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NJIaams Nationaal l4/eekblad v̂C?. 

„De aarzelingen, de verwarring en onduidelijkheid die de Vlaamse Beweging thans kenmerken moeten de 
plaats ruimen voor een breed overleg van alle verantwoordelijken. Er moet een ondubbelzinnige Vlaamse 
strategie bepaald worden en de beschikbare machtsmiddelen moeten aangewend worden om deze te verwe
zenlijken. (...) In de Vlaamse Regering en in de politieke wereld, in de sociale en patronale organizaties moet 
dit Vlaams-nationaal unionisme krachtig tot uitdrukking komen". Gemeenschapsminister schHtz 

Vlaamse strategie gezocht 
Er was bitter weinig reden om op de Vlaamse hoogdag feest 
te vieren. Op één jaar tijd boekten we inderdaad enorm nega
tieve prestaties. Op de eerste plaats door toedoen van Mar
tens V. De benoeming van Happart De aankoop van de F-16 
gevechtsvliegtuigen. De onbeantwoorde uitdaging van het 
Kraainems gemeentebestuur. De koelkast voor de regionaU-
zering van de nationale sektoren. De niet-sanering bij Cocke-
rill-Sambre... In het Vlaamse gewest zelf hebben de onver
minderd toenemende bedrijfssluitingen 260.000 mensen vol
komen zonder job gezet 
In de voorbije maanden zijn er een trits gevestigde industrië
le waarden voor de hakbijl gegaan. Cockerill-Yards in 
Hoboken. VTR in Machelen. Boomse Metaalwerken in de Ru-
pelstreek. Nobels-Peelman in Sint-Niklaas. En nog een leger
tje KMO's en zelfstandigen». 
Minister Schiltz heeft in zijn 11-juliboodschap deze pijnlijke 
vaststelling gedaan: waren er in 1970 nog 3.000 werklozen 
méér in Wallonië dan in Vlaanderen, dan zijn er nu 110.000 
meer werklozen in Vlaanderen dan in Wallonië. 
Die gegevens zijn slechts relevant om de Belgische kompen-
satiepolitiek in het juiste perspektief te plaatsen. In de 
voorbije periode werden inderdaad door Martens V ontzag
wekkende krachten en vooral geldmiddelen gestopt in het 
overeind houden van één industrieel bedrijf, Cockerill-Sam-
bre, terwijl ondertussen andere ondernemingen dagelijks bij 
dozijnen als vliegen doodgemept worden. 
Is dat dan het vernieuwd industrieel beleid dat Martens V bij 
haar aantreden met veel brio aankondigde? 
Op 1 april zorgden de Vlaamse ministers in de centrale rege
ring alvast voor een zure grap: zij stemden in met de 
oprichting van Boëlinvest Deze Waalse holding kreeg met
een 7 miljard gemeenschapsgeld toegewezen, naar het voor
beeld van de „Vlaamse" Sidinvest en AL-invest die evenwel 
„trekkingsrechten" kregen als kompensatie voor de miljar
dencadeaus aan Cockerill-Sambre. 
Boëlinvest werd dus een kompensatie op kompensatie. 
Maar daar bleef het zelfs niet bij: minister Nothomb speelde 
het zopas klaar voor zijn regio nog een Sudinvest met 
miljarden uit de staatskas te laten spijzigen. 
De Vlaamse Beweging heeft nog andere redenen om zich niet 
uitbundig te verheugen. 
In maari jl. heeft een koalitie van CVP en P W m de Vlaamse 
regering op ongemeen cynische wijze ervoor gezorgd dat 
kleine machtswellust bij politieke beslissingen op bestendige 
wijze de bovenhand haalt op een zo dringend noodzakelijke 
eendrachtige Vlaamse beleidvoering. 
Er werd, door toedoen van de voorzitter van de Vlaamse rege
ring, ook geen kans gemist om de slechte Belgische gewoonte 
van politizering over te nemen bij de start van de Vlaamse 
administratie. Zo werd alvast op dit terrein een historische 
kans gemist om aan de groeiende autonome Vlaamse ge
meenschap een pluralistische gestalte te geven. Als gevolg 
hiervan maken we ook het krachtenverspillend gehakketak 
mee in onder meer de Gewestelijke Investeringsmaatschap
pij voor Vlaanderen, de Taalunie, het Ballet van Vlaanderen, 
de Opera voor Vlaanderen... 
Anderzijds, zo wees VU-voorzitter Anciaux erop, was het 
protokolair misplaatst en ook verontrustend dat uitgerekend 
de voorzitter van de Vlaamse Raad, de Gentse P W e r Jean 
Pede, uitgerekend in een 11-juliverklaring de Vlaamse rege
ring een steek in de rug toediende inzake de kontroverse over 
het buitenlands beleid. 
Veel 11-juliverklaringen van Vlaamse prominenten waren 
zonder meer bedroevend. Zoals ook nog die van kultuurmi-
nister Poma die de feestgelegenheid misbruikte om partijpo
litieke stokpaardjes te bestijgen. 
Er dient met bitterheid vas^esteld te worden dat nog geen 
Vlaams sociaal-ekonomisch krisisberaad is op gang ge
bracht Een Vlaamse strategie dient evenwel hoogdringend 
uitgewerkt te worden wil de Vlaamse gemeenschap niet 
meegesleurd worden in het dreigend bankroet van de Belgi
sche staat 

HDS 

Foto van de week 

Brussel, hoofdstad van Vlaanderen! VU-voorzitter Vic Anciaux diende maanden geleden een voorstel van 
dekreet in om Brussel, als aloude Nederlandse stad, te laten uitroepen tot hoofdstad van Vlaanderen. Dit 
voorstel wordt nu onderschreven door tal van politici uit de andere Vlaamse partijen. Tot groot 
ongenoegen van de Franstaligen en zeker ook van de Waalse kristen-demokraten die een tegenvoorstel 
lanceerden-
De manifeste bevestiging van de Vlaamse aanwezigheid te Brussel werd maandag andermaal ten voeten 
uit bewezen. In het hartje van Brussel, op de Grote Markt, stroomden duizenden Vlamingen tezamen voor 
de viering van het Guldensporenfeest De VU-politici, en niet in het minst de algemeen voorzitter, werden 

er op een daverend applaus ontvangen, (foto Dann) 

SUDinvest, Nothombs holdup 
Uitgerekend op de vooravond van 
11 juli hebben de Vlaamse ministers 
in de centrale regering zich inge
spannen om andermaal de bevoegd
heid van de Vlaamse regering uit te 
hollen. Bovendien gaat het om een 
mlljardenbedoening, dienstig als 
kompensatie op kompensatie ten 
voordele van het Waalse gewest 

Het gaat om de oprichting van de hol
ding Sudinvest, die werd geëist door 
minister Nothomb ten voordele van 
zijn tuxemburgs elektoraal gewest 
Op Goede Vrijdag werd reeds een 
gelijkaardige stunt uitgehaald met de 
oprichting van Boëlinvest dal prompt 
niet minder dan 7 miljard toegewezen 
kreeg. Hoewel het weliswaar om vrij 
technische dossiers gaat zijn er 
vooral enorm veel miljarden mee ge
moeid waarvan het Waalse gewest 
andermaal met het leeuweaandeel 
gaat lopen. 

Tegen die schandelijke vakantiebe-
slissing van Martens V heeft minister 
Schiltz met kracht geprotesteerd. 
Bepaalde Vlaamse ministers in de cen
trale regering (en ekonomleminister 
Eyskens op kop) houden bijwijlen de 
publieke opinie voor dat zij Inzake 
Industneel beleid maximale verant
woordelijkheid willen geven aan de 

gewesten. In de praktijk nemen zij 
evenwel volkomen tegenovergestekJe 
beleidsbeslissingen. 
De opnchting van Sudinvest bij voor
beeld ten voordele van Zuid-Luxem-
burg omvat niets meer maar vooral 
mets minder dan een op de meest 
brutale wijze met de voeten treden 
van de bevoegdheidsverdeling tussen 
centrale regering en Vlaamse regering. 
De industnëie rekonversie behoort im
mers na de manke staatshervorming 
van '80 hoe dan ook tot de bevoegd
heid van de gewesten. Al die nieuwe 
holdings die, gevoed met miljarden 
gemeenschapsgeld, als paddestoelen 
uit de grond njzen zijn een aanfluiting 
van een vruchtbaar regionaal ekono-
mlsch beleid. 

Bovendien dient eraan herinnerd te 
worden dat de miljardendans van die 
holdings wordt opgevoerd om de zie
ke schoonmoeder CockenllSambre 
onverminderd aparte pretjes te tjezor-
gen. 
Om de miljardenstroom naar dit slo-
kopbedrijf te blijven waartx)rgen werd 
de oprichting beloofd van een Vlaam
se Sidmar-holding Sidinvest Maar, van 
Martens' kompensatlepolltiek werd 
geen duimbreed afgeweken, want 
prompt werd meteen ook een Boëlin
vest opgericht Op 1 apnl jl. Een hol-
dlng-kompensatle op kompensatie. 

Hiermee werd het Waalse staalplan 
van '81 meteen verruimd tot de Wa^ 
se groep Boei 

Maar meteen wekte zulks'grote ver
wachtingen los in andere Waalse re
gio's die ook Invtoednjke tobby-minls-
ters In de centrale regering hebben. En 
zo speelde Nothomb het zopas klaar 
om de mlljardeninjektie op ons aller 
kosten te laten geven in Sudinvest 
Een zoveelste kompensatie op kom
pensatie... 

Martens, Eyskens, De Clercq en Co 
hebben hun toezegging hiervoor gege
ven. 

Voor zoveel extra-miljarden cadeaus 
ten voordele van Waalse regio's, maar 
ook voor de uitholling van de bevoegd
heid van de Vlaamse regering 

Ach ja, er werd telkens bij de kompen-
satlebeslissingen ook een Vlaamse 
holding bijgesleurd: zopas werd dit 
LIMinvest Op 1 april was het Shipin-
vest 

Maar Inmiddels moeten we het nriee-
maken dat die eerste Vlaamse koov 
pensatie-holding, SIDinv^t voor 
30 procent zou gaan deelnemen in de 
oprichting van een galvanizatlelijn_ In 
Wallonië. Terwijl deze even goed bij 
Nolxls-Peelman zou kunnen geïnstal
leerd worden.. 



M^ Brieven 

SBMA-Volvo 

Als trouwe klant van Volvo (sinds 
1960) heb Ik met klem geprotesteerd 
tegen de houding van SBMA de in
voerder van Volvo. De behandeling 
van Vlamingen daar is een zware 
discriminatie, zelf in een ontwikkelings
land onwaardig. 
Tevens heb ik laten weten dat ik in het 
vervolg afzie van de SBMA-diensten 
en mij zal wenden tot een firma die ten 
minste respekt heeft voor alle burgers 
van dit land. 

C.M., Drogenbos 

11 JULI? 

Uit nieuwsgierigheid volgde ik het met 
veel publiciteit aangekondigd l l ^u l i -
feest van het Vermeylenfonds op zon
dag 10 juli te Kortrijk. Het was zowat 
de flauwste 11-Juliviering die ik ooit 
meemaakte. 150 Socialisten verzamel
den zich aan het Groeningemonument 
met slechts een paar eenzame SP-
parlementariërs. Geen enkele leeuwe-
vlag en geen enkele Vlaamse slogan 
werd opgemerkt De toespraak van 
Karel Van Miert — die zoals bekend 
zowat de enige (zachte) Vlaamsgezin-
de in de SP is — beperkte zich tot kri
tiek op de andere partijen en het 
eeuwig geklaag over de rakettenkwes-
tie en andere problemen die met de 
Vlaamse strijd niets te maken hebben. 
Het Vlaams volkslied dat aarzelend 
door een plaatselijke harmonie werd 
gespeeld, werd door welgeteld 3 man 
meegezongen; de internationale daar
entegen werd door allen uit volle borst 
gezongen. Voorzitter Landon ten slot
te herhaalde zijn oproep tot solidariteit 
met „de zwaar getroffen Waalse werk
nemers". Kortom- een en ander leek 
meer op een Belgische 21-juliherden-
king dan op een Vlaams 11-Julifeest 
De Belgische Progressistische Socia
listen en andere SP-unitaristen kunnen 
op beide oren slapen... 

J.D.B., Kalken 

GELIJK VOOR DE WET? 

Dat men geen overheidssteun ver
leent aan bedrijven waarvan de leef
baarheid niet bewezen is, is volgens 
mij de enig mogelijke weg, hoe bitter 
dan ook... Maar waarom geldt dit al
weer alleen voor Vlaamse bednjven 
zoals Nobels-Peelman, VTR-Machelen, 
Fabelta, Boomse Metaalwerken en an
dere meer?! 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
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De leefbaarheid van Ox^erill-Sambre 
is nog veel minder bewezen — en toch 
blijft de nationale regering er steeds 
maar miljarden in pompen. 
Alle Belgen zijn gelijk voor de wet 
maar de Walen schijnen toch altijd veel 
meer gelijk te zijn! 

G.V„ Melle 

NUTTELOOS 
PLAN 

De nationale regering heeft maar één 
bekommernis, vers geld vinden voor 
Ck)ckerill-Sambre, om het rmancieel 
luik van het verslag-Gandois te reallze-
ren. Over het belangnjkste feit, dat 
Gandois zelf niet overtuigd is, dat zelfs 
met vers geld Cockerill-Sambre zal 
kunnen gered worden, wordt in de 
diskussie door alle partijen angstvallig 
gezwegen. 

Voor de Walen is'er nooit een prijs te 
hoog, zelfs als het gaat om ten dode 
opgeschreven bedrijven, als het maar 
om Wallonië gaat Zij weten inderdaad 
bij voorbaat dat als puntje bij paaltjes 
komt de Vlaamse meerderheid van dit 
land toch het grootste gedeelte van de 
door Wallonië aangegane schulden,-
mede zullen helpen betalen. 

Daarom dat de Waalse ministers hun 
akkoord hebben gegeven, dat voor elk 
miljard dat nu naar Wallonië gaat er 
evenveel geld naar Vlaanderen zal 
vloeien. 

Het voorstel van de regering steunt im
mers op het princiepe van debutgette-
ring en de kompensatiepolitiek, waar
door de staatsuitgaven en de begro
ting van het land steeds meer en meer 
uit de hand lopen. 
Gedebudgetteerde leningen kosten ui
teraard het jaar dat ze worden aange
gaan geen geld, maar op termijn zal de 
komende Vlaamse generatie van be
lastingbetalers toch de faktuur worden 
aangeboden. Het is een kriminele be
slissing de verantwoordelijkheid van 
zijn beslissingen af te wentelen op 
onmondige kinderen, die niet eens 
stemrecht hebben. 

Van Waalse zijde komt men nu ook al 
aandraven met het smoesje, dat het nu 
„ook genoeg is", dat het de alleriaatste 
keer zal zijn en om een laatste inspan
ning gaat om het Waalse staal te 
redden. 

Het plan-Claes van 1981, kwam er toch 
ook onder de uitdrukkelijke voorwaar
de dat het de alleriaatste keer zou zijn 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend ziin 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de fessent'ie 
van de inhoud te veranderen 
De opinte vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

dat er nog vers geld in het Waalse 
staal werd gestopt 
Indien men het plan-Gandois aandach
tig leest zullen wij in 1985 nog maar 
eens kunnen vaststellen dat het weer 
allemaal nutteloos is geweest! 

Maar., ondertussen heeft Martens, net 
zoals Tindemans in 1976, met de loket-
tenkwestie van Schaarbeek en de 
Nols-Taalkaders van de ASLK zijn 
regering vooriopig gered. Men lokt 
immers geen regeringskrisis uit in volle 
vakantie... 

F.V- Meise 

• Jongeman, 19 jaar, wonende 
in het Mechelse zoekt een be
trekking. Hij is in het bezit van 
een diploma A4/metaalbewer-
king. Hij is bereid om alle werk 
aan te nemen. Ref.nr. 715. 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum, Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen, tel. 015-20.95.14. 

• Garage te Aalst zoekt gara-
geleider met ervaring, min. 33 
jaar. Kontakt met kameriid Jan 
Caudron, 053/21.14.97. 

• TE KOOP, Lebbeke: kleine 
hoeve, gerestaureerd, geïso
leerd, stil, ruim, alle akkommoda-
ties. Bel voor afspraak en bezoek 
02-460.26.88. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Weizijn 
Aaist 

De Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn van de Stad Aalst 
heeft de hiernavolgende 
funktie opengesteld: 

1 voltijdse funktie van ge
neesheer-specialist in de kin
dergeneeskunde 

De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
Voorzitter van het OCMW, 
Gasthuisstraat 40, 93(X) 
AALST, en dienen met de be
wijsstukken uiterlijk tegen 
21.07.1983 ter bestemming te 
zijn. 

Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering 
van 04.08.1978, genaamd anti-
krisiswet, is de opengestelde 
funktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen, 
(dhr. P. COPPENS - direkteur 
wnd. ziekenhuis, tel. 053-
21.23.93 - binnenpost 102). 

Adv. 98 
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Hoe sterk 
zijn de Sovjets? 
Als men diverse Amerikaanse rapporten mag geloven, is de Russische 

beer een te duchten tegenstander, waarvan de militaire macht 
aan de Westerse gewaagd is. Misschien zelfs groter. Een recent 

CIA-verslag vertelt het tegenovergestelde: op alle vlakken schiet het 
Sovjet-leger tekort. In een tweedelige serie - waarvan deze week 

de eerste aflevering - neemt Knack de militaire kracht 
van de Sovjetunie op de korrel. 

' Bovendien: 
Spoorwegen: De stations die verdwijnen 

Abortus: Het verhaal van dokter Jean-Jacques Amy 
Tour: Einde van de speciale editie van Het Volk 
Wereld: De vluchtelingenkampen in Thailand 

En uiteraard: 
De extra-Knack-vakantiebijlage! 

BON voor gratis proefiiummer ' ̂ " j 
Stuur mij een gratis proefnummer van Knack . 

ter icennismaking. | 
Invullen en opsturen naar Knack, Dienst Promotie, • 

Meiboomiaan 33, 8800 Roeselare I 

Naam: 

Adres: 
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Mensen 

Vic Anciaux 
Het regende 11-juliverklaringen 
tijdens de voorbije zomerse 
week. Zelfs de grootste unitaris-
ten (en fransmonkelende) „nota
belen" voelden zich geroepen 
om, naar aanleiding van de natio
nale feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap, iets aan de goe
gemeente te vertellen. 

Eén van de kortste én helderste 
boodschappen, rechtuit en op
recht, die wij echter noteerden 
was van VU-voorzitter Vic An
ciaux. Hij beklemtoonde het gro
te belang van deze algemene 
Vlaamse bezinningsdag. „Het is 
verheugend te kunnen vaststel
len dat de schijnwerpers meer en 
meer naar 11 juli neigen, dan wel 
naar de kunstmatige viering van 
een tiental dagen later Het ge
vaar is evenwel niet denkbeeldig 
dat het officializeren van 11 juli 
het radikaal, ja revolutionair ka
rakter van de boodschap af
zwakt', waarschuwt de VU-voor
zitter. De tijd is nog lang niet 
aangebroken om 11 juli te be
schouwen als een louter kultu-
reel feest Vlaanderen is nog 
steeds in een politieke strijd ge
wikkeld. „Zolang Vlaanderen fi
nancieel, sociaal, ekonomisch, 
kultureel en politiek moet blijven 
betalen voor de instandhouding 
van een kunstmatige unitaire 

Belgische staat, is er geen reden 
tot vieren r. 
Vic Anciaux pleitte er dan ook 
voor dat alle verantwoordelijken 
in Vlaanderen zich beraden over 
de Vlaamse strategie, ten einde 
het algemeen Vlaamse program
ma ook politiek te verwezenlij
ken. 

Poma 
misbruikt 
Er zijn zo van die tafelspringers... 
En de liberalen hebben er een 
aantal van dat soort onder hun 
mandatarissen. Natuurlijk De Croo 
en Verhofstadt.. maar sinds kort 
ook Karel Poma. Daar waar 11 juli 
en de herdenking van de Gulden-
sporenslag een moment van be
zinning- over verleden, heden en 
toekomst zou moeten zijn van en 
voor de Vlaamse Gemeenschap, 
misbruikte deze liberale excellen
tie deze gelegenheid om je reinste 
partijstandpunten te profjageren. 
De PVV droomt er al langer van 
het „monopolie van de BRT' te 
doorbreken en te starten met 
commerciële betaaltelevisie. Zo'n 
commerciële, niet-gekontroleerde 
televisiezender (zoals RTL), biedt 
meestal veel „lichte" programma's 
(zoals Dallas en Dynasty), en bie-
zonder w^einig duiding of kritiek. 
Als dé vertegenwoordigers van 
de ongebreidelde vrijheid — dit 
beweren de liberalen althans zelf 
— pleit de PVV voor de oprichting 
van commerciële zenders. 
Karel Poma verdedigde zijn idee 
op de 11-juliviering van Kortrijk. 
Onder awoertgeroep van VU-be-
togers, met bordjes „Cockerill-
Sambre: nu is 't genoeg". 
Het inhoudloos gewauwel van 
Poma op een volkomen ongepast 
moment verdient trouwens niets 
anders dan afkeuring. Kon hij, als 
minister van kuituur van de Vlaam
se Gemeenschap, heus niets zin
vollers vertellen op een Gulden-
sporenfeest? 

Zélfs 
De Clercq! 
Zelfs vice-premier en blauwden-
ker Willy De Clercq is het Gulden-
sporengestoelte opgeklommen. In 
zijn eigen Arteveldestad. Ook hij 
sprak stoere taal en zwaaide met 
de leeuwevlag. Onvoorstelbaar. 
Willy De Clercq in 't geel en zwart 
Hij die met zijn partij in 1968 tégen 
de splitsing van de Leuvense uni
versiteit reageerde, hij die bekend 
staat als een fervent Belgicist en o 
zo graag nog een mondje Frans 
spreekt in de fluwelen salons van 
„achtbare genootschappen", hij 

Deze week dit... 
De Vlaamse natie is onstuitbaar 
in wording. Wie dit niet vaststelt 
met beide ogen is ziende blind. 
De jongste twee weekeinden 
waren Vlaams-nationale 
hoogdagen. Zestigduizend 
Vlamingen op een geestdriftige 
IJzerbedevaart Een week later 
het Vlaams-nationaal volkslied 
gezongen door 
honderdduizenden. Heel 
Vlaanderen vierde de feestdag 
van het eigen volk. De 
gemeentebesturen die achter 
bleven, staan met rode kaken. 
Volgend jaar zullen ze verplicht 
worden ook hun steke te staan. 
Zoniet worden ze uitgefloten of 
weggelachen. Zo ver zijn we al. 
Het proza van een ontslag-
intrekkende hoofdredakteur die 
durft beweren dat het slechts 
manifestaties van notarissen en 
doktoren geldt is bedroevend 
en belachelijk. Wellicht wordt hij 
gedwongen zo te schrijven. 
Wiens men brood men eet 
diens woord men spreekt Het 
is immers zonneklaar dat de 
Vlaamse getuigenis van de 
voorbije dagen werd afgelegd 
door het levende Vlaamse volk 
in al zijn sociale geledingen. 
Wel heeft hij meer dan gelijk 
wanneer hij zegt dat er geen 
reden tot juichen is. Dit was 
ook het hoofdtema van mijn 
11-juliboodschap. Ik verheug me 
erover dat de Vlaams-nationale 
feestdag niet alleen officieel 

erkend is maar ook leeft in het 
hart van de gewone Vlaamse 
mens. Maar deze wordt zwaar 
misbruikt door de Vlaamse 
politici van het Belgische type. 
Hun glorierijke woorden op 
11 juli zijn ergerlijk en 
misplaatst We zijn inderdaad 
niet meer het arme volk van 
Pater Stracke. Met hard 
zwoegen, zorgzaam sparen en 
een ongebreideld dynamisme 
heeft Vlaanderen zich kultureel, 
sociaal en ekonomisch 
opgewerkt Tegen het Belgische 
bestand in. Ondanks de onwil 
van de Belgische politiek. Nu de 
kastanjes uit het vuur zijn 
gehaald komen zij paraderen en 
over de toekomst van 
Vlaanderen spreken. Ik prijs me 
gelukkig dat de Vlaams-
nationale druk zo groot wordt 
dat deze machtshebbers zich 
verplicht zien mee op te 
stappen. Laat ze maar op de 
eerste rij zitten. Maar laat ze 
niet toe ons volk te beduvelen 
met stroperige prietpraat alsof 
de strijd reeds gestreden is. De 
toekomst van ons volk wordt 
loodzwaar gehypotekeerd door 
de laksheid van de Vlaamse 
politici uit het traditioneel 
Belgisch kader. Er is 
hoegenaamd nog geen reden 
tot juichen. Zolang de Vlaamse 
gezagsinstanties een beleid 
moeten uitstippelen met de 
kruimels die van de Belgische 

tafel vallen. Zolang de offers en 
de opgelegde soberheid van de 
Vlaamse werknemer misbruikt 
worden door de Belgische 
regering. Zolang de Vlamingen 
moeten opdraaien voor de 
verspillende en anarchistische 
ingesteldhekl van Wallonië. 
Zolang de Vlaming in Brussel 
en in de faciliteitengemeenten 
van Vlaams-Brabant en in 
Voeren wordt behandeld als 
tweederangsburger. Zolang de 
Vlamingen hun kreatieve 
krachten niet kunnen en niet 
mogen ter beschikking stellen 
van een welbewuste politiek 
van vrede en verdelende 
rechtvaardigheid in de wereld. 
Zolang ... moeten, steeds 
opnieuw, overal, bij elke 
gelegenheid, de Vlaams-
nationale eisen krachtig 
weerklinken. Ook in het 
feestelijk kader van de 
Brusselse Grote Markt 
Voor ons is er nog lang geen 
tijd voor adempauze. In de 
opbouw van de Vlaamse staat 
mag er niet getalmd worden. Er 
staat meer op het sfjel dan 
partij- of groepsbelangen. Het 
gaat om het leven en welzijn 
van een volk! 

Vic ANCIAUX 

die de liberale partij het etiket 
„Pest voor Vlaanderen" hielp be
zorgen, hij die mee verantwoorde
lijk is voor de benoeming van 
Happart., hij die nu het woord 
voert op de Vlaams-nationale 
hoogdag. 
Als de (blauwe) vos de passie 
preekt.. 

CVP-
mensen 
En, hoe het ook anders? De CVP-
toppers mochten op de 11-julivie-
ringen overal in 't land niet ontbre
ken. Gaston Geens had het over 
de noodzakelijke vernieuwing en 
fx>litieke volwassenheid die Vlaan
deren nodig heeft; Swaelen ont-
p)opte zich als een proost van 
tussen de twee wereldoorlogen 
met zijn hoop-volle boodschap, 
Daniël Coens zat op de eerste rij 
van de Brugse Burg en applaudis
seerde mee tegen zijn eigen rege-
ringsbeslissingen die aangeklaagd 
werden door Paul Daels, Eric van 
Rompuy huilde nog eens tegen 
zijn partij... De show was kompleet 
Het voorbije jaar betekende noch
tans voor de Vlaamse Gemeen
schap, mét de CVP aan de macht 
een rampzalig jaar. Vernedering 
en geldroof waren schering en 
inslag. 
Vraag is nu of deze ronkende 
Guldensporenverklaringen enkel 
woorden blijven of integendeel 
hard gemaakt worden op die 
plaatsen en ogenblikken waar het 
Vlaams belang écht gediend moet 
worden. Volgend jaar kunnen we 
dan eens de balans opmaken tus
sen mooie woorden en keiharde 
werkelijkheid. Wij houden ons hart 
vast 

Hugo Schiltz 
In 1828 sloten de katolleken en li
beralen van het latere België een 
koalitie, gericht tegen Willem I en 
het Koninkrijk der Nederlanden. 
Na de „onafhankelijkheid" van 
België bleef die samenwerking 
tussen katolleken en liberalen — 
het Belgisch unionisme — be
staan tot In 1846. Een unie dus 
van mensen van verschillende 
gezindheid, die zich samen ach
ter een aantal gemeenschappe
lijk te verdedigen punten scha
ren. 

