het Vlaams Ekonomisch
Verbond die gelegenheid heeft
aangegrepen om zijn leden aan
te sporen gebruik te maken van
die tegemoetkoming. Dit strekt
het VEV tot eer, en zoals gewoonlijk hebben de Vlaamse
firma's blijk gegeven van initiatief en dynamisme. De Waalse
ondernemingen
daarentegen
hebben zich onbetuigd gelaten,
en zijn, zoals altijd, bij de pakken blijven zitten.

BDBH (2)
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BDBH (1)
D a l de frankofonen meestal
stelselmatig en veelal opzettelijk verkeerd zijn voorgelicht,
omdat zij door hun gebrek aan
talenkennis uitsluitend op de
fransschrijvende pers zijn aangewezen is nogmaals duidelijk
gemaakt door de recente zaak

Outers-BDBH
(Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel).
Z o schrijft ene J.v.H. in «Le
Soir» (dd. 11 juli), dat «haast
drievierde van het Fonds van
de Buitenlandse Handel naar,
Vlaamse ondernemingen gaat,
terwijl Wallonië en Brussel
slechts 27 "/o ontvangen.» A l -

dus uitgedrukt moet het bericht
bij de frankofone lezer de indruk wekken dat het de «vervlaamste» B D B H is die de
Waalse en Brusselse ondernemingen discrimineert. En dit
met des te meer overtuiging,
daar J.v.H. zegt zijn inlichtingen
te hebben van de h. Gayetot, de
eerste ondervoorzitter van de

Indien «Le Soir» nu, ingelicht
door de ondervoorzitter van de
raad van beheer van de B D B H ,
kan schrijven dat drievierde
van de financiële hulp ten goede gekomen is aan Vlaanderen,
dan is dit voorzeker niet te wijten aan een bevoordeling van
de Vlaamse firma's door de
B D B H , maar wel aan de laksheid van de Waalse firma's zelf.
Het toppunt is echter wel dat,
toen men tot de vaststelling
kwam dat haast alleen Vlaamse
firma's om een tegemoetkoming verzochten, de h. Gayetot
zelf op zich nam de Waalse firma's wakker te schudden. Hij
schijnt daarin niet geslaagd te
zijn, maar dit mag toch geen reden zijn om het zó voor te stellen alsof de B D B H de Vlamingen zou begunstigen, en om
daarvan een argument te maken van een ingebeelde «vervlaamsing» van de B D B H . De h.
Gayetot zou er dus beter aan
doen met zijn jeremiades niet
voor de klaagmuur, maar wel
v o o r de spiegel te gaan staan.

Syndikale
verschuivingen
Nu de volledige uitslag van de
syndikale verkiezingen gekend
is kan men steekhoudende ver-

gelijkingen maken. Alle verhoudingen in acht genomen is het
A C W licht achteruit gegaan terwijl het ABVV nog meer van
zijn pluimen verloor. De enige
echte overwinnaar was het liberale vakverbond, dat daarmee
nog niet de omvang van de grote Twee behaalt en in feite dus
een betrekkelijk kleine vakbond blijft. Eigenaardig is wel
dat de syndikale verkiezingen
1979 dezelfde trend — of nagenoeg — vertoonden als de
jongste
parlementsverkiezingen: ook daar gingen de liberalen vooruit, met dien verstande
dat ook de CVP winst boekte.
Maar alles bijeen: men is ook in
de syndikale wereld niet aan
grote fluktuaties toe, het blifft
bij betrekkelijk geringe verschuivingen. Een tweede opmerking: ondanks zijn radikaler
houding 'gaat het ABVV achteruit, waaruit eens te meer blijkt,
dat ook de arbeiderswereld
konservatieve
schoonheidsvlekjes vertoont.

Niet alleen de
oliesjeiks
De energiekrisis duurt onverminderd voort. Om de haverklap worden de olieprijzen verhoogd. Telkens wordt daaraan
toegevoegd
dat
zulks
de
schuld is van de oliesjeiks.
Maar ook de grote (westerse)
oliereuzen verdienen er nog
royaal aan. Niettemin kost één
liter benzine slechts vijf fr., de
winst van de producenten,
grootverdeters en raffinaderijen inbegrepen! De rest — ca.
13 fr. — gaat als taks naar de
staat! Wanneer dus de staat
zijn taks enigszins zou verminderen zouden de olieprijzen
kunnen verminderen. Maar vermits de staat steeds meer boven zijn stand leeft kan het niet
met een twee of drie fr. minder.
Vandaar dat ook vadertje Staat
hardnekkig voortgaat, de Arabieren de schuld in de schoenen te schuiven. We geven wel
toe dat behalve de staat ook de
producenten en de bewerkersverkopers hun winstmarge zonder groot verlies zouden kunnen verminderen. Maar waarom
zouden ze het doen met het —
slechte — veerbeeld van de
slokop Staat voor o g e n ? „

Vlaanderen en Suenens
Deze week Is kardinaal Suenens 75 geworden. Een tijd geleden reeds heeft hij aangekondigd, over kort zijn ontslag te zullen Indienen als voorzitter van de Belgische bisschoppenkonferentle.
De opvolging Is reeds virtueel open verklaard en de spekulatles over de opvolger gaan hun gang. Als grote kanshebber wordt vrij algemeen mgr
Descamps
genoemd.
Suenens Is bij de buitenwacht meestal overgekomen als een onopvallende, wat kleurloze figuur Zijn voorganger, kardinaal Van Roey, was nog een echte kerkvorst geweest, die regeerde met de kromstaf Een man die zozeer tot de verbeelding sprak
dat hij er een bijnaam aan overhield, hem oorspronkelijk toebedacht door Léon Degrelle: het «nijlpaard van Mechelen».
Anders dan Van Roey, die in alles een onvervalste keikoppige Kempische boer was
gebleven, heeft Suenens nooit een specifieke relatie met Vlaanderen gehad. Hij behoort tot de steeds slinkende groep van de zogenaamde «communautair
blseksuelen». Als enig kind van Vlaamse inwijkelingen werd hij In de Brusselse
agglomeratie
geboren. Zijn lager onderwijs deed hij in het Nederlands, de humaniora in het Frans.
Hij studeerde jarenlang te Rome. Als jong priester bleek hij sterk onder de invloed te
staan van de Ideeënwereld van kardinaal Mercler In de wereld van Mercler, die een
uiterst vroom man was. Is er voor Vlaanderen nooit veel plaats geweest
Een tijd lang was Suenens zelfs een der meest gehate mannen In Vlaanderen. Onder
zijn leiding vaardigden de Belgische bisschoppen in 1966 het fameus mandement uit
dat zich verzette tegen autonome Nederlandse en Franse katolieke universiteiten, dat
stelling nam tegen de splitsing en tegen het vertrek van de Walen uit Leuven. De strijd
rond Leuven — ons onvervlast bloedeigen Vlaams mei-'68 — Is een absoluut hoogtepunt geweest in de Vlaamse Beweging: nooit voordien waren zo'n volksmassa's zolang te been voor een uitgesproken Vlaamse kwestie. Deze strijd Is overigens de definitieve doorbraak geworden voor de idee van de federale hervorming van het land die
sindsdien moeizaam en In schuifjes op gang is gekomen. De strijdkreet in die dagen
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was evengoed «Suenens bulten» als «Walen bulten». De kritiek op de kardinaal bleef
trouwens In Vlaanderen nog lang nazinderen: men verweet hem, die bij het Tweede
Vatikaans Concilie een belangrijke rol bij de hernieuwing had gespeeld, dat zijn progressiviteit slechts een exportartikel was, niet van toepassing in België en in Vlaanderen.
Dat hij de reglonallzerlng van de kerkstrukturen
— weliswaar behoedzaam en voorzichtig — ter hand nam, bleef bij dit alles wat op de achtergrond. Antwerpen werd losgemaakt van Mechelen. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel verlegde deze Brusselaar het aksent nogal opvallend naar Brussel, wat hem niet In dank werd afgenomen
door degenen die in hem een unitarist zien. Hij splitste Brabant op In Vlaams-Brabant,
Waals-Brabant en Brussel De pastorale te Brussel is feitelijk gescheiden in een Nederlandse en een Franse. De unitaire bovenbouw bleef echter
gehandhaafd.
Daarin schijnt nu ook beweging te kunnen komen. Er wordt zelfs voorspeld dat Suenens niet onmiddellijk zou opgevolgd worden door een nieuwe aartsbisschop, maar
dat een apostolisch administrator namens Rome gedurende enkele tijd de loop van de
staatshervorming zou volgen, om ze dan door te trekken in de hele Belgische kerkstruktuur.
Dit Is niet alleen een kerkelijke aangelegenheid. De aanpassing van de kerkelijke
strukturen aan de volkse en de nieuwe staatkundige werkelijkheid is ook staatszaak:
zij vergt uiteindelijk een aanpassing van het konkordaat dat tussen België en het Vatlkaan Is afgesloten.
Of deze logische evolutie zich zal kunnen doorzetten hangt onder meer af van de
kracht waarmee het kerkvolk in Vlaanderen in die richting wil.

dio Genas
19 JULI 1979
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale

WETSTRAAT

Studiedienst

Een
huwelijkskontrakt
om te scheiden,, f
Ene Will Rogers heeft ooit beweerd «In het parlement is elke
grap die ze maken een wet elke
wet die ze maken een grap» Wat
w e deze week in de kamer beleefd hebben, is daar — hoe spijtig
ook — een treffend probleem van
Alvorens met reces te gaan, diende een antwoord geformuleerd op
de vraag naar de plaats van de gewest- en gemeenschapsregeringen Gekozen moest worden tussen enerzijds subregenngen die
autonoom zijn en politiek verantwoordelijk voor hun raden, of anderzijds subregeringen die deel
uitmaken van de nationale regering
Volgens het regeerakkoord, een
politieke klurf voor het parlement.
Een Ijdele hoop evenwel te veronderstellen dat wat de regering niet
kan, op een begenadigd ogenblik
door de parlementaire vergadenng zou beslecht worden
Resultaat
de fraktievoorzitters
van de meerderheidspartijen stelden een resolutie op Gedwee
werd de tekst meerderheid tegen
minderheid goedgekeurd Of toch
met zo gedwee In de CVP-fraktie
rommelde het Tindemans het zich
tijdens de plenaire vergadering
niet meer zien Ongesteld, zei
men en de kamerleden De Vlies
en Peetere onthielden zich
Geen mens die weet wat de resolutie aan zinsvols inhoudt Een
duister en onbegrijpelijk geheel,
een grap Volgens voorzitter Hugo
Schiltz daarenboven «een huwelijkskontrakt van partners die op
voorhand
besloten
hebben
te
scheiden »

P-flash
•
VU-kamerlid Frans
Baert
wees erop dat gelet op de kultuurautonomie de onderwijsbegroting in de Kultuurraad moet
besproken worden De organische wetten die de rationalizering betreffen, horen daarentegen wel thuis in het nationaal
parlement
• VU-senator Michel
Capoen
diende een wetsvoorstel in tot
vermindenng voor grote gezinnen van de verkeersbelasting op
de autovoertuigen
• VU-kamerlid Jaak Gabriels interpelleerde de minister van Ekonomische Zaken over het probleem van de mergelafgravingen
in Limburg, die met enkel een regionaal karakter hebben Het
probleem komt hier opneer dat
de cementmaatschappij geen rekening houdt met geklasseerde
landschappen en historische gebouwen, hoewel er andere bevoorradingsmogelijkheden zijn
De CBR bouwen ook ovens van
éen miljoen ton, daar waar het
gemiddelde in de OESU-landen
slechts een half miljoen ton bedraagt' Met de werkverschaffing is het al met veel beter gesteld men pocht met 150 nieuw e arbeidsplaatsen, doch men
verzwijgt dat er te Maastricht
evenveel wegvallen' In de jongste vijf jaar verdwenen er niet
minder dan 700 arbeidsplaatsen
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Het komt erop neer dat de deelregeringen tijdens de tweede faze
van de staatshervorming deel uitmaken van de nationale regering,
en tegelijk politieke verantwoordelijkheid dragen voor hun raden
Daarnaast wordt gezegd dat de
verschillende deelregenngen uit
de nationale regering zullen treden, maar nergens valt te lezen
wanneer dit zal gebeuren Een resolutie pro formal
Deze formule geldt voor de voorlopige faze van de staatshervorming Maar reeds dikwijls hebben
WIJ gesteld dat het voorlopige in
België vaak definitief wordt
Een formule die bovendien elk logisch streven naar autonomie verloochent Erger nog, zij betekent
dat de Brusselse gewestelijke regering steeds in de nationale regering zitting zal hebben Het pDF
krijgt dus een vaste en verzekerde plaats in de nationale regenng
Het probleem stelt zich evenwel
ruimer. M e n kan het niet losmaken
van de basisopties voor het geheel van de staatshervorming

meenschappen er uitgebouwd
worden tot op gemeentelijk vlak?
Hoe zal de evenwaardige deelneming van de twee gemeenschappen in het beheer van het gebied
gewaarborgd worden"?
O p al deze vragen geen antwoord
De regering heeft geen visie op de
globale definitieve staatshervorming Er wordt faze per faze, in
een volslagen duisternis gewerkt
Zonder uiteindelijk welomschreven doel
Vlaanderen wordt momenteel met
een reeks voorlopige maatregelen
gekonfronteerd, die evenwel definitief dreigen te worden Zonder
dat Vlaanderen ook maar één enkele waarborg te Brussel heeft
verkregen Zonder dat de Vlamingen hun onderhandelingspositie
valonzeren CJAJ

• VU-senator Carlo Van Eisen
had het over de onrust bij het
personeel Eurochemie n a v de
verklanng van minister Claes, als
zou de politiek ter zake zou worden herzien Het antwoord van
minister Claes, door minister
Galle gegeven, kwam er op neer^
dat er slechts van een heronentering sprake is
• In het debat over de begroting van Arbeid en Tewerkstelling kwam VU-senator Germain
De Rouck uitgebreid en stevig
gedokumenteerd tussen Hij had
het vooral over de steun aan de
beste
werkverschaffers,
de
KMO's en de zelfstandigen Is
het echter met zo dat onze
sociae wetgeving te veel op de
grote ondernemingen is afgestemd"? De senator pleitte ook
voor glijdende belastingschalen,
daar het huidig systeem van een
bepaalde inkomensschijf af een
rem wordt op de arbeid. Het Plan

Een oude freule

Vanuit een federalistische kijk is
het vanzelfsprekend dat de deelstaten over een zo ruim mogelijke
autonomie beschikken. Kortom,
dat de regenngen van de deelstaten onafhankelijk werken
Voor de Vlaamse en de Waalse
deelstaat stelt dat geen enkel probleem De knoop ligt eens te meer
in Brussel Het hoofdstedelijk gebied eist een aparte regeling. Hoe
zal de autonomie van de twee ge-

Het kamerlid stelde daarop enkele vragen o m welke de cementbehoeften tegen 2000 zullen zijn, welke zijn de verhoudingen tussen de cementproducenten, zijn er dan geen alternatieve
bindmiddelen zoals b v Vliega,
zal men de landbouwgronden
herstellen, werden de gemeentebesturen geraadpleegd
Kamerlid Gabnels besloot als
volgt «Afgravingen dienen in
Limburg verboden te worden zoniet wordt een groot brok natuurgebied verwoest en gaan
hektare landbouwgrond verloren
# In de diskussie over het
wetsontwerp betreffende het
sociaal grondbeleid maande V U kamerlid Andre De Beul tot omzichtigheid aan daar de woonuitbreidingsgebieden steeds werden overschat Het recht op verkoop bij openbare verkoop is
met grondig genoeg uitgebouwd
Men moet ook de trek naar de
buiten remmen wil men van de
stadskernvermeuwing iets terecht brengen
• Senator Carlo Van Eisen
stelde namens VU-senator Wim
Jorissen een vraag over de verdeling van stookolie sinds 1 mei
zitten er velen zonder olie Minister Galle, antwoordend namens
minister Claes, zei dat van 12 tot
30 juni 75 onafhankelijke maatschappijen van olie werden
voorzien, waardoor
onrechtstreeks nog een 200 onafhankelijke verdelers werden geholpen
In juli zal het aantal bevoorrade
verdelers tot 150 oplopen

Prettige vakantie!- Aldus weerklonk het donderdagavond ettelijke keren in de wandelgangen van het Paleis der Natie
Een wél verdiende vakantie voor de vertegenwoordigers van het volk?
Tijdens deze korte zittijd — slechts dne maanden — hebben zij toch 25
begrotingen behandeld en goedgekeurd. Meerderheid tegen minderheid. Een verdienstelijk rekord, aldus kamervoorzitter C.F. Nothomb. En
daarnaast al dat andere werk, de vele wetsontwerpen, de eerste faze
van de staatshervormingOvertuigen doet dergelijk rekord echter geenszins!
Drie beschamende maanden voor de gekozenen. Treung en ontgoochelend. Gekenmerkt door rekords op het vlak van absenteïsme, passiviteit, onmacht en wereldvreemdheid.
Belangrijke debatten als rijksbegroting en staatshervorming vinden
nauwelijks een dozijn geïnteresseerden. De term -debat» kan trouwens
best geschrapt worden. Een aaneenschakeling van individuele, soms
zeer waardevolle en degelijke tussenkomsten. Maar zonder respons.
Geen waardering voor de prestaties van de enkele aktieven.
In dit halfrond zal nooit ofte nooit een vergelijk voor de staatshervorming gevonden worden. De uitholling van het parlementair mandaat in
de richting van regering, partijen en drukkingsgroepen zet zich gestadig verder.
Traditiegetrouw heeft de Kamer haar eigen begroting van dotaties als
allerlaatste aangesneden Roerende eensgezindheid over de verhoging
van deze dotaties. Maar aan een kristische doorlichting van het eigen
-werk» is men voorbijgegaan.
Wat geleuter over een betere infrastrukturele en materiele uitbouw.
Maar dit is slechts als een aspirientje voor het zieke parlement
Een abces waar dringend het mes moet ingezet worden, is de kumulatie Terecht merkte W Kuijpers op: -Tachtig procent van de leden zit
vast in kumulaties. Prioriteiten moeten worden gelegd voor het beheer
van de gemeenschap. De herwaardering van het parlement begint met
onze eigen deontologie. Er zitten hier te veel leden met een -gespleten
tong'
En al dat misplaatste, zo tijdrovende dienstbetoon. Dat schizofreen bewegen tussen de arrondissementele kiezer en de primaire funktie van
de parlementair wetgevend en kontrolerend.
Slechts enkele van de vele kwalen.
Een te negatieve, nihilistische visie? Och, wij zetten ons geenszins af
tegen het parlementaire stelsel. Integendeel! Maar wij wensen het parlement evenmin als een eerbiedwaardige <oude freule» te benaderen.