...Vlaams 
„unionist" 
VU-gemeenschafJsminister Hugo 
Schiltz gebruikte dit beeld tijdens 
zijn opgemerkte 11-julitoespraak. 
„De aarzelingen, de verwarring en 
onduidelijkheid die de Vlaamse 
Beweging thans kenmerken, moe
ten de plaats ruimen voor een 
breed overleg van alle verant
woordelijken. Er moet een ondub
belzinnige Vlaamse strategie be-
paaki worden en de beschikbare 
machtsmiddelen moeten aange
wend worden om deze te verwe
zenlijken. En dat de partijen en 
drukkingsgroepen nu voor één
maal hun partikuliere groepst>elan-
gen voldoende relativeren. Meer 
dan dit is het in deze faze noodza
kelijk de Vlaamse eensgezindheid 

te bevorderen en te tjeklemtonen. 
In de Vlaamse Regering en in de 
politieke wereld, in de sodeie en 
patronale organizaties moet dit 
Vlaams-nationaal unranisme 
krachtig tot uitdrukking komen", 
verklaarde Schiltz. 
Vlaams unionisme, niet te verwar
ren met Belgisch unitarisme-
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Kommentaar 

CVP-
gerommel... 
Dat het de jongste weken erg 
rommelt binnen de grootste par
tij van Vlaanderen, de CVP, zal 
wel niemand ontgaan. Het kon-t 
al te potsierlijk over dat kamerle
den van de CVP stoere verklarin
gen afleggen, om daarna door 
het eigen CVP-partijbureau te 
worden afgestraft; of de kristelij-
ke vakbond die reageert tegen 
de kristelijke middenstandsver
eniging; of het gekonkelfoes 
onder ministers. Kortom, een 
vies potje. Tot overmaat van 
(CVP-)ramp komen daar de als
maar slechter wordende opinie
peilingen bovenop- De jarenlan
ge taktiek van de dubbelzinnig
heid en de „gespleten tong" 
wordt door de Vlaamse burgers 
hoe langer hoe meer verworpen 
en verfoeid. Eindelijk. 

jongerenvoorzitter Van Rompuy 
staat te popelen om in het voet
spoor van Wilfried Martens te 
treden. Eerst jongerenvoorzitter, 
enkele keren ter IJzerbedevaart 
gaan, Vlaams snoetje trekken, en... 
later rijkelijk aanzitten aan de tafe
len van het Belgische staatsgezag. 

Komen 
komt er! 

Het heeft er de schijn van dat de anarchie in de vurige stede Luik nu ook echt is losgebroken. Men kon het 
zowaar beleven dat de demokratisch verkozen gemeenteraad wegens de bezetting door een aantal heet-
geblakerden niet eens kon vergaderen. Onder het toeziend oog van de stedelijke politie werden ruiten aan 
diggelen gegooid en kreeg een persfotograaf rake klappen te inkasseren-l 
Burgemeester Close (Waalse socialist) werd zelfs in zijn eigen partij weggestemd. De stad Luik weigert 
immers een echt saneringsplan te aanvaarden. Nochtans kan Luik reeds maandenlang haar schulden niet 
betalen. Ondertussen werd het huisvuil opnieuw op straat gesmeten en in brand gestoken. Een heerlijke 
geur bij dit prachtig weertje. 
En dit op het ogenblik dat Vlaamse steden ongeziene inspanningen doen ten einde hun gemeentekas weer 
uit het rood te helpen. De Waalse agitatoten hopen dat het jarenlange spelletje van chantage en afdreiging 
het ook nu weer haalt. 

...Rond 
Swaelen 

Aanhoudende 

repressie 
VU-fraktielelder in de senaat, mr. 
Frans Van der Eist, verspreidde 
onlangs een onthutsende pers
mededeling. In de senaatskom
missie van defensie werd ge
stemd over het wetsvoorstel van 
de SP tot wijziging van het ko
ninklijk besluit van 20 februari 
1975 houdende het statuut van 
vergoeding ten gunste van de 
Belgische militairen die tussen 
verschillende fazen van de mobi-
lizatie van 1939-1940 dienst heb
ben volbracht 

Dit voorstel strekt ertoe dat de 
geringe voordelen van het sta
tuut niet mogen onthouden wor
den aan die militairen die in 1940 
bij de terugkomst in hun haard
stede werkloos waren en van wie 
de stempelkaart werd ingehou
den, zodat zij geen werkloos
heidsvergoeding konden ontvan
gen en aldus om den brode wer
den verplicht naar Duitsland te 
gaan werken om hun gezin te 
kunnen onderhouden. 

Mr. Van der Eist schrijft: J^ange-
zien het hier een uiterst minima
listisch voorstel betreft voor een 
heel klein aantal mensen dat on
rechtvaardig getroffen werd 

door de sociale gevolgen van de 
repressie waren heel wat senato
ren er van overtuigd dat niemand 
zich tegen de goedkeuring van 
het wetsvoorstel zou verzetten". 
Groot was dan ook de verbijste
ring toen bleek dat het voorstel 
met 11 stemmen tegen 5 bij één 
onthouding werd verworpen. 
Stemde voor: de Volksunie en de 
Vlaamse socialisten. Eén Frans
talige socialist onthield zich. 
Stemde tegen: alle liberalen, de 
PS en- de Vlaamse CVP! 
Zonder kommentaar-

Discriminatie 
Maandag 11 juli betekende voor 
velen onder ons een extra dagje 
vakantie. Terecht Elk volk dat 
zichzelf respekteert viert zijn 
feestdag op waardige wijze. Noch
tans bestond rond deze vrije dag 
enige verwarring. Banken, ge
meente- en provinciebesturen-en 
de kabinetten van de ministenes 
van de Vlaamse regenng schon
ken hun Vlaamse personeelsleden 
een vrije dag. 

Voor alle overige, nationale dien
sten gold deze gunstmaatregel 
niet Wel konden de personeelslie-
den, die dit wensen, „verlof' beko
men. Maar deze dag moeten zij 
dan inboeten op een andere feest
dag... Een jammerlijke discrimina
tie. 

Deze aangelegenheid ressorteert 
onder de minister en de staatsse-
kretans van openbaar ambt de 
heren Nothomb en Waltniel; twee 
unitaire relikten die amper het be
staan van twee volksgemeen
schappen in dit land (willen) (er)-
kennen. 

Antwerpen 
Via de havens van Antwerpen en 
Rotterdam zijn Israëlische wapens 
geleverd aan het diktatoriale Kho
meini-regime. Dit geraakte onlangs 
bekend. Beide betrokken landen 
loochenen deze berichten. Maar 
dat Antwerpen voor deze handel 

als doorvoerhaven gebruikt werd, 
wekt nauwelijks nog verwonde
ring. De metropool heeft al vaker 
een dominante rol gesp)eeld in 
illegale wapentransporten. De ver
antwoordelijken zullen wel weer 
het systeem „paraplu" gebruiken 
of zeggen dat zij van niets weten... 
Antwerpen, poort op de wereld, 
ook voor moordtuigen. Net zoals 
Zeebrugge. 

De miezerige figuur die voorzitter 
Swaelen toch maar is, komt danig 
in het gedrang, en men fluistert 
reeds luidop dat zijn kop als voor
zitter zou kunnen rollen in de 
nabije toekomst Ook de Westvla
ming Coens, die erin slaagt heel 
vrijzinnig Vlaanderen tegen hem in 
het harnas te jagen, zou kunnen 
ophoepelen, terwijl „sociaal" (sic) 
minister Dehaene wel eens presi
dent van de CVP zou kunnen 
worden... 

Deze berichten worden, uiteraard, 
door het CVP-sanhednn ontkend. 
Nochtans vernemen wij uit goede 
bron dat de inquisitiegeesten blij
ven waaien boven de Tweeker-
kenstraat. Zelfs de gewezen CVP-

„Nog 500.000 frank Wij halen de 
eindmeet Van de 3,1 miljoen die 
wij aan Vlaanderen in leen ge
vraagd hebben om een drieklas-
sige Vlaamse kleuter- en lagere 
prefabschool te bouwen in de 
tuin van huize Robrecht van Kas
sei, hebben wij al 2,6 miljoen. Een 
vierde ervan is zo maar gege
ven'. 
Dit lezen wij, met vreugde, in het 
maandblad van de vriendenkring 
van het Komense „Ons Kanton'. 
Inderdaad, het eigen Vlaamse 
schooltje in Komen komt er. De 
grondvesten liggen er al. In au
gustus staat het gebouw er. Op 
3 september '83 wordt het nieu
we gebouw dan officieel in ge
bruik genomen. Dit gaat gepaard 
met een groots tuinfeest De 
„vriendenkring van het Komen-
se'roept alle Vlaamsgezinden nu 
nog op een laatste „duwtje" te 
geven. De renteloze lening staat 
nog open. Stort op rekeningnum
mer 468-3147069-67 van het 
Schoolfonds Komen, Kastelen
laan 109, 7780 Komen. Binnen de 
maand ontvangt u uw leningscer-
tifikaat op naam. Vanaf 1988 
wordt elk jaar, bij uitloting, één 
tiende van het geleende kapitaal 
terugbetaald. Uiteraard zijn gif
ten, klein of groot ook welkom. 
U bent allemaal alvast uitgeno
digd op het Tuinfeest Dan ziet u 
uw school zelf. Uw school, want 
ze is en blijft de eigendom van 
heel Vlaanderen. 

Vlaanderens nummer één! 
Vlaanderens officiële viering van 
11 juli. Waar anders dan in de 
(nog net niet) officiële hoofdstad 
van de Vlaamse Gemeenschap? 
Wie anders als gastredenaar dan 
Vlaanderens nummer één, de 
voorzitter van de Vlaamse Raad? 
Dus: ten stadhuize van Brussel 
spreekt voorzitter Jean Pede „of
ficieer Vlaanderen toe. 
Nooit gehoord van Jean Pede? 
Laat maar, in de archieven van de 
Vlaamse beweging is zijn naam 
niet aan te treffen. Wél: van blau
wen huize, gewezen burgemees
ter, gemeenteraadslid, provincie
raadslid, volksvertegenwoordi
ger, senator. Een trouwe liberale 
carrière, waarvoor eindelijk de 
beloning na de verkiezingen van 
1981: voorzitter van de Vlaamse 
Raad. 
't Begon allemaal goed, zijn gast-
toespraak De staatshervorming 
kan slechts een overgangsfaze 
zijn. Het dubbele lidmaatschap 
van Vlaamse Raad en Centraal 
Parlement is toch je dat niet De 
zogenaamde geristorneerde be
lastingen moeten uitgebreid wor
den. Onderwijs is gemeen
schapsmaterie. Enzovoort 
Maar dan liep het volkomen mis. 
Vlaanderens eerste man werd 
plots eminent lid van de Raad 
van State. Of woordvoerder van 
de centrale regering? Of bleef hij 
eenvoudig wat hij was: de Gent
se liberaal Jean Pede ? 
Feit is dat hij plots meende te 
moeten uitvaren tegen de eigen 
Vlaamse regering. Omdat deze 

de adviezen van de Raad van 
State nogal regelmatig aan kant 
zet Nu is dergelijke aanval pro-
tokollair misplaatst Maar vooral 
totaal ongegrond en verontrus
tend, zeker uit de mond van de 
voorzitter van het Vlaamse parle
ment 
Uiteraard tracht de Vlaamse re
gering de autonomie en de be
voegdheden van de huidige 
staatshervorming maximaal in 
dekreten te vertalen. Daarbij 
stuit ze regelmatig op de erg 
konservatieve Raad van State, 
die er zich minutieus op toelgt 
het Vlaamse zelfbestuur zo mini

malistisch mogelijk te interprete
ren. Slechts een voorbeeld: het 
toerisme. Tegen letter en geest 
van de staatshervorming vol
gens de Raad van State een 
centrale aangelegenheid. Nadien 
door het overlegkomitee van 
centrale regering en gewestrege
ringen terecht als gemeen-
schapsaangelegenheid bestem
peld. 
De Raad van State is dus een 
aanhanger rijker geworden. In de 
persoon van degene die eigenlijk 
op de barrikaden van de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd thuis 
hoort 
Maar daarmede stopte Pede niet 
Inzake het buitenlands beleid 
schaarde hij zich aan de zijde 
van Tindemans: dat is toch niets 
voor de gewesten of de gemeen
schappen, laat dat aan de veel 
bevoegdere centrale regering. 
Na een maandenlange strijd van 
de Vlaamse regering om de ver
dragsrechtelijke bevoegdheid 
van de gemeenschappen op ba
sis van een sluitend juridisch 
dossier naar zich toe te halen, 
vindt de voorzitter van de Vlaam
se Raad het dus nodig om even 
een dolksteek in de rug aan te 
brengen. Op 11 juli'. 
Ergerlijk dat Vlaanderens num
mer één de spits afbijt inzake 
neo-unitarisme en minimalisme. 
Dat alles tegen de belangen van 
Vlaanderen en de Vlaamse Ge
meenschap in. 

Wie zei ook weer dat een volk de 
leiders heeft dat het verdient? 
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Sociaal-ekonomlsch m 
Geen zomervreugde bij Nobels-Peelman 

Vlaams spitstechnoloqisch bedrijf ter ziele 
'^y-ir.-i 

In het Waasland is het 
begin van de zomerva
kantie „gefeest" met 
rouwvlaggen. 
Nobels-Peelman, het we
reldvermaard Vlaams 
metaal-konstruktiebe-
drijf, werd vorige week 
vrijdag failliet verklaard. 
Andermaal is een grote 
industriële naam verbrij
zeld en voor verdere 
commerciële en sociale 
afwikkeling in handen 
van de curatoren gege
ven. Om te beginnen is er 
het keiharde feit dat al
weer honderden (nu 840) 
Vlaamse werknemers op 
straat staan. 

Terwijl bovendien mag 
verwacht worden dat in 
een paar tientallen toele
veringsbedrijven bijko
mend een paar honderd 

werknemers zonder werk 
zullen vallen; verwezen 
worden „naar de dop"-
De jongste tijd circuleer
den er op een dozijn mi
nisteriële kabinetten ge
ruchten over het onaf
wendbaar nakend faillis
sement van Nobels-Peel
man. 
Het heette in die ministe
riële bureaus dat het fa
liekante verdict langs 
geen kanten zou kunnen 
tegengehouden worden. 
Ultieme reden voor de 
teloorgang: het order
boek van Nobels-Peel
man vermeldt nagenoeg 
geen belangrijke op
dracht meer om nog te 
kunnen dromen — on
danks de enorme verlies-
cijfers — van eeo nieuwe 
hoopvolle start. 

Dat het Nobels-Peelman niet voor 
de wind meer ging is reeds enkele 
jaren geweten; maar de commer
ciële kankerptekken werden intus
sen ook reeds uitgebreid sinds 
meer dan een jaar blootgelegd. 
Het is geleden van mei vorig jaar 
dat de direktie van Nobels-Peel
man openlijk aan de alarmbel trok 
en zich ertoe genoopt zag het 
konkoraaat aan te vragen. De on
zekerheid over het verder lot van 
dit vermaard Wase bedrijf heeft 
dan maanden aangesleept Ter
gend voor de honderden werkne
mers en hun gezinnen uiteraard. 
Maar ook dusdanig enerverend 
dat de komplete N-P direktie zelf 
dreigde met kollektief ontslag 
mocht het bedrijf, via een konkor-
daat, de kans niet gegund worden 
om een vernieuwde start te ne
men. 

Veel te laat 
Er zijn vele redenen voor de te
loorgang van het jarenlang opmer
kelijk presterende metaalkon-
struktiebedrijf. 
De algemeen woekerende we-
reldwijdse ekonomische krisis ui
teraard op de eerste plaats. Meer 
om meer leefde Nobels-Peelman 
bij de gratie van export, en precies 
op dit terrein zijn harde klappen 
gevallen. 

Voorts werd zelfs door de be-
drijfsdirektie hoegenaamd niet te
gengesproken dat zij zich, afge
zien van prachtige technologische 
produktiestaaltjes, uiteindelijk er 
mee heeft vergenoegd al te lang 
kortzichtig te werken. 
Het zoeken naar nieuwe metaal-
konstruktie-toepassingen is veel 
te laat op gang gebracht 
Het beheer bij Nobels-Peelman 
heeft zware steken laten vallen. 
Het heeft veel weg van teren op 
prachtprestaties die bij klanten, 
overheid én bij potentiële kandida
ten in het buitenland opzien baar
den. Maar, zoals trouwens reeds 
aangestipt vroeger, heeft Nobels 
ook striemende slagen te verdu
ren gekregen vanwege de Euro
pese staalpolitiek: de staalprijzen 

werden kunstmatig hoger gehou
den dan de wereldstaalprijs. 
Alleen al om deze reden Is de 
konkurrentiekracht van het Wase 
metaalbedrijf zienderogen geslon
ken. 

Dehousse 
triomfeert 
Toen ruim een jaar geleden aan de 
alarmbel werd getrokken in Slnt-
Niklaas werd er door de centrale 
regering niet alleen op gewezen 
dat dit belangwekkende Vlaams 
bedrijf-in-nood uiteindelijk door de 
uitsluitende Inspanningen van de 
Vlaamse gemeenschap diende ge
red te worden. Inderdaad, de 
Vlaamse regering is in onze ge
westen uitsluitend bevoegd over 
de sektor van de metaalkonstruk-
tie. 

Maar, de centrale regering heeft 
inzake Nobels-Peelman inmiddels 
toch niet nagelaten om ferme 
stokken in de wielen te steken. 
Zo bij voorbeeld door bevriezing 
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van de voorziene subsidies (door 
ekonomieminister Mark Eyskens) 
die zouden toegekend worden via 
het Fonds voor Industriële Ver
nieuwing. 
Nobels-Peelman heeft nochtans 
een aantal innovatieprojekten bij 
de bevoegde diensten kenbaar 
gemaakt Ten eerste: evenwel iet
wat te laat om deze op eigen 
krachten te ontwikkelen. Maar, ten 
tweede, is er — op zijn zachtst uit
gedrukt — een schromelijk ge
brek aan interesse geweest van 
het ministerie van Ekonomische 
Zaken om één van de weinige 
spitstechnologische bedrijven die 
we nog rijk zijn in de traditionele 
sektoren (In dit geval metaalkon-
struktie) alsnog van de ondergang 
te redden. 

Méér nog: op 26 novemlier vorig 
jaar kwam er van geeneen Vlaams 
minister in de centrale regering 
Martens V een wederwoord na
dat de voorzitter van de Waalse 
gewestregering, Dehousse, op 26 
november, uitdagend aankondig
de dat hij het reddingsdossier 

voor Nobels-Peelman zou blokke
ren. Hij nam het niet dat dit Wase 
bedrijf „zou gered worden met 
gelden die voor de nationale staal-
sektor zijn bestemd..." 

Dwarsliggers 
genoeg 
De waarheid is dat Nobels geen 
enkele cent te verwachten had, en 
zélf ook niet verwachtte, uit de 
miljarden subsidiep)ot waar Co-
ckerill-Sambre tot op heden uitda
gend blijft uit putten. 
Wél is het bovendien zo dat na de 
duidelijke faling van het vroegere 
bedrijfsbeheer van Nobels-Peel
man én na de onverminderde in
noverende prestaties van de com
merciële direktie, én na de voor-
txeldige inleveringsinspanningen 
van het personeel (samen met het 
aandeel van de schuldeisers goed 
voor niet minder dan 1,1 miljard 
frank!) de holding Sidinvest én het 
Fonds voor Industriële Vernieu
wing en uiteindelijk ook de Vlaam
se regenng zeer gestrenge eisen 
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bleven stellen voor nieuwe (eer
tijds beloofde) kapitaalinjektie. 
Inderdaad, met het faillissement 
van Nobels-Peelman gaan de 
schaarse illuzies omtrent spoedig 
vernieuwd industrieel beleid, ge
grondvest op vertrouwde sekto
ren, kompleet de mist in. 
Door het gehakketak, en vooral de 
dwarsllggerij in ministeriële dien
sten van de regering-Martens, 
heeft de overheid het gepresteerd 
ervoor te zorgen dat een bedrijf 
dat nog in de voorbije maanden en 
jaren biezonder merkwaardige 
projekten verwezenlijkte in bij 
voorbeeld Saoedi-Arabië, Indone
sië, Egypte, Libië, Koeweit Bangla-
desj, Zaïre, Uruguay..., jazelfs met 
de gigantische autostrade-brug op 
de Brusselse grote ring in Vilvoor
de, geen schijn van herlevings-
kans meer kri jgt 
Het is de Vlaamse regering uitein
delijk geweest die op basis van 
een voorbeeldig ortodoks beleid 
besliste dat zijzelf geen verant
woorde risico's meer kon nemen 
om Nobels-Peelman met de be
loofde kapitaalinjekties er opnieuw 
bovenop te helpen. Voor dit Wase 
metaalkonstruktiebedrijf warer 
nochtans tot en met in eigen land 
grootse bouwprojekten voorzien: 
een nieuwe scheepslift in Zee-
brugge, en de bouw van de Beren-
drecht-sluls... 

Maar terecht heeft die Vlaamse 
regering geoordeeld dat zijzelf 

• niet bij financiële machte is om 
op eigen krachten een paar hon
derd miljoenen van de Vlaamse 
gemeenschap méér dan risicovol 
te vergokken in de twijfelachtige 
redding van één bedrijf 
Evenwel, andermaal, met wiens 
centen worden de miljarden van 
Cockerill-Sambre onverminderd 
betaald-? 
En uiteindelijk ook nog: welk 
metaalkonstruktiebedrijf zal 
morgen die fameuze Beren-
drechtsluis én een nieuwe 
scheepslift in Zeebrugge bou
wen? 
Naar verluidt heeft een Waals 
kandidaat zich reeds aange
meld-

(hds) 
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Opinie 

Regionalizering moet 
Ja, d'r is nog goed nieuws ook. 
Met het oog op de vergadering 
van het VESOC — het overleg 
tussen Vlaamse regering en socia
le partners — heeft de Vlaamse 
intergewestelijke (VLIG) van het 
socialistische ABVV nog eens ge
steld dat op ekonomisch vlak de 
gewesten eigen financiële verant
woordelijkheid moeten krijgen. 
Sektorieel beleid op nationaal vlak 
is volgens de VLIG niet langer 
mogelijk. De regionalizering van 
de nationale sektoren kan volgens 
de Vlaamse intergewestelijke een 
weg zijn naar een écht industrieel 
beleid. 

Het is verheugend dat na het 
Vlaamse ACV, nu ook het Vlaam
se ABVV — zij het in zwakkere 
mate — kiest voor de verdere 
regionalizering. Vraag is alleen 
maar of dit een standpunt is dat zal 
hard gemaakt worden. Leden van 
het ACOD (de socialistische over
heidsvakbond) vonden het recen
telijk immers nodig zich op te 
werpen als dé unitaristen bij uit
stek en onlangs stapten zij zelfs 
op in een wallingantische beto
ging. Haalt de Vlaamse vleugel het 
hier op de dubbelzinnigheid van 
Debunne, Claes en konsoorten?... 

VUJO en 11 juli 

&ej-

Naar aanleiding van het feest van 
de Vlaamse Gemeenschap ver
spreidden ook de Volksuniejonge
ren een boodschap. In een vlam
mende mededeling wordt de ver
loochening van de Vlaamse belan
gen door de andere Vlaamse par
tijen gehekeld. „De 
miljardenstroom naar Wallonië via 
de meest verwerpelijke kompro-
missen wordt ongeremd doorge
zet Vlaamse solidariteit is nooit 
gelijk te stellen met Belgisch en 
frankofoon profitariaat", merkt 

VUJO-voorzitter Joris Roets op. 
Hij somt een aantal voorbeelden 
op waaruit de laksheid van Vlaam
se pariementsleden uit de meer
derheidspartijen moet blijken: de 
benoeming van Happart, het be
knotten van de bevoegdheden 
van de Vlaamse regering, het ge
ruisloos doorvoeren van de ver
foeilijke drieledige gewestvor
ming... 
Precies daarom geeft 11 juli '83 
voor de VUJO weinig reden tot 
gejuich. 

Preventief beleid: overbodige inmenging 
of bittere noodzaak? 

In het door de hitte geteisterde Vlaams Eko
nomisch en Sociaal Overlegkomltee (VESOC) 
van vorige week In het kasteel van Ham is een 
ontwerp van akkoord bereikt over het preven
tief beleid voor bedrijven in moeiliikheden. De 
Vlaamse regering en de sociale gesprekspart
ners raakten het een half jaar na de vorige 
overeenkomst opnieuw eens. Wel zullen som
mige delegaties het akkoord nog ter goedkeu
ring voorleggen aan hun Instanties. 
De Vlaamse regering gaat ervan uit dat bedrij
ven in moeilijkheden zich doorgaans pas bij 
de overheid aanmelden als het voor een 
mogelijke herstrukturering te laat Is. Om een 
werkelijk preventief beleid te voeren, moet 
men tijdig kunnen ingrijpen om een herstruk
turering nog doeltreffend te laten verlopen. 
Diverse bedrijven kunnen bijgevolg niet meer 
gered worden omdat de ondoorzichtigheid en 
de financiële puinhoop elke verdere tussen
komst onmogelijk maakt Bovendien veron
derstelt iedere herstrukturering meestal een 
financieel engagement van de overheid, die 
haar beperkte middelen zo zuinig en tegelijk 
zo doelgericht mogelijk moet aanwenden. Via 
een globaal plan hoopt de Vlaamse regering 
hieraan te kunnen verhelpen. 
Volgens het voorstel dat door de Vlaamse re
gering gedaan werd aan de sociale gespreks
partners zal het preventief beleid voor onder
nemingen in moeilijkheden in de aanloopfaze 
beperkt blijven tot de ondernemingen met 
minstens honderd werknemers en tot de on
dernemingen die zich vrijwillig voor een pre
ventief onderzoek melden. Voorrang zal ver
leend worden aan deze laatste kategorie van 
ondernemingen. Na bespreking met de be
drijfsleiding in de ondernemingsraad zullen 
volgens het voorstel ook de vertegenwoordi
gers van de representatieve werknemersorga-
nizatles een onderzoek over de toestand van 
het bedrijf kunnen aanvragen. De betrokken 
bedrijfsleiding zal nochtans haar medewer
king aan dit onderzoek kunnen weigeren, met 
dien verstande dat de bedrijven die de advie
zen en bijstand in het kader van het preventief 

beleid naast zich neerieggen, zichzelf uitslui
ten van alle mogelijke vormen van overheids
steun. 
Het preventief onderzoek zal in verscheidene 
stadia verlopen. Eerst zal een globale analyse 
yan de financiële toestand van het bedrijf 
gemaakt worden, op basis van de beschikbare 
publieke informatie, de Informatie waarover 
de Vlaamse regering en haar diensten zelf be
schikken en de informatie die door de betrok
ken onderneming vrijwillig ter beschikking 
wordt gesteld. Uit deze analyse zal blijken of 
een onderneming gezond is, In moeilijkheden 
verkeert, of duidelijk op weg is naar moeilijk
heden. 

In het laatste geval zal bij de betrokken 
bedrijfsleiding aangedrongen worden op een 
grondige doorlichting waarvoor het bedrijf 
zich kan wenden tot een studiebureau naar 
keuze. Op basis van deze grondige dooriich-
ting zal aan het bedrijf, op haar verzoek, dan 
een aangepaste vorm van begeleiding voorge
steld worden. De Vlaamse regering zal een au
tonome kommissie voor preventief beleid 
oprichten. Een operationele cel van ambtena
ren zal de kommissie bijstaan in haar taak en 
de globale financiële analyses verrichten. 
Een preventief beleid voor ondernemingen in 
moeilijkheden: een overbodige inmenging of 
een bittere noodzaak? De expansie van onze 
bedrijven In de gouden zestiger jaren Is niet 
altijd gepaard gegaan met een evenredige 
aangroei van de kapitaalstruktuur. 
Men wilde snel groeien. Om deze groei door 
middel van investeringen waar te maken dien
de men over de nodige financiële middelen te 
beschikken. Daarvoor heeft men zich al te ge
makkelijk gewend tot zijn bankier die toenter
tijd vrij gul met kredietveriening was. Hiermee 
werd aan vele bedrijven een slechte dienst be
wezen. Onze bedrijven zijn Inderdaad ge
groeid, hun omzet is verhoogd, maar niet alle 
zijn uitgegroeid tot stevige, potige entiteiten 
bestand tegen een krisissltuatie zoals wij die 
nu kennen. In deze moeilijke tijden doet een 
onevenwichtige financiële struktuur likwldi-

teitsspanningen ontstaan die het bedrijf fataal 
kunnen worden. 
Onze bedrijfsleiders — met alle respekt voor 
hun inzet en doorzettingsvermogen — zo 
blijkt nu, zijn niet altijd In staat geweest de 
groei te beheersen en de juiste koers te 
kiezen om hun bedrijf een veilige vaart te 
waarborgen. „Ondernemerschap" veronder
stelt meer dan met eigen centen een bedrijf te 
beginnen, het betekent inzicht doorzicht en 
kennis van bedrijfsbeheer, -organizatle en -fi
nanciën. Het zou evenwel verkeerd zijn onze 
bedrijfsleiders als de zondebokken te brand
merken. Het is hen ook niet altijd gemakkelijk 
gemaakt De in de loop der jaren gerechtvaar
digde sociale verworvenheden wegen zwaar 
op onze bedrijven nu hun draagkracht ver
smald Is. Dit alles samen met de ekonomische 
krisis heeft voor gevolg dat bedrijven In 
moeilijkheden geraken, dat bedrijfssluitingen 
onvermijdelijk worden en dat arbeidsplaatsen 
verdwijnen. 

In onze gekorrigeerde marktekonomie is het 
de taak van de overheid om de ekonomie bij te 
sturen. Hiermee Is niet bedoeld dat haar taak 
zich uitstrekt tot een blijvende en institutione
le Inmenging In het bedrijfsleven. Naast het 
scheppen van een bedrijfsvriendelijk klimaat 
blijkt nu noodzakelijk dat zij maatregelen treft 
om de ekonomie te ondersteunen teneinde 

ons welvaartpeil veilig te stellen. 
Het voeren van een preventief beleid waar
door kan vermeden worden dat nog meer 
arbeidsplaatsen verioren zouden gaan, is dus 
geen overbodige inmenging maar een bittere 
noodzaak Dit preventief beleid dient evenwel 
gevoerd te worden met grote omzichtigheid. 
Het mag -niet uitgroeien tot een repressief 
apparaat waarvoor onze bedrijfsleiders be
ducht zouden moeten zijn. Advies en begelei
ding als een helpende hand naar de bedrijfs
leiding die overvoldoende verantwoordelijks
zin beschikt om de kontinuiteit van hun bedrijf 
te willen veilig stellen. 
Bovendien moet het preventief beleid ge
voerd worden met de grootst mogelijke dis-
kretie om de kredietwaardigheid van onze 
bedrijven niet aan te tasten. Niets is meer 
moorddadig dan het verspreiden van geruch
ten over eventuele moeilijkheden. Door ge
brek aan diskretie kan een bedrijf zo In faling 
gepraat worden. De Vlaamse regering draagt 
bij de keuze van de leden voor de kommissie 
een grote verantwoordelijkheid. 
Daarom moeten de leden gekozen worden uit 
hoogwaardig gekwalificeerde, vakbekwame 
personen. Zij moeten onafhankelijk zijn en 
mogen geen funkties vervullen die onverenig
baar zijn met hun mandaat In de kommissie. 
Zij moeten over de nodige objektivlteitszin 
beschikken oni hun taak te vervullen. Niet In 
het minst moet de werking van de kommissie 
gekenmerkt zijn door efficiëntie en snelheid 
bij de behandeling van de dossiers. Een 
zoveelste bureaukratische bedoening die uit
eindelijk haar doel voorbij schiet kan gemist 
worden als kiespijn. Misschien is dit allemaal 
wat veel gevraagd. Misschien is het naïef te 
hopen dat een overheidsinitiatief daadwerke
lijk resultaten kan afwerpen. Toch rest er nog 
een greintje hoop dat het anders kan, dat 
daadwerkelijk hulp kan geboden worden aan 
deze bedrijven, vóór het te laat Is. 

Nina Mees, 
Advizeur van de Gemeenschapsminister 

van Financiën en Begroting. 
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Wetstraat m 
Twee weken na de Kamer heeft nu ook de Se
naat definitief afgehaakt Het Parlement en de 
Vlaamse Raad zijn met reces. 
Op de keper beschouwd hebben de vele 
kommentatoren gelijk die deze twee laatste 
Senaatsweken als een vrij zielige bedoening 
omschreven. Oorzaak daarvan is vooral dat 
de senatoren „met het mes op de keel' 
gedwongen werden om alle initiatieven goed 
te keuren. Zonder de minste wijziging. Hun 
kollega's-kamerleden waren immers reeds 
zonnewaarts. En van terugroepen kon volgens 
voorzitter Defraigne geen sprake zijn. De 
kleinste amendering zou dus meteen mee
brengen dat de regering het bij voorbeeld 
zonder volmachten zou moeten stellen tot bij 
de start van het nieuw parlementair jaar. Of 
dat de verlenging van de schoolplicht met een 
jaartje uitgesteld moest worden-
Al deze beschouwingen hebben de VU-fraktie 
niet belet om de talrijke debatten degelijk en 
vinnig aan te gaan. Haar inbreng was op alle 
vlakken zowel kwalitatief als kwantitatief van 
de bovenste plank. Spijtig dat In ons parle
mentair bestel de meerderheid-minderheids
verhouding tot in een buitenissige mate elke 
stemming tekent Het maakt het oppositie-
werk des te slopender, des te frustrerender. 
Des te uitdagender! 

Het staal: van kwaad tot erger 
Oswald Van Ooteghem heeft zich de jongste weken opgeworpen als evenknie 
van Gandois. Het staaidossier en al wat daarbij te pas komt, de regionalizering 
van de vijf nationale sektoren: het is zowat zijn lievelingskost geworden. 
Helemaal opmerkelijk is dat niet Is hij niet afkomstig uit een stad waar twee 
van die vijf sektoren gevestigd zijn? Gent is immers de Vlaamse textielstad bij 
uitstek De krisis in deze nijverheid werd er hard aangevoeld. Heel wat Gentse 
bedrijven met ronkende Franse namen gingen teloor. Tienduizenden arbeiders 
werden naar het stempellokaal verwezen. Bovendien is Gent ook een Vlaamse 
staalstad. 

Midden in de textielkrisis werd in de 
Gentse kanaalzone een staalbedrijf 
Ingeplant De solidariteit uit het zuiden 
stond toen op een zeer laag pitje. Meer 
zelfs, aldus Oswald Van Ooteghem, 
„met alle mogelijke drukkingsmidde-
len heeft een Waalse lobby getracht 
de oprichting van Sidmar te verhin
deren". 
Die reaktie tartte elke ekonomische 
wetmatigheid. Voor Insiders was het In 
de jaren vijftig reeds duidelijk dat 
alleen staalbedrijven aan zee gelegen 
nog een toekomst hadden. De schaal
vergroting van de schepen en de 
daling van de prijs van het maritiem 
transport werkten dat in de hand. 
Arbed had deze evolutie doorzien en 
vestigde Sidmar langs het kanaal 
Gent-Terneuzen. Andere voortjeelden 
zijn Usinor In Duinkerke, Hoogovens in 
IJmulden en het gigantische Nippon 
Steel. 

Volgens de VU-senator stamt de grote 
Waalse vergissing uit deze periode: 
Politieke beslissingen werden geno
men die bedrijfsekonomisch gewoon 
nonsens waren. Staalfabrieken en 

walserijen werden op 20 kilometer 
van elkaar gebouwd, dure en specia
le spoorwagens moesten aange
schaft worden. Kortom: terwijl de 
overkapaciteit steeds toenam en de 
Europese Gemeenschap kwota in
voerde om de markt te regelen, von
den Luik en Charleroi er niets beters 
op dan in beide bekkens miljarden en 
miljarden te investeren'. 
In plaats van een ernstig gewetenson
derzoek te doen, gaven de Waalse 
staalbronnen en vakbonden de schuld 

van alle ellende aan Sidmar. Dat resul
teerde In het eerste staalakkoord, on
der de regering Tindemans I. Aan 
Sidmar werd een investeringsstop op
gelegd, een beperking van de produk-
tle en van de afzet Het was een echte 
aanslag op de levensvatbaarheid en 
het bestaan zelf van Sidmar. 
Een jaar later, in november 1978 tij
dens de overgangsregering van Van 
den Boeynants werd met Inbreng van 
de VU een nieuw staalakkoord afge
sloten. Het ging om een eenmalig 
saneringplan voor het Waalse staal, 
dat bovendien gekoppeld werd aan 
het textielplan en waardoor de investe
ringsstop voor Sidmar werd opgehe
ven. 
Nadien ging het snel. Studies en plan
nen volgden mekaar In zeer hoog 
tempo op. Slechts één vermelding: het 
plan Mc-Kinsey, dat een fuzie van Luik 
en Charieroi als slechte opk>ssinq van 

^ Bovendien benadeelt de centrale regering Vlaanderen op 
het vlak van de spitstechnologie bij de overheidsbestellingen. 
Van de militaire kompensaties in de periode 1977-1981 ten 
belope van 76 miljard ging er 31 th. naar Vlaanderen, 55,5 th. 
naar Wallonië en 13,5 th. naar Brussel In absolute cijfers uitge
drukt kreeg Vlaanderen 23,6 miljard, terwijl alleen reeds de 
provincie Luik 31,8 miljard ontvingT 

Michel Capoen 

Senaat 

Tussen staal 
en onderwijs 
De Senaat startte de laatste week met 
het wetsvoorstel van Paul Peeters: In 
de verkoopprijs moeten zowel de 
BTW als andere mogelijke taksen ver
rekend zijn. Eenparig werd het voor
stel goedgekeurd. 
Kwamen dan nog twee belangrijke 
begrotingen. Vooreerst deze van Eko
nomische Zaken, waarbij de VU-frak-
tle niet minder dan vijf sprekers afvaar
digde. Michel Capoen, Bob Maes, 
Nelly Maes, Firmin Debusseré en 
Oswald Van Ooteghem. Uiteraard gin
gen zij allen In meerdere of mindere 
mate op het staaidossier In. Maar 
daarnaast werden heel wat andere 

temata aangeraakt: het nieuw Indus
trieel beleid, de F16-aankoop, het 
energiebeleid, de konkun-entiepositie 
van de ondernemingen, de kleine on
dernemingen, enzomeer. 
Bij de onderwijsbegroting beet Nelly 
Maès de spits af. In een indrukwek
kend, hoogstaand en alomvattend be
toog ontleedde zij de begroting maar 
ging tegelijkertijd In op de uitdaging 
waarvoor het onderwijs staat: „Wij 
hopen dat de diskussie over onderwijs 
In deze krisistijd tot een kwaliteitsver
betering zal lelden en dat de verschra
ling van de middelen de nodige kreatl-
vltelt zal opwekken om nieuwe wegen 
op te gaan." Haar kollega's Walter 
Luyten en Rik Vandekerckhove be
handelden nadien de Internaten, het 
geschledenisonderricht en de universi
taire opleiding. 

Melden we tot slot dat de oprichting 
van een nationale dienst voor leerlin
genvervoer werd goedgekeurd, als
ook een aantal andere wetsontwerpen 
die kortelings ruimer aandacht zullen 
krijgen omdat de centrale bevoegd
heid ervan meer dan diskutabel Is. 

P-Sprokkels 
Of wat dacht u? 
• Op de ministeriële kabinetten vol
brengen momenteel 56 miliciens hun 
legerdienst (sic). Al even nieuwsgierig 
naar de opsplitsing per gemeenschap 
vernam Oswald Van Ooteghem dat 
het gaat om 34 Franstallgen en 22 
Nederiandstallgen. Of wat dacht \j? 

• In zijn eerste schriftelijke vraag 
peilde Johan De Mol naar het waarom 
van de staatsbegrafenis voor prins 
Karel, de kostprijs daarvan, enzomeer. 
Antwoord van voorzitter Defraigne: 
„Vragen In verband met het Koninklijk 
Huls zijn onontvankelijk." Aan de 
Kroon mag nog niet geraakt worden.„ 

• Sedert de indienstneming van de 
F-16 vonden vijf ongevallen plaats, 
waarbij zes vliegtuigen verloren gln-

de hand wees. Onder druk van een 
Waals monsterverbond tussen pa
troons, vakbonden en partijen werd 
echter precies het tegenovergesteWe 
gedaan. Het eerste gevolg daarvan 
was, aldus Van Ooteghem, dat In 1979 
de NMKN 93 miljard aan de nijverheid 
leende, waarvan 44,5 miljard onmiddel
lijk naar de staalindustrie ging. De 
andere bedrijven konden slechts drup
pelsgewijs lenen. Het geld werd krap 
en duur. 
Van het textielplan kwam ondertussen 
weinig in huis. In oktober 1981 was nog 
geen cent uitbetaald. Nochtans waren 
op dat ogenblik In de textielsektor 
reeds 100.000 werkplaatsen verioren 
gegaan. Misschien omdat het hier in 
hoofdzaak om een Vlaamse aangele
genheid gaat? 

De bekendmaking van het rapport-
Gandois nam de laatste twijfel weg 
over het rampzalige management bij 
Cockerill-Sambre. De auteur zelf heeft 
zijn twijfels over de haalbaarheid van 
een nieuw industrieel schema Terecht 
want de vestigingsplaats, de patroons, 
de vakbondsleiders, de ekonomische 
krisis-. dat alles blijft Identiek. Het even
tuele wonder kost bovendien 107 mil
jard aan de belastingbetaler. 
De verklaring van de regering over de 
nattonale sektoren leert weinig. Eerder 
een „leder zijn Waarhekl", nnet zo
vele meningen als betrokken partijen. 
„Gevreesd moet worden,' aldus 
Van Ooteghem, „dat de regering bij 
volmacht een beslissing zal treffen 
die de Vlamingen hun laatste finan
ciële reserves zal kosten en waar
voor onze kinderen en kleinkinderen 
tot na het jaar 2000 zullen betalen T 

gen: Buzet Vielsalm, Doumoy, Roche-
fort en Honseum. Verder werd aan 
Nelly Maes medegedeeld dat daarbij 
twee piloten om het leven kwamen en 
dat de kostprijs van de F-16 om en bij 
6,091 miljoen dollar (waarde 1975) be
draagt 

• De informatie van Jef Valkeniers 
was juist: In de loop van 1982 werden 
95 Franstalige koöperanten en 45 Ne-
deriandstallge aangeworven. Waar 
mogelijk zou daaraan verholpen wor
den, aldus de staatssekretaris, „maar 
er zijn nu eenmaal meer Franstalige 
kandidaten die zich bij de officiële 
Belgische samenwerking aanmelden." 

• Het voorstel van dekreet van Vic 
Anciaux om Brussel uit te roepen tot 
hoofdstad van de Vlaamse Gemeen
schap, is aan een lange lijdensweg toe. 
Volgens de Raad van State zou het 
voorstel de bevoegdheid van de 
Vlaamse Raad overstijgen, zodat het 
overgemaakt werd aan het Overiegko-
mltee van centrale regering en ge
westregeringen. 

Veelzijdig 
Steeds weer hebben we het uitge
steld. Nelly Maes in deze kolom. 
Geen wonder eigenlijk. Steeds 
hadden we een alibi: volgende 
week dan maar. Want zelden zijn 
de weken, dat Nelly het spreekge
stoelte niet bestijgt 
Met Nelly Maes tippen we waar
schijnlijk op een van de meest 
veelzijdige verkozenen. Thuis in 
elk detail van ingewikkelde eko
nomische dossiers. Als niet velen 
betrokken bij elke ecologische 
aangelegenheid. Woordvoerdster 
nummer één van haar eigen 
Waasland. Specialist inzake on
derwijs. En tot in de diepste ziele
roerselen verknocht aan buiten
lands beleid, vooral ontwikke
lingssamenwerking. 
Die alomvattende, diepgaande 

dossierkennis van Nelly Maes 
kwam de jongste weken prachtig 
tot uiting. 
Niet één interpellatie die ze uit de 
weg ging. Gaande van Kraainem 
over de scheepswerven naar de 
bodemverontreiniging. 
Niet één debat dat ze miste. Van 
volmachten naar openbare wer
ken. Van ontwikkelingssamen
werking naar verlenging van de 
leerplicht en leerlingenvervoer. 
Van ekonomische zaken naar on
derwijs. 

t'ls eigenlijk allemaal te veel om 
op te sommen, de aktiviteit die 
Nelly Maes ontplooit Bovendien 
van een zeldzaam hoog niveau. 
En vinnig „tot op het randje'. 
Althans in deze plechtige Hoge 
Vergadering die de Senaat dan 
toch is. Dat ondervinden alle mi
nisters die met haar gekonfron-
teerd worden. Vraag maar aan 
Nothomb, of Eyskens, of Hansen-
ne. 
Iemand als Coens maakte het 
zich vorige week gemakkelijker. 
Hij applaudisseerde zowaar voor 
Nelly's tussenkomst bij onder
wijs. Maar dat was dan ook een 
enig mooi staaltje van ontleding 
en toekomstvisie. Voorwaar een 
verplichte lestekst voor alle 
nieuwkomers-verkozenen. 
Lof voor het beleid waar het past 
Keihard kritisch waar het mank 
loopt Direkt op het juiste toeren
tal, met de juiste tonaliteit „De 
minister moet een gelukkig man 
zijn, want hij houdt zich vooral 
met mensen bezig en minder met 
ekonomische belangen'. „Onder
wijs is iets om van te houden'. 
Eigenlijk zouden we de ganse 
tussenkomst moeten afdrukken. 
Voor leertingen, onderwijzers, 
ambtenaren,- een hart onder de 
riem. 

„Wij hopen dat de diskussie over 
onderwijs in deze harde krisistijd 
tot een verbetering van de kwali
teit zal leiden en dat de verschra
ling van de middelen de nodige 
kreativiteit zal opwekken om 
nieuwe wegen op te gaan'. 
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Vandemeulebroucke 
wil vertrouwensmotie 

in Europarlement 
STRAATSBURG — De Europese top te Stuttgart was al door alle po
litieke kommentatoren afgedaan als een maat voor niets, als „de berg 
die een muis baart" wanneer ook de Europese parlementsleden hun 
zeg eens mochten doen over deze zaak. Gewoonlijk wordt de 
verklaring van de voorzitter van de Raad gedaan tijdens de zitting die 
volgt op de top, of ti jdens de laatste maand van het voorzitterschap. 
Voor de Duitsers werd er echter een speciale zitting georganizeerd, 
opdat KOHL zelf zijn zaak kon komen uitleggen en dit niet moest la
ten doen door de volgende voorzitter, de Griekse premier PAPAN-
DREOU. Het hele Parlement met aanhang werd dan voor anderhalve 
dag naar Straatsburg geroepen om er een nietszeggende verklaring 
van KOHL te mogen aanhoren. 

wr Onze wereld 

INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 

EUROPESE COMMISSIE 

Allea,wat kan verteld worden van 
de top van Stuttgart laat zich 
resumeren in een opsomming varv 
wat er niet werd beslist Saaie 
bedoening, vooral omdat het met 
de eerste keer is dat de Europese 
gemeenschap in immobilisme blijft 
steken, wat wil zeggen achteruit
gang, want de rest blijft niet stil
staan, zoals bijvoorbeeld het aan
tal werklozen 
Het Europese Parlement „betreurt 
dan ook, in een unaniem aangeno
men resolutie dat alle problemen 
verlegd werden naar de top in 
Athene" Hoewel de kntiek op het 
hele gebeuren vnj unaniem was, 
bleef het Parlement eerder voor
komend in zijn reakties Knsten-
demokraten en liberalen feliciteer
den het Duitse voorzitterschap 
zelfs Van de CDU kunnen we dat 
nog verstaan het was al zo lang 
geleden dat deze partij een kanse
lier mocht afleveren zodat ze met 
hun roes van blijdschap geen weg 
konden En de liberalen zijn zowat 
overal in Europa een (middelgro
te) partij die zeer handig een groot 
broertje weten aan de haak te 
slaan om mee in de regenngsboot 
te stappen Eerst zien van waar de 
wind komt en dan een standpunt 
innemen Dat rendeert blijkbaar 

Waar blijven de 
zogenaamde grote 
Europeanen? 
De Duitsers hebben net zoals wij 
ook iemand „met wie het anders 
zal worden" In zijn tussenkomst 
hennnerde Jaak Vandemeule
broucke aan „de geur van over
moed waarmee het Duits voorzit
terschap van start ging Wij hoor
den hier immers in januari een 
waslijst van Europese prionteiten 
die zouden opgelost worden Het 
Gnekse voorzitterschap kan ons 
nu reeds verzekeren dat het er 
moeilijker slechter van af zal bren
gen dan zijn Duitse kollega's" 
GENSCHER had in januan inder
daad ongelofelijk veel beloofd 
heronentenng van het regionaal 
fonds, maatregelen tegen de 
werkloosheid, een uniforme ver
kiezingsprocedure bij de eurover
kiezingen van 1984 „Het enige 
wat bekomen werd is dat de Bnt-
se premier Thatcher met 750 mil
joen Europese RekenEenheden 
naar haar eiland terug kon Al de 
rest IS drijfzand geen akkoord 
over de noodzakelijke verhoging 
van de financiële middelen, ver
schuiving dus van de Spaans-
Portugese toetreding, geen nieu
we landbouwpolitiek en dus ook 
het onappetijtelijke zicht op de 
bodem van de schatkist De kroon 
op het werk was dan de verklanng 
over de politieke unie (Genscher-
Colombo-plan) die helemaal werd 

uitgebeend en impliciet het veto
recht blijft erkennen" 

...Hou me tegen 
In de hoop allicht dat iemand het 

ging doen Kommissievoorzitter 
THORN had met ontslag gedreigd 
mocht er geen oplossing komen 
Nu zei hij dat de Ministerraad nog 
nooit voor zoveel problemen tege
lijk had gestaan, problemen die 
bovendien in een heel korte peno-
de opgelost moesten worden 
Vandemeulebroucke: „Maar dat 
IS toch de kapitale verantwoorde
lijkheid van de Raad zelf, die be
stendig kapsijsde van niet-beslis-
sing naar niet-beslissing Na Ko
penhagen, na Brussel, komt nu 
ook Stuttgart als maat voor niets" 
Vandemeulebroucke viel ook de 
Kommissie aan die .slechts op het 
laatste nippertje met een nota 
over nieuwe landbouwonentaties 
aankwam en die dan nog biezon-
der vaag bleef wat betekent een 
voorzichtige pnjzenpolitiek? Zi|n 
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MINISTERRAAD 

EUROPEES PARLEMENT 

De Europese Kommissie is zowat de regering van de Europese Gemeenschappen. De veertien 
kommissarissen worden voor vier jaar door de regeringen van de lidstaten aangesteld (voor Belgié is dat 
PSC'er Davignon). De ministerraad oefent de eigenlijke wetgevende macht uit Het voorzitterschap ervan 
wordt bij beurtrol toegewezen aan de regeringen van elk der lidstaten en dit voor een periode van zes 
maanden. De ministerraad neemt dus de grote beslissingen. De knoop is hierbij dat elke lidstaat steeds 
zijn vetorecht kan inroepen wanneer hij oordeelt dat een vitaal belang wordt aangetast Het Europese Par
lement wordt voor een periode van vijfjaar rechtstreeks verkozen. Het advizeert Kommissie en Raad en 
heeft slechts het laatste woord over één zesde van de Europese begroting. 

dit produktiedrempels of gediffe
rentieerde prijzen 7 Welke zijn de 
noodzakelijke maatregelen om de 
Monetaire Compenserende Be
dragen (MCB's) uit te schakelen"? 

In plaats van met ontslag te drei
gen, had de Commissie er beter 
aan gedaan even in de spiegel te 
kijken Trouwens, waarom heeft 
de Commissie in Stuttgart haar 
dreiging met ontslag niet waar 
gemaakt? Dat ware politiek veel 
effektiever geweest dan het debi
teren van een zoveelste retonsch 
klaaglied door voorzitter THORN" 

Voor Vandemeulebroucke ver
dient de top in Stuttgart met eens 
een voetnoot in een schoolboek 
over Europese integratie „Want 
alle problemen blijven wat ze 
reeds lang waren Daarom heeft 
dit debat slechts reële politieke 
betekenis, als dit Parlement stelt 
dat het zich met langer voor de 
gek laat houden en als wijzelf 
bereid zijn om in december terzelf-
dertijd de Commissie naar huis te 
sturen en de begroting weg te 
stemmen" 
We zullen moeten wachten tot zes 
december, tot de top in Athene, 

dat rs op Sinterklaas We zouden 
er wel in willen blijven geloven, 
maar we denken toch dat het 
meer resultaat zal hebben wan
neer we zelf voor de geschenken 
zorgen Wat Commissie en Parle
ment in hun brief aan Sinterklaas 
zeker zullen kunnen schrijven is 
dat ze zeer braaf geweest zijn Wij 
hebben echter geleerd tegen de 
schenen te stampen om iets te 
bekomen Ook in de Europese 
politiek worden er geen geschen
ken uitgedeeld 

Herman VERHEIRSTRAETEN 

Regering zuinig met rood potlood 
(jeeveedee) — Op de valreep — vlak vóór de Nederlandse ministers, 
zij het bij toerbeurt, hun vakantiekoffers gingen pakken — is in Den 
Haag nog gauw een „schuifje" opgevoerd van het stuk dat de titel „'t 
Rode potlood" zou kunnen dragen. Daarmee is niet bedoeld het 
schrijfgerief dat men op verkiezingsdagen in het stemhokje aantreft 
Het gaat ditmaal eerder om het potlood waarmee de schoolmeesters 
vroeger een rode kras trokken door een ieeriingen-werkstuk dat om 
een of andere reden van geen waarde was, niet meer meetelde. 

Op aandnngen vooral van de libe
ralen die altijd een fijne neus heb
ben voor beknottingen waarvan 
de brave burgers het slachtoffer 
zijn, besloot het kabinet-Lubbers 
namelijk kort na zijn aantreden om 
een procedure te beginnen die 
moest leiden tot afschaffing van 
hinderlijke, dure en vooral tijdro
vende overheidsregelingen Het 
rode wegstreep-potlood moest 
maar eens ter hand worden geno
men 
Dne kommissies togen aan het 
werk, bekeken allerlei wetten en 
voorschnften, en dienden ten slot
te een lijst in van liefst tachtig 
onderwerpen die geschrapt zou
den kunnen worden omdat ze — 
naar het oordeel van die kommis
sies — meer hinder veroorzaken 
dan in enigerlei vorm profijt aan
brengen Dat was het eerste 
„schuifje" van het rode-potlood-

spel Nü dan, in de hoogzomer, 
volgde het tweede bednjf de be
kendmaking door de regenng van 
wat er aan „beknottende" regels 
zal gaan verdwijnen Zeggen we 
maar meteen dat het een anti
climax IS geworden, en voegen we 
er aan toe dat dit bepaald met te 
betreuren is Slechts een handje
vol wetten of wetsontwerpen ko
men volgens de regenng in aan
merking voor zogenaamde dere
gulering. Daarbij is bij voorbeeld 
de uitverkopen-wet een wet die 
toch al aan de lopende band en in 
het gehele land met nageleefd 
wordt Of de wet op de vermo-
gensaanwasdeling waarover al 
zo'n vijftien jaren wordt gediskus-
sieerd en gezeurd zonder dat men 
er een stap mee verder is geko
men 

Feitelijk zijn er maar twee enigs
zins omstreden punten door de 

regenng uit de lijst van tachtig 
overgenomen Het ene betreft de 
regels voor milieubescherming, 
waarvan de aktiegroepen vrezen 
dat de normen verlaagd zullen 
worden nu de betreffende minis
ter, de liberaal Winsemius, het 
rode potlood heeft gebruikt om de 
milieuwetgeving te vereenvoudi
gen Een gepaste vrees, maar de 
minister heeft meteen laten weten 
dat het hem er alleen om te doen 
was een aantal misverstanden uit 
de weg te ruimen Hij voegde er 
aan toe dat de (redelijk strenge) 
Nederlandse milieuvoorschnften 
van kracht zullen blijven en dat 
men met zal overschakelen op de 
Europese milieu-richtlijnen „omdat 
die voor Nederland met voldoen
de zijn" Met deze uitspraak zullen, 
zo lijkt het de talrijke voorvech
ters van een zuiver milieu het wel 
eens zijn 

Een tweede punt dat wel enige on
rust verwekt is de ontslagrege
ling van werknemers Tot nu toe 
mag een patroon een werknemer 
slechts ontslaan als de direkteur 
van het gewestelijk arbeidsbureau 
daar toestemming voor geeft 
Daar gaat in de praktijk een peno-
de overheen die tot vijf maanden 
kan duren De regenng wil nu die 
termijn terugbrengen tot éen 
maand, wat in bepaalde gevallen 
zeer nadelig zou kunnen zijn voor 
een werknemer die voor ontslag 
wordt voorgedragen Vice-eerste 
minister Van Aardenne (libJ zei 
echter bij de bekendmaking van 

de deregulenngsmaatregelen dat 
het met de bedoeling is dat aan die 
ene maand stnkt de hand wordt 
gehouden Slechts wanneer het 
van belang is voor het voortbe
staan van een bednjf zal het ar
beidsbureau binnen een maand 
over een voorgesteld ontslag 
moeten beslissen 

Overziet men het geheel dan is 
het nogal duidelijk dat „'t Rode 
potlood" geen Nederlands drama 
IS geworden Kennelijk heeft de 
regering beseft dat een zware 
deregulenng gemakkelijk zou kun
nen leiden tot ontregeling, en dat 
IS iets waar de samenleving, on
danks de vele bureaukratische re
gels, geen prijs op stelt Nu slechts 
een enkele regel werd geschrapt 
of liever „vergemakkelijkt", kan 
men zeggen dat de kristen-demo-
kratische fraktieleider in de Twee
de Kamer, Bert de Vries, eerder 
zijn zin heeft gekregen dan de 
eerste minister, de oud-zakenman 
Lubbers Deze laatste had eens 
gezegd dat voor het bedrijfsleven 
zoiets geldt als voor een man die 
op zondagmiddag besluit een 
eindje te gaan fietsen „Als die man 
zich eerst twaalf dingen moet af
vragen voor hij op de fiets kan 
stappen, is de kans groot dat er 
van het tochtje mets terechtkomt" 
aldus Lubbers Waarop De Vries 
reageerde „Maar fietsers moeten 
wel rechts blijven rijden en mogen 
met een rood stoplicht passeren, 
want dank zij die regels kunnen ze 
veilig van een tochtje thuiskomen" 

14 JULI 1983 



Onze wereld 

Land in last 

m 
Bevolkingsexplosie 
drukt op toekomst 
van Brazilië 
„Brazilië is het land van de toekomst en zal dat wel altijd blijven", zo luidt een 
bittere boutade die de jongste jaren in Brazilië opgeld deed. En inderdaad is 
het veelgeprezen Braziliaanse „ekonomische wonder' aan het ineenstuiken 
onder een verpletterende buitenlandse schuldenlast en een inflatie van boven 
de 100 th. Van dat „ekonomisch wonder' heeft een groot deel van de bevolking 
trouwens weinig of niet geprofiteerd en daarom dreigt nu in Brazilië een 
explosie van arbeidsonrust omdat de regering, ten einde haar schulden en de 
inflatie terug te dringen, de al weinig uitgebreide sociale uitkeringen verder wil 
afbouwen en de lonen van de industrie-arbeiders in reële waarde wil 
verminderen door het indexeringssysteem te wijzigen. 