Spitaels IS te weinig gencht op
volwaardige en definitieve arbeidsplaatsen Ook dient een immigratiestop
afgekondigd
te
worden om het werk van eigen
mensen te waarborgen Overtredingen moeten streng bestraft
worden De gastarbeiders moeten zich met behoud van eigen
kuituur aanpassen aan de taal
van de gemeenschap waarin zij
leven Bij het uitoefenen van een
openbare funktie zijn ze tevens
onderworpen aan de taalwetten.
Senator De Rouck besloot zijn
tussenkomst met de op het vlak
van de werkloosheid katastrofale toestand in de arrondissementen Aalst en Oudenaarde in beide arrondissementen is een betere infrastruktuur nodig
• VU-kamerlid Joos
Somers
had het in een spoedvraag over
de vervuiling van het zeekanaal
Brussel-Rupel Minister D'Hoore
wees op verscheidene reeds getroffen maatregelen om de vervuiling te keer te gaan, o m tegen
de vervuiler Hetzelfde kamerlid
had het in een tweede vraag
over de herstrukturenng van de
N M B S en de Regie van de
Luchtwegen Bij de aankondiging van deze plannen werd het
parlement
genegeerd
Ook
wenst de minister eensdeels te
bezuinigen terwijl hij anderdeels
tot een onverantwoorde uitbreiding van de top en de administratie van de Regie der Luchtwegen
wenst over te gaan
• VU-kamerlid Jaak
Gabnels
had het in een spoedvraag over
de moeilijkheden bij de RTT in
Limburg De telefoonverbindingen laten veel te wensen over
(verkeerde aansluitingen, plotse
onderbrekingen, storingen en
moeilijke of helemaal geen totstandkoming van de gewenste
verbinding) De minister somde
de reeds verrichte verbeteringen op en stelde maatregelen
voorop inzet werklozen (Hasselt), overplaatsing van een aantal technici, inzet van tijdelijke
straalverbindingen i p v junktiekabels (de aankoop daarvan gebeurt binnenkort), en ten slotte
een versnelde aanwerving bij de
RTT
•
Uit een parlementaire vraag
van VU-kamerlid Willy Kuijpers
blijkt dat het innen van de boeten wegens niet naleving van
de kiesplicht aan de gemeente,
het vredegerecht, de gemeentelijke politie en het parket aan
de gemeenschap meer kost
dan wat ze o p b r e n g t Vooraleer
de boete kan opgelegd worden
(ten hoogste 120 fr.) zijn er niet
minder dan 9 verrichtingen gebeurd via de voornoemde instellingen. Hoewel de gemeentelijke diensten hier prestaties
moeten leveren, gaat de opbrengst van de boeten integraal naar het Rijk. En vergeten
we niet dat we sinds enkele jaren om het anderhalf jaar moesten gaan kiezen! Trouwens ook
de procedure tot het innen van
kijk- en luistergeld plus de boete wegens ontduiking staat
evenmin in verhouding tot de
boete. De trage werking van dit
mekanisme heeft ook nog tot
gevolg dat sommigen, die hun
taks reeds betaalden, toch beboet werden omdat de boetopleggende instantie te iaat
wordt ingelicht»
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Oude science-fiction
Z o w a t een half miljard mensen waren er bij ons in de
heel vroege ochtend van 21
juli 1969 voor hun TV-toestel
getuige van hoe de A m e r i kaan Neil Armstrong o m z i c h tig het laddertje van zijn
v r e e m d s o o r t i g voertuig, de
Eagle, afdaalde en met een
sprongetje op de maan terecht k w a m . En zij hoorden
hem z e g g e n : «Voor mij is dit
maar een kleine stap,
maar
het is een geweldige
sprong
vooruit
voor de
mensheid.'
Inderdaad, d a a r m e e w a s een
oude, v e r m e t e l e droom werkelijkheid g e w o r d e n . Daarmee w a s g e b e u r d wat voor
velen reeds lang als s c i e n c e - '
fiction — al kende men dat
w o o r d nog niet — w a s beschreven.
D o o r Loukianos van Syrië al
in 160. D i e vertelde namelijk
hoe een schip door een wervelstorm w e r d o p g e p a k t en
p a r d o e s n e e r g e k w a k t op de
maan.
V a n a f GaliIeV kon men met
steeds
betere
kijkers
de
maan o b s e r v e r e n . D e belangstelling v o o r maan en m a a n reizen w e r d groter.
In 1638 vertelde bisschop
G o d w i n hoe « D e man in de
maan» door z w a n e n van de
a a r d e naar de maan w e r d getrokken. V a n g e b r e k aan zuur-

Het
scenario
Precies op het voorziene
ogenblik worden de motoren
van de eerste trap gestart In
een zee van vuur rijst het gevaarte op, heel zachtjes, maar
steeds sneller In minder dan
drie minuten is een hoogte
van 65 km bereikt, maar zijn
ook de honderden tonnen
brandstof van de eerste trap
OF)gebruikt Die is dan verder
nutteloos, en hij wordt afgestoten (1) De motoren van
de tweede trap ontbranden,
en brengen de maanreizigers
tot op een hoogte van 160
km Dit na een tiental minuten
De brandstof van de tweede
trap IS nu ook opgebruikt Hij
wordt dus eveneens afgestoten, net als het veiligheidssysteem Nog even wordt de motor van de derde trap aangezet, om een hoogte van 185
km te bereiken O p die hoogte worden enkele omwentelingen om de aarde gemaakt
— tijd om alles nog eens te
kontroieren — en dan wordt
weer de motor van de derde
trap gestart (2) De massa
van het ruimtetuig is klem geworden, de afstand tot de
aarde groot Er is dus met
meer zo'n geweldige kracht
nodig om de snelheid op te
drijven tot 40 000 km per uur
Eens die bereikt, behoudt
men die Er is immers mets
meer dat de snelheid zou afremmen Geen wnjving van
de dampkring meer, geen
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stof had hij geen last, ma'.r
wel van de gewichtloosheid.
W a a r b i j kan o p g e m e r k t worden dat N e w t o n op dat o g e n blik zijn gravitatiewet nog niet
had geformuleerd.
Even nadien beschreef C y rano de Bergerac e v e n e e n s
een reis naar de maan. J o h a n nes Kepler, de man die de
wetten van de p l a n e t e n b e w e gingen vastlegde, beschreef
in zijn S o m n i u m ook, en uiteraard op v o o r die tijd d e s k u n dige wijze, hoe men tot aan de
maan kon geraken.
In 1865 w a s het de beurt aan
Jules V e r n e . Z o w a t iedereen
heeft zijn b o e k gelezen. B o e k
dat door velen b e s c h o u w d
w e r d als een soort profetie.
M a a r dat w a s het helemaal
niet. D e a s t r o n o m i s c h e kennis die voor een maanreis onontbeerlijk is, bezat V e r n e ,
want lang vóór hem had Kepler de w e g g e t o o n d , en had
N e w t o n de nodige kracht en
snelheid b e r e k e n d . W a a r Kepler, N e w t o n en V e r n e echter
nog geen raad mee wisten,
w a s met de vraag hoe dat alles technisch realizeerbaar
was. D a a r o m liet V e r n e zijn
helden g e w o o n afvuren met
een reusachtig kanon. O p l o s sing die ons, kinderen van het
rakettentijdperk, d o e t glimlachen.
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aantrekkingskracht van de
aarde Men kan de derde trap
nu ook missen, maar voor
men hem afstoot voert men
eerst, met behulp van de
stuurraketten, nog een moeilijk maneuver uit Kommandocapsule en dienstkompartiment worden losgemaakt van
maanlander en derde trap (3),
en wentelen 180° Dan worden ze weer gekoppeld aan
derde trap en maanlander,
zodat kommandocapsule en
maanlander neus aan neus
aan elkaar vastgehecht zijn
M e n vliegt nu a h w achteruit
naar de maan Dan wordt de
derde trap afgestoten, en de
Apollo gaat nu op eigen
kracht zijn weg verder zetten
Z o nodig worden, weer met
behulp van de stuurraketten,
koerskorrekties aangebracht,
en dan is het wachten tot
men in de buurt van de maan
komt
Daar volgt weer een lastig
moment M e n moet op de
juiste hoogte boven de maan
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de juiste snelheid t>ereiken,
om in een baan om de maan
te kunnen blijven Niet te snel,
of men vliegt er lanqs, en met
te traag, of men valt erop te
pletter M e n moet de Apollo
afremmen tot een snelheid
van iets minder dan 6000 km
per uur Dat doet men door
op het gepaste ogenblik de
motor van het dienstkompartiment te starten Die is immers, dank zij de hoger vermelde wenteling, naar de
maan gencht Hij levert een
kracht die tegengesteld is
aan de aantrekkingskracht
van de maan Hij remt dus af
(4)
Eens in een baan om de maan
gaan twee ruimtereizigers —
bij Apollo 11 Armstrong en
Aldrin — over in de maanlander, en deze wordt losgemaakt van de kommandocapsule, waarin een astronaut —
in dit geval Collins — om de
maan blijft cirkelen De maanlander valt naar de maan toe
maar vermits hij uitgerust is

met een motor kan hij zijn val
afremmen — net zoals de
hele Apollo bij het naderen
van de maan al heeft gedaan
'— en zacht op de maan landen (6) De beide maanreizigers kunnen nu aan het werk
op de maan beginnen Een
vlag planten, gesteenten verzamelen, instrumenten 0(>
stellen, fotograferen en wat
hun verder vanop aarde via
de radio bevolen wordt
Eens hun programma afgewerkt, stijgen zij weer op
Het onderste deel van de
maanlander
doet
daarbij
dienst als lanceerbasis van
het kK)venste deel Het Wijft
dus op de maan achter M e t
behulp van zijn motor stijgt
het bovenste deel op (7) De
nodige kracht is met eens zo
groot De aantrekkingskracht
van de maan is veel kleiner
dan die van de aarde, en het
maanlandingstuig is heel licht
Vermits het nergens enige
weerstand ondervindt is dik
zilverpapier al stevig genoeg

De maanlander stijgt tot hij in
een baan komt waarin de
kommandocapsule
nog
steeds rondcirkelt, en beide
tuigen worden weer aan elkaar gekoppeld De twee
mannen stapfien over in de
kommandocapsule, en de
maanlander wordt afgestoten
Dan wordt weer de motor
van het dienstkompaertiment
gestart De snelheid wordt
ofjgevoerd, en kommandocapsule en dienstkompartiment verlaten hun maanbaan
om terug te keren naar de
aarde (8)
Voor het binnendnngen van
de dampkring bewijst het
dienstkompartiment een laatste grote dienst ervoor zorgen dat de kommandocapsule onder een juiste hoek de
dampkring binnendringt (9)
Dit IS belangrijk Een te kleine
hoek zou het tuig doen afketsen op de dampkring en
weer in de ruimte verdwijnen,
een te grote hoek zou tot een
al te hoge snelheid leiden
Dan wordt het dienstkompartiment afgestoten De kommandocapsule valt nu alleen
naar de aarde toe Eerst
wordt de capsule zo gewenteld dat ze met de vlakke bodem, voorzien van een hitteschild tegen de geweldige
wnjvingshitte, naar de aarde
toevalt Het laatste stuk van
de val ten slotte wordt nog afgeremd met grote valschermen, en uiteindelijk plonst het
tuig in zee, waar een schip
klaar ligt om het te bergen
Van de 110 meter en 3000
ton bij de start, zijn 3 meter
en 3 ton teruggekeerd
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Het heeft na Jules Verne nog heel
wat voeten in de aarde gehad eer
men technisch in de mogelijkheid
was een tuig met een bepaalde
massa (m) een voldoende snelheid te geven om te ontsnappen
aan de aarde (met massa MX dus
om op iedere afstand (r) van de
aarde de aantrekkingskracht, uitgedrukt door de formule (m x M)r2 te kunnen overwinnen. Het
komt er namelijk op neer, zolang
het tuig zich binnen de aantrekkingskracht van de aarde bevindt,
een zodanige stuwkracht te geven
dat de snelh' id wordt opgevoerd
van O km per uur (bij de start) tot
11,2 km per sekonde of ongeveer
40.000 km per uur
De oplossing was al gevonden
door de Rus Tsjolkovski in het begin van deze eeuw, nl. de zogenaamde meertrapstechniek. Bij de
start is de raket heel aaaaomdat
men enorm veel brandstof nodig
heeft, vermits de aantrekkingskracht heel groot is. De r in de formule van Newton is immers klein.
Wanneer men er nu in slaagt, naargelang die r groter wordt, ook nog
de massa van het ruimtetuig te
verkleinen, kan men geleidelijk de
snelheid opvoeren tot de vereiste
11,2 km/sek. Welnu, men kan die
massa verkleinen primo omdat de
brandstof geleidelijk wordt opgebruikt en secundo omdat men alle
overbodige onderdelen, zoals de
tanks van de opgebruikte brandstof, zo gauw mogelijk afwerpt.
M e n moet daarbij bedenken dat
het ruimtetuig, eens buiten de aantrekkingskracht van de aarde,
geen stuwkracht meer nodig heeft
om de bekomen snelheid te behouden.
Een ander probleem was dat van
de brandstof. Een verbrandingsmotor was uitgesloten, want die
heeft lucht nodig, en die is in de
ruimte met te vinden. Het kwam er
dus op aan twee stoffen te vinden
die, alleen door met elkaar in kontakt te komen, verbranden met de
produktie van een zodanig volume
gas dat dit de vereiste stuwkracht
levert. Dergelijke stoffen, respektief oxidans en redactor genoemd,
zijn niet zo zeldzaam. Vloeibare
zuurstof en vloeibare waterstof
zijn er zo twee. Dergelijke brandstof werd voor de eerste keer met
sukses aangewend door de Amerikaan Goddard in 1926.
Deze twee waren uiteraard niet de
enige technische problemen die
moesten overwonnen worden eer
men de weg naar de maan kon inslaan. Er was onder meer nog de
kwestie van de bestunng, bij voorbeeld voor het geval koerskorrekties moeten uitgevoerd worden.
De oplossing,'eigenlijk een Belgische nog wel, was het aanbrengen
van kleine raketjes aan de wanden
van het ruimtetuig. Wanneer men
z o n raketje laat werken aan de
ene kant, draait het ruimtetuig uiteraard naar de andere kant. Men
kan het op die manier zelfs 180.°
laten wentelen, en dit leverde meteen de oplossing van een ander
probleem. Dit van het afremmen
van de snelheid. Men start de raketmotor na het ruimtetgig met de
achterzijde in de verplaatsingsrichting te hebben gewenteld. De
motor levert dan een kracht in tegengestelde richting, en dit remt
het ruimtetuig af.
Alles moet vanzelfsprekend uiterst snel en korrekt kunnen berekend worden. Veel sneller dan de
mens het kan. Geen ruimtevaart
dus vóór elektronische breinen de
meest ingewikkelde berekeningen
in een minimum van tijd kunnen
maken.

worden naar tuigen ergens in de
ruimte. Vóór dus de telekommunikatie voldoende sterk ontwikkeld
was.

met veel zwaardere kernwapens,
dan moesten zij snel zware langeafstandsraketten gaan bouwen

Een massa technische problemen
dus, die voor de eerste maanvlucht met een bemand tuig de inzet en de vindingrijkheid hebben
gevraagd van niet minder dan
400.000 mensen.

Avant-première
Op het ogenblik dat Neil Armstrong de maan betrad, had ze al
meer bezoek gekregen vanop aarde, zij het dan met van mensen.
In 1959 miste de Russische Loenik
1 de maan, maar in hetzelfde jaar
maakte Loenik 2 een onzachte landing op het maanoppervlak. Daarmee was de eerste stap gezet.
Nog in hetzelfde jaar vloog Loenik
3 om de maan heen, en kregen wij
op aarde de eerste beelden te zien
van de achterzijde van de maan.
Die is, zoals men weet, vanop aarde steeds onzichtbaar.
Tussen 1961 en 1965 lanceerden
de Amenkanen negen zg. Rangers. Het waren tuigen die op de
maan te pletter moesten slaan,
maar tot op het allerlaatste ogenblik foto's moesten doorzenden
naar de aarde. De laatste drie in de
reeks slaagden.
Dan was het weer de beurt aan de
Russen. In 1966 voerden de Loeniks twee zachte landingen uit op
de maan. Voor het eerst werden
TV-kamera's in werking gesteld op
het maanoppervlak zelf. Een andere Loenik — nummer 10 in de
reeks — werd in een baan om de
maan gebracht, en werd aldus het
eerste maantje van de maan.
De Amerikanen zaten ook niet stil.
Enkele maanden later begonnen
zij met het
Orbiter-programma.
Daarbij werden onbemande tuigen in een baan om de maan gebracht, om ze tot in het kleinste detail te fotograferen. In 1966 was de
maan eigenlijk beter in kaart gebracht dan de aarde.
Daarop volgde het
Surveyor-programma. Nu landden een aantal
onbemande tuigen zacht op de
maan om allerlei gegevens —
voorbereiding op het Apollo-programma — over te zenden naar
de VSA.
Men was klaar voor de grote
sprong. Het
Apolloprogramma
kon starten.

Eerst werden enkele bemande
vluchten uitgevoerd, die precies
hetzelfde deden als later de Apollo
11 — het ruimtetuig van Armstrong — zou doen, met uitzondenng van het landen zelf. Z o daalde
de Apollo 10 af tot op enkele kilometer boven het maanoppervlak,
om dan weer op te stijgen zonder
te landen. De proeven waren echter schitterend geslaagd. Men was
er zeker van dat de belofte die
president Kennedy in 1961 gedaan had, bewaarheid zou worden; een Amerikaan op de maan
vóór 1970.

H a d het zin?
De vraag of het allemaal wel zin
had zoveel geld en energie te be-

steden om een mens naar de
maan te brengen, daar waar mechanische tuigen het karweitje eigenlijk even goed kunnen opknappen en op veel goedkopere wijze,
is nog steeds aan de orde. Wellicht houdt het antwoord verband
met de evolutie van de raketten
sedert de tweede wereldoorlog.
De raketten waren aanvankelijk
natuurlijk een militaire aangelegenheid. De bedoeling was niet in de
eerste plaats de kosmos verkennen, maar een kerntuig op het
vijandelijk hoofd deponeren. Eerst
hadden de Amerikanen voorsprong. De geografische spreiding
van militaire steunpunten en de
geringe omvang van hun kernwapens maakten dat lichte raketten
volstonden. Wilden de Russen
echter doelen treffen in Amerika

En dat deden zij ook. Toen die raketten meteen bruikbaar bleken
voor het lanceren van ruimtetuigen — de eerste Spoetnik al in
1957 — ontstond in de V S A zowaar een soort raketpsychose, de
Russen hadden voorsprong genomen! Daar moest en zou wat aan
gedaan worden. Maar de Russen
behielden lange tijd hun voorsprong. Van zowat alle ruimtevaartprestaties zorgden zij voor
de première. De eerste mens in de
ruimte. Het eerste gelukte maanschot. De eerste tocht om de
rriaan. De eerste zachte landing op
de maan. Noem maar op. De fantastische stunt — een man op de
maan — die lag echter blijkbaar
nog ver buiten hun bereik. En hier
zouden de Amerikanen schitterend revanche nemen. O m prestigeredenen misschien, of om het
vertrouwen van de bevolking te
stimuleren. Wat er ook van zij:
acht jaar op voorhand kondigde
de president de landing op de
maan aan, en alles werd gedaan
om die belofte te houden. De eerste maanvlucht kostte meer dan
de Belgische staat in een gans jaar
uitgeeft, maar de Amerikanen hadden het er voor over. Zonder zich
al te zeer te bekommeren om wetenschappelijke contra-argumenten.

En morgen?
Het is weer stil geworden rond de
maan. Geen Apollo's meer. Geen
Loeniks meer. Maar hier op aarde
proberen de geleerden nog de
massa nieuwe gegevens te ordenen en te verwerken.
En morgen zal men naar Mars
gaan. En dan nog laten wij de ruimte niet los. Er wordt verder
gewerkt aan de verbetering van
de telekommunikatie en van de
weersvoorspelling. Andere toepassingen zullen gevonden worden.
Er is al sprake van satellietenjagers, die ongewenste ruimtetuigen
ergens in de kosmos kunnen gaan

vernietigen. Sommigen denken eraan ons radio-aktief kernafval gewoon in de ruimte te deponeren in
plaats van in zee.
En nu begint de aandacht meer en
meer een andere richting uit te
gaan. De richting van de ruimteenergie en -industrie namelijk.
Het land dat op 30.000 km hoogte
zonnepanelen wil — het is al geen
kwestie van kunnen meer —
plaatsen, waarvan de opgevangen
zonne-energie onder de vorm van
elektriciteit naar de aarde wordt
gebracht, heeft zijn energieprobleem principieel opgelost. Al zal
het wel wat aanpassen worden

eer iedereen met een elektrische
auto rijdt, aangedreven vanop
30.000 km afstand!
In ieder geval, men mag zich in de
komende jaren aan de eerste experimenten verwachten. Voor verschillende takken van de industrie
biedt de ruimte ongelooflijke mogelijkheden, O m maar één voorbeeld te vermelden: het vervaardigen van mini-geleiders, van zo'n
enorm belang in de mikro-technologie. Als men de geleiders steeds
maar fijner wil maken, komt het er
ten slotte op neer de molekulen op
elkaar te stapelen. Dat is in feite
hetzelfde als duizend knikkers op
elkaar te leggen. Op aarde gaat
dat niet, door de aantrekkingskracht. De knikkers vallen dadelijk
op een hoopje. Welnu, de molekulen in de mini-geleider ook. Naar
het schijnt krijgt slechts één geleider op honderd zo ongeveer de
goede vorm, en dan nog maar in
die mate dat hij slechts één percent rendeert van wat hij teoretisch zou moeten renderen. Rendement dus uiteindelijk één op
tienduizend.
Welnu, in de ruimte, buiten de aantrekkingskracht van de aarde, kan
men duizend knikkers op elkaar
stapelen zonder dat ze op een
hoopje vallen. Kan men zonder
mislukking perfekte mini-geleiders
maken. Wat gaat er met de konkurrentie gebeuren als een land inderdaad die dingen in de ruimte
gaat vervaardigen, dus met een
rendement dat duizenden malen
hoger ligt?
Science-fiction? Neen. In de V S A
gaat men, ondanks de mislukking
(?) met deze Skylab verder met
de bouw van de Spaceshuttle, het
tuig dat een vlotte verbinding
moet mogelijk maken tussen de
aarde en ruimtelaboratoria. En wat
vliegen de Russen maar altijd over
en weer naar hun Saljoet? En
waarom kondigt Japan volgend
jaar een geweldige inspanning aan
op gebied van de ruimtevaart? En
andere landen...

Geen ruimtevaart ook vóór bevelen voor mensen en machines vanop aarde kunnen overgebracht
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1

BRT 1
1605 Ronde van Franknjk —
1845
Barbapapa
1850
Rondomons — 1917 Standpunten — 1945 Nieuws — 2 0 1 0
Mork en Mindy — 2 0 3 5 Panorama — 21 25 Uit de wereld van Guy
D e Maupassant (TV-spel) — 22 30
Nieuws

BRT 2
2 0 1 0 Een man wil vooruit ( f ) —
21 10 Amenka in zijn films ( d o k )
— 2 3 0 0 Einde van de uitzending

NED. 1
1500 Lassie ( f ) - 1525 Acht kinderen en hun grootmoeder —
1800 Nieuws - 1850 Fabeltjeskrant - 1 8 5 5 N i e u w s - 1 8 5 9 Z o
vader zo zoon — 1930 Lucy en
mr Mooney ( f ) — 1955 Bnnks de grote bankroof (TV-film) —
21 35 Nieuws - 21 55 Four Schumann pieces — 22 35 Nieuws

NED. 2
1805 Studio Sport-extra - 1855
Nieuws — 1859 De astronautjes
(f) - l 9 0 5 M o r k e n M i n d y ( f )
19 30 Bonkers (show) — 2 0 0 0
Nieuws — 2 0 2 7 A V R O ' s zomerkwis — 21 15 De stichting ( f ) —
22 05 Teievizier magazine — 22 45
A V R O ' s sportpanorama — 2 3 1 5
Nieuws

RTB 1
16 05 Tour de France — 17 40 1, 2,
3 Cinema — 1810 Erreurs judiciaires ( d o k ) — 1840 Festivals —
1910 Bons baisers de Bruxelles
(kwis) — 1915 Antenne-soir —
1930 Nieuws — 2 0 1 0 Autant-savoir (reportages) — 2030 Adieu
ma jolie (film) — 22 00 Nieuws en
weerbericht

ARD 1
1655 Nieuws - 17 00 A d o p t i e r t und wie geht's w e i t e r ' (reportage)
— 17 45 Waarom brult de b r u l a a p '
(dokJ - 18 00 Hier istKoln (reportage) - 1850 Nieuws - 1900
Stille oceaan, daar zijn w e — 1910
Joerg Preda benchtet — 2 0 1 5 Regionaal magazine — 2045 Spiel
urn 4tel vor 8 ( f ) - 21 00 Nieuws
— 21 15 De Duitse opstand op
20juli 1944 ( d o k ) - 2245 Bistro
(show) — 23 30 Tagesthemen —
0 0 0 0 Operation Walkuere ( d o k )
— 1 40 Nieuws

ZDF
1600 Kim & C o - 1625 Mach dir
ein Bild ueber Foto, Film, Ton —
1 6 4 0 D a s k o e n n t i h r a u c h - 1700
Fruehling in Quebec — 1730 Einfuehrung in die Kommunikationswissenschaft
(dok)
— 1800
Nieuws - 1810 Sinbad ( f )
1835 Die Drehscheibe - 1920
Die Tony Randall-Show ( f j
2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 0 Der grosse
Preis (spel) — 21 50 Die grosse
Hilfe — 22 00 Aktualiteitenmagazine — 2 2 2 0 Stichproben (magazine) — 2 3 0 5 Entfernte Naehe
Menschen am Zaun zwischen Zicherie und Kaïserwinkel (film) —
0 0 3 0 Nieuws

ARD 3
2000 Een bedreigde volksstam in
Kenia ( d o k ) - 2045 Journal3 —
2 1 0 0 Nieuws - 21 15 Arruzza
(portret) 2 2 3 0 Die Christen
( d o k ) — 23 30 Ernst Fuchs (portreO

18 00 Jongerenprogramma
—
1830 C'est la vie (tips) - 1855
Des chiffres et des lettres (spel)
— 19.20 Gewestelijk nieuws —
1945 Politieke uitzending (de oppositie) - 2000 Nieuws - 2 0 3 5
Une annee d'ecole (TV-spel) —
2235 Italië ( d o k )

FR A
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 1940 Jeugdprogramma — 20 00 Les chevaliers d u ciel
— 20 30 Mam'zelle Nitouche (film)
— 2200 Nieuws

ux.
1200 La bonne franquette —
1900 Nieuws — 1930 La bonne
franquette — 1945 Ronde van
Frankrijk — 20 00 Les oiseaux de
Meiji Jingu ( f ) - 21 00 Demain,
nous divorgons (film)

Vrijdag
BRT 1
16 05 Ronde van Frankrijk — 18 45
Barbapapa — 1850 Klem, Klem
Kleutertje 1905 Vlucht over
België ( d o k j — 1945 Nieuws —
2 0 1 5 De laatste Kus (film) - 2 2 1 5
Nieuws

BRT 2
16 05 Overname BRT 1 (tot 2 0 1 5 )
— 2 0 1 5 Signalement (talkshow)
— 21 05 De keerzijde van de maan
( d o k ) — 21 55 Zomeragenda

NED. 1
1850 D e Fabeltjeskrant — 1855
Nieuws - 1858 Popeye — 1906
Laurel & Hardy - 1927 Bureau
Lauenstadt ( f ) — 2 0 1 8 De vuurproef (tv-film) — 21 37 Nieuws —
2 1 5 5 De Morecambe en Wise
show — 2255 Simon Carmiggelt
- 2 3 1 0 Nieuws

18 30 Ronde van Franknjk - 18 55
Nieuws — 1859 Cijfers en letters
(spel) - 1925 De Barry Hughes
kwis — 2 0 0 0 Nieuws — 2027 Het
lange duel (film) - 2220 Brandpunt — 22 45 Tocht door de middeleeuwen ( d o k ) — 23 40 Nieuws

RTB 1
1605 Tour de France - 1740
1 2, 3 Cinema — 1810 Erreurs judiciaires ( d o k ) — 1910 Bons baisers de Bruxelles (kwis) — 1915
Antenne-soir — 19 30 Nieuws —
20 05 La chute des Aigles (film) —
21 00 Le temps des incertitudes
(ekonomie) — 2 1 5 5 Nieuws —
2 2 1 0 Berthe (film)

RTB 2
2 0 5 0 Fa eest facile a chanter —
2 0 2 5 Fète sur la 2 (show)

ARD
1715 Nieuws — 1720 Duiksport
— 1805 Teletechnikum — 1850
Nieuws - 1900 Hildegard Knef
(show) — 1915 Pioniere im Norden — 2 0 1 5 Regionaal magazine
— 2 1 0 0 Nieuws - 21 15 Hausfreunde sind auch Menschen (film)
— 22 45 Ich weiss nicht, ob ich Jemand toten konnte (reportage) —
2 3 3 0 Tagesthemen — 0 0 0 0 Operation Walkure — 155 Nieuws

A2
1245 Nieuws
— 1325 Tom& Jerry (tekenf imipje) — 13 35
Tom Sawyer ( f ) — 14 05 Damesmagazine — 15 05 Kung Fu ( f ) —
1600 Sport - 1615 Ronde van
Frankrijk - 1710 Italië ( d o k ) -

ZDF
16 00 Die Schweizer Familie Robinson — 16 25 Alice hinter den Spiegeln — 17 45 Nieuws — 17 55 Kinder Kinder (magazine) — 18 40 Die
Drehscheibe — 1920 Western
von Gestern — 2000 Nieuws —
2030 Auslandsjournal 21 15
Maigret ( f ) - 2 2 5 0 Em Himmliches Vergnugen (filmpje) — 23 00
Aktualiteiten — 23 20 Kultureel magazine — 2350 Sport am Freitag
— 0 2 0 Die Erziehung von Sonny
Carson (film) - 2 0 0 Nieuws

D 3
2 0 0 0 De Praalhans (voor kinderen) — 2 0 2 5 Das Geheimnis des
Weissen Maske ( f ) — 20 55 Jour-

2 2 4 5 Nieuws - 2 3 0 5 Der Auftrag (film) — 0 0 4 0 Nieuws

ZDF
13 30 Nachftarn in Europa — 15 47
Ferien auf Saltkrokan ( f ) — 1715
Van de regen in de drop — 17 35
M o r k vom O r k ( f ) 1805
Nieuws — 1810 Laenderspiegel
- 1900 Kapitaen Harmsen ( f ) 2000 Nieuws - 2 0 3 0 Rockpop
- 21 15 Der falsche Mann (film)
- 2 2 5 5 Nieuws - 2300 Das aktuelle Sport Studio — 0 0 1 5 Die
Leute von der Shiloh Ranch ( f ) —
1 25 Nieuws

FR 1
1300 Nieuws - 1330 La grande
vallee ( f ) - 1425 Vic le Viking ( f )
— 1615 Ronde van Frankrijk —
1800 Australië ( d o k ) 1900 Anne
jour apres jour ( f ) — 1915 Jeune
pratique — 1920 Gewestelijk
nieuws - 2000 Nieuws — 2035
Cherie noire (toneel) — 2 2 4 7 Le
petit album d'expressions (reportage) - 2 3 0 0 Nieuws

A2
12 45 Nieuws — 13 25 Tom & Jerry
(tekenfilmpje) — 1335 Tom Sawyer ( f ) — 14 05 Damesmagazine
- 1505 Kung Fu ( f ) - 1600 Basketbal — 18 00 Jongerenprogramma - 1830 Cest la vie (tips) 1855 Des chiffres et des lettres
(spel) — 19 20 Gewestelijk nieuws
— 1945 Les trois cameras (vanete) - 2000 Nieuws - 2035 Bauduin des mines ( f ) — 21 35 Apostrophes — 22 50 Nieuws — 22 57
Aloise (film)

D3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 19 40 Jeugdprogramma
— 20 00 Les Chevaliers du ciel —
2030 Le nouveau vendredi —
2130 Jack ( f ) - 2 2 3 0 Nieuws

LUX.
1200 La bonne Franquette —
1900 Nieuws - 1930 La bonne
Franquette — 1945 Ronde van
Frankrijk — 20 00 Sergent Anderson ( f ) — 21 00 Le retour de Kriminal (film) - 2230 Horoskoop —
2 2 3 2 Programmaoverzicht zaterdag

Zaterdag

D 3
2 0 0 0 Rock Follies ( f ) 2055
Journal 3 2 1 0 0 Nieuws
21 15 Berliner Ausblicke - 2 2 0 0
Mauern (tv-spel) — 23 25 Eine Reise zum M o n d (tv-spel)

TF 1
12 30 Le francophonissime —
13 00 Nieuws — 13 30 Le monde
i de l'accordeon — 13 48 A u plaisir
du samedi - 1825 S O S chiens
perdus — 1830 Magazine auto
moto 1 — 1900 Anne jour apres
jour — 1915 Jeune pratique —
19 20 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws
— 2 0 3 5 Numero un
(show) — 21 38 Chapeau melon et
bottes de cuir ( f ) — 2 2 3 0 Cine
premiere — 2 3 0 0 Special sports

1915
Antenne-Soir
1930
Nieuws — 20 20 Folie Amanda (toneel) — 2 2 5 5 Nieuws

ARD
11 00 Europa im 20 Jahrhundert
( d o k ) — 11 45 Die Sendung mit
der Maus — 1215 Peters Baby
(film) — 1300 Der internationale
Fruehschoppen — 1345 Nieuws
— 1415 Muzikaal intermezzo —
1 4 4 5 Regionaal weekoverzicht —
1545 Tom, bist du V e r r u e c k t '
Jeugdfilm — 1715 V o n der Spree
an der Rhein (show) — 18 00 Washington - hinter verschlossenen
Tueren (fJ — 1845 De opkomst
van Hitler ( d o k ) — 19 30 Nieuws
en sport — 2 0 1 5 Wir ueber Uns
— 2 0 2 0 Buitenlandrubriek —
21 00 Nieuws — 21 15 Bosjesmensen in de Kalaban ( d o k ) — 22 05
Martha und Laura auf See (tv-film)
— 23 35 Nieuws - 23 40 Denk'ich
an Russland (reportage) — 0 0 2 5
Nieuws

ZDF
11 30 ZDF-Matmee - 1300 Koncert — 13 45 Magazine over vrijetijdsbesteding — 1415 Chronik
der W o c h e Fragen zur Zeit —
14 40 V r o u w e n in Marrakesj ( d o k )
— 1510 Twee Japanse sprookjes

— 1535 Nieuws —
wasser der «Meerkat
ge) — 16 20 Ihr Mus
17 20 Open Britse g
schappen (reportage
Nieuws - 1915 Uit
sche wereld — 19 30
ren en kangoeroes (d
Nieuws — 2010 Bon
tiven - 2030 Wiede
Freude — 21 i S S k l a
2 2 5 5 NieL.vo - 23
Job im langen Eugen
— 2355 lm Sextett
kent
(volks-nuziek)
Nieuws

D3

2 0 0 0 Rhui 3 Tl Karti
neel) — ?0 'j Journi
Nieuws — / 15 Lonc
2 2 0 0 KoeM Treff (

TF1

9 1 5 Godsd jnstige
— 1202 La -equenc
teur 12 30 Verk
1300 Nieu^v - 132
chapiteau - 1427 L
aigles (fJ - 1530 Sf
re — 17 30 L = magaz
ture - 181'^ Afiliere
D e Verunga ulkanen
( d o k ) - 2( ÖO Nieu

A 2
12 45 Nieuws - 13 00 Samedi et
demi - 14 30 Sport - 15 35 Ronde van Frankrijk — 1830 Kooktips — 1855 Des chiffres et des
lettres (spel) — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 19 45 Les trois cameras
(variete) - 20 00 Nieuws - 20 35
Les papas naissent dans les armoires (toneel) - 22 35 Mudra (ballet) — 2 3 0 0 Nieuws

FR. 3
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk
nieuws — 1940 Jeugdprogramma — 20 00 Les chevaliers du ciel
( f ) - 2 0 3 0 L'ordinateur - 21 30
Les nouveaux puys d e musique —
2 2 5 0 Nieuws

Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer in
Café-restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 RAMSDONK
Tel 015 71 1549

FEEST; ALENDE L^MDSK

Aannemer van all
Ook vern ring van

Schilderstra^t 33, 20C
Tt 331-374

LUX.