De Braziliaanse probiennen worden 
nog verergerd door een tvi/eede explo
sie die het land bedreigt: die van de be
volkingstoename. Daar spreken de cij
fers voor zichzelf, in 1950 had Brazilië 
54 miljoen inw/oners, in 1970 waren het 
er 93 miljoen, vandaag de dag 120 
miljoen... Volgens heel wat Braziliaanse 
beleidsmensen overschrijdt die bevol-
kingsaangroei in grote mate de ekono-
mpsche mogelijkheden van het land. 
Als er niets gebeurt om die groei te 
vertragen zal Brazilië in het jaar twee
duizend moeten instaan voor het on
derhoud van tweehonderd miljoen in
woners terv/ijl het land niet in staat is 
die op te vangen 

„Vandaag worden de „have nots" van 
morgen geboren", zo waarschuwde 
onlangs het in grote oplage verspreide 
weekblad „Manchette". Als Brazilië nu 
zijn 120 miljoen inwoners niet kan 
voeden, hoe zal het binnen minder dan 
twintig jaar 200 miljoen burgers kun
nen opvangen?, zo vroeg het blad. 

Het probleem is des te scherper daar 
een groot deel van de kinderen gebo
ren worden en zullen worden in de 
grote stadsagglomeraties die nu al 
overbevolkt zijn, waar de kollektieve 
voorzieningen (water, elektriciteit rio
lering enzJ in de voorsteden en slop
penwijken de bevolkingsaangroei ab
soluut niet hebt>en bijgehouden, waar 
de werkloosheid nu al een enorm 
probleem is. De straten van Recife, 
hoofdstad van de noordoostelijke 
deelstaat Pemambuco, lopen vol bede
laars, mede ten gevolge van de diepe 
misère op het omliggerKle platteland. 
De zware ekonomische krisis doet ook 
steeds meer bedelaars in Rk) de Janei
ro verschijnen 
Bovendien zijn het de armste streken 
waar relatief het grootste aantal kinde
ren worden geboren. Daar staat Brazi
lië voor het schier onoplosbare pro
bleem dat zowat alle ontwikkelingslan
den kennen: om de welvaart van het 
land te vergroten is geboortenkontrole 

nodig, maar telkens weer stelt men 
vast dat geboortekontrole slechts in
gang vindt bij het meest welstellende 
deel van de t}evolking, dus dat ze pas 
op een verhoging van de welvaart 
volgt Daarvoor worden vele redenen 
aangegeven: de drang de oude dag te 
verzekeren door het hebben van zo
veel mogelijk kinderen opdat er ten 
minste enkele zouden overleven om 
later voor hun ouders te zorgen, vast
houden aan traditie, gebrek aan ont
wikkeling en aan toegang tot moderne 
metodes voor geboortekontrole, in
vloed van de godsdienst al die fakto-
ren maken dat het moeilijk is geboor
tenkontrole ingang te doen vinden bij 
het gros van de t}evolking. 
De Braziliaanse regering pakt het pro
bleem van geboortenkontrole trou
wens erg voorzichtig aan omdat ze 

schnk heeft de katolieke kerk tegen 
zich in het harnas te jagen De tsetrek-
kingen tussen het militaire bewind en 
de kerk zijn reeds gespannen inzake 
de sociaal-ekonomische politiek van 
het regime en de militairen willen er 
geen nieuwe twistappel bij. 

De Nationale Bisschoppenkonferentie 
van Brazilië (CNBB) heeft trouwens al 
gewaarschuwd zodra de eerste Brazi
liaanse leiders uiting gaven aan hun 
t}ezorgdheid over de demografische 
explosie van Brazilië. De katolieke 
kerk, zo onderstreepte de sekretans-
generaal van de CNBB, dom Luciano 
Mendes, is gekant tegen elke vorm 
van gezinsplanning, die niet op natuur
lijke metodes berust Maar gezien de 
algemene staat van ontwikkeling van 
de Braziliaanse bevolking, de heersen-

Fietsen rond „Honger in de Wereld"... 
„Dagelijks sterven op deze we
reldbol 41.000 nnensen van de 
honger," zo klaagt de Leuvens-
Amerikaanse Marle-Thérèse Thi-
rlon (37 p het aan. 
Met Mark, haar jongste zoon, stak 
ze de Atlantische Oceaan over om 
In veertien dagen van Amsterdam 
naar Geneve te fietsen. In deze 
Zwitserse stad houdt de Ekonomi
sche en Sociale Raad van de 
Verenigde Naties haar jaarverga
dering. 

Marie-Thérèse, verengelst tot Ter
ry, week voor vijftien jaar uit naar 
de VSA-Florida en is de duivel-
doet-al om met haar perfekte ta
lenkennis elkeen te helpen en de 
goede „weg" te vinden voor haar 
vredesinitiatief, dat georganizeerd 
wordt door „International Hunger 
Network". 

Langs de Leuvense bekendheid 
om kwam zijn bij Kamerlid Willy 
Kuijpers terecht die in de Kamer 

mede het Voorstel van Wet tot op
richting van een overlevingsfonds 
had ondertekend. Intussen is dit 
voorstel goedgekeurd in de Se
naat Zo zal elk jaar zowat tien mil
jard geput worden uit de op
brengst van kansspelen, de ver
koop van luxe-produkten, enz... om 
de ergste hongersnood in de we
reld te lenigen. 

De hele Amerikaanse karavaan 
werd te Leuven door het stadsbe
stuur ontvangen en overnachtte 

te Herent om vandaar op 11 juli — 
met de nodige informatie — naar 
Brussel te fietsen, waar ze samen 
met Kamerleden Willy Kuijpers, 
Jean-Louis Thijs en Jean-Luk Fa-
bre in het Kongressenpaleis een 
perskonferentie gaven. Intussen 
verzamelden de Amerikanen in de 
stad vlijtig handtekeningen onder 
hun hongerpetitie, waarmee ze in 
Geneve willen toekomen. 

Begeleid door twee Brusselse 
zwaantjes trokken ze rond de 
middag, na de 11 juli-vierende Gro
te Markt meegemaakt te hebben, 
naar 't Zuiden op, naar Bergen, 
hun volgende halte. 

Aan Terry en al de jonge Amerika
nen die met haar trekken: danke 
voor de getuigenis! 

Een deel van de International 
Hunger Network-fietsers, samen 
met Willy Kuijpers, voor hun ak-

tie in de stad. 

de zeden, de „machismo"-sfeer tje-
staat er zeer weinig kans dat die 
„natuuriijke metoden" ook maar enig 
sukses kunnen kennen. 

Generaal Danilo Ventunni, sekretaris-
generaal van de Nattonale Veiligheids
raad en één van de vertrouwensmen-
sen van president Figueiredo, liet daar
op onmiddellijk weten dat de regering 
niet van zins was geboortenkontrole 
verplichtend te maken. Volgens de 
generaal was de regenng er op uit om 
de motie van „verantwoord ouder
schap" ingang te doen vinden. De 
regering schijnt er dus op uit de bevol
king aan te zetten om zelf een gezins
planning te doen. De stafchef van het 
Braziliaanse leger, generaal WaWyr 
Vasconcellos, zei trouwens dat de 
kerk de regenng daarbij kon helpen 
door haar informatiewerk. 

Tegelijkertijd kjekritizeerde de gene
raal achter diegenen die zich geen 
zorgen maken om de snelle bevol
kingsaangroei met het argument dat 
Brazilië, nnet zijn oppervlakte van 
8,5 miljoen vierkante kikimeter, plaats 
genoeg heeft Een zware vergissing, 
aldus de generaal, want 60 th. van ons 
grondgebied bestaat uit het Amazone
gebied en dat kan onze problemen niet 
oplossen. Zeker de helft van het Ama
zone-woud is volgens experten onbe
woonbaar en dus niet geschikt om 
gekolonializeerd te worden. Een on
doordachte ontginning van dit woud, 
die zou gepaard gaan met het vellen 
van grote stukken bos, zou volgens ex
perts trouwens tot een ware milieu
ramp kunnen leiden. 

Het is geen wonder dat vooral de 
generaals zk:h als eersten zorgen gin
gen maken over de enorme l)evol-
kingstoename in Brazilië. In het leger, 
zo zei generaal Venturini, moeten 
steeds meer dienstplichtigen worden 
afgekeurd wegens lichamelijke en 
geestelijke gebreken die In grote mate 
toe te schrijven zijn aan ondervoeding 
vanaf de eerste levensjaren: een kroni-
sche kwaal in ontwikkelingslanden die 
te veel monden nnoeten voeden. 

H. OOSTERHUYS 

7de Europese Volkshogeschoolreis 

Vlaanderen - Zuid-Tirool 
De „karavaan" liep met 70 inschrijvingen meer dan vol! Het hoge Martell-dal 
wenkt ons van 16 tot 29 augustus 1983. Dank aan Erik en Lily Beeckman-Homix, 
Walter Luyten en zovelen die ons hielpen bij deze tweede Tirool-verbroedering! 
Allen die onze vportDereidingsnamiddag willen meemaken, zijn hartelijk welkom 
op zaterdagnamiddag 23 juli tussen 14 en 18 u. in de gastvrije historische Oude 
Abdij te Kortenberg. 

Samen bekijken we het programma, de lk:htk)eelden en leren we ons Tiroler-re-
pertorium. 
Een seintje-voor-de-goele-gang van zaken is welkom bij Willy en Lieve Kuijpers-
Devijver, Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent Tel. 016-22.96.42. 

14 JULI 1983 
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Een ooggetuigeverslag 

Totale 
zonsverduistering 

in Java handig 

misbruikt 
De totale zonsverduistering van 11 juni jongstleden was niet 
zichtbaar in Europa, wel in Indonesië. Het indrukwekkend natuurver
schijnsel ving aan om 3 uur 11 minuten wereldtijd in de Indische 
Oceaan, liep over de eilanden Java, Celebes en Nieuw-Guinea en 
eindigde om 6 uur 14 minuten in de Stille Oceaan. De 200 kilometer 
brede totaliteitsgordel bestreek een gebied waar ruim 41 miljoen 
mensen wonen. Het beroemde tempelcomplex van Borobudur, dat de 
boeddhistische kosmologie symbolizeert, bevond zich vlakbij de cen
trale lijn. De totaliteitsfaze duurde daar nagenoeg 5 minuten, de lang
ste totaliteitsduur op het aardoppervlak sinds de volledige verduiste
ring van 30 juni 1973. 
Het gebeuren gaf aanleiding tot gedragingen, die de diepe kloof tus
sen Noord en Zuid symbolizeren. Een ooggetuigeverslag. 

Begin juni is de nakende zonsver
duistering in Jakarta en Bandung 
het onderwerp van gesprek. De 
reeds in januari uitgegeven bro
chure van de diehst voor Toeris
me in Centraal Java is daar niet 
vreemd aan. De brochure ver
scheen in het Engels en is vooral 
bestemd voor toeristen. De be
doeling ervan is duidelijk: zoveel 
mogelijk buitenlanders aantrek
ken. 

Buiten het voorwoord en de inlei
ding wordt op welgeteld vijf blad
zijden informatie gegeven over de 
zonsverduistering en de veilig
heidsmaatregelen om ze te kun
nen waarnemen. De overige 43 
bladzijden hebben betrekking op 
bezienswaardigheden, reisbu
reaus, banken, hotels, restaurants 
en vervoer. Bovendien bevat de 
brochure een toeristische map 
van Midden-Java en een veelkleu
rige kaart met de belangrijkste 
officiële waarnemingsplaatsen. 
Onder de bevolking heerst ver
warring. Via sommige media wor
den de mensen aangeraden om 
binnen te blijven en het gebeuren 
op televisie te volgen. Er wordt 
met nadruk gewezen op de kans 
blind te worden, als men toch kijkt 
Hier en daar wordt zelfs gepoogd 
de verkoop van zonnebrillen te 
verbieden. Vermits de zonsver
duistering samenvalt met het be
gin van de Ramadan, de vastentijd 
voor Moslims, verspreiden de an
deren ijverig de heilige boodschap 
van een nakende gunstige kente
ring van de tijd. Voorspoed, met 
voldoende voedsel en goedkope 
kleding wordt in het vooruitzicht 
gesteld. Achter dit alle schuilt 
uiteraard ook regeringspropagan-
da. Naar het buitenland toe wordt 
de hele zaak gecommercializeerd; 
voor binnenlands gebruik wordt 
de zonsverduistering aangegre
pen om, via een maratonuitzen-
ding op de televisie, het gezag te 
verstevigen. 
Dr. Winardi Sutantyo van het Ob-

106° •W > 108° 

de tempels van Mendut en Pram-
banan lopen toeristen rond uit 
Japan en Frankrijk met „Total solar 
eclipse"-badges. Op de plaatselij
ke luchthaven komen vakantie
gangers aan uit Bali, die speciaal 
voor de zonsverduistering werden 
overgevlogen, 's Avonds is het 
weer niet al te best Een aantal bui
tenlanders overweegt door te rei
zen naar Surabaya. 
Op 10 juni blijkt dat de verwachtin
gen niet zijn ingelost: er zijn veel 
minder toeristen dan verwacht 
Op Sulawesi blijven de mensen in 
de kampongs veiligheidshalve 
reeds binnen, overeenkomstig de 
raadgevingen van de regering, 
want., het zongebeuren zou wel-
eens vroeger kunnen plaatsvin
den dan voorzien! Op het platte
land, rond de sawah's en in de des
sa's kontroleren legerpatrouilles of 
het uitgaansverbod wordt nage
leefd. In de steden echter gaat het 
gewone leven verder. 
Op 11 juni start de televisie om 
9 uur plaatselijke tijd met een pop
penspel met betrekking tot de 
zonsverduistering. Het wordt een 

110° 112° 

Totale zonsverduistering in Indonesië. 

Kleine Hond zijn met de blote oog 
nauwelijks te onderscheiden, we
gens de lichtschijn van de koronen 
Gedurende vijf minuten is, in de 
straat waar wij staan, geen Javaan 
te bespeuren. Enkele buitenlan
ders maken, net als wij, foto's van 
de zonnekrans. Wij hebben geen 
speciale apparatuur mee en ge
bruiken gewoon een Nikormat 
lens 135 mm, een kodakfilm van 
1000 ASA en fotograferen uit de 
hand (zie foto). 

Daarna lopen wij terug naar bin
nen, waar de hele familie Javanen, 
waar wij te gast zijn, rustig voor de 
beeldbuis zitten. Tot onze verba
zing zien we dat de zonsverduiste
ring er zelfs in slaagt het verkeer in 
Jakarta (waar het verschijnsel 
nochtans slechts gedeeltelijk is) 
grotendeels lam te leggen. Dit was 
wellicht de enige keer sinds haar 
bestaan dat deze stinkstad haar 
hete adem inhield. 

Op 12 juni herademt heel Jogya. 
De toeristen trekken weg uit de 
stad; in de dorpen heerst feest
vreugde, omdat de zon zich uit de 

Zonnekrans, gefotografeerd te Djokjakarta op 11 juni 1983 rond 11 u. 30 
plaatselijke tijd. 

servatorium Bosscha te Lembang 
schrijft op 8 juni in het Indonesisch 
katoliek dagblad „Kompas" dat hij, 
als astronoom, niet gelukkig is met 
de regeringsinformatie over de 
nakende zonsverduistering. Bo
vendien verklaart hij zich akkoord 
met de stellingname van een team 
Japanners, onder leiding van dr. 
Miyazaki, die op 1 juni in dezelfde 
krant de regering verwijt van voor
barige mededelingen over het in
drukwekkend natuurverschijnsel 
onder de bevolking te versprei
den. 

Op 9 juni verdubbelen de hotelprij-
zen in Yogyakarta, Surakarta en 
Surabaya, wegens de te verwach
ten toeloop van toeristen. Vanaf 
13 juni, als alles voorbij is, worden 
de tarieven terug normaal, zo ver
zekert men ons. Rond Borobudur 
is een Japanse ploeg druk in de 
weer met de voorbereidingen van 
de rechtstreekse televisie-uitzen
ding over de zonsverduistering. In 

koproduktie Indonesië (TVRI) - Ja
pan (NHK), met life-fragmenten 
vanuit de belangrijkste waarne-
mingsposten en steden; traditio
nele muziek, mystiek en eeuwen
oude volksgebruiken; religieuze 
plechtigheden in een moskee; we
tenschappelijke waarnemingen 
over het gedrag van dieren (bij 
voorbeeld apen, vleermuizen, vo
gels) en planten (zoals het fyto-
plankton); uiteraard de zonsver
duistering zelf en... goed verpakte 
propaganda. 

Om 11 uur 26 minuten 30 sekon-
den is het doodstil in de straten 
van Jogya. De duisternis is inge
treden. De zonnekrans schittert 
aan de hemel en verbleekt de 
planeten Mercurius en Mars. Al
leen Venus is duidelijk zichtbaar. 
De sterren Aldebaran van de 
Stier, Betelgeuse van Orion, Sirius 
van de Grote Hond, Capella van 
de Voerman en Procyon van de 

beklemmende greep van de maan 
heeft losgerukt Rond Borobudur 
worden de proefdieren uit hun 
kooien bevrijd. In Centraal Java 
keren de soldaten naar hun kazer
nes terug. En heel ver, ergens in 
Irian Jaya vertelt de papoeavrouw, 
die onder bed kroop en zachtjes 
over haar buik wreef, toen het 
gisteren \n volle dag donker werd, 
aan haar kinderen dat het helpt Al
leen voor de astronomen, die de 
wetenschappelijk waarnemingen 
registreerden, begint het echte 
werk pas. 

Op 13 juni bloklettert de Moham
medaanse krant „Kedaulatan Ra-
kyat": „404 mensen naar de oog
arts, wegens kijken naar zonsver
duistering". Autosuggestie, of een 
poging om de betwiste dubbelzin
nige regeringsinformatie wit te 
wassen? 

Op te merken valt dat op 22 no
vember 1984, opnieuw een totaal 
zonsverduistering in Nieuw-Gui
nea te zien zal zijn... 

Roeland DIRKS 

Venkel, van het kraambed tot de prairie... 

OFWEL waren het de Romeinse 
soldaten ofwel de kruisvaar
ders maar zeker een van 

beiden brachten het zuiderse venkel-
kruid mee naar onze streken. Meer 
dan waarschijnlijk waren het de Ro
meinen want van deze vechtersbazen 
is geweten dat zij venkelzaadjes knab
belden om er krachtiger voor te staan 
dan hun Gallische tegenstrevers. On
derhand weten wij dat het in de mees
te gevallen ook zo was. 

Venkel (Foeniculum vulgere) heeft 
een vlezige wortel en kan wel tot 2 me
ter hoog opschieten. Wie al eens in het 
zuiden op vakantie was zal zich herin
neren hoe de wegen er eindeloos zijn 
afgezoomd met het hoogbenig kruid 
bekroond met de gouden bloemen-
sterren. Prachtig en welruikend! 

Venkel houdt van een beschutte war
me plek, belieft kalkgrond en wenst bij 
vnesweer afgeschermd te worden. 
Men plukt twee- tot driemaal per jaar, 
ritst daarbij met een ijzeren kam de rij
pe schermen af, dat is kamvenkel. Bij 
de laatste pluk snijdt of maait men de 
stengels, dat Is strovenkel, die later als 
keukenkruid kunnen gebruikt worden. 
Alleen de kamvenkel komt in aanmer
king voor de huisapoteek. 

De drogerij bekomt men bij matige 
warmte, zij dient goed beschermd te 
worden tegen licht warmte en... mui
zen die weg zijn van het kruid. 

Venkeltee bevordert de spijsvertenng, 
is winddrijvend en helpt bij ademha
lingsstoornissen. Venkel heeft dien
sten bewezen om vermoeide ogen 
weer fris te krijgen. Daarvoor is een 
oud Indianenmiddeltje nog steeds 

van tel. Om de ogenvermoeidheid van 
het urenlange turen over de oneindige 
praines weg te werken droegen de 
rode broeders steeds een zakje ven
kelzaadjes met zich. Als de ogen 
begonnen te schemeren werd de kruik 
bovengehaald en een oogbad geno
men. Doe het de roodhuiden gewoon 
na, het helpt! Men laat een paar venkel
zaadjes in een beetje kokend water 
trekken, laat afkoelen (de oogleden 
met verbranden) en bet de ogen. 

Venkel is als keukenkruid zeer ver
dienstelijk. Té zoute vis wordt er bie-
zonder smakelijk door, té vette vis 
wordt eetbaar, makreel, haring en 
(koude) zalm worden nog feestelijker 
wanneer een fijngehakt vers venkel
takje in de buurt ligt Daarom wordt het 
kruid ook wel eens viskruid genoemd. 
Fijngehakte venkel kan gerust mee in 
witte saus, mayonaise en roereieren. 
Salades worden er kruidiger door en 
wie het wil proberen, raden wij in boter 
gestoofde venkel aan'. 

In oude kruidenboeken noemt men 
venkel nogal eens „het kruid van de 
kraamkamer". 

De vroedvrouw zou haar werk maar 
half gedaan hebben wanneer zij de 
ogen van de boreling met met venkel
water zou gewassen hebben. En Leon 
Petulengro weet te vertellen dat ven
kel „het ideale kruid is voor de Maagd, 
die zo vaak ingewandenstoornissen 
heeft ten gevolge van een nerveuze 
aanleg". 

Of deze zenuwachtige maagd wat met 
het kraambed te maken heeft hebben 
wij zelfs bij Dodoens met kunnen 
terugvinden... 

Uit het klein kruidenboek. 

14 JUU 1983 
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"Vlaams-Nationale Standpunten" 

Neem nu een abonnement '83 
en bespaar 150 f r. 

iNsref Jansc§crs/Van tSanaal tot Kanaltal' 
ErikUindewalle, '^rrans-Vlaanderen' 
Haunts Coppieters, "WelK Vlaanderen' 
Mark Vandomin«le, "Vlaanderen en de 
Derde Wereld' 
Jaak Vandemeulebroucke, "Een Vlaanns 
Onderwijsplan" 
Maurits Coppieters, "Ik was een Europees 
parlennentslid" 
Lieven Dehandschutter, "nationalisme In 
Waies' 
Raf Declercq, "Een nummer worden .." 
Josef Dries, "Duitse Belgen'? Ken ik niet!" 
Mark Heimnan, "Mooit meer oorlog" 

"Vlaams-Mationale Standpunten" biedt 
u maandelijks, tienmaal perjaar, waarde
volle informatie, behandelt een waaier van 
onderwerpen vanuit volksnationale hoek, 
bezorgt u dus andere informatie, vanuit 
een politieke en maatschappelijke overtui
ging die in de traditionele pers haast nooit 
aan bod komt 

Wie nü abonneert op jaargang '85 kan 
dat tegen gunstprys van 550 F Bjj nabe
stelling of verkoop van losse nummers 
bedraagt de prys 50 F per exemplaar 

De nieuwe abonnee ontvangt uiteraard 
het reeds verschenen "Advokaat in som
bere tijden" van mr. Frans Van der Eist 

Andere geplande onderwerpen zyn-

VlddFfiie 
pulpliteratuur, 
gastarbeid. Polen en 
Midden-Amerika, Vlaamse ekonomie in 
knsis, energiebeleid 

Wie evenwel abonneert voor 1985, kan 
óók dejaargang 1982 aan een voordeel-
prys betrekken Voor de tweejaargangen 
700 F in de plaats van 850 F Bovendien 
ontvangt u een verzamelband waarin de 
tien nummers van 1982 handig kunnen 
opgeborgen worden. 

Een blik op die jaargang zal u zeker 
overtuigen • 

BON 
MevrVDhr 

Adres 

D abonneert zich op dejaargang 1985 
Dabonneert zich op dejaargang 1985 en 
wenst eveneensjaargang 1982 in een 
handige vèrzameltjand 
De nieuwe abonnee 
D schrijft 550 F/700 F over op rekening 
455-0259801-18 van het Vlaams 
nationaal Studiecentrum 
D voegt een check by ter waarde van 
550 F/700 F 

Zenden naar: 
Vlaams-Nationale Standpunten 
Barrikadenplein 12 - 1 0 0 0 Brussel 

14 JULI 1963 



12 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
15.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.00 Appie. - 18.05 Kosmos. -
19.00 Verhalen van de eenhoorn. 
- 1945 Nieuws. — 20.10 Duizend 
miljoen (shows). — 21.05 Werken 
in Stilte (tv-film). — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

2015 Internationaal operafestival. 

NED 1 

18.15 Nieuws. — 19.05 De Dukes 
uit Hazzard. - 20.00 Nieuws. — 
20.28 Blokletters (spel). - 21.00 
Dallas (fJ. — 21.50 Televizier ma
gazine. — 22.30 Toestand in de 
wereld. — 22.35 Avro's sportpafio-
rama. - 23.05 Nieuws. - 23.10 
Arabisch avontuur (film). 

NED 2 

18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12'De uitvinder. — 
19.20 Zo vader, zo zoon. — 19.45 
Stiefbeen en zoon. — 20.20 Der 
Bettelstudent (operette). — 22.00 
Zingend tot besluit - 22.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Animaux du 
soleil (natuurmagJ. — 20.40 Les 
dents du diable (füm). — 22.30 
C'est chouette la musique. — 23.30 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws — 20.35 L'assassin 
est dans la ville (polibespeD — 
21.50 Shogun. - 22.55 22, Vla 
rock. - 23.25 Nieuws. - 23.40 Un 
soir, une étoile. 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Le gala des 
grandes écoles 83. — 21.35 La 
chasse aux trésors (spel). — 2235 
Worstelen. — 2305 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.35 Festivals d'été (mini-ope
ra's). — 21.40 Nieuws. - 22.00 
Musi-club. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Weissblaue 
Musikparade — 21 45 Nieuws. — 
22.05 Das unbekannte Gesicht 
(film). - 2350 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Vorsicht 
Falie! — 20.15 Filmkeuzeprogram-
ma- Es geschach am hellichten Tag 
- Cartouche, der Bandit - Der Mann 
aus dem Westen. — 21.50 Nieuws. 
- 21.55 Das Aktuelle Sport-Stu-
dio. — 2325 Drei Engel für Charlie. 
- 0.10 Nieuws. 

D 3 
2000 Nieuws. - 20.15 Weimar: 
das Bauhaus und die DDR (Walter 
Gropius). — 21.15 Improvisationen 
zu Dritt — 21.45 Die Geschichte 
der 1002. Nacht - 2325 Nieuws. 
- 23.30 Experimente. 

LUX 
1915 Nieuws. — 19.40 Ronde van 
Franknjk. — 19.57 Nieuwsover
zicht — 20.00 Les plages de l'été. 
- 20.05 Le coffre-fort - 20.10 
Police Story (fJ. - 21.00 Variétés 
(SI on chantait). - 22.00 Le grand 
Chaparral (f J. 

Zondag 

BRT 1 
11.00 Eucharistievienng. — 12.00 
Konfrontatie. — 13.00 Nieuws
overzicht voor gehoorgestoorden. 
— 15.50 Ronde van Frankrijk. — 

16.45 De jongen die niet bestond 
(jeugdfilm). - 18.00 Appie. -
18.05 Sesamstraat - 1820 Off
shore Offhome (dokj. - 19.10 
25ste folklorefestival Schoten. — 
19.45 Nieuws. — 20.05 Sportweek
end. — 20.35 De kronieken van 
Barchester. — 2125 Frits van den 
Berghe, de grote onbekende 
(dokJ. — 22.35 Nieuws. 

NED 1 
18 45 Sesamstraat - 19.00 Studio 
Sport - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Humanistisch Verbond. — 20.15 In 
het land van mijn ouders (televisie
film). — 21.40 Het koncert van de 
dag van de Verenigde Naties. — 
23.10 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 19.05 Mr. Meriin. 
— 19.30 Countdown (popmuziek). 
— 20.10 Magnum (fJ. - 21.00 De 
heilige koe (auto- en motorsport
magazine). — 2125 Mooi Neder
land. - 21.50 Death Flight (dokJ. 
— 22.30 Hammer House of Horror 
(griezelverhalen). — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws. - 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Contacts. — 
20.20 Si on chantait (shows) — 
21.10 Un privé dans la nuit (tv-film). 
— 22.50 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 Rio Lobo 
(film) - 2225 Nieuws. - 22.35 
Droit de question (spel). — 2320 
Nieuws. — 23.35 Lettre aimée. 