NED. 2

TF 1
1300 Nieuws 1330 Objectif
Santé — 1340 La grande vallee
( f ) - 1435 Vic Ie viking ( f ) 1505 Acilion et sa bande — 1800
La frontiere de l'Ouest ( d o k ) —
19 00 Anne jour apres jour ( f ) —
1915 Jeune pratique - 19 20 Gewestelijk nieuws — 2000 Nieuws
— 20 35 L'etrange monsieur Duvallier ( f j — 21 32 Les guichets du
Louvre (film) — 2305 Nieuws

nal 3 - 2 1 0 0 Nieuws - 21 15
Fntz Sanger (dokJ - 2 2 0 0 Poldark ( f ) - 2250 SFB-Retro-Laden
(tot 0 0 5 )

BRT 1
1515 Militair defile - 16 40 Ronde
van Frankrijk — 18 00 Barbapapa
— 1805 Schaduwen (film) —
18 30 Brugge, het verhaal van een
middeleeuwse stad ( d o k ) — 19 45
Nieuws - 2 0 1 0 Duet ( f ) - 2 0 3 5
W a t 'n leven (Dr Lecompte) —
21 25 Vogelvlucht (tv-film)
2 3 0 0 Nieuws

1200 La bonne franquette en vacances — 1730 Super juke-box
- 1900 Nieuws - 1930 La bonne franquette — 20 00 M o n ami le
fantóme (fJ - 21 00 Un homme
est mort (gangsterfilm)

FRITUUR-EETHUIS
INGRID
Olenseweg 41, Westerio
CVoortkapel) tel 014-213696
Vraag prijzen voor uw feestmenus
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

NED. 1
1530 Nieuws - 1532 Kocka, het
konijn met de geruite oren ( f ) —
1538 De film van O m e Willem 1610 Captain Caveman ( f ) —
16 20 Als het oerwoud s t e r f t sterven ook de dwergen ( d o k ) —
1705
Zaterdagpop
1800
Nieuws — 18 50 Fabeltjeskrant —
1855 Nieuws - 1859 Het Koreaanse circus — 1950 Frangois,
de vondeling (tv-film) — 21 35
Nieuws — 21 55 Tigris (dokJ —
2 2 5 0 Nieuws

NED. 2
1830 Ronde van Frankrijk —
1855 Nieuws — 1859 De Tros
Top 50 - 2000 Nieuws - 2027
Onze ouwe ( f ) - 21 30 Aktua TV
— 2 2 1 0 De familie Strauss ( f ) —
2 3 0 5 Nieuws

BRT 1
1520 Ronde van Frankrijk —
1700 D e gouden eeuw van de
Verenigde Provincies ( d o k ) —
1845 Mariolino ( f ) - 1850 Het
verhaal van een hyena ( d o k ) —
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweekend — 2 0 3 0 Ontsnappingsroute
( f ) - 21 25 Folk aan zee - 2 2 0 0
Nieuws

H e r b e r g 't S T A M P K O T
St-Maria-Latem, ZWALM
Boerenbrood Hesp - Kaas
Tel 055 4994 76
Dinsd gesloten
Vroegere uitbater Zwalmlandia

Feeslzal
H O F \\U

AF

Aragi nstraat 1
Tel 031- 81

NED. 1
1900 Nieuws - 1905 Beestenboel (film) — 1910 Het staatssymfonieorkest van de USSR — 2 0 0 5
Sanford en zoon ( f ) — 2 0 3 0 Zigeunerliebe (operette) — 2 2 0 0
Het Makanosklooster (reportage)
- 2 2 4 5 Nieuws

NED. 2

14 45 24 Uren van Francorchamps
— 1515 Militair défilé en Ronde
vaii Frankrijk — 1800 Declic ( f )
— 1825 Le regard s'arrete ( d o k )
— 18 50 Ludv\flg — 18 55 Les mysteres de la chambre noire ( d o k ) —
1910
Antenne-soir
—
19 30
Nieuws — 2005 Prainehondjes
( d o k ) — 20 35 Le secret de la planete des singes (film) — 2 2 0 5
Feux de la rampe (show) — 23 35
Nieuws en weerbericht

1600 Ronde van Frankrijk —
18 00 Nieuws - 18 05 Ronde van
Franknjk — 1830 D e avonturen
van Beertje Colargol — 18 45 Bijzondere dieren in onze rivieren
( d o k ) — 19 00 Waar hoor ik t h u i s '
( d o k ) - 1925 Studio sport —
2 0 3 0 Humanistisch verbond —
2 0 3 5 Nieuws - 2 0 4 0 M o n t y FVthon's flying circus (film) — 21 10 't
Is gewoon leven — 22 00 All in the
family ( f ) - 2 2 2 5 Het machtige
werelddeel
(dok)
2320
Nieuws

ARD

RTB

1500 Nieuws 1505 Sesamstrasse — 15 35 Die weisse f eder
(western) — 1715 A R D - Ratgeber — 1800 D o m Reinaldo ( d o k )
— 1840 Regionaal nieuws —
1900 Nieuws - 2000 Regionaal
nieuws — 2022 Pioniere im Norden ( d o k ) — 21 00 Nieuws —
21 15 Auf los geht's los (show) —

1 o 45 24 Uren van Francorchamps
— 11 00 Eucharistieviering —
12 00 24 Uren van Francorchamps
— 1430 24 Uren van Francorchamps — 1510 Calimero —
1520 Tour de France — 1700 Le
serment du chevalier noir (film) —
18 40 Apollo 11 les premiers pas
sur la lune - 1910 Kuifje ( f ) -

RTB 1

Een stuk|e ongerept
natuurschoon

WIJ Bh
^wlktfJ

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laere Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle
Tel 091 30 0653

SPECIALIST VOOF
AL UW FEESTEN!

Verzorgde
ceTiokrati!
ii'tgelezen

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031

i o f tc|(Pr
Voeding D e Polder
Polderstraat 12,
8458 Oostduinkerke
Specialiteit dg vers fruit
en groenten
Dubbele Valois-zegels aan alle leden

1

taur
FpBstzaa
I l|jbatii
Efïia VJ
HSÉierbe
1700 Asse 1*1 TeL(
Maanflajr or

LINDENH(
Be'isstraat
1970 HEKEL

Café, restaurant sp
W/oensdag '-"n donde
Maandag dm'dag, vrij
Zaterdag en zondag
dags Tel 053 66.87 4(

••^

i«H

mmi^^^mm

Tl/-PROGR^f^MKS

5 Nieuws — 1550 lm Kielder «Meerkatze» (reporta1650 Ihr Musikwunsch —
)pen Britse golfkampioen3n (reportage) — 1815
— 1915 Uit de evangeliireld - 19 30 Bij snaveldielangoeroes ( d o k ) — 20 00
— 2010 Bonner perspek• 2030 Wiedersehn macht
— 21 l 5 S k l a v e n ( f i l m )
leuws - 2 3 1 0 Der harte
langen Eugen (reportage)
5 lm Sextett nach Taschivolksmuziek)
—
O 45

huhe iTi Karton (kinderto2055 Journal 3 - 21 00
- 2 1 15Loriotlll(dok) oeiner Treff (debat)

)dsdienstige uitzendingen
l La sequence du specta12 30 Verkeersspel —
leuws — 13 20 Autour du
lu — 1427 La chute des
J — 1530 Sports premie' 30 Le magazine de l'aven1 8 1 5 A f i l i è r e ( f ) - 1915
jnga-vulkanen in Garamba
- 2000 Nieuws - 2 0 3 5

C e n'est q u u n au revoir (tilmJ —
2 2 4 9 Jazz festival
2330
Nieuws

A^
1200 Special Tour de France —
12 30 Kooktips — 12 50 Tekenf ilmpje - 1315 Nieuws - 1340 Hawaï police d'etat ( f ) — 14 35 Sport
— 1530 Ronde van Frankrijk —
1705 Sport — 17 30 Les beaux
messieurs de Bois Dore ( f ) —
18 57 Stade 2 - 2000 Nieuws 2035 Hunter ( f ) 2135 De
weerwraak van Sitting Bull —
22 35 De kastelen van Vexin ( d o k )
- 23 05 Nieuws

BRT 1
18 45 Manolino (film) - 18 50 Rang i s vangst (film) — 1905 D e vijf
(film) - 1930 Kijk uiti - 1945
Nieuws — 2 0 1 5 Beach Boys special (show) — 2 1 0 5 Een ruiter
reed voorbij ( f ) — 21 55 Alchemie
van het witte scherm ( d o k ) —
2 2 4 5 Nieuws

FR 3
1500 Le rabat joie (tv-film) —
20 00 La grande parade du jazz —
20 30 La premiere lettre - 21 25
Nieuws — 21 40 Korte films van
David W Griffith - 2 2 3 0 La rue
de la mort (politiefilm)

LUX.
1 7 1 5 Tekenfilms — 1730 La gloneuse aventure (film) — 1900
Coup de filet (film) 1930
Nieuws - 1933 Variete - 2 0 0 0
Vivre libre ( d o k ) — 2 0 4 5 L'lnsolent (gangsterfilm)

1 & vork
ESTIALEN-SALONS
E LANDSKNECHT

NEP. 1
1850 Fabeltjeskrant
1855
Nieuws - 1859 W K R P ( f )
1925 Rallycross 1979 - 2025 De
terugkeer van de Saint (film) —
21 15 Julien Clerc (show) - 21 37
Nieuws — 21 55 North Sea jazzfestival 1979 — 2250 Nieuws

A2
1245 Nieuws — 1325 Tom et
Jerry
— 1335 Tom Sawyer
(jeugdfeuilleton) — 1400 Damesmagazine — 1505 Kung Fu (feuilleton) - 16 00 Sport - 18 00 Gevarieerd
jeugdprogramma
—
18 30 C est la vie tips - 18 55 Des
chiffres et des lettres — 19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 Les trois
cameras
(Variete)
—
2000
Nieuws - 20 35 Tennis - 22 30
Jazz — 2 3 0 0 Nieuws

FR 3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 1940 Jeugdprogramma — 20 00 Les chevaliers du ciel
( f ) — 2030 Les aventures (film)
- 2 2 3 0 Nieuws

1200 La bonne franquette —
1900 Nieuws — 1930 La bonne
franquette — 1945 Les peupliers
de la pretentaine ( f ) - 2 0 4 5 U n
hommp traque (western)

NEP. 2
18 55 Nieuws — 18 59 De wonderbaarlijke avonturen van professor
Vreemdeling (film) - 19 25 Onkel
Braesig ( f ) - 2 0 0 0 Nieuws
2 0 2 7 James Herriot (fJ - 21 20
Lucy en M r Mooney ( f ) — 21 45
Hier en nu - 2 2 1 5 Kerkepad '79
— 2 2 4 0 Nieuws

RTB 1

Dinsdag

1 7 4 5 R i m e s e t racontines — 1815
Erreurs judiciaires ( d o k ) — 18 45
Propos et confidences de Raymond Rouleau — 1915 Lundisports — 1930 Nieuws — 1955
Maleisie-Singapore ( d o k ) — 20 55
Reinhoud
(portreü
— 2145
Nieuws - 2 2 0 0 Recital

18 45 Oscar, het konijn ( f ) - 1855
Muzieksien
special
— 1945
Nieuws — 2 0 1 0 De platina oester
(show) — 21 10 Leven op aarde
( d o k ) - 2 2 0 0 Het vrije w o o r d
het Humanistisch Verbond —
2 2 3 0 Nieuws

BRT 2
Dorpsplein, Heusden-Limburg

erstraat 33 2000 Antwerpen
ZLJe' 331-374572

RTB 2
19 55 Fa c'est facile a chanter —
2 0 0 0 Seniorama 2030 C e s
messieurs de la santé (film)

2 0 1 0 Dirk van Haveskerke ( f ) 20 35 Twee rare snuiters ( d o k ) —
2055 De jacht o p het diploma
(film)

NEP. 1
ARP

Banketbakkerij
ANTWERPIA

Feestzalen
OF VAN A R A G O N
Arag< nstraat 6. Lier
Tel 031- 815 68

ALISTVOOR
V FEESTEN!
^ Verzorgde keuken
Ki ce'iokratische prijzen,
/ uitgelezen dienstbetoon
steenweg 38
Ijlen - Tel 031/818841

Dr Van De Perrelei 51
BORGERHOUT
Joost G O S S Y E
Tel 031-365654

Buitenkans
voor werkers
GEZIN
zelfstandig
uitbaten
CAFETARIA-SPIJSHUIS (eenvoudige keuken) in zeer druk
bezochte D I S C O U N T rond A n t v»erpen M o o i e w o o n s t Ernstige
toekomstmogelijkheid
Schr
bur blad
A d v . 325

Industriële brood- en banketbakkerij
en roomijs
Wllfned

BLANCQUAERT

Grote Kouter 47 UITBERGEN
Tel 091 675712

1710 Nieuws - 1715 Schaukelstuhl - 1800 Robbi, Tobbi und
das Fliewatneuet ( f i 1850
\iieuws — 1900 Das Intermezzo
bietet an ( d o k ) — 1915 Eine Amerikanische Familie (film) — 2 0 1 5
Regionaal magazine — 20 45 Literatuur met een geurtje — 21 00
Nieuws — 21 15 Die Reise v o n
Charles Darwin ( d o k ) - 2 2 1 5 D e
Duitse school in Lima (reportage)
— 2245 Patenkinder (show) —
2330 Tagesthemen - 0000 Der
Teufel prugelt sein Weib (film) —
01 35 Nieuws

l^bating:
Qjiia V a n D d o r e n
_ rö^erberg 25
sse>:TeL 02/452.95.15
laandag gesloten

LINDENHOVE
Beliestraat 49
1970 HEKELGEM
restajrant, speeltuin -terras
idag i^fi donderdag gesloten
lag, dinsdag, vrijdag vanaf 15 u
ag en zondag vanaf 's mid
Fel 053 668740

F Dewilde-Mackelbergh Oostendesesteenweg 1, 8270 Ichtegem,
Dagschotel specialiteit
brood met hesp

16 00 Die schweizer Familie Robinson ( f ) — 1625 Uit varen gaan
met de rubberboot — 1635 Die
Bremer Stadtmusikanten (Sprookje) — 17 30 Einf uhrung in die Kommunikationswissenschaft — 1800
Nieuws — 1810 Lassie ( f ) —
1835 Die Drehscheibe - 1920
De meester vergist zich Cdok) —
2 0 0 0 Nieuws - 2030 Hits Hits
Hits — 21 15 Gezondheidsmagazine - 2200Heute-journal - 2220
Aktion Abendsonne (tv-film) —
2355 TV-film (debaü 0055
Nieuws

Steeds welkom in

KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 Gooik

Tel 054 334857

2000 Die Sendung mit der Maus
— 2025 Das Geheimnis der Weissen Masken (film) — 20 55 Journal
3 - 2 1 0 0 Nieuws - 21 15 Die
Welt im Kneg ( d o k ) - 2200 Viridiana (film) — 23 25 Ontdekkingen
van deze eeuw ( d o k )

boeren-

Tel 051-588176

1400 Misty de wilde pony —
1530 EO-zomerkrant speciaal —
1800 Nieuws - 1850 Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws — 1859
Gnzzly Adams (film) — 1955
Camping 1979 - 2055 Hoe zouden WIJ dan l e v e n ' ( d o k ) — 21 35
Nieuws — 2 1 5 5 De geheime
brandstof van Makhonin ( d o k ) —
2 2 5 5 Nieuws

NEP. 2

TF-1
1300 Nieuws — 1345 La grande
vallee (film) — 1440 Vic le Viking
(film) — 1510 Acilion et sa bande
- 18 00 Au-dela de l'horizon (Vertelsene) — 19 00 Anne jour apres
jour ( f ) — 1915 Jeune pratique
— 1920 Gewestelijk nieuws —
1945 Camera au poing ( d o k ) —
2 0 0 0 Nieuws — 2035 Butley (tvspel) — 2 3 1 5 Nieuws

TF 1
13 00 Nieuws - 13 35 La grande
vallee (film) — 14 25 Vic le Viking
(film) — 14 55 Acilion et sa bande
— 1800 Au-dela de Ihonzon
( d o k ) — 1900 Anne jour apres
jour ( f ) — 1915 Jeune pratique
— 1920 Gewestelijk nieuws —
1944 Camera au poing ( d o k ) —•
20 00 Nieuws - 20 35 Ernest le rebelle (film) — 21 38 Les frangais
du bout du monde ( d o k ) — 2 2 4 0
Nieuws

1245 Nieuws 1325 Tom et
Jerry — 1335 Tom Sawyer —
1400 Damesmagazine — 1505
Kung Fu (feuilleton)
1600
Sport — 1800 Gevarieerd jeugdprogramma — 1830 C'est la vie
— 18 55 Des chiffres et des lettres
— 19 45 Les trois cameras (vanete) 2000 Nieuws 2035
Lucky Luciano (film) — 2330
Nieuw

F-3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 1940 Jeugdprogramma — 2000 Les chevaliers du ciel
(film) — 20 30 Les bateliers de la
Volga (film) - 2 2 1 0 Nieuws

LUX
1200 La bonne franquette —
1900 Nieuws - 1930 La bonne
franquette — 19 45 La petite maison dans la prairie ( f ) — 2045
Hans Christian Andersen (film)

Woensdag

18 55 Nieuws — 18 59 Vara's popkaravaan — 2000 Nieuws —
2027 De 7 van Blake ( f ) - 21 10
Vara Visie - 2 2 0 0 Teater Thuis
(toneel) — 23 15 Nieuws

ZPF

P3

Restaurant
Ffèstzaal Café

P-3
20 00 Kinder des Windes - eine Japanische Szene — 2045 Journal
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Wiedersehen mit einem Besatzer
(dok) 2200 Poldark ( f )
22 50 Horizonte '79 (reportage) —
2335 Chandler erfindet Marlowe

A-2

Cafe VU lokaal

Geraardsbergsestraat 38
9300 A A L S T
Maunts G O S S Y E
Tel 053-213533

Borduren — 1700 Die bemerkenswerte Rakete (tekenfilm) —
1 7 3 0 M o s a i k - 1800 Nieuws 1810 Der Skiave Calvisius ( f ) 1835 Die Drehscheibe - 1920
Die schnellste Maus von Mexiko
( f ) - 2000 Nieuws - 2 0 3 0 Als
Mutter streikte Cfilm) - 22 00 Heute-journal — 22 20 Vater auf der
Schulbank (reportage) — 2300
Apropos film — 23 45 Don Quixote (Richard Strauss) — 0 0 3 0
Nieuws

LUX.

BRT 1

DE OUDE KRING

innemer van alle feesten
c verh ring van tafelgenef

Maandag

1745 1 2 3 cinema - 1815 Erreurs judiciaires ( d o k ) — 18 45 De
kleine herder Marapa ( d o k ) —
1915
Antenne-soir
— 1930
Nieuws — 1955 La grande aventure de James Onedin ( f ) — 20 45
Itineraires — 21 40 Nieuws —
21 55 Des autos et des hommes

RTB 2
1955 Fa, eest facile a chanter —
2000 Histoire de la musique populaire — 2 0 5 0 Les jeunes annees
(tv-film)

ARP
1710 Nieuws — 1715 De strijd tegen de vervuiling van de Oostzee
( d o k ) - 1800 Robbi Tobbi und
das Fliewatueut ( f ) 1850
Nieuws — 1900 Drei im Morgenland ( f ) - 19 25 Vakantiefoto's 1945 V o n der Eifel bis zum W e senbergland ( f ) — 2 0 1 5 Regionaal magazine — 2045 Spiel um
4tel vor 8 ( d o k ) - 21 00 Nieuws
- 21 15 Kennen sie K i n o ' (tvkwis) - 2 2 0 0 Report 2245
Kaz & C o ( f ) - 2330 Tagesthemen — 00 00 Pop-session (show)

ZPF
1600 Kim & Co ( f ) - 1625 Foto
en film een onderscheid — 1635

1 7 0 0 F e u v e r t - 18 40 Balourd et
Balu — 1845 La pensee et les
hommes — 1915 Antenne-soir —
2000 Romance CTV-spel) - 2 0 5 5
Tekenfilm — 21 05 Jeux sans frontieres - 2220 Nieuws

RTB 2
19 55 Fa c est facile a chanter —
20 05 Brussel gisteren en vandaag
(dok) - 2035 Teleretro - 21 30
Chapeau melon et bottes de cuir
(f)

ARP 1
1710 Nieuws — 1715 Trekkende
vlinders (dok) - 18 00 Robbi, Tobbi und das Fliewatueuet CO —
18 50 Nieuws — 19 00 Terug naar
de natuur — 1915 Pioniere im
Norden (f) — 2 0 1 5 Regionaal magazine - 21 00 Nieuws - 21 15
Die Untersuchungsnchtenn (O —
2 2 4 5 Kultureel magazine — 2330
Tagesthemen

ZPF
16 00 Die schweizer Familie Robinson (f) — 16 25 Mach was draus
- 1635 Weven - 1645 Die geklaute Kamera (film) — 1745
Trickbonbons — 18 00 Nieuws —
1810 Flambard CO - 1835 Die
Drehscheibe — 1920 Sing mit
Heino Cshow) — 20 00 Nieuws —
2030 Der Sport-Spiegel Creportage) - 21 15 Bilanz - 2200 Dne
Engel fuer Charlie CO - 2 3 1 0
Schauplaetze der Weltliteratur —
2 3 5 5 Die ganz begreifliche Angst
vor Schlaegen — 01 35 Nieuws

ARP 3
20 00 Die Sendung met der Maus
— 2 0 2 5 Das Geheimnis der weisen Masken CP — 20 55 Journal 3
- 21 00 Nieuws - 21 15 Aller
Anfgang ist praengend Cdok) —
2215 Das Gruteteater in Term —
2300 Siebentens stiehl ein Bischen weniger (Italiaanse volkskomedie)

TF 1
Show Dons Day — 13 00 Nieuws
- 1335 La grande Vallee (O 14 30 Vic le Viking (O - 1510 Acilion et sa bande — 18 00 Au-dela
de Ihonzon Cdok) — 1900 Anne
jour apres jour (O — 1915 Jeune
pratique
— 1920 Gewestelijk
nieuws — 19 44 Camera au poing
Cdok) - 2003 Nieuws - 2035
L histoire en jugement Cdok) —
2 2 0 0 Les musiciens du soir —
2 3 0 0 Nieuws

A2
BRT 1

RTB 1

RTB 1

1715 Kapitein Zeppos Cf) - 1815
Er was eens
(dok) — 1840
Manolino (f) - 18 45 Projekt U F O
(f) 1945 Nieuws 2020
Happy Days CO — 2045 Toon en
Woltje (dok) - 21 05 Spel zonder
grenzen — 2 2 2 5 Nieuws

BRT 2
2015 Hoogtepunten in de kunst
van de XXe eeuw (dok) - 21 05
De Tweeënveertigste Straat (musical)

NEP. 1
1530 Brombeer & C o (f) - 1540
Lassie (f) — 1605 Tjorven Batsman en Mozes (jeugdfilm) —
1800 Nieuws 1840 Toenstische tips — 1850 De fabeltjeskrant - 1855 Nieuws - 1859
Van gewest tot gewest — 1930
Agrarisch magazine — 1950 Kat
op een heet zinken dank CTV-spel)
— 21 37 Nieuws — 21 55 Ten huize van prof Schillebeeckx —
2255 Nieuws

NEP. 2

1245 Nieuws - 1325 Tom en
Jerry - 13 35 Tom Swayer CO —
1400 Damesmagazine — 1505
Kung Fu CO - 1600 Tennis
18 00 Gevarieerd jeugdprogramma - 1830 C e s t la vie (tips) 1855 Des chiff res et des lettres
(spel)
19 20
Gewestelijk
nieuws — 19 45 Les trois cameras
(variete) - 20 00 Nieuws - 2035
Jeux interdits Cfilm) — 21 55 Portret van Rene Clement — 2205
Des compagnons pour vos songes

FR3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk
nieuws — 1940 Jeugdprogramma — 20 00 Les chevaliers du ciel
CO — 20 30 Le bal du comte d'Orgel (film) - 22 00 Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
1900 Nieuws - 1930 La bonne
franquette — 19 45 Hit-parade —
2045 Bel amour (film)

PRECISIA
kleuren-tv

1855 Nieuws — 1859 Jouw wereld mijn wereld (dok) — 1925
PROGRAMMA'S
Kenmerk 2000 Nieuws
DIREKT
2027 Socutera - 2032 CountTE KIEZEN
d o w n (pop) — 21 05 Kun je ook
griezelen in N e d e r l a n d ' (dok) — INLICHTINGEN P « E C I | ^ V l 8 0 ? 7 " ° ' ' ' 1
21 30 Deadman s curve (TV-film)

Uw tweede thuis'
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Filip Tas, een koele minnaar
In januari jl schreef Filip Tas de ietwat romantische inleiding tot de
catalogus van zijn fototentoonstelling, die thans in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel loopt
Tas IS gaan zwerven in Brussel en
heeft er de monumenten gefotografeerd, die de vernielzucht van
de geschiedenis en de moderne
slopershamers trotseerden
Schrijvend over de vrouw in de
skulptuur stelt hij «dat uiteindelijk
de vrouw bedisselt .n het patriottische menage Zij is het, die de vaderlandse deugden hooghoudt, ze
als een vlag tegen haar borst aandrukt, terwijl de strijder aan haar
voeten de geest geeft Zij beheerst de skulpturale exuberanties van de stad die geroepen is
om Europa's metropool te zijn Ten
slotte verklaart de dichter zich tot
haar slaaf, de staatsman tot de
minnaar van haar blote borst De
vrouw heeft de leeuw getemd met
het zwaard tussen de knieën Welke hedendaagse dame doet het
haar na? Werpt nog haar bh af om
de vijand te indimideren''»

De auteur — we schreven haast
de dichter — betreurt de vervuiling van de stad, en dus ook van
haar monumenten, o m door het
verkeer Maar~ hij blijft lynsch en
vergelijkt b v de Kongreszuil aan
een rijk versierde paaskaars Hij
roept de herinnering op van beeldhouwers die het de moeite waard
vonden, hun beelden te signeren
Christo, G van Hove, Mignon, De
Mathelin, Du Bois, Jules Lagae e a
BIJ het ruiterportret van Leopold II
van Vincotte (1850-1925) ontdekt
de fotograaf helemaal onderaan
bijna overwoekerd door het gras
dit (eentalig Franse) berichtje van
een verzonken koloniaal rijk «Het
koper en het tin van dit beeld komen uit Belgisch Kongo Ze werden geschonken door de Union
Miniere du Haut Katanga» Een geschenk van het kapitalisme aan
een gekroonde kollega Het beeld
werd èen jaar na de dood van Vincotte geplaatst en ingehuldigd, zeventien jaar na de dood van de
vorst Het was het eerste standbeeld van deze onbegrepen ko-

ning Leopold I kreeg zijn monument reeds tijdens zijn leven De
onthulling had plaats te midden
van de grootste onverschilligheid
Niet verwonderlijk voor een klem
land met kleine lieden» Pas Albert
I bezorgde de Saksen Koburgers
weer de gunst van het volk vooral
tijdens en na de Eerste Wereldoorlog Z o IS deze fotosafari een
les in de grote en de kleine historie, dank zij ook de teksten bij de
foto's van Jean d'Osta
Filip Tas benadert zijn onderwerpen in een koele observatie, in tegenstelling met zijn lyrische kommentaar Zijn fotografie is momumentaal, waarmee met wordt bedoeld dat hij een monumentenfotograaf IS, doch dat hij zijn beelden
monumentaal verwezniijkt
Dat
zijn o I twee hoofdkenmerken van
deze kunstenaar, in een spanningsveld
van
tegenstnjdige
krachten (lyriek en koele observatie) doch dan weer net genoeg
harmonieus Tot 26 augustus.

Jcttj^ Koefs 6/ Nicvan bruggen

of de schoonheid
van woord en teken
(mvl) Te Antwerpen werd begin dit
jaar de uitgevenj & Vondel opgericht
De bedoeling is dat deze uitgeverij
zich met konkurrentieel naast de andere uitgeverijen opstelt maar er een eigen gedacht en manier van werken op
nahoudt
& Vondel wil vooral Vlaams letterkundig werk brengen, bij voorkeur vergezeld van een grafische inbreng, die. zo
hopen de uitgevers, dominerend zal
zijn

In het Egmontpark staat de prins de Ligne (1735-1814)
zoals het werd verwezenlijkt door John Cluysenaar

R

gestandbeeld
in 1935

DE LEESBRIL BEKEKEN

De Cleijne Kaemer Violier organizeerde onlangs in het ontmoetingscentrum «Gasthuis» te
Wijnegem een mini-nacht van de poëzie, de zoveelste. Omdat diezelfde avond het traditionele
«Zomerfeest» in Vecu woedde, besloot ik zonder
veel entoesiasme mij te onderwerpen a a n de
wisselvalligheden van het Wijnegemse podium,
dat voor een deel in een eens gewijde ruimte
was opgetrokken. En ja hoor, iedereen was zichzelf gelijk. Marcel, Gust, Werner, Wilfried, Ludoviek en de anderen. Ik begon reeds te wanhopen, mij nauwelijks troostend met de magere
gedachte dat er geen dichters meer zijn als
vroeger, tot ik toevallig het optreden meemaakte van een trio — en aldus kennismaakte met
een dichter. Nadat een tekst van Marinetti was

W I J lO/e

De uitgevenj wil het ambachtelijke van
het boekdrukken en het uitgeven weer
doen primeren Dit was nu eenmaal

een njke Antwerpse traditie, het is
goed dat ze verder gezet wordt
Al deze ideeën werden uitgewerkt in
een eerste uitgave Voorzien is dat
eind 1979 en in de loop van 1980 een
eerste reeks publikaties zal volgen
Om de doelstellingen van de jonge uitgevenj gestalte te geven het & Vondel
in de voorbije mei de foto-poezie-plaquette Spiersteen van de persen rollen
Nic van Bruggen schreef acht gedichten bij aktie-foto's van de danseres-koreografe Jetty Roels, die de foto's van
zichzelf maakte

voorgelezen (maar d a n zonder auteursnaam),
kwam een ogenschijnlijk nonchalante en geblaseerde jongeman gedichten voorlezen van een
mij onbekend auteur. Meteen ondervond ik de
schok der herkenning. Een nieuwe «mal du siècle», cynisch en teder tegelijk, doch ook intelligent, wat bij jonge dichters minder vaak voorkomt. Ik had mijn nacht niet verloren. Later, op
de a l d a a r gehouden poëziebeurs, kocht ik Achterover, een bloemlezing van acht jonge dichters, w a a r i n de desbetreffende teksten zijn opgenomen: «Uit het leven van Albert Senil», van
Bert Hellemans, een n a a m om te onthouden.
Een uitgave van tmuzertje kultuurateljee
vzw.
Van Helmontstraat 27 te Antwerpen.
Henri-FIoris

Jespers

Hubert Binneweg, een gekend kalligraaf, die o a het zwienge Rubensembleem tekende, schreef de teksten
De Rus Serge Lifar, een wereldwijde
naam in de balietwereld, bedacht het
voorwoord
Spiersteen is van een uitzonderlijke
schoonheid Soms zijn het de woorden
die het meest bekoren, dan de nauwgezet gekalligrafeerde letters, dan
weer de foto's, die-eigenlijk-geen-foto's-zijn maar beelden Spieren in
steen
Uiteindelijk is het de nauwelijks vijftien
bladzijden tellende album die het
schoonst IS
Wat schrijft van Bruggen'
Wat de danseres Jetty Roels met haar
Leica-toestel probeerde te vangen De
dans die danst, die spreekt, die zingt
en die tekent, zoals Serge Lifar het
schnjft Van Bruggen De smedende
macht van uw spieren, dit beminnend
mineraal van kracht.
In een volgend gedicht laat de dichter
de danseres antwoorden Ik ben de
kruisiging, op mi|n benen de aders
van de hartstocht, in mijn armen de
codes van de dood.
Niet altijd echter weet de dichter zo
sober de danslijnen te volgen Ons inziens IS hij te barok wanneer hij
schrijft In mijn flamboyante opsprong spitsboog en toren.
Zit met meer spierkracht in zinnen als
Vliegen kan ik en genezen in mijn
glanzend bloed.
Maar Spiersteen is voor ons vooral
een lofzang aan de liefde In de tijdloze renaissance van sterven wordt uw
weelde weerloos en eenzaam. Staat
Gij. Danst Gij. Zijt Gij.
-^ En niets van U dat ik niet ben.
In de rand van deze bijdrage zou over
de medewerkers (dichter, koreografe,
kalligraaf, balletmeester) aan deze bundel nog heelwat interessants te vertellen zijn, maar dit zou pas eerlijk zijn
wanneer wij allen achter dit ploegwerk
konden zien, dus ook de man in de
drukkerij, al was zijn werk maar het behandelen van de vellen papier Want
Spiersteen in een groepswerk en ook
dat maakt dit experiment zo betekenisvol Laatste bedenking (van iemand die
niet weet wat dansen is)
Wie foto's en tekst aandachtig bekijkt
en leest (het kan hier ook andersom)
moet parafrazeren dat dansen een
beetje heilig-zijn is.
Met Spiersteen geraakt men daarvan
nog meer overtuigd i
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VSA: energie en verkiezingen
D e met spanning t e g e m o e t
geziene tv-rede over de energiekrisis en de maatregelen,
die A m e r i k a d a a r t e g e n o v e r
moet nemen, van president
C a r t e r w e r d op g e m e n g d e gev o e l e n s onthaald vermits er
niets nieuws werd verteld en
de
president
integendeel
over een zeer belangrijk luik
In alle talen z w e e g , nl de alternatieve
energievoorziening door kerncentrales Niettemin IS de reaktie m globo
gunstig, o m m Kongreskringen, wat voor het W i t t e Huis
ook de belangrijkste reaktie
IS Z o w e l de D e m o k r a t i s c h e
frakties (partijgenoten van de
president) als de Republikeinse dn mindere mate, maar dit
IS normaal voor de oppositie)
s p r a k e n hun instemming uit,
wat de goedkeuring van het
p l a n - C a r t e r d o o r de S e n a a t
en het Huis van A f g e v a a r d i g den laat voorzien
De grote vraag blijft echter hoe
het Amerikaans publiek zal reageren Niemand en dit geldt vooral
de
«verwende»
Amerikanen
snoert graag de riem en in se
heeft de president overschot van
gelijk wanneer hij de energieverspilling aan de kaak stelt vooral
door het privevervoer Hij wil de

noodgedwongen versobering opvangen door een beter openbaar
vervoer Hetzelfde doet zich overal in de geindustrializeerde wereld
voor Ook in ons land stelt zich de
noodzaak het openbaar vervoer
efficiënter en uitgebreider te maken met alleen om energie te besparen maar ook omwille van de
veiligheid op de wegen en omwille
van het milieu thans verpest door
benzinedamp roetneerzetting en
bedreiging van de volksgezondheid
Het IS ook begnjpelijk dat de Verenigde Staten van de voogdij op
energiegebied door de OPEC af
willen Het moet voor de leiding
(en zo te zien ook voor de doorsneeburger) een ondraaglijke gedachte zijn dat s werelds machtigste staat voor de energie voor de
helft af te hangen van de oliesjeiks Bovendien is het gemakkelijker gezegd dan gedaan manu
militan m het Midden-Oosten te
zullen ingnjpen voor het geval de
Arabische oliestaten nog eens
hun toevlucht zouden nemen tot
een oliestop Carter is er trouwens
met op gebrand een goed jaar
voor de presidentsverkiezingen
de kiesstnjd in te gaan als voorstander van een olieoorlog

Carter met meer zal herkozen
worden En dat hij zal opgevolgd
worden door Teddy Kennedy die
de intelligentste van de vier zonen
Kennedy wordt genoemd doch
wiens levenswandel naar Amen
kaans konservatieve opvattingen
met helemaal pluis is Er wordt andermaal herinnerd aan de tragische verdnnkingsdood van een
jonge sekretaresse van Edward
(Teddy) Kennedy die zou kunnen
beschuldigd worden van nalatigheid (hij verwittigde de politie veel
te laat) Niettemin staat hij in de
opiniepeilingen nog steeds vooraan als «ideale» presidentskandidaat alleszins stukken beter dan
Carter wiens populanteit tot 26 %
gedaald was een absoluut dieptepunt Intussen is dit percentage
aan het stijgen gegaan sinds Carters tv-rede Het is dus uiterst
moeilijk uit deze eerder verwarrende gegevens nu reeds konklu

sies te trekken temeer daar Ken
nedy zelf nu eens laat doorsche
meren eventueel kandidaat te zul
len zijn en dan weer met (o m om
een belette aan zijn moeder trouw
te zijn zijn kandidatuur voor het
Witte Huis niet te stellen na de
moord op zijn broers John en Ro
bert) Ook de «esbattementen»
van Teddys vrouw worden door
sommige hogere knngen in de
States als een belemmenng beschouwd voor een eventuele presidentschapkandidatuur De «first
lady» moet nu eenmaal onbesproken zijn Er zijn immers Amenkanen die een kater overhouden van
Jackie Kennedys extravaganties
als «lustige weduwe»
Niettemin is bijna iedereen het
eens Teddy de grootste kans te
geven wanneer hij kandideert
Maar dan is er zijn herhaalde verklaring dat hij «loyaal Carter in
diens campagne zal steunen»