NED 1 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Bonjour mr. 
Lewis. — 21.35 Moissons et batta-
ges d'autrefois (dokJ. — 22.30 La 
grande parade du jazz. — 23.00 
Nieuws. 

F 3 
2000 Benny Hill (kolderprogram
ma). — 20.35 Lignes de vie — 
21.30 Korte Franse films. - 22.00 
Nieuws. — 22.30 Le proces de 
Vérone. — 0.25 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 Der Kauf-
mann von Venedig (komedie). — 
22.55 Hundert Meisterwerke. — 
23.05 Nieuws. - 2310 Die heimli-
che Kommunikation. — 23.55 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Erkennen 
sie die Melodie? - 20.15 Der 
Tunnel (tv-spel). - 21.30 Das 
Wunder des Lebens (dokJ. — 
22.25 Nieuws. - 22.40 Weltspra-
che Musik. — 23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Showmas-
ter. — 21.00 Auf der Suche nach 
der Welt von Morgen. — 21.45 
Brigitte Bardot - telle quelle. — 
22.40 Willem Breuker kollektief. -
23.55 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws — 19.30 Souvenirs-
souvenirs (The Bee Gees). — 
19.59 Ronde van Frankrijk. — 
20.00 Le coffre-fort (spel) - 20.05 
Racines. - 21.00 Koncert - 22 00 
Les grandes villes (dok. over Lon
den). 

Maandag 

BRT 1 
16.30 Ronde van Frankrijk. — 
18.00 Appie. — 18.05 Merlina. — 
18.40 Don en Peter - 18.45 Juke
box, — 18.50 Dienst Sp)oedonge-
vallen (dokJ. - 1930 Tijdrover-
lieve plantjes. — 19 45 Nieuws — 
20.15 Uitgesteld huwelijk (film). — 
21.55 Het Vrije Woord - 22.35 
Nieuws 

BRT 2 
20.15 Internationaal operafestival. 

2000 Nieuws. - 2028 Een m -̂ • 
dag in Groningen. — 21.30 Alle 
zegen komt van boven — 21.55 
Brandpunt — 22.20 Music in time. 
— 23.25 Nieuws. 

NED 2 

1815 Ronde van Frankrijk. — 
18.40 Sesamstraat — 19.00 
Nieuws. — 19.12 Katharina en Po-
t'^mkin (televisiefilm) — 20.50 In 
voor- en tegenspoed (televisiefilm). 
— 22.30 Nieuws. — 22.45 Socute-
ra. - 22.55 Studio Sport Extra 
(Ronde van Franknjk). — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Ronde van 
Frankrijk. - 20.10 Anthracite (film). 
— 23.00 Nieuws. 

TF 1 

2000 Nieuws. — 20.35 Passion 
sous les tropiques (film). — 22.00 
Nieuws. — 22.10 Journal de voya
ge (Florence, Rome, Fontaine-
Weau). - 23.05 Nieuws. - 23.20 
Un soir, une étoile. 

A 2 

2000 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 19.50 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été. — 20.35 Histoires 
extraordinaires. — 22.30 Nieuws. 
- 22.50 Thalassa (magJ. - 23.20 
Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Rosen 
von Dublin. — 21.15 Kontraste. — 
21.45 Selbst ist die Frau. - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Unter fal-
schem verdacht — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws - 19.30 Country-
time mit Freddy Quinn. — 20.15 
Gesundheitsmagazin Praxis. — 
21.00 Heute-journal. — 21.20 Der 
gekaufte Tod (tv-film). - 23.10 
Unsere Nachbarn, die Britten. — 
23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Sind wir alle 
Zyniker? (spel). — 21.45 Wege zu 
Beethoven. — 22.45 Ansicht von 
Venedig (reportage). — 22.55 
Nieuws. — 23.00 Die Rebellen von 
Liang Shan Po. 

LUX 
20.00 Les plages de l'été. - 20.06 
Le coffre-fort (spel) - 20.10 Mo
lière. — 21 00 Goodbye Columbus 
(film). — 22.40 Le sixième sens (f J. 

BRT 1 
18.00 Appie. - 18.05 Sesamstraat 
— 18.20 Geheime opdracht — 
19.05 De oude man. - 19.25 Tij
drover: 3 x = scheepsrecht — 
19.35 Kijk uiti (verkeer aan de 
kust). — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Kunst-Zaken. - 20.15 De Benny 
Hill show — 2045 Op zoek naar 
Adam. — 21.35 Centraal station 
(f.). - 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Internationaal operafestival. 

NED 1 

19.30 Matthew Star (science-fic-
tionserie) — 20.00 Nieuws. — 
2028 De besten van de Banana-
split Show. - 21.20 Falcon Crest 
(f J. - 22.10 Tros Aktua TV. -
22.45 Clara & Frederik (televisie
film). - 23.50 Nieuws 

NED 2 

EO Zomerkrant (magJ. — 19.30 
De Waltons (f J - 20.20 „I have 
without Loudspeak". — 20.50 Lin
da Hutchens. — 21.10 Is het kris-
tendom joods? — 21.40 Het Kon-
certgebouworkest speelt — 22.30 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Les sen
tiers du monde. — 21.10 Les folies 
Offenbach (tv-serie). - 22.10 
L'aventure de l'art moderne (dokJ. 
— 23.10 Nieuws 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Mardi-ver-
tissement — 21.35 Nieuws. — 
21.45 Casting. - 22.40 Regards 

entendus. — 23.10 Nieuws. — 
23.25 Un soir, une étoile. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'entouriou-
pe. — 22.10 Souvenirs de Max Pol 
Fauchet — 23.05 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.50 Jeugdprogram
ma. - 20.35 La ballade des Dal-
tons. - 21.55 Nieuws. - 22.15 
Bleu outre-mer. — 23.10 Prélude a 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Mon-
tagsmaler. — 21.00 Monitor. — 

21.45 Der Aufpasser. • 
gesthemen. — 23.00 
show. — 23.45 Nieuw 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.3( 
Heb (film). - 21 00 He 
— 22.05 Der Bürgei 
Wohnzimmer - 22 05 
mos. - 22.50 Cecile 
050 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.1 
gestern und heute. — 2 
Eins. — 21.45 Bundesv 
juli - 22.30 Vor 40 
23.00 Nieuws. - 23.05 
Trautes Heim. 

18.15 Nieuws. — 18.40 Sesam
straat — 19.00 Nieuws. — 19.12 

Z A T E R D A G ( le ju l l ) - Hoofdrolspeler in Wer
ken in stilte (Hear no evil), de TV-fllnfi op BRT 1, is Gil 
Gerard, bij velen bekend als Buck Rogers in de 
gelijknamige futuristische reeks die vorig jaar op BRT 
liep. In „Werken in stilte" speelt Gil Gerard privé-
detective Bill Dragon die een onderzoek opent onder de 
leden van de beruchte Bay Riders-motorklub die hij van 
handel In drugs verdenkt De Riders zijn geen poesjes 
om zonder handschoenen aan te pakken.„ Arabisch 
avontuur, een Britse avonturenfilm van Kevin Connor 
(1979) kan worden beschouvi/d als een fantazierijke 
verfilming van een sprookje uit de Oosterse „Duizend-
en-één-Sprookjes". Er komen nogal wat gigantische 
monsters, eskaders vliegende tapijten en duivelse toe
standen in voor. Dracula-expert Christopher Lee geeft 
gestalte aan de venijnige tovenaar Kalief Alquazar, die 
zijn praktijken ontleent aan een in een berggrot verbor
gen Maansplegel en zijn betoverde slaafse dubbelgan
ger. Oliver Tobias (ook in „Smuggler", dinsdag op 
Ned. 1) speelt de „goeie" prins Hasan. (Avro/Ned. 1) — 
NCRV denkt aan de operette-liefhebbers, in navolging 
van de Vara die vorige maand uitpakte met 4 beroemde 
opera's en operettes. Bij de NCRV gaf men de voorkeuf 
aan Der Bettelstudent, een operette uit 1882 van Carl 
Millócker, in een Poolse versie. 

Z O N D A G (17 juli) - Offshore, off home geeft 
een nauwkeurig beeld van het harde leven aan boord 
van de boten die voor de bevoorrading zorgen van de 
boorplatforms. Het leven op de platforms staat bekend 
als hard. Dat is echter een paradijs in vergelijking met 
het leven op de bevoorradingsboten, ook wel de 
„vrachtwagens van de zee" geheten. De dokumentaire 
„Off shore, off home", die BRT vanavond uitzendt is een 
Belgische produktie die internationale waardering ge
niet — Na de Kronieken van Barchester (3de af I. van de 
7-delige reeks) brengt BRT een uitgebreid portret van 
kunstschilder Frits van de Berghe (1883-1939 - Frits van 
de Berghe, de grote onbekende) - Deathflight 901 is een 
stukje indringend TV-werk over de oorzaken en de juri
dische gevolgen van het ongeluk met een Nieuwzee-
landse DC-10 op Antarctica. Een aantal van de verhoren 

mocht worden gefilmd en in de di 
Zo zijn de kijkers o.a. getuige vai 
verklaringen CVOO/Ned. 2) - P 
van „The Blood of Dracula" is ev 
de aflevering van Hammer Hou 
avond uitgezonden wordt Dus c 
ring heeft „De 13de bijeenkomst", 
journaliste Ruth Cairns die bij ee 
nis betrokken raakt.. (VOO/Nee 

M A A N D A G (i8 juio -
Aankomst op de AIpe d'Huez! — I 
die dertig jaar geleden storm liepe 
hun idool optrad en die erg corr 
waren rond haar en haar liedjes, 
't mijmeren gaan over „die goeie i 
gesteld huwelijk (By the light of tf 
het muzikale melodramatische v 
beeld gelden van het genre van f 
optrad en die onvermijdelijk voor 
Bill en Marjorie (Doris Day) zijn 
wachten met trouwen tot hij een 
die hinderpaal opgeruimd is, is he 
een andere verwikkeling, want c 
minuten duren... (BRT 1) 

DINSDAG (19iuli)-DeT 
ons met een greep uit de beste 
Show. — De avond wordt op de 
met Clara en Frederik, een Neder 
het toneelstuk van Ben Travers. 
Kitty Courbois, is, begrijpelijk, w 
een nieuwe relatie aan te gaa 
echtgenoten heeft „versleten". M< 
dwingt haar ertoe om opnieuw i 
nodigt een oude vriend uit die eve 
is... 

WOENSDAG (20juli)-
VPRO nogal wat opgebouwd ro 
film. Het was het tema van een h 
alle programma's op het VPRO-i 
Die reeks programma's werder 

Doris Day en Gordon MacRae In de muzikale melodramatische film „Uitgesteld hu 
the silvery moon) van David Butler (1953). (Maandag op BRT 1 om 20 i 
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TV-programma's 13 

Aufpasser. - 22.30 Ta-
n. - 23.00 ARD-Talk-
23.45 Nieuws. 

jws . - 19.30 Hab mich 
— 21.00 Heute^ournal. 
Der Bürgermeister im 

Tier. - 22.05 Unser Kos-
Ï2.50 Cecile (tv-fiim). -

uws. — 20.15 Dresden 
ld heute. — 21.00 Formel 
1.45 Bundeswehr und 20 
!.30 Vor 40 Jahren. -
JWS. — 23.05 Soap oder 
leim. 

LUX 

19.15 Nieuws. - 19.40 Le coffre-
fort (spel). - 19.45 New York 
police department — 20.06 Le 
coffre-fort Cspel). — 20.10 Huit ga 
suffit. - 21.00 La familie Fenouil-
lard. — 22.35 Le sixième sens (f J. 

Woensdag 

BRT 1 

16.10 Ronde van Frankrijk. 

18.00 Appie. - 18.05 Beifi en Lilli-
b i t - 18.30 Funnies. - 18.35 
Circus Rondau. — 19.00 Tijdrover: 
doe-het-zelf. — 19.10 De oudste 
dochter van de kerk. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Van 9 tot 5. — 
20.40 Met Mike in zee. - 21.40 De 
geschiedenis van de science-fic-
tionfilm. — 22.45 Nieuws. - 23.05 
Televox. 

BRT 2 

20.15 Gala- en laureatenkoncert 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Het loon 
van de angst — 21.20 Strangers 
on a train. — 22.50 Nieuws. 

i en in de dokumen ta i re ve rwe rk t . 
getuige van een aantal meineed-

Jed. 2} — Peter Sasdy, de maker 
acula" is eveneens de maker van 
immer House of Horror die van-
rordt. Dus dat belooft De afleve-
jeenkomst", Julia Foster speelt de 
IS die bij een griezelige gebeurte-
(VOO/Ned. 2) 

18 juli) — Ronde van Frankrijk: 
d'Huez! — De fans van Doris Day 
1 storm liepen naar de films waarin 
die erg commercieel opgebouwd 
aar liedjes, kunnen vanavond aan 
„die goeie ouwe tijd". De film Uit-

he light of the silvery moon) die in 
imatische vlak ligt mag als voor
genre van films waarin Doris Day 
ijdelijk voor bergen geld zorgden, 
s Day) zijn verloofd. Bill wil nog 
I tot hij een vaste baan heeft. Als 
imd is, is het de hoogste tijd voor 
ling, want de film moet honderd 
• 1) 

juli) — De Tros (Ned 1) verwendt 
lit de beste van de Banana Split 
vordt op deze zender afgesloten 
, een Nederlandse bewerking van 
sn Travers. Clara, gespeeld door 
igrijpelijk, wat terughoudend om 
aan te gaan, nadat zij al twee 
jrsleten". Maar haar eenzaamheid 
1 opnieuw stappen te zetten. Zij 
d uit die eveneens als zij eenzaam 

(20 juli) — Vorig jaar heeft de 
lebouwd rond de science-fiction-
a van een hele maand, waarrond 
het VPRO-net gemaakt werden, 
la's werden begeleid door een 

[gesteld huwelijk" (The light of 
r 1 om 20u. 15). 

uitgebreide collage-film van Thijs Ockersen (maker van 
de „Angsf'-reeks die nu op VPRO loopt) waarin 
interviews met mensen die bij science-fiction-betrokken 
zijn en fragmenten uit SF-films verwerkt werden. (De 
geschiedenis van de science-fiction film) (BRT-1) De 
laureaten van het Internationaal Opera- en bel canto fes
tival brengen vanavond hun eigen gala-koncert op 
BRT 2 — In Strangers on a train (zw./1951), de 3de film 
in de VPRO-reeks rond „angst" is Hitchcock op z'n best 
De film is gebaseerd op de suksesroman van de 
Amerikaanse schrijver Patricia Highsmith, tevens haar 
romandebuut De ontdekking van Highsmith als thrille
rauteur had tot gevolg dat zij later tot de meest 
verfilmde thrillerauteurs zou gaan behoren. Tijdens een 
reis maakt de bekende tennisspeler Guy Haines kennis 
met de rijke maar cynische charmeur Bruno Anthony. 
Beiden hebben hun reden om iemand uit hun onmiddel
lijke omgeving uit de weg te ruimen. Anthony komt met 
een uitzonderlijk voorstel opdagen: zij zullen eikaars 
klusje opknappen... (VPRO/Ned. 1) — Panagulis leeft 
voort (Panagulis zei) is een gedramatizeerde dokumen
taire over het leven en de dood van de Griekse dichter 
Alekos Panagulis en zijn strijd tegen de Griekse 
kolonelsdiktatuur. (NOS/Ned. 2) 

D O N D E R D A G (21 julO - T.g.v.het50-yar;gfae-
staan van de Filmpers in België brengt de BRT een 
gelegenheidsfilm — Galactica 1980 mag beschouwd 
worden als het vervolg van de eerder uitgezonden 
science-fictionreeks „Battlestar • Galactica" (BRT) — 
Panorama zet z'n reeks merkwaardige dokumentaires 
voort met de Zwitserse produktie „Gecocacolonizeerd", 
een indrukwekkende kijk binnen het bedrijf en achter 
de schermen van de gigantische Coca-Cola Company 
(BRT 1) — Het TV-spel Duo's en dieven (Couples and 
robbers) dat de VARA (Ned. 2) uitzendt kan best wor
den omschreven als een zwarte komedie. Het pas ge
trouwd stelletje Wendy en Morris hebben niet voldoen
de geld voor een huwelijksreis en „lenen" ter kompensa-
tie de auto van een ander paar Als dank laten zijn twee 
kaartjes achter voor een balletvoorstelling... 

V R I J D A G (22 juli) - Sinds zijn debuut in 
„Splendor in the gras" in 1961 heeft Warren Beatty 
(broer van Shirley MacLaine) zich ontpopt tot een all-
round-filmman. Als akteur deed hij de harten van vele 
vrouwen harder kloppen (bruine ogen, donkerbruine 
haren, 1 m 84, 74 kg). Als regisseur (o.a. Reds) liet hij 
zich opmerken en behaalde zelfs Oscars. Daarnaast 
werkt hij aan scenario's, doet realizatiewerk enz. Dus 
iemand die in het filmvak op alle terreinen zijn mannetje 
weet te staan. In Banco voor een oplichter (Kaleidosco
pe) speelt hij een elegante oplichter die op voorstel van 
een agent van Scotland Yard, tevens de vader van één 
van zijn veroveringen, een uiterst gewaagd spelletje 
gaat spelen met een gangsterkoning... (Groot-Brittannië 
- 1966) — De laatavondfilm van VARA (Ned. 1) is een 
Britse luchtige TV-thriller die speelt in het gastvrije rian
te kasteel van een beminnelijke markies. Er wordt 
echter misbruik gemaakt van die gastvrijheid: een 
moord wordt er gepleegd. De markies denkt dat de 
moord werd gepleegd om hem te ergeren. Zijn (uiter
aard) knappe dochter denkt daar anders over en gaat 
op onderzoek uit. Het geheime genootschapAhe seven 
dials mystery) AVRO (Ned. 1) toont in drie afleveringen 
fragmenten uit het Amerikaanse programma „Real 
People" waarin een blik wordt gegund op vaak merk
waardige bezigheden en hobby's van Amerikanen. 
(Gekke lui, die Amerikanen) — Sentimental Journay 
(AVRO/Ned. 2) is een heimweereis van Drs. P. naar 
plekken en plaatsen waar hij zich gelukkig voelt of voel
de. Begeleiden hem hierbij: Liesbeth List Jenny Arean 
en Tonny Eyk. Zijn gesprekspartner is freelance-journa
list Pieter Paul Koster die volgende week op stap gaat 
met de auteur Herman Pieter de Boer. 

NED 2 

18.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Van gewest tot 
gewest — 19.55 Panagulis leeft 
voort (televisiefilm). — 21.50 Voor 
oog en oor — 22.30 Nieuwa — 
22.45 Studio Sport Extra - 23.00 
Nieuws. 

RIB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 La chasse aux 
trésors Cspel). — 21.15 Le temps 
d'une république (tv-serie). — 
22.50 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Vagabon
dages. — 21.35 Arcana connais-
sance de la musique. — 22.35 
Nieuws. — 22.45 Abel Gance hier 
et demain. — 23.15 Nieuws. — 
23.30 Un soir, une étoile. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Saison vio
lente. — 21.40 Chaplin inconnu. — 
22.35 Minorites musicales CdokJ. 
— 23.05 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 19.50 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été (spel). — 20.35 In
trige et amour (toneel). — 22.35 
Nieuws. — 22.55 Prélude è la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Zuckerhut 
(tv-film). - 21.40 Titel, Thesen. 
Temperamente. — 22.30 Tagesthe-
men. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Konsul Möl-
lers Erben (tv-reeks). - 20.15 Bi-
lanz. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.25 Der Denver-Clan. - 22.10 
Eine Tür ist ein Loch in der Wand. 
— 22.40 Ich wurde von Deutschen 
versteekt — 23.00 Das SchicksaI 
der Irene Forsyte (film). — 0.45 
Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
im III. — 21.45 Auslandsreporter 
(Mijn Wenen). - 22.15 Blonde 
Venus (film). — 23.40 Nieuws. 

LUX 

19.57 Nieuwsoverzicht - 20.00 
Les plages de l'été. — 20.06 Le cof
fre-fort (spel). - 20.10 Sherif fais-
moi peur — 21.00 Situation sans 
issue (tv-film). — 22.30 Le sixiéme 
sens. 

Donderdag 

BRT 1 

14.50 Militair défilé. - 16.15 Ronde 
van Frankrijk. — 18.00 Appie — 
18.05 Galactica 1980. - 18.50 Op 
de maanbergen van de Ruwenzori 
(Belgische film). — 19.15 Tijdrover: 
Bridge stap voor stap. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 The best of the midnight 
special show (The Bee Gees). — 
21.00 Panorama - Zomereditie (re
portage). — 21.50 Monopolie (fJ. 
- 22.40 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Mary Ben
jamin. — 21.20 Hier en nu. — 22.00 
Kerkepad '83 (Route 6: Sneek en 
IJsbrechtum - „Van grote en kleine 
heiligen") - 22.25 Hill Street Blues. 
- 23.20 Nieuws. 

NED 2 

18.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Fame. — 20.00 'n 
Dagje nieuwe kerk. — 21.00 Teater 
Thuis. - 21.30 De goden uit het 
Oosten (dokJ. — 22.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Ronde van 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

ARD 

ZDF 

D 3 

LUX 

Vrijdag 

BRT 1 

NED 1 

Frankrijk. — 20.10 Un pont trop 
loin (film). — 22.40 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Le boome
rang noir (tv-film). — 22.05 Nieuws. 
— 22.15 Camera-festival. - 23.15 
Nieuws. — 23.30 Un soir. une 
étoile. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Myriam (tv-
film). - 22.10 Koncert - 22.55 
Nieuws. 

F 3 

19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 19.50 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été — 20.35 Bobby 
Deerfield (film). - 22.35 Nieuws. 
- 22.55 Parole donnée. — 23.50 
Agenda 3. - 23.55 Prélude a la 
nuit 

20.00 Nieuws. - 20.18 Was ware 
wenn... (dok j . — 21.00 Musikladen 
(tv-diskoteek). — 21.45 Sieh an. 
sieh an (magJ. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Der Tisch (tv-spel). 
— 0.25 Nieuws. 

19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse 
Preis (spel). — 20.50 Die Grosse 
Hilfe. - 21.00 Heute-Joumal. -
21.20 Kennzeichen D. - 22.05 
Spielraum. 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Dieb 
von Bagdad (film). - 2200 Ich und 
Du. - 23.00 Spatadophon. — 
23.30 Nieuws. 

19.57 Nieuwsoverzicht - 20.00 
Les plages de l'été (vakantiemagJ. 
- 20.06 Le coffre-fort - 20.10 
Les chevaliers aux 108 étoiles. — 
21.00 Le dancing (tv-film). — 22.40 
Le sixiéme sens. 

16.50 Ronde van Frankrijk — 
18.00 Appie. - 18.05 Klem, klein 
kleutertje - 18.20 Rode Zora. -
18.45 Harold Uoyd. - 19.10 Juke
box (Agnetha). - 1915 Vnje tijd 
vrijdag (Mississippi). — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Banco voor een 
oplichter (film). - 22.00 Librado. — 
22.40 Nieuws. 

20.00 Nieuws. — 2058 De avontu
ren van Pinokkio. — 21.23 Achter 
het nieuws. — 21.55 Vara TV deze 

zomer: augustus. — 22.00 Het ge
heime genootschap (televisiefilm). 
— 2320 Nieuws. - 2325 Het 
geheime genootschap. 

NED 2 

18.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Het wonder der 
natuur „Rotsen van de papegaai-
duikers" (natuurdokj. — 19.40 
Gekke lui die Amerikanen. — 20.10 
Sentimental Joumey, een heim-
wee-reis met Drs. P. - 20.50 Het 
dagboek van een plantersdochter. 
— 21.40 Avro's Sportpanorama 
prezenteert: tennis. — 22.30 
Nieuws. — 22.45 Toevlucht! — 
23.40 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 L'oeil des autres 
(reportagemagJ. — 21.05 Mama 
Dracula (film). — 22.35 Nieuws. 

TF 1 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Super défi (spel). — 19.45 Ronde 
van Frankrijk. — 20.35 L'azalée 
(toneelstuk). - 22.35 Nieuws. — 
22.45 Mini-Claps. — 23.05 Nieuwa 
— 23.30 Un soir, une étoile. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Verdi (fJ. 
— 21.40 Apostrophes Qiterair 
magJ. - 22.55 Nieuws. - 23.05 Le 
rebelle (film). 

F 3 

19.10 Nieuws. - 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 19.50 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été (spel). — 20.35 
Vendredi. — 21.45 Nieuws. — 
21.55 Intemational jazzfestival van 
Juan-les-F'ins: Oscar Peterson. — 
22.25 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Eingekreist 
(film). - 21.45 Mustapha geht 
nach Hause. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Die Sportschau. — 
23.25 Die Spezialisten. — 0.10 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Gefahrlk;he ertv 
schaft (f J. — 21.41 Jagdszenen in 
Hollywood. — 22.00 Heute-Joumal. 
— 22.20 Aspekte (kuituur). -
22.50 Die Morde des Hemn ABC 
(film). — 0.15 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Otto-
Show. — 21.45 Fallschirmspringen. 
- 21.45 NDR-Talkshow. - 23.45 
Nieuws. — 23.50 Rockpalast 

LUX 

20.00 Les plages de l'été (vakantie
magJ. — 20.06 Le coffre-fort — 
20.10 Le dossier secret des trésors 
( f j . - 21.00 Judith (filnO. - 22.30 
Le sixième sens. 
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3 5 jaar poëzie in Vlaanderen 

Kritisch bekeken 

De crit icus Rudolf Van de Perre, auteur van o.a. „De gekleurde wereld 
— Een dertigtal gedichten uit de hedendaagse Noord- en Zuldneder-
landse letterkunde benaderd en verklaard' (1979) en de monografie 
„Af. Vasalis (1980), publiceerde op het einde van vorig jaar een 
ontmoeting met Jozef L de Belder en een boeiend overzicht van de 
belangrijkste stromingen in de Vlaamse poëzie vanaf 1945 tot en met 
1981, nl. „Er is nog olie in de lamp der taal'. 

Dit boek, vt/aarvan de titel een 
versregel is ontleend aan het oeu
vre van R. VgrbeecK. getuigt van 
een grondige vertrouv»/dheid met 
wat er zoal sinds de Tweede We
reldoorlog aan poëzie het licht zag. 
Wie jarenlang geluisterd heeft 
naar de stem van de dichter, ver
zen heeft gewikt en gewogen en 
in tal van kritische bijdragen „ver- " 
taald" heeft voor de onbekende 
lezer, voelt ooit wel de noodzaak 
om wat hij heeft beluisterd te 
overschouwen en te ordenen in 
een ruimere kontekst dan die van 
het artikel of de recensie. Zoals 
Van de Perre zelf zegt in zijn Ten 
geleide is het overzicht „oriënte
rend en informatief'. Acht van de 
elf hoofdstukjes (de eerste twee 
zijn inleidend, het laatste is het 
besluiü behandelen de „stromin
gen en tendensen": resp. de tradi
tionele dichtkunst het experinDent 
een nieuwe synteseCD, de nieuw-
realistische poëzie, het esteticis-
me, een nieuwe syntese Cll) en de 
nieuwe romantiek. Heel wat be
kende en minder bekende namen 
Illustreren de trends, waartussen 
de grenzen wel eens vervloeien. 
Het oeuvre van de belangrijkste 
dichters krijgt een bondige toelich
ting, die op gevatte en voldoende 
genuanceerde wijze het essentië
le verwoordt. Hierbij leren we Van 
de Perre kennen als een betrouw
bare gids die zo objektief en volle
dig mogelijk wil zijn: dichters vïin 
gelijk welke levensovertuiging ko
men aan bod, eenzaten en ver
dienstelijke fjersoonlijkheden die 
mede het poëzieklimaat bepalen, 
worden vermeld. Bovendien 
wordt een stukje geschiedenis 
van de literaire tijdschriften ge
schreven, die als spreekbuis fun
geren voor een onrustige genera
tie op zoek naar een eigen identi

teit. Op elk hoofdstukje volgen 
dan een „beperkte bloemlezing" 
uit het werk van de meest repre
sentatieve dichters en — zo mo
gelijk — een tweetal „programma
tische teksten" waarin we markan
te vertegenwoordigers van de ge
schetste stroming aan het woord 
horen. 