W e denken dat uiteindelijk de
zaak zo zal beslecht worden dat
wanneer Carter met zijn binnenlands beleid, w o de soberheidspolitiek enig sukses behaalt Ted
Kennedy geen kandidaat zal zijn
Het tegenovergestelde zal zich
pas voordoen wanneer Carter
mislukt Te oordelen naar zijn zelfverzekerde houding de jongste
tijd schijnt de huidige bewoner
van het Witte Huis vastberaden
een tweede ambtstermijn na te
streven met de hoop een dubbel
gunstige balans te kunnen voorleggen een verbetenng van de
binnenlandse toestand op middel
lange termijn en een betrekkelijk
sukses op buitenlands vlak (geleidelijke ontvoogding van het Arabische oliejuk een trage maar zekere vooruitgang in het geschil Israel
en de Arabische staten met Egypte als springplank en met al te veel
«vodden» met Salt II)

Sandinisten verjagen Somoza

De verkiezingen werpen inderdaad hun schaduwen vooruit Het
IS echter vermetel nu te durven
stellen zoals sommigen doen dat

Ingewikkelde
Nederlandse fiskus
ontbeert miljoenen
(jeeveedee) Hoeveel Nederlanders zijn deze weken aan zonnige stranden of in verre exotische
gebieden een portie van hun
«zwarte geld» aan het opmaken'
Een vraag die door niemand precies kon worden beantwoord
Maar ook een vraag waarop de
meest verbijsterende antwoorden te horen zijn nu, juist bij het
losbarsten van de jaarlijkse vakantieperiode, het een en ander
IS uitgelekt over de enorme omvang van de belastingfraude
waaraan men zich «boven de
Moerdijk» schuldig maakt Om
het maar meteen uit de doeken te
doen bij een totaal van 6,1 miljard gulden (ongeveer 85 miljard
fr) aan belastingontvangsten in
een jaar konstateerde het ministerie van Financien dat voor negenhonderd miljoen gulden (ruim
12 1/2 miljard fr) fraude werd gepleegd En dat is dan alleen nog
maar het bedrag dat door de belastingdienst werd achterhaald,
m werkelijkheid moet de som die
ten onrechte niet aan de fiskus
wordt afgedragen, aanzienlijk hoger liggen
Deze onthulling is gedaan door
staatssekretaris Nooteboom van
Financien die ook ronduit verklaar
de dat er honderden miljoenen
guldens meer door de belastingen
gein zouden kunnen worden —
honderden miljoenen meer dus
dan het bovengenoemde fraude
bedrag — wanneer men over betere middelen beschikte om de belastingontduikers op het spoor te
komen Het bedriegen van de belasting waarover in Nederland dikwijls schamper wordt gesproken
als het om dit verschijnsel in ande-
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re landen gaat blijkt een «nationale sport» te zijn Twee van elke dne
Nederlanders die in de gelegenheid zijn om de fiskus te «tillen»
doen dat ook zo blijkt uit een officieel rapport dat weliswaar nog
vertrouwelijk is maar waaruit voldoende naar buiten is gelekt om te
konkluderen dat de belastingmoraal in het land zeker niet op een
hoog peil verkeert
BIJ de BTW gaat het om 20 miljoen gulden (tegen de 3 miljard f r )
aan ontdoken gelden en er zijn
liefst honderdduizend automobilisten die met de voorgeschreven
wegenbelasting betalen Onthutsende cijfers voor een land dat
zich er nogal gemakkelijk op be
roept zijn zaakjes keurig in orde te
hebben Het blijkt een mooi verhaaltje te zijn voor de brave burger maar de realiteit is gans anders
« Z w a r t e lijst»
Die realiteit is ovengens ook dat
de belastingdiensten zo goed als
machteloos staan tegenover de
grote fraudeurs omdat deze onder
een hoedje spelen met hun zakelijke relaties Waar nog bij komt dat
de Nederlandse belastingwetgeving zo ingewikkeld is dat de
dienstdoende
ambtenaren
al
gauw het spoor bijster raken De
handigheid en slimheid van de belastingplichtigen wint het dan in
veel gevallen van de starre deskundigheid van de officiële diensten
De staatssekretaris denkt er nu
seneus over om voortaan de namen van zware fraudeurs af te
drukken in de Staatskrant Hij
denkt daarbij aan mensen die door

In Nicaragua is dan eindelijk het doek gevallen na bijna een halve eeuw schnkbewind van de NV Somoza De
laatste president van die naam vluchtte naar de Verenigde Staten, Miami, waar hij een uitgestrekt domein bezit
De voorlopige regering — sandinisten en andere oppositiegroepen
— heeft de macht overgenomen, terwijl
vele garde-officieren eveneens de wijk namen Wat er met Somoza s nationale garde zal gebeuren weten we
met, ondanks de verklaring dat er geen vergelding zou gebeuren Wie evenwel het Latijns Amerikaans temperament kent twijfelt er aan of de talloze misdaden van deze pretonaanse garde ongestraft zullen blijven Het
einde van de Nicaraguaanse nachtmerrie valt ovengen samen met een virtuele regenngskrisis in de Verenigde
Staten zelf, waar de hele regering (minister en advizeurs) haar ontslag ter overweging aan president Carter
overmaakte

de belastingdienst worden opgespoord en tot een stevige boete of
zelfs gevangenisstraf worden veroordeeld Maar gezien het feit dat
de doorsnee Nederlander vindt
dat hij door de belastingen «gesneden» wordt en daarom een zekere bewondenng heeft voor lieden die de fiskus te pakken weten
te nemen lijkt er weinig heil te verwachten van de publikatie van een
«zwarte lijst» Trouwens het lezerspubliek van de Staatskrant is
in aantal zo bescheiden dat een
dergelijke lijst onder weinig ogen
komt En wie het wel leest zal vermoedelijk konstateren dat het om
mensen of firma s gaat die «spijtig»
tegen de lamp zijn gelopen
Tandartsen
in de tang
Toch IS het natuurlijk een harde
noodzaak dat paal en perk gesteld
wordt aan de massale belastingontduiking Een feit is dat tal van
gewone werknemers en eerzame
middenstanders tot op een dubbeltje nauwkeung aan hun ver
plichtingen voldoen terwijl in de

handel en in sommige vrije beroepen verschrikkelijk «gesjoemeld»
kan worden Een voorbeeld wordt
gevormd door de tandheelkundige wereld — tandartsen tandtechnici en leveranciers van tandheelkundige matenalen — die de
afgelopen week door het ministene van Financien in staat van beschuldiging werd gesteld wegens
belastingfraude voor tientallen miljoenen guldens Volgens het ministene gaat het daarbij om «keiharde» fraude dus met om het
handig gebruik maken van gaten
in de wetgeving (welke laatste
handeling in feite ieders goed
recht is)
Ingewikkelde
wetten
Aanzienlijke verhoging van de
boetes lijkt in elk geval een van de
wegen die de overheid zal dienen
te bewandelen om de massale
fraude te beperken Daarnaast
zou toch ook wel iets kunnen worden gedaan aan een eenvoudige
re en duidelijkere opstelling van de
richtlijnen waaraan het belastingbetalend volk dient te voldoen

Men heeft in dat opzicht aan het
taalgebruik wel wat verbeterd,
maar de wetten zelf zijn zo ingewikkeld en duister gebleven dat
weinigen er WIJS uit kunnen worden En wie het zich een beetje
kan permitteren laat de invulling
van zijn aangiftebiljet dan ook
graag over aan (vet betaalde) advizeurs die haarzuiver weten hoe
ze de fiskale paden het voordeligst kunnen bewandelen
Voor het overige zullen er inderdaad altijd mensen blijven die met
«zwarte» praktijken een lekker vakantiepotje kunnen opbouwen
Dat geldt trouwens met alleen
voor Nederianders En in moreel
opzicht IS het nieuws dat we zopas hoorden waarschijnlijk verontrustender Dat nieuws luidde
dat in een Nederlandse stad —
Nijmegen — 65 «zwartwerkers»
werden opgespoord die voor
meer dan een miljoen gulden aan
sociale uitkenngen hadden geinkasseerd en daarnaast een dikbelegde boterham in Duitsland verdienden
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Joop Zoetemelk:
vijf keer op
één na de beste
J o o p Z o e t e m e l k zal wellicht
voor de vijfde keer t w e e d e
w o r d e n in de Ronde van
Frankrijk. In Vlaanderen zal
men daar niet om treuren. D e
stille Nederlander, die met
een fran^aise gehuwd is en
ook woont en leeft in het land
van M o l i è r e , is in onze kontreien niet bijzonder geliefd.
Om
het heel precies
en
scherp te stellen: Z o e t e m e l k
Is in V l a a n d e r e n altijd een
v o o r w e r p van spot en hoon
g e w e e s t Zijn ongunstige re, putatie vindt haar oorsprong
in zijn z o g e z e g d e manier van
rijden. Z o e t e m e l k is een wieltjeszuiger. Een profiteur. Een
echte H o l l a n d e r W I J hebben ons met die zienswijze
nooit kunnen vereenzelvigen Integendeel Joops reputatie vormde
zich toen Eddy Merckx onbedreigd over de wielerpelotons
heerste De kannibaal reed als de
sterkste aller tijden Hij won wat hij
wilde Enkel, hij ondervond in de
, Tour soms enige weerstand van

• Voor de Belgen valt er in de
Tour weinig vreugde te beleven.
In de voorbije week een ritzege
voor Van Impeke Waarmee hij
de «werkgelegenheid» voor een
paar renners waarborgde. Luciens werkgevers van Kas koppelden het voortbestaan van de
ploeg immers aan een eventuele ntzege van de «kopman».
Kopman nou ja. Het kan niet
ontkend worden dat Lucien
enigszins ontgoochelde Hij is
onmiskenbaar over zijn hoogtepunt heen Hij is niet langer de
beste aller klimmers Maar Lucien past zich goed aan. Hij njdt
als een echte «kapitein». De wijze waarop hij zijn ploegmaat
Claude Criquielion lof toezwaaide v o o r de mikro's van radio en tv na zijn eigen overwinning wekte waardering Die Criquielion doet het inderdaad verre van slecht. Hij rijdt zijn eerste
Tour en schijnt gemaakt voor
rondewerk. Hij beweegt zich gemakkelijk op het voorplan en
zou, indien we de verklaringen
van zijn ploegmaats mogen geloven over een opgewekt en
monter karakter beschikken.
Claude — hij woont op de taalgrens en spreekt de beide
landstalen met een voorkeur
voor het Frans — schuwt de inspanning n i e t Dit jaar won hij al
de Katalaanse Week en een rit
in de ronde van de Aude. Hetgeen verre van slecht is voor
een neoprof.
• Clay Regazzoni heeft de
Grote Prijs van Groot-Brittannie formule 1-wagens gewonnen Eigenlijk had Alan Jones
moeten winnen. Deze reed overigens aan kop toen hij zijn motor verbrandde. Zijn ploegmaat
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Zoetemelk Soms en énige Want
echt bedreigen kon ook Zoetemelk Merckx met Maar hij bleef
wel vaak het langst in het wiel van
de ongenaakbare Dit nam men
Joop in dit land zeer kwalijk Temeer, omdat hij het zogezegd met
aandurfde Merkcx met open vizier
te bekampen. Maar wie was daar
destijds toe bekwaam in een wedstrijd van lange adem afs de Tour"?
Doodgewoon niemand
Tenzij één paar enkelingen COcana en Thévenet) die hun krachtenarsenaal in weinig tijd totaal-leeghaalden» Kampioenen van één,
hooguit twee jaar. Joop Zoetemelk redeneerde anders
Hij
bouwde aan een jarenlange loopbaan Dat hij in deze met de hoogste toppen haalde — wij aanzien
hem als een groter ronderenner
dan bij voorbeeld Jan Janssen die
desondanks toch een Tour won
— dient voornamelijk door de omstandigheden verklaard te worden
In een recent interview stelde
Joop het scherp «Ik had en heb
pech Eerst bots ik op de beste

Regazzoni nam echter gepast
over en bezorgde de ploeg W i l liams de vurig verhoopte zege.
In de strijd om de wereldtitel
blijft Jody Scheckter leiden.
V o o r Villeneuve en Lafitte. In
die rangschikking komt nu ook
weer de naam van Jacky Ickx
v o o r Hij eindigde zesde te Silverstone en oogstte bijgevolg
een eerste punt.
• Yvan Van den Broeck zal
wel weer nationaal motorcrosskampioen 500 cc worden. Te C i plet liep hij verder uit op Andre
Vromans, zijn naaste belager
Eirrdoverwinnaar te Ciplet w e r d
evenwel André Malherbe die in
de eerste reeks tweede en in de
tweede reeks eerste eindigde.

kormqg
# Het Belgische atletiekgebeuren blijft rond de gebroeders Desruelles draaien. O p de
internationale Britse kampioenschappen te Crystal Palace in
Londen won verspringer Ronald
een gouden plak. 7,95 m was
eveneens een evenaring van
zijn nationaal rekord. Normaal
had er een nieuw rekord ingezeten want Ronald sprong met tegenwind. Broer Patrick won zilver in het polsstokspringen. Hij
veerde andermaal over 5,40 m.
Het gemak waarmee Patrick regelmatig deze en nog hogere
hoogten haalt bewijst ten overvloede dat hij momenteel zijn

renner aller tijden Daarna kruist
Bernard Hinault mijn weg. En dat is
ook een hele grote Daar is iedereen het toch over eens"^ Dat ik
een wieltjeszuiger
zou zijn beschouw als een fabel ontsproten
aan het brem van fantazienjke Belgische verslaggevers Die reputatie geniet ik overigens enkel in België In geen ander land wordt ik onheus bejegend Ik wens er bijgevolg ook niet teveel aandacht aan
te schenken.»
Joop heeft gelijk Hij verkwanselde in de twee jaren tussen Merkcx
en Hinault weliswaar é t n grote
overwinningskans — teen Van
Impe won — maar geen ander
renner kan een gelijkwaardig rondepalmares voorleggen vijf keer
tweede Jarenlang beschouwd als
één der grootste kanshebbers
Nooit echt op het achterplan Het
IS weinigen gegeven Illustratief
voor Zoetemelks kunnen waren
de bergritten met aankomst op
AIpe d'Huez De eerste dag had hij
het moeilijk Hinault was duidelijk
de beste De dag nadien lagen de
rollen anders Zoetemelk viel

plaats heeft onder de Europese
elite.
9 Werden er in België geen
grote binnenlandse
voetbaltransfers afgesloten, dan betekent dit nog niet dat deze (gelukkige) trend in het buitenland
werd doorgetrokken. Integendeel. In Italië verhuisde topspeler Paolo Rossi — we kennen
hem nog van de jongste wereldbeker — voor twintig miljoen en
twee spelers (totale waarde een
kleine honderd miljoen.) van
Lanerossi Vicenza naar Perugia
dat in het voorbije seizoen
tweede eindigde achter A C M i lan en nu een gooi wil doen naar
de titel. In Frankrijk wil St.-Etienne de heerschappij opnieuw
waarnemen. Het trok Platini en
Johnny Rep aan. Met die laatste
is geen sukses maar alvast heibel gewaarborgd. In Engeland
«investeerde» W e s t B r o m w i c h
Albion 45 miljoen m Ray Barnes,
de wervelende buitenspeler van
Manchester City Dit moest om
de supporters te paaien die
woest geworden waren nadat
bekend werd dat Cunningham
naar Real M a d r i d zou verhuizen.
V o o r natuurlijk nog meer geld.
• De loting om de Europabekers 'Voetbal verliep v o o r de
Belgische ploegen niet onverdeeld gunstig. Beerschot b i j
voorbeeld kan het bij d e . terugwedstrijd in Rijeka erg moeilijk
krijgen. O o k Beveren dient op
te passen want het Zwitserse
Servette Geneve zou wel eens
sterker kunnen uitvallen dan algemeen w o r d t v e r w a c h t Anderzijds zal de stevigheid van de
nieuwe Anderlechtverdediging
direkt worden uitgetest wanneer die zich aanmeldt bij het
Schotse Dundee

vroeg aan in de beklimming. Het
was uitgesloten dat hij zijn achterstand op Hinault zou kunnen wegwerken, maar desondanks begeerde Joop de prestigezege die
hem dan ook oververdiend te
beurt viel
Joops waarde als ronderenner
wordt het best door de algemene
rangschikking onderstreept Hij
benadert Hinault dicht Tussen hen
beiden en de rest gaapt de kloof
Ruim twintig minuten Behoeven
zulke verschillen nog enige kommentaar'^ Hou er verder ook rekening mee dat Hinault het «verschil»
met Zoetemelk maakte in de overvloedig aanwezige individuele tijdritten

deze Ronde aan — Zoetemelk te
buiten gelaten — Hinault een strobreed in de weg te leggen"? Zelfs
geen man van de sterke Postploeg Ook geen Belg Noch Pollentier — weer vroegtijdig uitgeschakeld —, noch Wellens, noch
de tot zijn uitschakeling aangenaam verrassende Gery Verlinden. Het is allemaal met onlogisch
De sterkste is immers zo onwezenlijk sterk Enkel voor Zoetemelk heeft dit nooit mogen gelden.
Van hem verhoopte men de totale
ondergang in een ongelijke strijd
Die ondergang heeft Joop altijd
vermeden Omdat hij al te goed
wist dat de strijd te ongelijk was

Lef
Zoetemelks grootste tekortkoming was in het verleden wellicht
zijn gebrek aan lef Maar dit schijnt
ons met onbegrijpelijk In periodes
van nadrukkelijke overheersing
door één renner gaat iedereen gebukt onder een minderwaardigheidscomplex Wie durfde het in

Een uitgave van d e
Vlaams-nationale
Studiedienst
Verantw uitg Hugo Schiltz, te CouWelaerlei 134, 2100 Deurne
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Oostende:

Vic Anciaux:

UPL-sluiting te Haren
gaat Vlaamse
gemeenschap aan

De amnestie-acht van Oostende. Hun misdaad: wandelen op de zeedijk...