Van de Perres overzicht, dat de 
verwachting oproept van een nog 

1 
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ruimere en indnngender studie, 
biedt echter meer dan informatie. 
Uiteindelijk noopt het de kritische 
lezer mee na te denken over de 
fundamentele vraag naar de rol en 
de betekenis van de poëzie in de 
(hedendaagse) maatschappij. De 
auteur ziet het gedicht met als een 
op zichzelf staand literair ver
schijnsel. Zijn reflektie op 35 jaar 
poëtische bedrijvigheid is tevens 
een bezinning op het tijdsgebeu-
ren, dat hij kernachtig en helder 
weet te duiden. Zo schetst hij in 
elk hoofdstukje de reaktie van de 
dichter op zijn tijd: een tijd van 
„chaotische verwarring", „koude-
oorlogssfeer", „kortstondige illuzie 
van een niet te stuiten welvaart", 
een tijd ook van toenemende 
angst voor een vertechnologizeer-
de wereld „die zichzelf op ieder 

ogenblik vernietigen kan". Uit de 
snel opeenvolgende, elkaar door
kruisende en op elkaar reageren
de stromingen blijkt met alleen hoe 
intens de dichter dit weinig roos-
kleung levensklimaat aanvoelt 
maar tevens dat hij de onrustige 
zoeker is naar een antwoord op 
de uitdaging van zijn tijd. Aan
klacht of romantische vlucht \r\ het 
verleden, evocatie van de doodge
wone realiteit of uitdrukking van 
de individuele werkelijkheid, 
schoonheidskultus of metafysi
sche hunker... zijn o.a. voorbeelden 
van een houding die een bood
schap signaleren. En toch is er 
veel nog „vnjblijvend", konstateert 
Van de Perre in zijn besluit op het 
in kaart gebrachte, dialektische 
spanningsveld van poëzie en tijds-
gebeuren. Bovendien lijken de vra
gen naar de betekenis der stro
mingen en naar de rol van de 
poëzie in het maatschappijbeeld, 
vragen van waaruit het boek is 
gegroeid, voorlopig onoplosbaar. 
Ze blijven gesteld in hun dwingen
de noodzaak. Binnen die onmis
kenbaar sterk relativerende visie 
is er echter nog voldoende ruimte 
voor optimisme: de olie in de lamp 
der taal is inderdaad nog niet 
opgebrand, dichters blijven op 
fjost... En met Enk van Ruysbeek 
hoopt Van de Perre op het „om
slaan" van het leven „in zijn positie
ve pool", opdat dit ook met de 
kunst het geval zou kunnen zijn. 
Hölderlin citerend zouden we dan 
sterker dan ooit kunnen bevesti
gen: „Was bleibet aber, stiften die 
Dichter". 

Egbert Aerts 

„Er is nog olie in de lamp der taal" door Ru-
dolf Van de Perre. Een overzicht van de he
dendaagse poëzie in Vlaanderen. Orbis en 
Orion. Beveren; B. Gottmer, Nijmegen, 
1982, 141 biz. 

Eurythmics: de revelatie op Werchter '83 
Een stralende zon overheerste 
ook op de weide van Torhout en 
Werchter waar respektievelijk 
een vijfduizend man meer was 
dan vorig jaar. Wat van dit dub
belfestival een van de grootste 
maakt in Europa, en „U-2"-zanger 
Bono het meteen ook als beste 
uitriep. De Ier kreeg nét als vorig 
jaar van bij de eerste noten het 
jonge volkje op de hand, en zijn 
sterk visuele show en lekker 
swingende muziek waren na een 
uitgebreide Amerikaanse toer 
prima op elk vlak. De Keltische 
invasie kon verder rekenen op 
Van Morisson, die het festival 
wat introvert maar muzikaal zeer 
sfeervol afsloot met ook onder
meer werk uit de steengoede 
recente plaat „Speech of heart'. 
En John Cale, afkomstig uit Wa
les maar vooral bekend omwille 
van zijn eerste muzikale stappen 
met groep „Velvet Underground', 
(samen met Lou Reed en zange
res Nico) kan nog jaren door
gaan met zijn experimentele lied-
jesschrijven. 

Hij bekoorde de nostalgen-van-
toen, én de tienergeneratie van nu 
die zijn „music for a new society" 
hét van hét vindt Wij vonden zijn 
optreden vijf jaar geleden te Bil
zen stukken beter. Maar het mid
daguur, drank en hitte zullen dit 
keer wel een rol gespeeld hebben 

Groep Simple Minds uit Schotland 
waren vorig jaar de toppers voor 

de jongere generatie, en de zachte 
agressie en het spontane in het 
werk van zanger Jim Kerr spreken 
dan ook erg aan. Voor ons gingen 
ze er niet op vooruit en de bege
leiding klonk bij momenten wat 
rommelig. Maar niet iedereen kan 
een resem hits op een rijtje zetten, 
en daar maakten de jongens dan 
ook handig gebruik van om hun 
deel van de lauweren af te snoe
pen. Warren Zevon kwam alleen, 
en zijn muziek had niks te maken 
met zijn „live" opgenomen plaat 
„Stand in fire". Het vuur leek er 
wat uit hoewel hij erg zijn best 
deed niet te laten zien dat hij enkel 
om den brode naar het dubbelfes
tival kwam overgewaaid. 

Onze „Scabs" beten met vooral 
werk uit hun eerste elpee „Here's 
to you" aardig van zich af, maar 
om 11 u. op een zondagvoormid
dag is het niet hét moment om met 
new-wave te overtuigen. Veel lie
ver hadden wij het sterk visuele 
werk van bijvoorbeeld de Leuven
se groep „Polizei" gezien. En waar
om proberen deze jongens, in het 
spoor van de Kreuners, eens niet 
op goeie Nederlandse teksten? 

Peter Gabriel kwam op met zwaar 
gekleurd gezicht wat meteen zijn 
Genesis-periode opnep. Spijtig ge
noeg bracht hij zijn „Solsbury hill" 
met elektrische gitaar, maar voor 
de rest was zijn optreden prima. 

Dé verrassing kwam omstreeks 

teetijd van de „Eurythmics", die nu 
op algennene erkenning kunnen 
rekenen. Het echtpaar Annie Len
nox en Dave Stewart maakt na 
een harde les nnet de „Tourists" 
eind zeventig een syntese van wat 
de lichte muziek vandaag kan bie
den. De drie zangeressen bege

leidden met vindingrijke vokale 
harmonie in Supremes-stijl, terwijl 
Annie en Dave muzikaal de tachti
gerjaren ten vdle aanpakten, zon
der echter het patroon van het 
suksesiied te vergeten. Ze hebben 
hun „Sweet dreams" kunnen 
waarmaken, en het dubbelfestival 

^ „ _*ifr? *̂!*'v : •A, '< ,*>"> .„ 

is voor hen dan ook wellicht dé 
grote start geworden. Wij kijken 
alvast uit naar een nieuwe elpee, 
die na nummers als „Jennifer" en 
het recente singeltje met déze 
bezetting een voltreffer moet wor
den! 

Sergius 
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Kaatsen: 
Vlaams volksfeest 
Op de Houtmarkt in Aalst is momenteel het kaatskampioenschap van 
Vlaanderen bezig. Een hoogtepunt in het seizoen dat loopt van eind 
april tot begin september. 

In vergelijking met vorig jaar is er eigenlijk niet zoveel veranderd in 
de kaatssport Tollembeek troont momenteel boven de konkurrentie. 
De Lustige Balspelers, zo heten ze, liggen in het kampioenschap ruim 
tien punten voor op de achtervolgers. Dat wil zeggen dat de titel hen 
eigenlijk niet meer kan ontsnappen. Verwonderlijk is dat nieL 

De kern bestaat uit zes spelers 
die stuk voor stuk talent, fysiek 
en intelligentie (sluwheid) aan el
kaar w/eten te koppelen. Het Tol
lembeek van vandaag moet nor
maliter ook morgen nog de kaats-
bednjvigheid kunnen domineren. 
Al Is het duidelijk dat in Wallonië 
een nieuwe topploeg gestalte 
krijgt In Wannebec bij Lessen 
groeit een jonge ploeg langzaam 
maar zeker naar de top. Welar is 
overigens vergelijkbaar met Tol
lembeek. Deze klub beschikt 
eveneens over een voortreffelij
ke jeugdwerking en de meeste 
spelers zijn eveneens van eigen 
kweek. Dit biedt grote voordelen. 
Ekonomisch en sportief Ekono-
misch omdat kaatsspelers duur 
zijn (bekwame „keerders" — zij 
die een bal ver kunnen terugslaan 
— kosten gemakkelijk méér dan 
één miljoen) wanneer men ze op 
de transfermarkt moet betrekken 
Sportief omdat de gebondenheid 
met de klub een betere ploeg-
geest waarborgt. Precies dus zo
als in Tollembeek, waar men ja
renlang een soortgelijke politiek 
heeft gevoerd alvorens spectacu
lair naar de top door te stoten. 
Welar kaatst evenwel aantrekke
lijker dan gelijk welke andere 
ploeg. Zij kiest niet steeds voor 
de veiligste (en meest rendabele) 
oplossingen en zijn doseert haar 
Inspanningen nog niet Met de 
jaren, wanneer de prestatiedruk 
hoe dan ook groter zal worden, 
komt hier misschien nog verande
ring in. Met Tollembeek is het 
eigenlijk niet anders gegaan. Tot 
voor enkele jaren kreeg die ploeg 
ook méér applaus dan... punten. 
Nu verzamelt ze beide. 
De twee andere Vlaamse ploe
gen in de hoogste klasse vergaat 
het momenteel niet zo goed. Ni-
nove bezit geen jeugdploegen — 
de stadskinderen hebben nog 
amper ruimte (te druk verkeer) 
om een balletje te slaan — en 
moet daardoor voortdurend naar 
de transfermarkt. Dat is risicodra
gend... en op de lange termijn 
financieel nog amper op te bren
gen. De vindingnjkheid van de 
klubleiders is evenwel groot wan
neer de bankbiljetten moeten 
worden verzameld Het is on
waarschijnlijk, en ook met ge
noegzaam bekend, hoeveel initia
tieven kaatsklubs doorgaans wel 
nemen in de sociaal-kulturele sek-
tor om de nodige fondsen bijeen 
te brengen Tollembeek bij voor
beeld organizeert jaarlijks een 
tiental nevenaktiviteiten Gaande 
van een Urbanus van Anus-show 
tot de., inrichting van een jaar
markt. Ook op dit vlak is de ploeg 
uit de Markestreek toonaange
vend. 

Met Buizingen liggen de zaken 
nog anders. Deze klub kwam op 
het eind van de jaren zeventig uit 
het niets naar de top. Haar rijk
dom is één speler: Mare Van 
Hasselt, momenteel het enige 
produkt van eigen kweek in de 

basisploeg. De overigen zijn spe
lers die elders eigenlijk niet goed 
genoeg bevonden werden, maar 
die in Buizingen toch nog een 

redelijk peil halen. De strukturen 
van de klub werden evenwel 
nooit aangepast aan de snelle 
opgang. Weinig mensen doen al-

Bij de dood van een trainer 
Vorige week is Hennes Weisweiler 
gestorven. Na tweeënzestig jaar be
gaf het hart van de toptrainer. 
Hennes Weisweiler was één van de 
almaar zeldzamer wordende origine
le persoonlijkheden in de voetbalwe
reld. Hennes was groot en rechthoe
kig van postuur. Hij straalde autori
teit uit en sprak met onweerstaanba
re zelfzekerheid. Hoogdravende ver
klaringen legde hij nooit af. Voetbal 
bleef voor hem eenvoudig en hij 
verkondigde dat ook gedecideerd. 
Weisweiler was een man van de 
praktijk Hij was een middelmatig 
begaafd voetballer geweest alvorens 
hij zich met de coaching ging bezig
houden. Hij kwam bij Borussia Mön-
chengladbach toen deze vereniging 
een obskuur en uitzichtloos bestaan 
leidde in de toenmalige Regionalliga 
(de tweede klasse). Weisweiler zocht 
en vond jonge talenten (in Duitsland 
en Denemarken) die hij opleidde tot 
rasechte topvoetballers. Met zijn Bo
russia klom hij naar de Bundesliga, 
verzamelde er kampioenstitels en 
won ook een uefacup. Geen zee was 
zijn ploeg te hoog. Het Mönchenglad-
bach van Weisweiler bevatten geen 
absolute vedetten. Netzer, Heinckes 
en de kleine kuitenbijten Berti Vogts 
waren weliswaar onomstreden inter
nationalen, maar de kracht van het 
elftal schuilde toch in de werklust en 

de homogeniteit van elf begaafde 
voetballers wier individuele begaafd-
heden (de kleine Deen Simonsen) 
nooit in tegenspraak kwamen met het 
ploegbelang. Er bestaat geen twijfel 
over dat Weisweiler met Mönchen-
gladbach zijn absolute piek haalde, 
vond dat de best betaalde voetballer 
ook de moeilijkste klussen moest 
Klubs, spelers en trainer werden te
gelijkertijd groot Na het vertrek van 
Weisweiler ging het met Mönchen-
gladbach overigens gestaag bergaf 
en in het afgelopen seizoen vochten' 
de groen-witten wekenlang tegen de 
degradatie. 

Weisweiler ruilde zijn „voetbalkinde
ren" voor de vedetten van traditierij
ke topklubs. Met de 1 FC Köln en 
New York Cosmos werd hij nog 
kampioen, maar met CF Barcelona 
ging hij fataal onderuit Dat kon ook 
moeilijk anders. Weisweiler was er 
de man niet naar om topspelers naar 
de ogen te kijken. Binnen de kortste 
keren lag hij overhoop met Johan 
Cruyf die toen op Nou Camp regeer
de. Weisweiler nam niet dat de beste 
voetballer ter wereld de moeilijkhe
den uit de weg ging, dat hij zich 
gemakkelijkheidshalve van de spits 
van de aanval (van de brandhaard) 
liet afzakken naar het middenveld, 
waar de mandekking nog enige 
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ademruimte overliet Weisweiler 
opknappen, hij zegde dit onomwon
den en hij werd bijgevolg ook- ont
slagen. Maar daar heeft Weisweiler 
nooit om getreurd. Bij Köln trok hij 
een streep onder de carrière van de 
zichzelf overlevende Overafh en Flo-
he en bii de Cosmos ging hij in de 
clinch met de gemakzuchtige China-
glia. Weisweiler kon zich niet verzoe
nen met sterspelers die een ploeg 
naar hun hand zetten en die een 
speltempo oplegden dat hen moest 
toelaten nog jarenlang „mee" te voet
ballen. Weisweiler was nochtans 
geen systeemtrainer. Er mocht bij 
hem breed en diep gevoetbald wor
den, kort en lang, traag en snel. Het 
moest allemaal tegelijkertijd in het 
spel verwerkt worden en hij rekende 
verder op de totale overgave van 
iedereen. Sinds één jaar was hij 
werkzaam bij Grashoppers Zurich. 
Hij voerde ook die klub, die nochtans 
op de sukkel was, na een wekenlang 
duel met het Servette Geneve van 
Michel Renquin naar de titel. Weis
weiler heeft er zijn werk evenwel niet 
mogen afmaken. 

Het kan ongewoon overkomen dat 
wij op deze baldzijde even blijven 
stilstaan bij de dood van een Duitse 
trainer. De laatste keer dat wij de 
man zagen en hoorden, was na afloop 
van het toptreffer in de Bundesliga 
tussen de Hamburgers SV en Bayern 
München. Hij zat naast Happel en 
Csernai toen hij doodkalm zegde: 
„Wie niet speelt om te winnen, maakt 
moeilijk doelpunten en kan ze ge
makkelijk voorkomen. De toeschou
wers zijn daarmee echter niet ge
diend. Bovendien bieden dergelijke 
spelopvattingen geen basis voor 
duurzame suksessen." Hennes was 
uitgesproken en Happel noch Cser
nai voegden er nog wat aan toe. 
Weisweiler stond minzaam op en 
verliet de perskonferentie. De pro
fessor had in drie zinnen meer ge
zegd dan veel van zijn kollega's door
gaans in anderhalf uur vermogen. 
Weisweiler, die ook wekelijks zijn 
column volschreef in de gezagheb
bende Sport Zurich, laat ondanks zijn 
tweeënzestig jaren een zoontje van 
twee na. Ook daarvoor moet je Weis
weiler heten. 

les. Precies zoals dat ook jaren 
geleden al in de lagere afdelingen 
het geval was. Buizingen heeft 
onmiskenbaar zuurstof nodig. Zo
wel sportief als organizatorisch 
en het is maar de vraag of men 
daartoe de nodige initiatieven zal 
kunnen nemen. Alhoewel deze 
klub, net als de twee overige 
Vlaamse maatschappijen, dit jaar 
een „groot tornooi" organizeert 

Dat vertegenwoordigt toch nog 
altijd zo'n investenng van om en 
bij de tweehonderdduizend frank. 

Vier dagen lang spelen de twaalf 
ploegen uit de hoogste reeks 
kwalifikatiewedstrijden en op de 
vijfde dag volgt dan de finale. 

Zo'n tornooi is een echt volks
feest. Urenlang bewegen de men
sen zich rond de baan en. in de 
cafés Het tornooi van Aalst bij 
voorbeeld vormt op dit gebied 
een waar hoogtepunt Een der 
redenen overigens waarom het 
kampioenschap van Vlaanderen 
weerstand biedt aan de tijd en de 
kritiek De kritiek omdat Aalst 
geen ploeg meer heeft in de 
hogere i en de organizator, die er 
zeker geen geld aan toesteekt 
geen enkele band meer heeft met 
de kaatssport. Maar de bonds
verantwoordelijken hebben gelijk 
wanneer zij daarvoor hun ogen 
sluiten Aalst is een vijf dagen 
durend volksfeest dat aansluit bij 
een grote traditie. En de kaats
sport hangt aan elkaar met tradi
ties. 

2 garages 
te huur 
Brugge, 
Jan Miraelstraat 27 

Voor nadere inlichtin
gen zich tijdens de kan
tooruren wenden tot het 
O.C.M.W.-Brugge, Kar-
tuizerinnenstraat 4, tel. 
050-33.98.54 tot 59. 
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Volksunie-Temse stelt een projekt voor. 

Radikale ommekeer in stadskemvernieuwing! 

Van de VU-afdeling Temse ontvingen 
wij een prachtige folder omtrent de 
projektwerking, in het kader van de 
aktie „U en de VU — omdat we 't sa
men kunnen'. Dit voorstel van „Stads-
kernvernieuwing' werd overigens 
door de fraktieleider van de VU-Tem-
se (tevens provincieraadslid) de heer 
Raoul De Ryck, op de jongste ge
meenteraad voorgesteld. Het kollege 
van burgemeester en schepenen 
stemde toe dat hiertoe een speciale 
kommissie zou worden opger icht De 
VU-fraktie van Temse, gesteund door 
het afdelingsbestuur en een aantal 
medewerkers, voorziet nog een twee
de faze. Dit alles moet leiden naar een 
radikale ommekeer in de urbanizatie 
van de dorpskern van Temse. Ter 
herinnering: de VU in Temse behoort 
niet tot de meerderheidskoalit ie- Een 
voorbeeld van konstruktieve opposi
t ie! 

Stadsvernieuwing is momenteel in vele 
steden en gemeenten in trek Ook bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen stond het bij alle politieke partijen 
op het programma, wat wij trouwens 
ook in Temse hebben ervaren uit ver-
kiezingspamfletten 

Laten wij dus Temse-kern of onze 
markt even onder de loep houden 
Wanneer men een luchtfoto van de 
markt en omliggende bekijkt, valt het 
op hoe minuskuul klem ons marktplein-
tje IS en hoe eng de aangrenzende 
Kamiel Wautersstraat 

Ons prachtig gemeentehuis — waar 
WIJ terecht fiet op mogen zijn — is ont-
worfjen en tevens gebouwd om aan de 
vier gevelzijden vnj te staan, dus stede
bouwkundig voorzien als een vrij
staand gebouw Nochtans is dit nog 
steeds met het geval sinds zijn opnch-
ting De westkant is immers afgesloten 

door een gemeentelijk kantoorgebouw 
en een zestal huizen waaronder er 
reeds twee gemeentelijke eigendom 
zijn Nu wordt er momenteel door het 
gemeentebestuur een studie gemaakt 
om op de plaats van deze twee huizen 
een nieuw kantoorgebouw voor de 
gemeentediensten op te richten of de 
bestaande huizen te verbouwen tot 
hetzelfde doel Heel jammer indien dit 
zou worden verwezenlijkt, want dan 
wordt de westgevel van het gemeente
huis definitief afgesloten en blijft de 
enge Kamiel Wautersstraat voor dage
lijkse verkeersopstoppingen zorgen 
met alle nadelige gevolgen vandien 
Twee kleintjes maken één groot 

Inderdaad, in plaats van opnieuw te 
bouwen op deze plaats, zou het meer 
aangewezen zijn de bestaande huizen 
rond het gemeentehuis te onteigenen 
en af te breken, alsook het niet bijpas
send kantoorgebouw dat een tiental 
jaren geleden aan het gemeentehuis 
werd aangehecht Alleen het 18de-
eeuwse huis waar tot voor kort het He
raldische Museum was ondergebracht 
en dat nu een privé-woonhuis wordt, 
dient behouden te blijven 

Door de afbraak van al de overige 
huizen wordt onze markt in belangnjke 
mate vergroot De voordelen hieraan 
verbonden en dezen zijn zeker met 
beperkend, kunnen we als volgt op>-
sommen 

1 Een ruimtelijke aanblik op alle gebou
wen rond de markt met mooie per-
spektieven op waardevolle en histori
sche gebouwen zoals de gerestaureer
de O -L-Vrouwkerk, het gemeentehuis, 
de 17de-eeuwse trapgevel van het hui
dige café „Het Volkshuis", het reeds op

gesomde voormalig Heraldische Mu
seum, het hoekhuis Markt-Oeverstraat, 
waarin nu een bankinstelling is geves
tigd, enz 
2 De markt zal meer ruimte bieden 
voor sfeervolle animatie en attrakties 
allerhande 
3 De verkeersopstoppingen biezonder 
op de werkdagen in de enge Kamiel 
Wautersstraat zouden meteen zijn op
gelost en de bestaande drukte aan de 
gemeentelijke gebouwen op dit kritieke 
punt valt weg 
4 Er komt meer plaatsaanbod voor 
marktkramers van de wekelijkse vrij-
dagmarkt en eveneens voor de foor
kramers, wat door de permanentie een 

Werkelijk met durf en goede wil is dit 
voorstel te realizeren Men mag met 
voortgaan het bestaande kantoorge
bouw uit te breiden op deze voor de 
gemeente Temse belangrijke plaats
ruimte Het IS aan de gemeentemanda
tarissen, zich daar rustig over te bera
den vooraleer men beslist Laten we 
ons niet laten verleiden om in politieke 
kleuren te denken, maar het algemeen 
belang van Temse pnontair stellen Wij 
kunnen hier voorwaar iets moois ver
wezenlijken dat van blijvend praktisch 
nut zal zijn en zowel estetisch als 
toeristisch aantrekkelijk voor Temse 
een enorme verrijking zal betekenen, 
dit zijn WIJ ons mooi gemeentehuis en 

onuJatwQtóamzn 

niet onbelangrijke financiële opbrengst 
meebrengt van standgelden 
De uitbreiding van de kantoorakkom-
modatie dient dan ook hier met ge
zocht Er ligt een waaier van andere 
mogelijkheden open om elders aan 
uitbreiding te doen Onze gemeente 
heeft eigendom genoeg in bezit of in 
optie om alternatieve oplossingen te 
vinden die optimaal en efficient kunnen 
voldoen aan de huidige normen inzake 
komfort van kantoorakkommodatie en 
praktische dienstverlening aan de be
volking 

prachtig kerkgebouw zeker verschul
digd Indien ons gemeentebestuur dit 
inziet, zal het een nieuwe start beteke
nen voor de herwaardenng en weder
opleving van onze gemeentekern, 
vooral nu dringend de vervallen panden 
hoek Akkerstraat-Scheldestraat dienen 
gesloopt te worden en dit alles in één 
mooi projekt na studie moet realizeer-
baar zijn Dit mogen wij onze inwoners 
— die Temse liefhebben — met ont
houden 

Volksunie-Temse 

f̂! 
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Geslaagde zangavond in Wommelgem 
Weer was er op vrijdagavond 10 juni 
een ruime belangstelling in „Den Klau-
waert" voor onze zangavond onder 
muzikale leiding van een onvermoeiba
re Jos De Houwer, knap bijgestaan 
door Ludgaar Boogaerts. 

Wommelgem: 

Nieuwe uitbaters in 
den Klauwaert 

Toen ondergetekende de zeer tal
rijke aanwezigen had verwelkomd en 
met de herinnering dat vorige week 
de glazen geledigd werden op het 
afscheid van Paula en Etienne, kon 
ieder nu het glas gratis heffen en 
ledigen op José en Rik op ons en hun 
aller gezondheid. 
Dat onze Klauwaert net zoals voor
heen een drankgelegenheid en een 
lokaal moge blijven waar Jan en 
Alleman tot zelfs God en klein Pierke 
welkom zijn. Met een daverend prosit 
werd het begin van een lange avond 
Ingezet Vrijdagmiddag 1 juli stonden 
in de Klauwaert 40 koude schotels te 
wachten op VUJO-fietselingers uit 
de Kempen, die vanuit Wommelgem 
verder fietsten naar Melle en vandaar 
naar Diksmuide. De schotels aange
boden door VU en klaargemaakt 
door mevr. Herbosch, dochters en 
José werden alle eer aangedaan en 
een dankbaar applaus kwam zeer 
spontaan. W.H. 

Met een dreunende Vlaamse Leeuw 
werd deze samenzang besloten, die 
als een generale repetitie gold voor 
onze Guldensporenvienng op zater
dag 9 juli a.s. 
Van de gelegenheid werd door onder
getekende gebruik gemaakt om een 
kort dank- en afscheidswoord te rich
ten tot de uitbaters van „De Klau
waert" Paula en Etienne die ons op 1 
juli gaan verlaten. 
Tijdens hun periode als gastvrouw en 
-heer werden er hier samen ontelbare 
aktivitelten klaargestoomd, te veel om 
op te noemen. Vooral gedurende de 
voorbije verkiezingsperiode die de VU 
zeven gemeente- en drie OCMW-
leden deed verwerven, was „Den Klau
waert" de hartslag van de Volksunie in 
Wommelgem. Hoeveel vergaderingen 
van de VU en VUJO, zitdagen van 
mandatarissen en Vlaams Zieken
fonds VLAMAT vonden er niet plaats, 
en zeker niet te vergeten deze van de 
ver buiten Wommelgem gekende 
voetbalploeg „De Klauwaerts". 
Als scheidsrechter heeft „den Tienne" 
heel wat kilometertjes afgelopen, zoals 
we dat tijdens de sportdag in Dilbeek 
ook nog zagen. 

Dat alles tijdens deze jaren niet steeds 
rimpelloos verliep, is niet meer dan 
menselijk. In verband hiermee mogen 
voor velen de Vlaamse gezegden aan
gehaald worden: „De beste stuurlui 
staan aan wal" en „Wie vrij is van 
zonden, werpe de eerste steen". 
De bloemen die Paula mede voor 

Etienne in ontvangst mocht nemen, zijn 
hun van mijnentwege dan ook van 
ganser hart gegund. 

Ward Herbosch 

Rommelmarktdag 
op 21 juli 
Net zoals vong jaar houden wij op 
21 juli een rommelmarkt in het Oranje
huis, Hoogstraat 69 te Antwerpen. 
Indien u materiaal heeft dat u kwijt wil, 
gelieve te telefoneren naar ons sekre-
tariaat Wetstraat 12 te Antwerpen 
C236.84.65), tijdens de openingsuren 
Calle dagen van 16 u. tot 18 uJ kan u 
zelf het een of ander binnenbrengen. 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikenstraat 212, Ree t 

Tel. 03-888.64.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

GEVAFAX X31. 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

^ » A G F A - G E V A E R T 
Afd. 2395, Septestraat 27, 2510 Mortsel, tel.; (031) 40.59.00 tst. 132. 

ANTWERPEN 
JULI 

30 HOMBEEK: Tuinfeestbij Louisa en Worn Baetens, Heike 50 te 
Hombeek Doorlopend vanaf 18 uur. Innchters -VU-afdeling 
Hombeek-Leest 

Halle-Zoersel: 
extra gemeenteraden 
„Wij hangen niet de ezel uit in Zoersel', aldus schepen Stan Bartholomeusen 
(DDV) in een vraaggesprek na de jongste gemeenteraadszitting. .Hiermee kan 
je stellen dat de meerderheid positief reageerde, zoals het goede demokreten 
past Toch betreuren wij het dat de oppositie ons op extra kosten heeft 
gejaagd, door extra gemeenteraadszittingen bijeen te laten roepen zonder dat 
er één punt zou lijden onder uitstel', weer aldus de schepen van Informatie. 
Zoals u allicht weet had de CVP, eerst met acht schepen, dan voltallig ( — 9) en 
met de hulp van de twee P W e r s een tweede maal een dagorde ingediend. 