Amnestiewandeling
mag ook al niet meer....
Aan heel wat woningen wapperen
leeuwevlaggen met zwarte tong en
zwarte klauwen. Aan officiële gebouw e n leeuwevlaggen met rode tong eiS
rode klauwen Aan sommige stadsscholen hangt. niets Aan de Stimjo de
«eeuwigdurende» Belgische vlag Tijdens de receptie probeert burgemeester Piers het zoetsappig te vergoelijken. Kamerlid Vansteenkiste neemt
het met en kommentarieert. «Wij horen
die uitleg elk jaar en zijn het beu»
's Namiddags, 15 uur Een groepje van
8 jongeren vergezeld van enkele sympatizanten loopt op een rijtje door de
Kapellestraat en daarna langs de Albert l-Wandeling Zij dragen een geel
truitje met daarop één, maar verschillende, letter Samen vormen zij het
w o o r d amnestie Dat mag toch. M e n

Amnestiewandeiing
Op 21 juli gaat de VUJO-Oostende weer wandelen voor amnestie. Sympatizanten om mee
te wandelen worden verwacht
aan het VU-sekretariaat, Nieuwpoortsteenweg 356 Oostende,
om 13u. 30.

ziet T-shirts met alle mogelijke opschnften en slogans zelfs met half- of
helemaal ontklede dames De acht maken een rustige wandeling, helemaal
geen betoging. Plots M e t gierende
remmen komt politiewagen nr 5 de
dijk opgereden
Identiteitskontrole'

VU-Keerbergen niet eens met
OCMW-kronkels
Het bestuur van de VU-Keerbergen
heeft met ontstelling kennis genomen
dat de heer Jos Denayer, op één volgens haar illegale wijze in de voorzitterszetel van het plaatselijk O C M W is
geloodst
VU-Keerbergen betreurt ten zeerste
de ondemokratische handelwijze van
de heer L Breesch, huidig voorzitter
van het O C M W , die de afwezigheid
van een lid van de minderheid te baat
nam om in der haast de O C M W - r a a d
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bijeen te roepen, zonder de wettelijke
voorziene termijn te respekteren
Totaal verrast door het ontslag van
voorzitter Breesch hebben de BSP en
PVV-koalitiegenoten van de C V P in de
O C M W - r a a d gedogen 2 bijkomende
punten op de agenda te plaatsen Het
ontslag van de huidige voorzitter en
verkiezing van een nieuwe voorzitter,
zonder dat de voorzitter van de raad
hiervoor de noodzakelijke 2/3 meerderheid wist te bekomen VU-Keerbergen zal met nalaten klacht neer te leggen bij de bevoegde overheden

Waarom ? Gaat u met aan l-ioe is uw
naam agent''Gaat u niet aan
Waarom
vraagt u de namen niet van de inzittenden van 4 belcars die ongeoorloofd op
de dijk rijden'^ Pas op smaad aan de
politie U moogt mijn
identiteitskaart
ook optekenen
Gemeenteraadslid
Vanhecke vraagt hetzelfde Wij verklaren ons solidair Een jonge vrouw (men
heeft haar identiteitskaart met gevraagd) heeft een pak gele kaarten in
de hand Verdacht i De tweede politieagent probeert die uit haar handen te
trekken Geef hier' Waarom? De politieagent wringt haar arm om, slaagt er
met in de kaarten te bemachtigen Het
|jak kaarten wordt uit haar handen gerukt De jonge vrouw wordt in de politiewagen gegooid' Het volk (ook
Franstaligen) roept en jouwt «Vrouwenverkrachters, KrapuuM»
Keiharde ondervraging, urenlang, wat
een misdaad' Niet onmiddellijk toegeven als Mijnheer de Agent, zonder vragen, de kaarten uit uw handen wil wringen, hé' Misschien zat er een handgranaat tussen. Misschien is de jonge
vrouw lid van de Rote Armee Fraktion.
Mare Vanhecke en Bert Ruysschaert
(voorzitter VU-Groot-Oostende) getuigen bij de kommissaris over het brutale optreden van de politieagent
Slot van Vlaanderens hoogdag Klacht
bij de rijkswacht over een agent die
zijn korps door zijn burtaal en ongeoorloofd optreden, jammer genoeg, in
diskrediet brengt

In verband met de dreigende sluiting van de firma UPL te HarenBrussel, waardoor de laatste 200 werknemers gevaar lopen werkloos te worden, doet VU-fraktievoorzitter Vic Anciaux het volgende
opmerken:
tt aan de Waalse firma Balamundi werd een ruime financiële steun
verleend in afwachting van de uitvoering van een herstruktureringsplan voor heel de sektor van de behangpapiernijverheid. Ook UPLBrussel werd in dit plan betrokken en tijdelijk maar rijkelijk ondersteund;
0 heel dit herstruktureringsplan werd echter opgezet door de
Brusselse en Waalse verantwoordelijken voor streekekonomie en
deze operatie werd opgevat naar Frankrijk toe zonder rekening te
houden met de Vlaamse dochter van de Nederlandse producent
Erdi, die nochtans, ondanks de felle konkurrentie van Balamundi
met staatsgelden, geen falingsgevaar vertoont;
• ondanks dit eenzijdig Frans herstruktureringsplan en niettegenstaande ± 1 miljard staatshulp is het sluitingsgevaar van UPLBrussel nog steeds aktueel.
Volksunie-fraktievoorzitter Vic Anciaux wil nadrukkelijk onderstrepen dat deze zaak vooral de Vlaamse gemeenschap aangaat.
De firma UPL is weliswaar gelegen aan de rand van het grondgebied van Brussel-stad, aan de grens van Machelen, maar de werknemers zijn bijna allemaal Vlamingen.
Deze sociale en ekonomische aangelegenheid is eens te meer een
duidelijk bewijs dat een opdeling van het land in 3 autonome gewesten nadelig is voor de Vlaamse gemeenschap.
Een 2-ledig federalisme, met Brussel als hoofdstedelijk gebied,
rechtstreeks of langs een nationale voogdij, afhankelijk van de 2 gemeenschappen, zou de Vlaamse gezagsinstantie, bevoegd voor de
ekonomische expansie, in staat stellen fundamenteel en efficiënt in
te grijpen in de redding van een zgn Brussels bedrijf waar bijna alle
Vlamingen bedreigd worden in hun tewerkstelling en dus in hun toekomst.
Vic Anciaux roept de Vlaamse arbeiders en vakbonden op, aan de
hand van dit konkreet geval, in te zien dat een 3-ledige gewestvorming moet bestreden worden in het sociaal belang van de Vlaamse
gemeenschap.

ERASMUS
Selekte leraars uit binnen- en
buitenland!
Versnelde opleiding
— Handel, Talen, Steno-typen,
Boekhouden
— Sekretariaat bedrijfs-,
medisch, juridisch— Receptie. Hostessen,
Mannequins
— Telefonist(e), Public Relations
— Journalistiek, Toerisme
— Reklametekenen. Etalage,
Zeefdruk
— Verkoop, Verzekeringswezen
Direkteur: Dries BOGAERT.

Begijnenvest 99, Antwerpen. Tel. 33.60.58-45.05.31
Naam
Voornaam
Adres
Wenst, vrijblijvend, informatie over de kursus
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(Adv 328)

B. Ruysschaert
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WIJ i n D€ lADlKfUMie
Hoe het Europahuis
bereiken?

FiiMTHEATERsi NatioHaal VUJO-weekeinde
studio 7, 8, 9 september
WEEK V A N 20 TOT 2 6 / 7 / 7 9

TERVUREN
Zondag: 15 u.
The Rescuers
Film van Walt Disney.

KT.

Vrijdag-zaterdag: 20 u. 30 KNT.
Zondag: 18 u
Remember my name
Film van Alan Rudolph, met Geraldlne Chaplin.
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag, donderdag: 20 u. 30.
KT.
Een vrouw tussen
hond en wolf
Film van André Delvaux, met Marie Christine Barrault, Rutger
Hauer, Roger Van Hooi.

16 u.
21 u.

KNT
zestiende week
The deer hunter
Van Micheal Cimino.
(Dolby Stereo Sound)
KNT

Cria Cuervos
Van Carlos Saura, met Geraldine
Chaplin, Ana Torrent.
14 u.
24 u.

KT.

Comes a horseman
Van Alan J. Pakula, met James
Caan, Jane Fonda, Jason Robards.

LEUVEN 2
13 u. 45
K.T.
17 u. 45
tweede week
Watch o u t ! we're mad
Met Terence Hill en Bud Spen-

15 u. 30, derde week
KNT
The boys from Brazil
Van Franklin J. Schaffner, met
Gregory Peck, Laurence Olivier.
19 u. 30, tweede week
K.T.
Coming home
Van Hal Ashby, met Jon Voight,
Jane Fonda.
21 u. 45, tweede week
KNT,
Sybil
Van Daniel Petrie, met Joanne
W o o d w a r d , Sally Field.
24 u.

Als tema werd gekozen: «Hoe kunnen
WIJ opnieuw aansluiting vinden bij het
jonge Vlaanderen'»»
Aan de hand van getuigenissen van
mensen die V U J O verlaten hebben,
die zeer recent bij V U J O gekomen
zijn, die vroeger aktief waren in V U J O ,
willen wij naar de weg zoeken die wij in
de toekomst willen bewandelen. Speci-

O.C.M.W.-Merksem

LEUVEN 1

19 u.

Het VUJO-werkjaar wordt
zoals
steeds ingezet met een nationaal
weekeind, waar de krachtlijnen van
de werking worden uitgetekend. Dit
jaar gebeurt dat van vrijdag 7 september tot zondag 9 september en
zoals gebruikelijk ten noorden van de
rijksgrens. Ditmaal echter in Nederlands Limburg, in het Europahuis van
Bemelen bij Maastricht.

Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn,
Van Aertselaerstraat 29 te
Merksem, wenst over te gaan
tot de aanwerving en het
aanleggen van een wervingsreserve van:
- HOVENIER
(man
of
vrouw)
(in bezit van getuigschrift A3
of B6/B2)
- ECONOOM
(man
of
vrouw)
(in bezit van diploma Aaboekhouding)
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat
3-11 te Merksem (tel. 45.75.80 toestel 28).
De eigenhandig geschreven
a a n v r a a g voor voornoemde
betrekking dient bij een ter
post aangetekende zending,
gericht aan de heer Chris
Morel, Voorzitter van het
O.C.M.W., uiterlijk op 10 augustus 1979 toe te komen.
(Adv.332)

VU-Hamme
herdacht 11 juli

KNT

Utamaro's world
Van Akio Jissoti.

TIENEN
Zondag. 15 u.
THE S H A G G Y D A .
Van Walt Disney.

K.T

Vrijdag, zaterdag: 23 u.
Zondag: 17 u. 30.
KNT
V R O U W E N V A N DERTIG
Vrijdag, zaterdag, zondag: 20 u.
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag: 20 u. 30.
The towering inferno
Met
Paul
Newman,
Steve
McQueen. Faye Dunnaway.

KJRSAAL TURNHOUT
Zaterdag-zondag: 15 u.
KT
DE GEKKE D A S H O N D
Van Walt Disney.
Alle dagen: 20 u. 30
KT
PALLIETER
Van Roland Verhavert, met Eddy
Brugman, Jacqueline Rommerts.
Vrijdagl-zaterdag: 22 u. 30
Zaterdag: 18 u., 22 u. 30.
Zondag: 18 u.
KNT
HALLOWEEN
(De nacht van de griezels)

O p 11 juli 1979 vierde de Volksunie
Hamme haar tweede 11 juli-viering.
Vorig jaar viel de eer te beurt aan Miek
en Roel om de gastvedetten te zijn. Dit
jaar deden w e beroep op Jef Burm.
Voor een meer dan bevredigende opkomst luisterde hij deze 11 juli-viering,
onze nationale feestdag, op met een
uitzonderlijk Vlaams optreden. Deze
Jef Burm, vergezeld van een uitstekende pianist, was in topvorm!
Tussen de 2 optredens kwam Walter
Luyten als gastspreker aan het woord,
ingeleid door plaatselijk VU-mandataris Walter Peeters. Om de overgang
tussen het amusement en het ernstige
te vergemakkelijken zong Walter Luyten eerst twee liedjes, zelf gekomponeerd, waaronder het «Revolutionaire
Begijntje» waarvan de tekst ondertus- •
sen al door Jef Burm is overgenomen.
Na deze muzikale inleiding werd het
ernstig. Walter Luyten vertelde hoe hij
van Saulus tot Paulus veranderde tijdens zijn studententijd te Leuven.
Hij drukte erop dat de jeugd van nu,
zich niet meel- interesseert voor een
vrij Vlaanderen en zich maar laat doen.
Z e weten niets over de Vlaamse beweging, weten met wat autonomie betekent. Hij haalde hierover het voorbeeld aan van de jonge Basken die
voor hun vrijheid strijden, hun leven
wagen. Dat wordt van de Vlaamse
jeugd niet gevraagd, zij moeten alleen
het werk van hun voorgangers verder
zetten op de juiste manier.

Tot besluit willen wij meer inzicht
krijgen in ons tijdsbeeld en in de stromingen van vandaag Daarvoor werd
o.m. een beroep gedaan op prof. Van
Isacker en op mensen die stadskranten uitgeven.

Waar en Wanneer?
Het weekeind begint op vrijdagavond
7/9 om 19 uur en eindigt op 9/9 om 17
uur. Het uitgewerkt programma wordt
toegezonden bij inschrijving.
Inschnjven kan door overschrijving
van 400 fr (per persoon) op girO' 4350256851-75 van V U J O - N A T I O N A A L
door het algemeen sekretariaat in kennis te stellen van uw inschrijving.

Een Vlaamse jongere

ADRES
Europahuis Bemelen
bij
Maastncht.
Sint-Antoniusbank
30,
6267 Bemelen/Cadier en Keer Tel..
4407/1546.

Aanbevolen huizen
Franssens Optiek:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel. .21.08S6
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel. 35.65.75

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel. 582.14.41
Toonzaal alle dagen open
van 9 -19 u. Zondag gesloten.

IDEL - Tel, 011-53,43.49

10 %vr.V.U. leden p.v.b.a. JEURCLOO
KOSTUUMS-VtST O N S - B R O E K E N - P A R D E S S U S
OOK NAAR MAAT

FJICO-KLEDINGVERMEESCH
Steenhouweravest 52, Antwerpen.
TeL 031-313533

PVBA DE M O O R - L A T E U R
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E - W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel. 091-62.51.42.

DROOGKUIS - WASSERIJ

Gelegenheidsgrnfiek : Huwelijk • Geboorte, Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukletters • f^ekla-

MARC ADAMS
Mechanische schrijnwerkerij
Guchtstraat 105
9310 LEDE

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraal 33,2400 MOL
014-31.13.76

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.12.40
Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Tol. 053-70.48.75

KLEDING LENDERS
Sint-Oamiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031-53.70.39
Dames-, heren- en kinderkleding

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J.TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel. 014-58.85.81
Alle dag- en weekbladen.

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak
ADOLF CLAES EN ZONEN

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-41.25 89

Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

Wij bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv. 24)

M A T R A S S E N PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9,

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734,06.43
Na 18 u. 425.46.42

Stelt voor;

KANTELDEUREN
ROLLUIKEN
ZONNETENTEN
en nog veel meer...

ETN. BERT
Assesteenweg 117. TERNAT
Tel. 02-582.13.12
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

Kantoornnachine
meubilairbedrijf

-I- kantoorSERCü

B r u g g e s t e e n w e g 380
ROESELARE

Tel.: 051-20.52.00
20.12.65

INTRAFORM-Europanneubel
Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E

Tel. 059-80.31.72.

STUDIO
DANN
02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/archltektuur
— Huwelijksreportages.
Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

MEUBELEN M O E N S

LUKOS

Markt 28

Ringmappen - dokumenthouder - pochetten - snelhechters - offertemappen.

TERNAT
Tel. 582.10.55
Specialist primitief —
stijlmeubelen en modern

1780 Teralfene
Tel. 053-66.74.56.

Weierstraat 4
3520 Z O N H O V E N
TeL 011-81.31.16

Zaadhandel

p.v.b.a.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-4935.07.

iustrerie
mare de vriese

MARC ADAMS
Mechanische schrijnwerkerij
Guchtstraat 105

baron ruzettelaan
assebroek - brugge

9310 LEDE
Tel. 053-70.48.75.

tel. 050-35.74.04

De prijsbreker
_E9\l*G
A«t

van het goede meubel
G r o e n s t r a a t 84, 2 0 0 0

ANTWERPEN.

Tel. 0 3 1 / 3 6 . 4 5 . 3 1 .
die er bij was

WIJ 14

fiek willen wij aandacht besteden aan
de werking naar scholieren en studenten toe. Mede daarom willen wij ook
een gedachtenverzameling houden
over vormings- en onderwijsbeleid.

Het Europahuis ligt in Bemelen bij
Maastncht in het Zuidlimburgse heuvelland.
Met de wagen- vanuit Antwerpen
neemt u de autobaan naar Luik tot Bilzen, dan de gewone weg naar Maastncht en verder naar Bemelen, vanuit
Brussel langs de autobaan naar Luik,
daar de autobaan naar Maastncht en
verder de gewone weg naar Bemelen.
Met de trein vanaf het station te
Maastricht met de LMT-bus, lijn 13
(richting Margraten), uitstappen bij de
kerk van Bemelen; het Europahuis bevindt zich dan ca. 200 m verder aan de
linkerkant.

O p e n v a n 10 t o t 19 u. 3 0 .

Keizerstraat 2, T e r n a t
02-582.22.22.

Z o n d a g en maandag gesloten.
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Senator De Rouck tegen voogdij
over Ronse

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

•

Uitvoering
met kitloze

GENEESKUNDIG PERSONEEL
degelijke
konstruktie

en

m
aluminium
beglazing

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste
onderhoud

•

Vaste breedte van 2,80 m en
variërend
m
lengte
tot
10,60 m

Vraag ons vrijbhjvend
priislijst < 11

Serrebouw
DEFORCHE

folder

en

pvba

G e n t s e h e e r w e g 120
Op het stadhuis te Ronse kwam voor de 11-juliherdenking de voorzitter van de
kultuurraad, Boel, spreken Bij het begin van de plechtigheid ontvouwden
senator
Germain De Rouck en zijn zoon een spandoek met de slogan «Ronse weigert nationale voogdij» De socialistische burgemeester sprak zich uit tegen de nationale
voogdij, de CVP-voorzitter van het OCWM en de voorzitter van het Davidsfonds,
en de voorzitter van de Kultuurraad Boel eveneens Maar BSP-senator
Desmeyter On de zaal aanwezig) stemde voor de voogdij Jan Verroken
(verontschuldigd)
stemde eveneens deze voogdij en CVP en BSP stemden samen met het FDF
voor (Boel was om taktische redenen afwezig) de voogdij over Ronse Hoe boeit
ge dat samen'^ Omdat er een groot verschil is tussen woorden en dadeni
De 11-juliontboezemingen
van Boel dienen enkel om de goedgelovige
Vlaamse
zielen zand in de ogen te strooien Wat dan te vertellen over de 11-juliboodschap»
van Jan Verroken onder de titel "Ik kan er niets aan doen'"

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Wilrijk

Geslaagde
11 jull-herdenking
te St.-Martens-

Volgende betrekking wordt
openverklaard

1 BODEDEURWACHTER AUTOVOERDER
De kandidaturen worden per
aangetekend schrijven ingewacht uiterhjk op 22 augustus 1979, en dienen vergezeld
te zijn van de nodige bewijsstukken Meer inlichtingen
hierover, alsook de voorwaarden, k u n n e n bekomen
worden op het Sekretanaat
van het O.C.M.W., Bist 25 te
2610 Wilrijk, tel: 031-27.11.85 28.72.10
(Adv. 334)

Bodegem
Kamerlid Jef Valkeniers fiield te S t Martens-Bodegem op 6 juli II voor een
goedgevulde zaal de gelegenheidstoespraak van 11 juli Zijn rede klonk
soms als een zweepslag, soms als een
aanklacfit maar ook als een aanmoediging, een hart onder de riem Het is, aldus Valkeniers, in deze na-Egmontperiode noodzakelijk eendrachtig samen
te werken aan de opbouw van het
Vlaanderen van morgen
Daarop volgde een boeiende diamontage door de h Bosteels uit Aalst die
handelde over Vlaanderens groten, de
verschillende IJzerbedevaarten (deze
van 1 juli II inkluis) Ook hier waren de
bindteksten van Anton Van Wilderode
Deze 11 juli-herdenking besloot met
een dankwoord en een vurige aansponng om talrijk te vlaggen op Vlaanderens nationale feestdag
Al bij al een prachtige herdenking die
in de toekomst dient herhaald te worden

Zomerkamp
van «Grensland»
Het laarlijks zomerkamp van de v.z.w
Grensland heeft plaats van 5 tot en
met 15 augustus te Tielen.
Tien dagen spelen en ravotten, zwemmen m vennetjes, spelen tussen
brem en hei, sjorren, knutselen,
kampvuur, tochten en wandelingen.
Tien heerlijke kampdagen voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 16
jaar.
Als kamptema heeft Grensland dit
jaar de Guldensporenslag gekozen.
Dit vijfde zomerkamp heet dan ook
Sporenkamp>. Spelen, vertellingen,
tochten e.d. zullen in het teken van de
Guldensporenslag staan
Het
deelnemingsgeld
bedraagt
slechts 1.500 fr. en kan betaald worden op bankrekening 412-3009681-43
van de vzw Grensland.
Vlaamse ouders, wenst u nog bi|komende inlichtingen, telefoneer dan
vlug naar 02/521 41.28,

ZOCK€[tC]€
Tandarts gezocht
Tandarts gezocht voor 2 halve
dagen per week voor Brussel
Aanbiedingen naar red «WIJ»
aan nr 1080

GROOT-GENT
Thuiswerk gezocht voor jonge
man van 20 jaar die het huis niet
mag verlaten Kan uitstekend typen
Voor inlichtingen z w senator O
Van Ooteghem, Oud-Stnjdersstraat 29, 9219 Gentbrugge - tel
091-307287

8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 1.)