Om te vermijden dat er een derde (en 
beslissende D maal zou vergaderd 
moeten worden, was de meerderheid 
aanwezig, weliswaar een ietsje later, 
kwestie van taktiek en om de spanning 
er wat in te houden... 
Al de punten van de CVP werden 
besproken en tiehandeld, sommige 
met gunstig gevolg (gronden sportter
reinen), andere met een antwoord van 
het kollege omdat er ondertiandelin-
gen over bezig zijn (gronden O C M W 
te Sint-Antonius). Wat de aanpassing 
van de openbare verlichting aan de 
Medelaar betreft, stelde het kollege 
voor om het plan uit te breiden met de 
Distellaan en het Kermisplein van 
Zoersel-dorp. Alles staat in een brief 
aan IVEKA. 

De verhuring van het Koetsfiuis in 
Halle ligt vast Er is een huurovereen
komst met Luk Sebreghts tot 15 sep
tember '83. Daarna is nog van alles mo
gelijk. De koncessie werd door de 
provinciale overheid besproken. 
De CVP had nogal wat puntjes op de 
dagorde gezet die allemaal verband 
hielden met de nieuwe beleidslijn van 

\ 
het huidige kollege inzake openhekj en 
informatie naar de burger toe en mét 
de burger. Er was wat gehakketak 
rondom de kommissies en rondom de 
informatiekrant waarvoor er zich liefst 
5 mensen kandidaat eindredakteur 
hebben gesteld. Het kollege ging in op 
de vraag van de CVP om een andere 
procedure uit te werken. 
Wat betreft het gemeenteblad ont
stond er een felle diskussie tussen 
Wivine de Meyer (CVP) en Stan Bar-
tholomeussen, schepen DDV. Hij cij
ferde haar voor dat het vorige ge
meenteblad van het CVP-kollege rond 
de 234.000 frank had gekost terwijl 
het huidige gemeenteblad amper 
50.000 frank had gevergd. 
Wat het vertraagd verkeer in kindt /ri j
ke wijken b)etreft wist Wim van Hae-
gendoren (VU) de oppositie te vertel
len dat er 3 straten zullen lA/orden 
ingericht: Antwerpsedreef, d Sparta-
laan en het Sniederspad. hi j gaf zijn 
politieke tegenstanders wel een veeg 
uit de pan door te stellen dat het aan 
hen lag dat het kollege pas voor de va
kantie kon gaan draaien, (dvsdc) 

Anton Peters voor 
de Coremanskring 
Pretentieloos lachfestijn 
Op woensdag 22 juni afficheerde de 
Arenbergschouwburg „uitverkocht". 
Heel Volksunie-Antwerpen was pre-
zent Sukses. Een optreden van een 
raskabaretier als Anton Peters be-
schnjven is feitelijk ontjegonnen werk; 
laat me onmiddellijk zeggen dat het 
steengoed was; een mitrailleurvuur 
van sketches gevolgd door spontane 
lach-salvo's van een get>oeid publiek. 
Politieke satire afgewisseld met entrai-
nerende meezingertjes; parodieën op 
het trio Paus, Koning, Keizer en natuur
lijk — de muzikale aktualiteit indachtig 
— een eigengereide interpretatie van 
Elisatjethiaans winnaar-pianist Rerre 
Volondat 

Dit alles was niet alleen het werk van 
Anton maar tevens van een duo mede-
akteurs die onder meer een schitteren
de imitatie brachten van de Vlaams-
Weense prezentatrice Eva Maria, op
gedoken uit de achtergrond van een 
luchtig „Mezza Musica". 

Dat in suksesvol kabaret de zaal mee 
de dans in moet is een overbekend 
procédé; dat wanneer Anton Peters 
precies Walter Luyten met de Franse 
revolutionaire cocarde tooit hij kon-
kurrentiéle nsico's loopt had hij moe
ten weten, van figurant werd Walter 
zelf akteur en debiteerde hij voor de 
volle zaal de eerste regel van zijn 
lijflied waarin de Somme en Louis XIV 
met zijn bende Franskiljons de hoofd
ingrediënten vormen! 

Het verder verioop van deze avond 
detailleren heeft geen zin; zoals steeds 
moet men het gezien, gehoord, tieleefd 
hebben. De beste willen wij toch even 

vlug neerpennen: uit een speech van 
Wilfned Martens: „Gisteren nog, da
mes en heren, stonden we voor de af
grond, maar vandaag deden we een 
stap vooruit.." 
Zwakke punten? Die waren er zeker; 
het Olé-castagnettenummer deed den
ken aan toneel op patronaatsniveau; 
de steeds weerkerende vergelijking 
van de Vlaming met een bekend week
dier en met een levend wezen waartjij 
het allernoodzakelijkst lichaamsdeel 
ontbreekt namelijk de ruggegraat en 
zo meer... 
Toch in het voorgaande geen afbreuk 
zoeken aan het knalsukses van de 
avond: Beste waardemeter was het 
applaus na de voorstelling, herhaalde
lijk werden de akteurs op het podium 
teruggeroepen onder aanreiking van 
welverdiende bloemenruikers door 
Andrée Van den Berghe en Hugo 
Coveliers. 
Ook 'n speciaal woordje van lof voor 
de begeleider-pianist Bij 't groot pu
bliek verdwijnt zo'n man wellicht in de 
bescheidenheid van de achtergrond; 
wie echter het instrumentale zo'n 
avond mee in 't oog (pardon in 't oor) 
houdt zal de prestaties van een derge
lijk iemand wel naar waarde weten te 
schatten. Konklusie: onze Coremans
kring heeft de wind in de zeilen; voort
doen zo. Door onze werking bereiken 
we een „breder" publiek; zelf treden 
we — God zij dank al 'ns uit de 
tredmolen van de enge dagelijkse poli
tiek en de kas van het arrondissement 
vaart er wel bij, nietwaar penningmees
ter?.-

Frans Kuijpers 
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Voor het eerst een 
VU-stem in Boutersems 
OCMW-bestuur 
Na de weigering bij de gemeente
raadsverkiezingen in ol<tober vorig 
jaar de VU'ers van Boutersem te 
laten meedingen naar mandaten in 
het gemeentebeleid, besliste de Raad 
van State dat de VU-kandidaten on
rechtmatig werden geweigerd. Daar
op werd een tweede stemronde ge
houden in mei jl. 
In het kartel Nieuw Gemeentebeleid 
behaalden de VU-kandidaten te weinig 
stemmen om een afvaardiging in de 
gemeenteraad met (absolute CVP-
meerderheid) te bekomen. 

Feestzaterdag bij 
VU-Liedekerke 
VU-Lledekerke en de Vlaamse Kring 
Pajottenland organizeren nu zaterdag 
16 juli een vî are feestdag. Om 13 u. 30 
start het jaarlijkse gepensioneerden-
feest Op het programma animator Leo 
Martin, spijs en drank en dansl 
's Avonds heeft dan van 18 u. af de 
jaarlijkse barbecue van de VU-afdeling 
plaats. Eerste brochet om 18 u. Beide 
festiviteiten gaan door in de sport-
schuur Daatmet Welkom! 

Als gevolg van deze verkiezingsfjeri-
kelen is evenwel een vernieuwde VU-
werking op gang gebracht in deze 
moeilijke streek voor de Vlaamsnatio
nalisten tussen Leuven en Tienen. 
Maar, bovenop was er op de jongste 
gemeenferaadszitting van Bouter
sem toch nog het klein sukses voor 
de VU-afdeling. Dank zij afspraken 
met de NGB-partners werd VU-man 
Alfons Olemans (sekretaris) verko
zen tot OCMW-raadslid. Afdelings
penningmeester Beno Devroye is 
zijn plaatsvervanger. 
Terloops kunnen we aanstippen dat de 
benoeming van burgemeester Pelle-
grin nog lang op zich heeft laten 
wachten als gevolg van grote ruzie 
binnen de CVP. De kabinetschef van 
minister Lenssens, Jos Bosmans, voelt 
zich immers reeds de gekroonde bur
gervader voor binnen zes jaar. Zijn 
houding op de gemeenteraad laat ter
zake geen enkele twijfel. Ook voor de 
aanduiding van de OCMW-voorzitter 
wordt binnen de CVP nog immer een 
ferm robt)ertje uitgevochten! 
Tenslotte worden eind augustus ook 
nog de afgevaardigden in de biblio-
teekraad aangeduid. Ook hier zal de 
VU voor het eerst vertegenwoordigd 
zijn. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden .spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Spriidei». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in haj r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acljttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v.'aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enl^el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is,bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 

1. ziekte der urine-afvoer-
kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phaiyn-
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

m 
IJzerhulde voor 
Jomme en Fien 
Op vrijdag 21 juni vierden Jomme en 
Fien Feyaerts-De Koninck uit Wakker-
zeel-Haacht hun 60-jarig huwelijksjubi
leum. Jomme. oud-strijder '14-'18, was 
één der eerste VOS'er uit onze streek. 
VOS is voor 't Haachtste de oor
sprong van het Vlaams Nationalisme 
geweest, waaruit ook het Boerenfront 
zijn hoge opgang in dit kanton kon 
vinden. Van meetaf waren Jomme en 
Fien aktief in de Volksunie: geen 
meeting, IJzert>edevaart of wat ook... 
zij stonden rustig overtuigd vooraan. 
Wij danken hen voor hun Inzet en 
wensen hen namens de hele VU-
gemeenschap nog vele jaren toe. 

Willy Kuijpers 

^of ten C'cniioorn 
Restaurant 
Feestzaal 
Streekfestijnen 

Uitbating 
Erna Van Dooren 
Keierberg 80 

Tel. 02-452.95.15 1700 ASSE 
Maandag en dinsdag gesloten 

Rouw in 

het Leuvense 
Op 14 dagen tijd verlieten een drietal 
Vlaams-nationalisten onze rangen: 
Vital Vanorbeek-Parthoens (41 jJ, 
Mies Tettelin-Crols (43 jJ en Leo Ta-
minau-Bogaert (72 jJ. Alle drie 
schraagden zij met hun begaafdheid 
onze beginnende VU-werking in het 
Leuvense. Vital als germanist en op
maker schreef en ontwierp pamflet
ten; Mies als hoofse gastvrouw van 
het Spijshuis Tijl en Leo als fiskaal 
raadgever. 

Honderden mensen hebben bij hen 
Vlaams-nationale inspiratie en bezie
ling „opgedaan" — dikwijls zonder 
grote afspraken, zomaar omdat „het 
moest", omdat het gemeenschaps
plicht was. Die geest van hen blijve 
ons iedere dag bij. 

Willy Kuijpers 

Wij in de Volksunie 

• Dame, wonende in het Me-
chelse zoekt voor 3 a 4 dagen 
per week een bijverdienste, licht 
huishoudelijk of administratief 
werk. Ref. nr. 517. Belangstellen
den kunnen kontakt opnemen 
met Volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings-
plaats 1 te 2800 Mechelen, tel. 
015-20.95.14. Gelieve het refe-
rentienummer te vermelden. 

BRABANT 

„Wij zullen U zien, lichtende Vrede..." 

In memoriam 
mevrouw Kuijpers-

Vannetelbosch 
Met Henriette Roland Holst-van der Schalks aangepaste 
woorden herdenken wij 't standvastlg-dynamische leven 
van Malvina Vannetelbosch, geboren te Leefdaal in het Zui
derse Brabant op 7 april 1896 en zichtbaar heengegaan — 
haast symbolisch — op Sporendag 1983. 
Samen met haar man Jan Kuijpers (°1886 - t l957) was zij 
voor zoveien, jarenlang, In de Leuvense kansarme SL-
Jakobsbuurt — zonder struktuur — helpend en inspirerend. 
Op haar manier stond ze in de repressiejaren hulpvaardig-
in-de-daad „naast de kleine Vlaamse vrouw" die zich 
schaamde doorheen 't onrecht dat haar werd aangedaan, om 
haar man, haar kinderen. Zij hoefde geen „spandoeken en 
boeken" om haar boodschap van medemenselijkheid uit te 
dragen. Zij was beproefd-gevormd doorheen 't stervensleed 
van haar pleegouders, doorheen twee wereldoorlogen en de 
wanhoop rond het overlijden van haar dochtertje en man. 
Met de koppigheidsinzet van een Brabantse boerendochter, 
doorheen alle seizoenen, en het vernuft van een kleine zelfs
tandige leefde ze mee-opgaand met haar Noordnederlandse 
man in het kultureel-politieke leven van het Vlaams-nationa-
lisme. 
Haar vier zonen en schoondochters, haar twaalf kleinkinde
ren en eerste achterkleinkind vormden haar rijkdom-in-de-
levensavond. Ze leefde met hen mee tussen de betogings-
verslagen op tv en in ons blad, zij bracht op haar wijze voor
zichtig en wijs ons gemeenschappelijk gedachtengoed naar 
allen, die rondom haar leefden, (jod was haar rustig nabij, 
reeds lang; haar verlamming deed haar naar de Hemel ver
langen, voelend dat haar levensbloei zich mysterieus zou 
voortplanten in d'eeuwige Lente. 

Zo leefde zij dag na dag naar haar levensavond toe, blij om 
een aanlopen-van-haar-kinderen: Frans, Jan, Paul en Willy, 
blij om een prentkaart, 'n brief uit verre staten-met-onder-
drukte volkeren, meegeurend met de bloemen-van-het-
bezoek-

Dag ma, je vier Kuijpers-zonen en allen die met hen leven, 
dragen voor — Vlaanderen — je geest verder. 

Willy Kuijpers 

De redaktie van het weekblad „Wij" biedt de familie Kuijpers, en in 
het biezonder de vier broers, medeleven aan bij het verlies van hun 
moeder, mevrouw Malvina Vannetelbosch. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot IS u. 30 
Do., zat. van 10 tot lOu. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Fiets-zoek-tocht in Vossem 
vu, de „groene" geel-zwarte partij, 
bewijst haar niet-groen zijn in 't parle
ment door een „groene" stellingname. 
(denkertje) 

Maar ook daarbuiten kan dat „groen
zijn" wel eens tot opwinding leiden; we 
hebben het dan niet over de „milieu-po
litiek" die meermaals in onze Brusselse 
tempel tot algemene hilariteit en woor-
den-schermutselingen aanleiding heeft 
gegeven en nog zal geven, maar wel 
over een aangename, speelsere wijze 
van mensen bewust te maken dat het 
„groen-behoud" voor een gemeente 
van vitaal belang isl 

En in Vossem doet men dit niet met 
brieven en pamfletten, maar door b.v. 
een affiche-aktie. 
Voor tal van Vossemse woningen han
gen de groen-gele Vujo-affiches, in
middels helemaal vergeeld, met de 
volgende opdruk: 

„Vossem, groen, landelijk 
en Vlaams." 
Deze affiche-aktie was de eerste in de 
rij milieu- (en verkeersakties) welke in 
Vossem gevoerd worden. 

Er werden b.v. de sluikstorten opge
ruimd e.d. 
Dit jaar echter wordt onze fietszoek-
tocht (derde editie) in het groene 
kader gesteld. Deze gaat door op 
zondag 31 -7-'83 of bij' slecht weer op 
7-8-'83. 

We rijden niet meer zoals vorige jaren 
door de fusiegemeente, Tervuren, 
langsheen gevaarlijke straten, laten we 
't zelfs maar „autowegen" noemen. 
Neen, dit jaar rijden we in 't voetspoor 
van Rousseau (terug naar de natuur) 
doorheen landelijk Vossem, langsheen 
prachtige grachten, kasseitjes en veld
wegen. 

We tonen onze mensen opnieuw de 
schoonheid van Vossem. welke de 
autochtoon blijkbaar niet meer „ziet". 
Omdat elke organizatie duur is en de 
te verdienen prijzen meer dan waarde
vol zullen zijn, vragen we elke fietser 
een deelname in de onkosten van 
lOOfr. 
Starten, inschrijven, aankomst en prijs
uitreiking (met vermelding van de juis
te oplossingen der vragen, want het is 
een fietszoektochO gebeuren in of 
rond ons lokaal „café de Congo" ach
ter de kerk in Vossem. 
We vertrekken tussen 13 en 14 uur en 
komen uiterlijk binnen om 18 uur. 
Iedereen, ook en vooral de niet-Vos-
semnaars, wordt hartelijk uitgenodigd 
om samen met ons en het weer, van 
deze dag, een zomerdag te maken. 
CAIIe vragen zijn ter plaatse oplos
baar I) 
We hopen dat U er ook bent! 
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VUJO's vredesfietseling: dwars door Vlaanderen 
Een oude droom werd eindelijk in realiteit omgezet De zevende Vre
desfietseling ging van de ene uithoek naar de andere uithoek van 
Vlaanderen: van Voeren naar Diksmuide. Opnieuw meer volk dan 
vorig jaar. Het ene gewest brengt wat meer volk mee, het andere wat 
minder. Vanuit streken die niet op de route liggen, worden ook fietse-
lingen georganizeerd. Enkele honderden jonge Vlamingen leggen al 
fietsend getuigenis af van hun vredeswil. 

Donderdagavond 30 juni, omstreeks 
16 u. 30. Een twaalftal fietsers staan 
klaar aan de San Martino in Sint-
Martens-Voeren Het giet van rege
nen. Er wordt gewacht de laatste man 
komt maar niet opdagen. Uiteindelijk 
wordt toch besloten te vertrekken. 
Enkele km's verder staat die laatste 
man te wachten in Wezet (of Vise) en 
men fietst verder door een echt storm
weer Langs de Jekervallei gaat het 
naar Bilzen, en zo verder naar Boknjk, 
jeugdherberg „De Roerdomp". Men is 
blij dat men aangekomen is. De eerste 
etappe van de VUJO's Vredesfietse
ling zit er op. De rest van de avond 
wordt gebruikt om de kleren te dro
gen-

Naar Brussel 
Vrijdag 1 juli wordt de Vredesfietseling 
verdergezet Onderweg sluiten er in 
Diest nog enkele Kempenaars aan. En 
de tocht gaat in gelukkig heel wat 
beter weer, verder naar Leuven, waar 
alles zes jaar geleden begonnen is, 
onder impuls van Willy Kuijpers. In 
Leuven heeft Karel Bert er voor ge
zorgd dat de Limburgse fietsers iets 
tussen de tanden kregen. 
De tocht gaat verder richting Brussel. 
Onderweg sluiten nog meerdere groe
pen aan, w.o. ook Eddy Wouters met 
zijn radiowagen. De fietseling trekt 
opnieuw rond Brussel naar Grimber
gen op, waar traditioneel een grote 
groep aansluit Via Asse gaat het nu 
verder richting Aalst met toch een 
iestigtal fietsers, vooraan een radio-
wagen, bezemwagens, motards (weg
kapiteins), en natuurlijk het Vlaams-
Kruis. Een prachtige groep die mag 
gezien. Omstreeks 20 u. rijdt de groep 
de kollegepoorten van Melle binnen. 

Tweede peloton 
Nog op vrijdag 1 juli vertrekt vanuit 
Mol een tweede Vredesfietseling. In 
Geel wordt de groep aangedikt tot een 
25-tal fietsers, gevolgd door bezemwa-
gen en Vlaams Kruis. Met deze mooie 
groep trekken we heel de Kempen 
door tot Wommelgem waar een heer
lijke koude schotel klaar staat Dank 
hiervoor aan de kersverse uitbaters 
van de Klauwaert Rik en Josée, die al
hoewel ze officieel pas 's avonds de 
Klauwaert overnamen, toch reeds nu 
voor de Vredesfietsers het middag
maal wilden klaarmaken, samen met de 
familie Herbosch. 
Na wisseling van het gevolg (nieuwe 
bezemwagen, nieuw Vlaams Kruis en 
ook twee bijkomende motards) trek
ken we verder naar Antwerpen, waar 
net als in Brussel, ook wordt rondgere
den. Ook hier worden onderweg nog 
enkele fietsers opgepikt zodat we aan 
haast 40 Vredesfietsers geraken van
uit de provincie Antwerpen. Het gaat 
verder langs het Waasland en de 
Denderstreek om uiteindelijk ook, om
streeks 19 u. 30 Melle te bereiken. 

Nadat iedereen de slaapvertrekken 
had opgezocht en in orde gebracht 
werden'we aan tafel verwacht voor 
een goede broodmaaltijd, verzorgd 
door de mensen van VUJO-Gent 
's Avonds was er dan nog een vor
mingsprogramma Omdat we met zo
veel waren moest er wel in twee 
groepen gesplitst worden. We kregen 
een VNOS-videomontage te zien rond 
het tema „Nooit meer oorlog", die al 
wel een tweetal jaren oud was, maar 
toch nog steeds brandend aktueel. 
Omwille van het prachtige weer, ble
ven velen ook nog een hele tijd buiten 
zitten, wat voetballen, of gezellig liggen 
in het gras. . 
Zaterdag 3 juli was reeds de derde, en 
meteen ook laatste dag van de VUJO-
Vredesf ietseling. Nadat de laatste her
stellingen aan de fietsen gebeurd wa
ren, vertrokken we omstreeks 10 u. 30 
richting Gent Aan de grens van de 
stad, zorgden de VUJO-mensen van 
Gent nog voor een kleine plechtigheid. 

Er werd door één der deelnemende 
fietssters een lint doorgeknipt alvorens 
we Gent binnenkonden. En dan ging 
het recht naar de Roeland, waar we 
naór traditionele gewoonte een sobere 
maar deugddoende warme maaltijd 
kregen. 
In Gent sloten dan ook de laatste 
Vredesfietsers aan, zodat we met een 
karavaan van een 150 fietsers waren. 
Door een misverstand konden we dit 
jaar geen beroep doen op de politie 
van Gent maar we zijn toch vlot uit 
Gent om de toch nog lange tocht naar 
Diksmuide aan te vatten. Bergop en 
bergaf; voor velen was het bijwijlen 
moeilijk. Sommigen hadden pech met 
de fiets. In Tielt werd een laatste halte 
gehouden. De beentjes werden ge
strekt in de cafés werden verfrissin
gen gevonden, hier en daar werd nog 
wat gesleuteld aan de fietsen. Enkele 
sekonden na herstelling terug de fiets 
op, anderen vonden het beter in de be
zemwagens te stappen. En met deze 
groep bereikten we omstreeks 18 u. 

Diksmuide, waar rechtdoor gereden 
werd tot aan het IJzermonument Daar 
werden we opgewacht door voorzitter 
Paul Daels. Aan de voet van de nieuwe 
IJzertoren gaf hij toelichting bij het 
tema van de IJzertsedevaart „Vlaamse 
macht Vlaams welzijn". Nadien trok
ken we met de hele groep naar het 
oude VTI-gebouw om allerlei praktica 

af te handelen: verdeling der slaapza
len, verdeling van de avondmaaltijd, 
voor ons klaargemaakt door de VUJO-
mensen van Tielt (dank hiervoor), en 
de verdeling van de fietsen over de 
vrachtwagens voor de terugkeer de 
volgende dag. 
's Avonds deden we dan mee aan het 
programma „bed van mijn Land" opge
zet door VOVO Velen van ons ver
dwenen al voor het einde de stad in. 
Men had veel meer een non-stop 
zangavond verwacht meer in cantus-
vorm, i.p.v. al de optredens en gesprek
jes tussendoor. 
Zondag 3 juli was er dan IJzerk>ede-
vaart zelf Nadat we de rest van de 

broodjes verdeelden, zakte iedereen 
af naar de bedevaartweide We onder
vonden ook dat er een VUJO-lid be
noemd was tot algemeen sekretaris 
van het IJzerbedevaartkomitee. Koen 
Baert had ons dan ook komen vragen 
of we mensen konden leveren voor de 
ordedienst en de bloemenhulde, wat 
we uiteraard met alle plezier deden, 
zolang we de mensen hebben natuur
lijk. 
Óver de bedevaart zelf hebt u vorige 
week reeds een uitgebreid verslag 
kunnen lezen in „WIJ" zodat we daar 
niet verder moeten op ingaan. Wel wil 
ik de aandacht vestigen op de opmer
kelijke groep VUJO-vlaggen die OJD-

stapte aan het einde van de vlaggerv 
hulde. Toch moeten we opmerken dat 
dit nog niet de helft was van het totaal 
aantal VUJO-vlaggen. Daarom toch 
weer een oproep langs deze weg. 
Momenteel zijn er bijna zesbg VUJO-
vlaggen Die vlaggen dienen niet om in 
één of andere kast te liggen. Een vlag 
moet gebruikt worden om mee naar 
buiten te komen. Bij volgende gelegen
heden moeten er dan ook nog veel 
meer VUJO-vlaggen aanwezig zijn. 

Na de IJzerbedevaart volgden we met 
zijn allen nog het programma van 
VOVO, met een lekkere kip aan 't spit 
Omstreeks 15u. 30 riep Vital Geer-
aerts, toch weer de man die het alle
maal voor mekaar gekregen heeft met 
zijn werkgroep, om dat de bussen 
klaar stonden om ieder terug naar zijn 
eigen heimat te laten keren. Na nog 
wat moeilijkheden met de vrachtwa
gens zijn zowel fietsers als fietsen 
uiteindelijk toch allemaal te bestem
ming geraakt 
Eind goed, al goed, en tot volgend jaar 
op de achtste VUJO-Vredesfietseling. 

W.V. 

Een groep VUJO-fietselingen konnen aan op de barbecue. 

• Gespecializeerd arbeider chemi
sche extraktie, ervanng als magazijnier 
ook expeditie, met talenkennis Neder-
lands-Frans-Duits, zoekt een betrek
king in het Brusselse of omgeving. 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J Valke
niers, tel. 02/5691604 

Stads- en dorpsherwaardering in Maaseik 
Ten stadhuize van Maaseik werd een 
werkvergadering gehouden met de 
gevolmachtigde ambtenaar bij het 
Kabinet van de Gemeenschapsminis
ter voor Ruimtelijke Ordening, Land
inrichting en Natuurbehoud. Dit mi
nisterie is belast met de uitvoering 
van het dekreet tot regeling en tege
moetkoming van het Vlaamse Ge
west voor uitvoering van „Stads- en 
Dorpsherwaarderingsoperaties'. 

Behoudens een afvaardiging van het 
kollege van Burgemeester en Schepe
nen en een afvaardiging van de Tech
nische Dienst van de stad, waren de 
voorzitter van de Maaseiker Advies
raad en stadskemvernieuwing alsme
de de stedetxiuwkundige en de voor
zitter van de s.v. Interkommunale 
Maatschappij voor Ruimtelijke Ontwik
keling (S.V.I.ML) aanwezig. Schepen 
Jaak Cuppens (VU) is voorzitter van 
de interkommunale IML 

Op deze werkvergadering werden de 
verschillende deelgemeenten met hun 
problemen doorgelicht en werd de 
mogelijkheid onderzocht om een be
roep te doen op hogervermeld de
kreet 

Er werd gesteld dat de gemeente voor 
het oplossen van haar stedebouwkun-
dige problemen niet voor alles het 
dekreet kan inroepen, doch dat dit 
dekreet zijn uitwerking enkel kan heb
ben om beperkte deelgebieden in de 
gemeenten aan te pakken. 
Enkel deze gebieden komen in aan
merking, die een achterstand hebben 
op het gebied van wonen in de ruime 
zin van het woord. De deelgebieden 
mogen een beperkte oppervlakte heb
ben. Het meest prioritaire gebied komt 
in aanmerking. 
Het gaat dus om gebieden die een 
bouwfysisch verval vertonen, waar de 
bevolkingsstruktuur to.v. de omgeving 
een achterstand heeft en waar de 
woonfunktie bedreigd is en wordt 
Voor de fusiegemeente Maaseik kon 
enkel het gebied in de oosthoek van 
het centrum van de entiteit Maaseik 
weerhouden worden (Bleumerstraat 
en omgeving). 

De herwaarderingsoperatie moet om
schreven worden bij middel van een 
rapport dat alle handelingen om
schrijft bepaalt en garandeert ten 
einde de woon- en leeffunkbe binnen 
het kwestieuze gebied te behouden 
enerzijds, en anderzijds om het te 
verstevigen ten einde een gezonde 
buurtgemeenschap terug uit te bou
wen. 
Het is dus zo dat alle handelingen en 
werken moeten gekoördineerd wor
den tot één geheel. Deze werken 
moeten in hoofdzaak renovatie tot 
doel hebben. 
Enkel die OjDeraties kunnen in aanmer
king genomen worden, die de woon
funktie tot doel hebben, hetzij door 
herstel, door verbeteren of door klein
schalige operaties de woonfunktie in 
dit gebied opvoeren. 
Alle andere initiatieven, die een andere 
bestemming tot doel hebben, komen 
niet in aanmerking. 
Het is duidelijk dat de gemeente enkel 
een herwaarderingsgebied goedge
keurd krijgt indien ze op basis van een 

rapjxirt en in overleg met de bevolking 
de beoogde middelen en werken ga
randeert omschrijft en de middelen 
daartoe vnjmaakt 
Immers een woonbuurt kan enkel ver
beterd worden indien dit de vrucht is 
van een planproces, waarin het beleid, 
de bevolking en deskundigen, ieder op 
zijn niveau zijn inbreng kan hebben. 
Het is duidelijk dat de vereiste werking 
en procedure een vernieuwde aanpak 
vereist Immers een operatie als deze 
dient niet een éénmalige aktie en han
deling te zijn, doch een continu proces. 
De operatie moet gewaarborgd wor
den ten einde een goede aftxsuw te 
garanderen in ruimte en tijd. 
Te gepasten tijde zal het kwestieuze 
dekreet toegelicht worden naar de 
betrokkenen toe, hetgeen in dit info
blad zal verschijnen. 