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn van Antwerpen
Plaatsen van
paswerker-draaier-freezer.
De bediening van paswerkerdraaier-freezer wordt openverklaard.
Huidige bruto-aanvangswedde per maand: 28.382 fr of
29.281 fr. naargelang de kandidaten gerechtig zijn op
standplaatsvergoeding of op
haardtoelage.
Een vergelijkend eksamen
zal
afgenomen
worden,
w a a r n a een werfreserve zal
worden aangelegd met een
geldigheidsduur van 3 jaar.
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor.
openbaar bestuur en een militieattest inleveren.
Leeftijdsvoorwaarden:
de
leeftijd van 21 jaar bereiken
en deze van 40 jaar niet overschreden hebben op 17.8.1979
Toepassing der wetten van
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961.
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing.
Studievereisten: A3 of A4-1 of
B6/B2 over het betrokken beroep, ofwel 5 jaar praktijk.
Inschrijvingsrecht: 120 fr.
Volledige voorwaarden en
verplicht
inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e
Afdeling - Personeelszaken van het O p e n b a a r Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39,
Antwerpen (tel. 32.98.35 31.09.70).
De a a n v r a g e n dienen op het
Sekretariaat Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op
17.8.1979.
Ad\r. 335

Euro-steunfonds
B.G., Wilrijk

OPTIEK
WALTER

ROLAND

5 o
KERKSTRAAT
Tel. (P3t)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

500

4 Vlaamse families. Burst
J.H.R., Kontich
VU-Kalmthout
V
VU-Melse-Wolvertem . . .
VU-Lembeek
VU-St-Truiden .1
VU-Niel

2.000
2.000
4.000
500
2.000
2.000
2.000
1.000

ANTWERPEN
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Vorig resultaat
Huidig resultaat

OPENBAAR CENTRUM
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANTWERPEN

394.955
410.955

Volgende betrekkingen worden openverklaard

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM
dienst voor Inwendige Geneeskunde (prof dr Parizel)
— vier plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Algemene Heelkunde Cdr R Dienckx)
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
— zes plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Anestesie en Reanimatie (dr Alleman en prof dr G Hanegreefs)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Urologie (dr L Denis)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Gynekologie en Verloskunde (dr A Verdonck en dr J Van Broeckhoven)
,
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
dienst voor Oogheelkunde (prof dr A Neetens)
~ een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
~ een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten (dr Willemse)
— een plaats van adjunkt diensthoofd (rang 2) voltijds
dienst voor Mond- en landziekten en Maxtllo-Faciale Heelkunde Cdr L Peeters)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds
— vier plaatsen van assistent-licentiaat tandheelkunde (rang 5) halftijds
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (prof dr G Mortier)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds
dienst voor Kerngeneeskunde (prof dr F Molter)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds met belangstelling in de radioterapte en nucleaire geneeskunde
labo voor Anatomo-Patologie (prof dr N Buyssens)
* '^
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
labo voor Hematologie Cdr C Hermans)
— een plaats van assistent in opleiding Crang 5) voltijds
diensten voor Radiodiagnose - alle Instellingen (prof dr A De Schepper, koordinator en prof dr L Appel)
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
— vier plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG
dienst voor Inwendige Geneeskunde (dr R Bogaert)
— een plaats van biigevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
— plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Algemene Heelkunde (prof dr A Hubens)
— een plaats van adjunkt diensthoofd (rang 2) voltijds
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Anestesie en Reanimatie (prof dr G Hanegreefs)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Urologie (dr M Kauch)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
Psychiatrische Afdeling (dr S LanduyO
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds

ZIEKENHUIS ST.-ELISABETH
dienst voor Inwendige Geneeskunde (dr L Standaert)
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds

ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS GOOD-ENGELS
dienst voor Kindergeneeskunde (prof dr R Clara)
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds
dienst voor Kinderpsychiatrie (dr A Cools)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds
dienst voor Kinderheelkunde
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
De benoemingen zullen ingaan op 1-1-1980 en geschieden voor volgende termijnen
— voor de assistenten (rang 5) een termijn van 1 jaar die voor de assistent-licentiaten tandheelkunde maximum vijfmaal en voor de assistenten in opleiding zovele
malen kan worden hernieuwd als de door de erkenningskommissie voorgeschreven opleidingsduur vereist JDe assistenten in opleiding dienen zo mogelijk een afschrift van het door de erkenningskommissie goedgekeurd of goed te
keuren stageplan voor de betrokken specializatie voor te leggen)
— voor de bijgevoegden (rang 4) een termijn van twee jaar die tweemaal hernieuwbaar IS
— voor de adjunkt-diensthoofden (rang 2) in statutair verband indien de kandidaten voldoen aan de vereiste voorwaarden d w z nog 20 pensioengerechtigde dienstjaren kunnen verwerven voor de leeftijd van 65 jaar en ten minste
vijf jaar dienst tellen in de gezondheidsinstellingen van het OCMW en ten
minste als geneesheer-specialist
De assistenten (rang 5) zijn, behoudens de licitiaat tandheelkunde halftijds. gehouden tot het verrichten van voltijdse prestaties Zij dienen diensturen te verrich
ten die hun door de dienstnoodwendigtieden worden opgelegd Zij verzekeren de
wachtdienst en hebben verbod van prive-praxis
Het barema voor de assistenten in opleiding is vastgesteld op 321 414 fr (basis)
per jaar, gehalveerd voor de assistent-licentiaat tandheelkunde halftijds
De kandidaten dienen een eensluidend verklaard afschrift van hun diploma af te
leveren waarop het visum van de Provinciale Geneeskundige Kommissie van Antwerpen voorkomt Zij moeten tevens een bewijs binnenleveren van inschrijving bij
de Orde der Geneesheren (uitgezonderd de licentiaten tandheelkunde) De kandidaten die houder zijn van een diploma waaruit blijkt dat zij hun onderwijs met in de
Nederlandse taal hebben genoten zullen, overeenkomstig de wet van 2-8-1963 op
het gebruik van de talen in bestuurszaken, aan een taalproef worden onderworpen
Voor alle bedieningen vanaf bijgevoegd geneesheer-specialist dienen de kandidaten een eensluidend verklaard afschrift van hun erkenning als specialist in te leveren
De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn Zij moeten tevens een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, bestemd voor een openbaar bestuur, inleveren alsook (voor de mannelijke kandidaten) een militie-attest
BIJ eventuele benoeming moeten de kandidaten de reglementering omtrent de
standplaatsverplichting naleven
Opgave dient gedaan van de huidige aktiviteiten Ingevolge het statuut van het
geneeskundig personeel is het aan de leden ervan slechts toegelaten nevenaktivi
teiten uit te oefenen na een voorafgaande toelating van de Raad van het OCMW
Zulks impliceert de verbintenis zich tot de toegelaten nevenaktiviteiten te beperken
Aangezien het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de wedde van
het personeel betaalt door tussenkomst van het postctieckambt of van een bankinstelling, zijn de kandidaten ertoe gehouden in het bezit te zijn van een post- of bankrekening op hun naam, binnen het tijdstip van 2 maanden volgend op hun indiensttreding
De aanvragen dienen op het sekretariaat. Lange Gasthuisstraat 33. Antwerpen
toegekomen te zijn uiterlijk op 31-8-1979 Belangstellenden die nog 2e-zittijdeksa
mens dienen af te leggen kunnen hun kandidatuur indienen Zij dienen evenwel on
middellijk nadat zij zijn geslaagd een bewijs hiervan in te leveren
Het inschrijvingsrecht bedraagt 200 fr
Inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel 3298 35 • 31 09 70)
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Ghulam R. Zcifiir:

/ #

Leven met individualisten
is wei even wennen'^

W O M M E L G E M — «Toen ik vanuit
West-Pakistan dertien jaar geleden
hier in Antwerpen aankwam, heb ik
een tijd lang in eenzaamheid moeten
leven, you know».
Persfotograaf Ghulam R. Zafar is
sindsdien ons landje, en vooral de
Vlaamse gemeenschap, met een
scherpe lens gaan bekijken. De sociale werkelijkheid heeft hij in stapels
merkwaardige foto's geregistreerd.
Voor zichzelf heeft hij zijn eigen klein
wereldje opgebouwd. Want volledige
integratie leek haast onmogelijk; ai
ondernam Ghulam daar merkwaardige pogingen toe. Zijn Nederlands is
niet onberispelijk maar een voorbeeld
voor Franse landgenoten. Zijn twee
kinderen, twee meisjes, volgen «uiter.aard» Nederlands onderwijs in AntwerpenGhulam Zafar heeft zich een aparte
positie toegemeten in het wereldje
van de fotografen. Weinigen zullen
zoals hij sociale fotoreportages kunnen leveren, waarbij sommige foto's
veel meer waarde hebben dan zomaar
een prentje bij een artikel in de krant.
De jonge Ghulam had in West-Pakistan een vriend die zich een klein
baby-fotoapparaat kon veroorloven»
Zafar: «Ik ben inderdaad met toevallig
fotograaf geworden. Al mijn spaarcenten scharrelde ik geregeld bijeen om
een filmpje te kunnen kopen, en me
het toestelletje van mijn vriend mocht ik
dan foto's nemen.
Ik was vast voornemens
beroepsfotograaf te worden: dat was tegen de zin
van mijn vader die zijn zoon liever een
toekomst als ingenieur of als dokter
toegemeten zag. Maar ik slaagde erin
bij een fotograaf vriend aan huis te worden. Na een tijdje kon ik zelf een klein
apparaat kopen-, nog wat later begon ik
zelf te ontwikkelen. Terwijl ik aan de hogeschool een diploma in de Kunsten
haalde wijdde ik het grootste deel van
mijn vrije tijd aan de fotografie.»
— Maar, waar vond je dan de opleiding tot kunstfotografie?
— G.R. Zafar: «In mijn
geboorteland
zag ik geen goede kansen. Ik speelde
met de gedachte om uit te wijken naar
Europa; als ik maar
beroepsfotograaf
kon worden.
Na wat aandringen kreeg ik de kans
aangeboden om een opleiding te krijgen bij Agfa-Gevaert in Antwerpen. En
dat heb ik dan ook maar gedaan. Het
was voor mij een zware beslissing: mijn
familie en alle vrienden
achterlaten...
Toen ik hier aankwam was ik ook helemaal op mezelf aangewezen Maar er
speelde maar één gedacht in mijn
hoofd: de kunst van de fotografie zo
perfekt mogelijk te beheersen en mijn
brood verdienen als fotograaf
Na een leerschool in de publiciteit (op
de Luchtbal) en bij een fotogravure ben
ik dan als zelfstandige beginnen werken.
Beetje bij beetje bouwde ik goede kontakten op in de perswereld, maar dat
ging geweldig moeilijk. De konkurrentie
is zeer groot, ook van amateurs, en ik
had nog geen erkenning als beroepsjoernalist

Toch IS het mij gelukt me te specializeren in persfotografie, en dan vooral in
sociale
fotoreportages.»

rap-rap klik-klik
— Je blijkt inderdaad nogal bezeten
in het fotograferen van mensen,
sociale «toestanden»— G.R. Zafar: «Er zijn zo weinig mensen die op straat rondom zich kijken
naar de andere mensen; hoe die leven
en werken.
Vandaar dat bij voorbeeld weinig mensen beseffen dat er hier nog een belangrijke groep echt arme mensen leeft
in buurten die aan het oog onttrokken
worden.
Ik wil die dingen aan de mensen tonen
met mijn foto's: de zieke mensen, gehandicapten, gastarbeiders, arme wijken, stadsbuurten
enzomeer...»
— Dat zijn geen gemakkelijke onderwerpen.?
— G.R. Zafar: «Het is niet met gemakkelijke opdrachten
dat ik een kans
maak bij persredakties. De aktualiteit bij
voorbeeld wordt door een voldoende
aantal fotografen op de voet gevolgd.
Ik leg er mij op toe het wel een wee van
mensen in beeld te brengen. Maar dat

vergt heel wat tijd, veel geduld. Niet zoveel mensen worden graag gefotografeerd; zeker niet als zij een lastig moment in hun leven doormaken. Ik ga dan
eerst lange tijd met hen kennismaken,
met hen praten. En als ze toelating geven, begint pas het echte
foto-reportagewerk. Dat is dus veel meer dan zomaar rap-rap klik-klik doen...»
— Vind je het na die 13 jaren nog de
moeite om in dit land te blijven leven?
— G.R. Zafar: «Aan terugkeren naar de
heimat heb ik wel eens gedacht, maar
dan zou ik weer mijn beroep
moeten
opgeven. Wat ik hier doe is in Pakistan
onbetaalbaar
Trouwens, ik heb hier nu een gezin gesticht Ik heb inmiddels veel gereisd en
het is mijn ervaring dat België nog niet
het lelijkste of slechtste land ter wereld
is. Wie dat denkt, moet maar eens ver
over de grenzen gaan kijken.
België is in feite toch een mooi land, en
velen benijden ons een aantal uitzonderlijk prachtige steden. Telkens ik in
het Oosten een rondreis gemaakt heb,
ben ik tevreden terug te kunnen keren
naar Antwerpen.
Wat wel even wennen was: die jachtige gang van zaken
hier, die «stress» die de mensen voortdurend opjaagt

Het gebeurt zo dikwijls dat jullie geen
tijd hebben voor gewone
menselijke
kontakten. Dat vind ik een verarming.
Dat sluit ook een hele groep mensen
uit
Ik ben opgevoed met een uitgesproken
sociale ingesteldheid. Hoewel van op
afstand vind ik dat het mijn plicht is om
mijn ouders elke maand (financieel) te
helpen.
Wie hier met meer aktiefkan blijven en
niet meer «presteert», wordt zo bijzonder snel afgevoerd. Dat leven met individualisten IS zeker even wennen geweest voor mij.«
— Je kompenseert een en ander met
uw fotoreportages?
— G.R. Zafar: «Ja en nee. Ik heb natuurlijk twee betrachtingen: zeer goede
foto's maken en met die foto's de mensen wat sociaal gevoelen bij te brengen. Maar ik maak mij geen illusies. Het
IS niet met enkele reportages datje een
mentaliteit of de gehele wereld verandert. Het geeft mij wel een beroepsvoldoening daartoe een steentje, een klein
steentje, bij te dragen. Het treft mij ook
telkens opnieuw als ik in ziekenhuizen
of homes kom hoeveel duizenden mensen daar opgesloten zitten. Er is nog
nauwelijks iemand van familie of vrienden die naar hen omkijkt. Die mensen
zijn al vergeten terwijl ze nog leven. Dat
is een triest beeld van deze moderne
samenleving.»

kunstgrepen
— Uw fotoreportages zijn nochtans
niet immer triest— G.R. Zafar: «Nee, zeker niet Ik leg
ook het blije leven van bij voorbeeld
jonge mensen op film vast. Je moet de
zonnige en schaduwkanten
van de
maatschappij zien. Maar ook dan weer
laat ik mij er niet toe verleiden om idylletafereeltjes in mekaar te knutselen. Als
kinderen spelen aan de voet van een
enorm verpestende
fabrieksschouw
dan zal dat tafereel ook met al zijn komponenten op de foto staan.
Het is echt niet gemakkelijk om dagelijkse taferelen in een goede foto weer
te geven; arm en rijk op één foto brengen bij voorbeeld.
Mettertijd krijgt en goed
fotoreporter
evenwel tal van kunstgrepen onder de
knie om het spontane op een niet
kunstmatige wijze op pelikule vast te
leggen.»
— Heb je Interesse voor de politiek?
— G.R. Zafar: «Daar heb ik geen tijd
voor In Pakistan heb ik trouwens geleerd dat «politiek voor rijke mensen is,
daar moet je veel tijd en ook veel geld
voor hebben».
Het communautair gekibbel in dit land
vind ik iets ergs. In mijn geboorteland
spreken de mensen toch ook verschillende talen (één per provincie), maar ze
hebben een gemeenschappelijke
nationale taal waardoor ze met mekaar overweg kunnen. Waarom kan dat hier
niet?
Ik heb nu Engels en Nederlands geleerd. Misschien komt het er ook wel
eens van wat Frans te leren.
Je moet toch de mensen
begrijpen
waarmee je samenleeft.
Maar dat schijnt niet altijd gemakkelijk
te zijn voor mensen die zelfs dezelfde
taal spreken; vandaar dat ik slechts uit
mijn eenzaamheid geraakte door een
«eigen society» op te bouwen, een kleine vriendenkring. Door te trouwen met
een Antwerps meisje is mijn integratie
natuurlijk
gemakkelijker
verlopen.»
(HDS)
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