Er kan evenwel gesteld worden dat in
dien de gemeenteraad zk;h akkoord 
verklaart om over te gaan tot het 
opstellen van de nodige rapporten en 
alle handelingen en werken, noodzake
lijk om deze operatie te doen, dit de 
enige gelegenheid is om in een tijd van 
recessie een gebied dat lange tajd 
verwaarloosd werd op een eigentijdse 
wijze te herstellen en om zodoende 
het wonen in een centrum aldus aan
trekkelijker te maken. 
Door het opzetten van een verdere in
formatiecampagne, zullen de inwoners 
nader geïnformeerd worden waarover 
het gaat welke financiële tussenkom
sten kunnen bekomen worden, hoe 
een dossier moet opgestekl worden, 
aan welke randvoorwaarden dient vol
daan te worden. 

a Klerkx 

LIMBURG 

Markt te Maaseik: „living" van de stad 
De gemeenteraad van Maaseik verga
derde op vnjdag 24 juni. Enkele uren 
eerder heerste er een echt noodweer 
boven de deelgemeenten Neeroete-
ren en OjX)eteren Burgemeester en 
schepenen gingen zich ter plaatse 
vergewissen van de schade die werd 
aangencht De burgemeester schorste 
de vergadering even om een erg ge
troffen familie te ontvangen. Erg be
langrijke punten stonden niet op de 
agenda, maar voor dat iedereen in 
verlof gaat moesten toch nog een 
aantal administratieve formaliteiten 
worden gestemd. 
De stad zal twee kultuuranimators 
aanwerven: één voltijdse voor Maas
eik en een part-bme voor Neeroeteren. 
De aanvullende tabellen bij het sane
ringsplan werden na een bitsige dis-

Kussie goedgekeurd De oppositie 
(CVP) wilde een diskussie ten gronde 
over de saneringslening. Hierop ging 
men niet verder in omdat deze lening 
met aan de dagorde stond. De ge
meente verhuurt twee tennisterreinen 
aan TC Smash De klub zal zelf nog 
2 terreinen aanleggen Er zal steeds 
een terrein ter beschikking zijn voor 
niet-klubleden als men erom vraagt 
In Opoeteren kan men starten met de 
bouw van kleedlokalen voor de voet-
balklub SSD, nu de ereloonovereen
komst en het ontwerp goedgekeurd 
zijn. 
Men overweegt een ruil tussen de 
staat en de stad. De staat zal het 
bekende marktplein eerst inrichten, be
planten, herisestraten en dan overge
ven aan de stad. Zo wordt de stad dan 

eigenaar van het geklasseerde markt-' 
plein met zijn typische gevela Het 
standbeeld van Jan en Hubert Van 
Eyck heerst over dit prachtige markt
plein dat 1 ha groot is en waarop een 
dubbele rij prachtige lindebomen 
groeien. Het marktplein is de ontmoe
tingsplaats en winkelplaats van de dui
zenden toeristen die het grensstadje 
aandoen 
Er wordt een aanvraag gedaan om de 
Neermolen (Cuppensmolen) te klasse
ren als monument Tevens wordt er 
een inventaris opgemaakt van al do 
gebouwen en monumenten die voor 
klassering in aanmerking komen. 
Na de afhandeling v ^ de agenda kon 
de oppositie vrij vraigen stellen die in 
de mate van het mogelijke werden 
tjeantwoord. 
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Gentse raad haalt verloren tijd in 
De gemeenteraad van Gent heeft heel wat in te halen. Op 13 juni 
kwam de raad opnieuw bijeen in een eerste „gewone" zitting. De sfeer 
is wel wat veranderd: punten die in de vorige legislatuur zonder meer 
voorbijgingen, geven nu aanleiding tot diskussies. De interpellaties 
geven nu aanleiding tot ware ruzies tussen de raadsleden. Enkele 
toeschouwers dienden de zaal te verlaten omdat ze zich niet konden 
voegen naar de geplogendheden van de raadszittingen. 

Een eerste diskussiepunt was de 
goedkeuring van OCMW-begroting. 
De wettelijk voorziene termijn hiervoor 
was weliswaar verstreken, maar toch 
wensten de verschillende frakbes hier
over hun mening te zeggen. De SP, bij 
monde van ex-schepen Van De Wyn-
ckel, vond het kollege huichelachtig 
omdat er toch niets meer te verande
ren is. Wel wenste hij van het kollege 
enkele beleidsopties te kennen: wat 
met het dienstencentrum Lousberg-
kaai en wat gebeurt er met de St-
Amanduskliniek? 
Mevrouw De Reu (CVP) felciteerde 
het OCMW met haar sociale politiek. 
Ze haalde enkele zware lasten aan. 
Personeel (34 %), leningslasten 
(13%) en werkingskosten (10%). 
Vooral de bejaardenzorg gaat met een 
groot deel van de koek lop>en Guldo 
De Roo (VU) becijferde de stadstoela
gen in funktie van de gehele OCMW-
begroting deze groeide van 776 milj. 
naar 948 mllj. of een stijging met 22 % 
44 % van de begroting bestaat uit 
stadstoelagen. De twee verzorgingsin
stellingen zagen op 1 jaar tijd hun 
deficit stijgen: met 79 % voor de nieu
we Bijloke en met 47 % voor St-
Amandus. Het beheer zou dus ratione
ler moeten worden en het toezicht 
vanwege de stad groter. De organiza-
tle zou op een art>eldstechnische en 
bedrijfsekonomische wijze moeten 
worden doorgelicht 
O. Van Oothegem (VU) vroeg zich af 
wat men gaat doen met het schandaal 
„Rattendaele", een geklasseerd maar 
door de OCMW-eigenaar totaal ver-
waaHoosd kasteel. 
Schepen mevrouw Mortier kaatste de 
verantwoordelijkheden voor een aan
tal beslissingen terug naar het OCMW. 
Alle pogingen zullen ondernomen wor
den om de toelage te beperken. Enkele 
posten zijn reeds sterk verminderd. 
In het Gentse slachthuis valt het regel
matig voor dat afval of organnen van in 
observatie gehouden dieren (nood-
slachtingen, en nog met gekeurde die
ren) gestolen worden! Bepaalde ont
vreemde stukken zijn soms onge
schikt voor menselijke konsumpbe, 
zelfs gevaariijk. Het kollege besloot 
dan ook een koelcel In te nchten om 
dergelijke stukken achter slot en gren
del te bewaren. De interpellant stelde 
met verbazing vast dat er in de be
voegde kommissie nog nooit Iets ge
zegd werd over dergelijke diefstallen. 
Hij vroeg dan ook om wat meer uitleg. 
De schepen wou hier niet op ingaan. 
De raad moet enkel akte nemen van 
de spoedprocedure; over de grond 
van de zaak kan niet gediskussleerd 
worden. Een boze F. Baert (VU) — 
hierin gesteund door Van Eeckhaut 
(SP) — verzette zich tegen de ge
dachte een diskussie te ontwijken 
door een beroep te doen op de spoed
procedure. Als raadsleden laten we 
ons niet zeggen waarover we dlskus-

slëren en waarover niet, zo meenden 
zij. 
De parkeergarage onder de Vrijdag-
markt kwam voor de zoveelste keer te 
sprake na.v de vervroegde aankoop 
ervan die een einde maakt met de 
leasingovereenkomst met Urbaninfra. 
Lemlengre (Agaiev) wenste geen ver
antwoordelijke te nemen voor het pro-
jekt noch voor de wijze waarop het tot 
stand kwam De argumenten zijn 
reeds welbekend: het autoaanzulgend 
effekt de kostprijs, het feit dat het 
geen oplosing is voor het verkeerspro
bleem, de procedure vla Urbaninfra. 
Aimé Verpaele (VU) en Van Eeckhaut 
wezen erop dat de raad jaren geleden 
unaniem geoordeeld had over de op
portuniteit van de werken en over de 
formule Urbaninfra. Verpaele beklem
toonde dat de VU wel kritieken had ge
uit over de wijze van gunning (beperk
te offerteaanvraag) maar dat de kom-
mlssaris van de stad voldoende finan
ciële kontrole had uitgeoefend. SP-
fraktieleider Temmerman vroeg 
regelmatige informatie over de bezet
tingsgraad van de parking. 
De zes ondervragingen, waarvan 4 
van de SP en 2 van de VU, zorgden 
voor de nodige hilariteit in de raads
zaal. Eerst interpelleerde Temmerman 
de schepen van Financien Y. De 
Clercq over de tesauriemiddelen van 
de stad. Uitlatingen van de schepen tij
dens de jongste kiescampagne deden 
vermoeden dat de stad In zware moei
lijkheden zou verkeren en Luikse toe
standen nabij zouden zijn. Zo zou het 
personeel niet meer betaald kunnen 
worden, dixit de PVV. De SP wilde nu 
de vroegere schepen van Financiën 
Roels in eer herstellen. 
Op het stuk van de tesaurie stellen 
zich voor '83 immers geen problemen. 
Ook het aangekondigde begrotingste
kort van 3,5 miljard is betwistbaar daar 
er namelijk nog geen begroting is. Het 
zijn maar de wensen van de onder
schelden diensten die opgeteld wer
den. 
De schepen verdedigde zich zwak 
door erop te wijzen dat er zaken 
gezegd waren die in de kommissie 
besproken waren en dat dit niet ge
bruikelijk is. Hij moest evenwel toege
ven dat er voldoende middelen In kas 
zijn of te verwachten zijn om perso
neel en leveranciers tot het einde van 
het jaar te betalen. 
Lucien De Spriet (VU) ondervroeg de 
bevoegde schepen over enkele ge-
vaariljke kruispunten In en om Wondel-
gem: het nieuwe kruispunt aan de 
Meulestedebrug, de kruising van tram 
1 en de Botestraat de oversteekplaats 
in de Groenestaakstraat en de snel-
heidsbepjerklng in de Gaverstraat An
dere raadsleden sloten zich hierbij aan 
en deden, zoals De Spriet suggesties 
voor de oplossing van de problemen. 
De burgemeester was bereid deze te 
bestuderen. 

Eindelijk Is het dan toch gebeurd! Op 
21 juni werden, bij beslissing van de 
raad van state alle argumenten van 
CVP'ers en PVV om de verkiezingen 
te verbreken, netjes van tafel geveegd 
en werd de uitslag van de verkiezin
gen, die een machtige overwinning 
voor de VU betekende, goedgekeurd. 
Natuuriijk hadden CVP en PVV eerst 
gelijk gekregen in de bestendige depu
tatie van Oost-Vlaanderen maar daar 
worden de lakens uitgedeeld door hun 
politieke vrienden De sinds mensen-
geheugenis bestaande meerderheid 
van de CVP — voor de jongste verkie
zingen een meerderheid van 5 zetels 
— werd netjes omvergekegeld en 
voortaan wordt de dienst uitgemaakt 
door een koalltie VU-SP waarbij de 
burgemeester Antoine Denert, de 
voorzitter van het OCMW Fons Claes 
— en twee schepenen levert — Ka-
miel Van Mieghem en Heinfried Kap
pen. De SP krijgt dne schepenen. 

De St-Amanduskliniek is het zorgen
kind van VU-raadslid Waeterloos. 
Reeds herhaalde malen kwam hij hier
voor tussen in de Gentse raad. Als 
buurtbewoner en ex-patIënt is hij ook 
nauw betrokken bij de werkgroep die 
ijvert voor het behoud van het Hopspi-
ce. Nu de verkiezingen achter de rug 
zijn, wou hij van de diverse frakties hun 
huldig standpunt ter zake kennen. Na 
de investenngen van de vorige jaren 
zou wegens de beperkingen van de 
wet Dehaene de D-afdeling moeten 
worden ontmanteld. 
Uit diverse studies blijkt: 
1. Ten noorden van het demografisch 
zwaartepunt bevindt er zich slechts 
één kraaminnchting, tegen vijf In het 
zuiden; 
2 St-Amandus Is de tweede belang
rijkste kraaminrichting, met de hoogste 
(90 %) bezettingsgraad; 
3. De echte kostprijs voor de ombouw 
van de zogezegd veroordeelde D-
kllnlek slechts 9,2 milj. kosten i.p.v. de 
voorofjgestelde 35 milj., 
Ten tijde van de campagne was de 
PVV voor overplaatsing van de beide 
inrichtingen naar de Bijloke. De CVP 
was verdeeld over dit punt De vraag is 
nu wat de huidige CVP-PVV-meerder-
heid dienaangaande schikte te doen. 
De VU-fraktle stelt een status-quo 
voor van drie jaar In die periode zou 
een ernstige studie moeten worden 
gemaakt 

De kersverse oppositielei
der Temmerman (SP) ziet blijkbaar nu 
pas in dat het voor een gewoon raads
lid met zo eenvoudig om zijn inzage
recht degelijk uit te oefenen. Daarom 
vroeg hij de oprichting van een sekre-
tariaat voor de frakties. De burge
meester vindt dit overbodig en zelfs In 
strijd met een goed (meerderheids ?)-
beleid. 
Om te besluiten kwam de Gentse 
voetbalploeg en zijn problemen ter 
tafel. Zo zou de stad een personeelslid 
ter beschikking stellen en daarop heeft 
de ploeg al Iemand afgedankt De 
schepen gaf een staaltje van politiek 
dribbelwerk toen hij een brief eerst 
met en dan plots toch scheen te 
kennen. In passend tumult werd deze 
eerste raadszitting besloten. 

C. Brion 

OOST-VLMNDEREN 

Zeelse raad eendrachtig 
achter C.-S.-motie! 
De gemeenteraad van Zele,heeft in 
haar vergadering van 7 juli 1983, aan
dacht besteed aan de problemen van 
Cockenll-Sambre en aan de mogelijke 
gevolgen daarvan voor Vlaanderen. 
De gemeenteraad is van oordeel, dat 
de Vlaamse gemeenschap niet langer 
kan opdraaien voor de financienng van 
de zoveelste reddingspoging van het 
Waalse staal. Vandaag moet de aan
dacht pnoritair naar de eigen Vlaamse 
toekomst gaan. Uit alle gegevens blijkt 
dat Vlaanderen beter opgewassen is 
tegen de knsis, als het kan beschikken 
over zijn eigen werk, zijn eigen geld en 
zijn eigen toekomst Kortom Vlaams 
geld In Vlaamse handen. 
Dank zij de splitsing van de vijf natio

nale sektoren, zullen beide gemeen
schappen ook financieel verantwoor
delijk worden, voor de politiek die ze 
volgens eigen inzichten wensen te 
voeren. 

De gemeenteraad van Zele dringt er 
dan ook op aan, dat er spoedig een be
raad op gang komt tussen al degenen 
die in Vlaanderen verantwoordelijk
heid dragen, zowel In de politiek als In 
de syndikale en patronale organizatles 
en in de strijd- en kultuurverenigingen, 
om onze toekomst onze welvaart en 
onze werkzekerheid In Vlaanderen te 
waarborgen. De Zeelse gemeenteraad 
keurde in zitting van 7 juli II. unaniem 
deze motie goed. Pulk werk! 

VU-Wetteren vraagt 
voorbehouden parkeerplaatsen 
voor mindervaliden 
Op de gemeenteraad van 23 juni werd 
door de VU-fraktie bIj monde van 
raadslid August Van den Brande de 
opmerking gemaakt dat Wetteren 
over geen enkele voorbehouden par
keerplaats voor mindervaliden be
schikt 
Bij KB van 1-12-75, gewijzigd door het 
KB van 23-6-78 moeten voorbehou
den parkeerplaatsen uitgerust zijn met 
het verkeersteken E 9a (parkeren toe
gelaten) samen met het onderbord 
waarop een rolstoel is afgebeeld. 
Een grondschlldering (rolstoel) alleen, 
zoals er op de markt is aangebracht Is 
niet rechtsgeldig en bijgevolg nutte
loos 
De Volksunie meent dat daaraan drin
gend dient te worden verholpen, daar 

er voor Wetteren heel wat parkeer
plaatsen voor mindervaliden werden 
uitgereikt en er nog heel wat minderva
liden zijn die nog met over een dergelij
ke kaart beschikken 
De Volksunie heeft aan het schepen-
kollege voorgesteld op de belangrijk
ste officiële parkings, parkeerplaatsen 
voor mindervaliden voor te behouden, 
meer bepaald: drie op de markt en op 
de parking in de Stationsstraat twee 
op het Felix Beernaertsplein, aan de 
kerk te Massemen en te Overbeke, 
aan de warande en op de parking van 
de OCMW-klIniek en aan het station 
en één op de Berg, aan de kerk tè 
Westrem, te Wetteren ten Ede en te 
Kwatrecht aan de sporthal en de 
biblloteek en op de parking aan de zes
hoek. 

VU: burgemeester, OCMW, 2 schepenen 

Kruibeke eindelijk bestuurd! 
Het wordt een zware opgave voor de 
nieuwe koalitie Zij beschikt slechts 
over één stem meerderheid en gaat 
van start met een geplunderde ge
meentekas 90 miljoen werd door het 
vorige CVP-bestuur op 6 jaar tijd tot 
praktisch nul herieid wat reeds tot 
gevolg had dat opcentiemen en ge
meentebelastingen fors de hoogte in
gingen De wrokkige CVP die haar 
nederlaag met verteerd knjgt belooft 
een keiharde oppositie Zij heeft zelfs 
nu nog het lef een kandidaat-burge
meester voor te stellen uit de minder
heid 
Daartegenover staat dat de verant
woordelijken uit de nieuwe koalitie 
reeds goed op elkaar zijn ingespeeld 
en vast besloten zijn, via een Idealisti
sche inzet en een moedig en open be
leid te bewijzen dat de keus van de 
mensen uit de samenvoeging Kruibe
ke de goede keus was. 

Fons Van Raemdonck 

VU-Denderleeuw hield 
merkwaardige staal aktie 

Tegenover de lauwheid van de zakfla-
minganten en de laksheid van de drie 
traditionele politieke partijen Inzake de 
Vlaamse problematiek heeft de Volks
unie gemeend zijn echtheid te moeten 
tonen Dit door een plaatselijke ludieke 
aktie rond Cockenll-Sambre ter gele
genheid van de braderij - Stationstraat 
te Denderieeuw. 

Eerder was een motie met door de ge
meenteraad geraakt Zes stemmen 
voor, zes tegen en 12 onthoudingen. 

Op de VU na stemden alle andere 
partijen verdeeld. 

Dan maar de straat en hoe! Een ludie
ke tekst een staal-zonder-waarde-ca-
deau (oud Ijzer voor Iedereen!) en een 

aanschouwelijk bord om de liedjes
tekst te ondersteunen. Op de melodie 
van de alomgekende Snijders-bank 
werd „Den Belg is ziek" gezongen. 

Bij deze werd nogmaals bewezen dat 
het met alleen met ernstige moties kan 
en moet maar dat het plezleng en 
volks kan! Proficiat! 

14 JULI 1983 
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Aanbevolen huizen 
PVBA j . BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de 
deur 

Ko/legestraat 33, 2400 MOL 

OH-3113 76 

' utlgebreide keus bemeubelde villa s - appart - en studio s 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus mei foto s 

LEOPOLD H - L A A N : 205 
8«5i OOSTDUINKERKE 
TEL OM/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraal 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zondog en monndag gesloten 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
• Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

qz^^ STUDIO 
- • - ^ DANN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli|ksrepor1ages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

lustrerje 

mare 
de vriese 
bar f u z f t l e l . i j n 5^0 brugge 
050/3S /4 04 
baan bmgg« kor ln jk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu l t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische installatie ook in-
dustnee l - ver l icht ing - e lek tn-
sche ve rwa rm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/353 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodgie ter i j sanitair, zink gas, 
roo f ing w a t e r v e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

De bezoedeling van de Beke te Adegem 

VU-interpellatie in 
IVIaldegemse raad 
Een t w e e d e In te rpe l la t ie t i j dens de j o n g s t e g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g van 
o n s raads l i d Piet B l o m m e b e t r o f de b e z o e d e l i n g van de B e k e te 
A d e g e m . D e j o n g s t e t i j d is er hee l w a t te doen g e w e e s t r o n d een 
n ieuw geva l van b r u c e l l o s e b e s m e t t i n g w a a r d o o r een A d e g e m s e 
l a n d b o u w e r v o o r de de rde maal in twaa l f jaar t i j d z i jn v e e s t a p e l m o e s t 
a f s lach ten . Z o w e l de g e t r o f f e n l a n d b o u w e r a ls de B e d r i j f s g i l d e 
A d e g e m - O o s t w i n k e l h e b b e n v ia de reg iona le en loka le pe rs een w a n 
h o o p s k r e e t la ten ho ren . De s te rk bevu i l de w a t e r l o o p 4.33, de zg. Beke , 
waar in het A d e g e m s s l ach thu i s z i jn a f va lwa te r l oos t , w o r d t z o n d e r 
meer als de b e s m e t t i n g s a a r d aangewezen . He t vee van de ge t ro f f en 
l a n d b o u w e r g raas t op een w e i d e d ie paa l t aan deze w a t e r l o o p van 
d e r d e ka tegor ie . He t g e m e e n t e b e s t u u r m o e t er dus v o o r zo rgen da t 
deze w a t e r l o o p rege lma t i g w o r d t o n d e r h o u d e n en ge re in i gd . 

De enorme bevuiling van deze beek is 
bij het gemeentebestuur genoegzaam 
bekend Reeds in 1975 werd n a v een 
brucellosebesmetting in drie land
bouwbedrijven de sterke vervuiling en 
het manke onderhoud aan de kaak 
gesteld Bij een bezoek ter plaatse op 
24 mei 1982 was een lid van het 
schepenkollege, in het bijzijn van een 
rijksveearts en twee plaatselijke vee
artsen, getuige van de enorme bezoe
deling Toen vorig jaar een ploeg ge-
meentewerklieden de opdracht kreeg 
de beek te kuisen, moesten alle pogin
gen stopgezet worden ten gevolge 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel 055-423636 

(Adv 54) 

van de opwalmende stank In een brief 
van 1 juli 1982 maande de Landelijke 
Gilde van Adegem het gemeentebe
stuur aan dringende maatregelen te 
treffen Het is dan ook onbegrijpelijk 
en tegelijk onaanvaardbaar dat een 
waterloop die zo zwaar vervuild is met 
heel regelmatig onderhouden en gerei
nigd wordt I , 
In het tweede luik van zijn tussen
komst had Piet het over de onduldbare 
bezoedeling van de 'Beke door het 
Adegems slachthuis De beek wordt 
regelmatig herschapen in een stinken
de bnj van allerlei slachthuisafval en bij 
zware regenval treedt de waterloop 
buiten zijn oevers waardoor dierenres
ten op naastliggende landenjen te
rechtkomen Aan deze lozingen moet 
in de kortst mogelijke tijd paal en perk 
worden gesteld i 
Het lozen van afvalwaters is geregeld 
door de wet van 26 maart 71 op de 
bescherming van de oppervlaktewate
ren tegen verontreiniging Volgens het 
stelsel van de wet is elke lozing van af
valwater in openbare wateren onder
worpen aan een vergunning, afgele
verd door de direkteur van de water-

zuivenngsmaatschappij Het schepen
kollege blijft enkel bevoegd voor het 
afleveren van de vergunning voor het 
lozen van normaal huisafvalwater in de 
openbare riolen 
Men mag echter met uit het oog 
verliezen dat de gemeente een belang
rijke rol kan vervullen bij het helpen uit
oefenen van het toezicht door de 
bevoegde technische ambtenaren De 
plaatselijke politie kan bovendien een 
belangrijke rol spelen bij het opsporen 
van allerhande sluiklozingen Ten slotte 
kunnen onregelmatigheden onmiddel
lijk gesignaleerd worden aan de be
voegde technische ambtenaren 
Uit het dossier van het Adegems 
slachthuis en uit de gevoerde bnefwis-
seling had Piet kunnen opmaken dat 
voor het bednjf op 21 apnl 1977 een 
lozingsvergunning werd afgeleverd 
door de Waterzuivenngsmaatschappij 
van het Kustbekken Hierbij is ook 
gebleken dat het gemeentebestuur re
cent stappen zette om deze vergun
ning te doen nakomen 
De grote vraag hierbij is echter waar
om pas in maart jl werd gereageerd, 
daar waar men sinds lang op de 
hoogte was van de bezoedeling van 
de waterloop Bovendien is het onbe
grijpelijk dat de getroffen landbouwer 
en de Bedrijfsgilde Adegem-Oostwin-
kel in het ongewisse werden gelaten 
over een schrijven vanwege het minis-
tene van Volksgezondheid, Gezond-
heidsinspektie Gent, die op 22 februan 
een bevestiging stuurde van de vast
stellingen ter plaatse Deze elementai
re informatie had kunnen voorkomen 
dat in de pers de gezondheidsdienst 
en het gemeentebestuur van totaal 
stilzwijgen werden beschuldigd Om te 
besluiten stelde raadslid Blomme dat 
het de taak is van het gemeentebe
stuur onmiddellijk in te grijpen bij ge
vallen van flagrante bedreiging van het 
leefmilieu 

De waterloop 4 33 is zwaar verontrei
nigd en moet als waterloop van derde 
kategorie door de gemeente onder
houden worden Een grondige reini
ging duldt bijgevolg geen langer uitsteM 
Bovendien is de gemeente te kort 
geschoten in haar toezichts- en signali-
zatiefunktie De bezoedeling van de 
Beke door het Adegems slachthuis 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabnkat ie oms lagen - zakoms lagen 

\migrostraat.128, 9328 dendermonde-schoonaard& 
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moet ingeperkt worden' 
De antwoorden die op deze vragen in 
verband met de vervuiling van de 
Beke werden gegeven, waren door
spekt van paraplupolitiek Volgens 
raadslid Van Landschoot CGVP) mag 
men het slachthuis met als de enige 
vervuiler van de Beke aanwijzen Hij 
somde dan ook andere bednjven op 
die hun aandeel daarin hebt>en Het 
probleem zou dan ook in zijn totaal 
moeten aangepakt worden 
Volgens de burgemeester zou de fir
ma verscheidene keren verwittigd zijn 
Een oplossing van de bezoedeling zou 
enn bestaan dat het slachthuis in de 
toekomst zal kunnen aansluiten op de 
nolenng die op haar beurt zal uitmon
den n de kollektoren Werken die op 
dit ogenblik nog volop aan de gang zijn 
en waarvan het einde ten vroegste 
tegen het einde van dit jaar mag 
worden verwacht Raadslid Hermie 
(CVP) wees er in zijn tussenkomst op 
dat hij ervan overtuigd was dat de 
ziekte met van het slachthuis afkom
stig zou zijn maar wel door de aan
koop van zieke dieren Dit raadslid 
dacht werkelijk ons in het ootje te 
kunnen nemen i Het slachthuis werd 
als besmettingsaard door een deur
waarder vastgesteld 
Vervolgens kwam raadslid \Ni\\e aan 
het woord (ook een CVP'er) Hij stelde 
de raad op de hoogte dat hij persoon
lijk de namiddag voor de raadszitting 
de waterloop 4 33 over de totale lengte 
had gevolgd en nergens een spoor 
van bezoedeling door het slachthuis 
had gevonden Die uitspraak laten we 
volledig voor zijn rekening i Het was 
werkelijk opvallend dat schepen De 
Cuyper voorzitter van de Landelijke 

Gilde Maldegem er tijdens het debat 
aangaande dit punt wijselijk het zwij
gen toe deed Werd het hem te h e e f 

Guido Veerman 

ZO€K€Kl 
• Gevraagd licentiaat rechten -
geïnteresseerd of gespeciali-
zeerd in soc wetgeving, 25-35 
jaar, wonende omgeving Hamme 
- Lokeren - St-Niklaas Indienst
treding 1 9 83 Kandidatuur met 
curr vitae toezenden aan Marcel 
Verschelden. Polderstraat 30, 
9160 Hamme, tel 052/47 8701 

• Man 48 jaar, wonende in het 
Mechelse, met 27 jaar ruime er-
vanng in offsetdrukken zoekt 
dringend werk als drukker Ref 
nr 628 

FW-Lede naar 
„'t Cruydenhor 
te Oosterzele 
De FVV afd Lede organizeert een 
uitstap voor het hele gezin naar 
't Cruydenhof in Oosterzele op zon
dag 17 juli 1983 Verzamelen met eigen 
wagen op de Markt in Lede om 15 u of 
op het Kerkplein te Oordegem om 
15 u 15 Wie over geen eigen vervoer 
beschikt vindt wel een plaatsje in één 
of ander wagen Iedereen, dus ook 
met-leden en hun gezin, is van harte 
welkom De inkom en de rondgang zijn 
gratis. 

14 JULI 1963 
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22 ^m in de Volksunie 

VOVO-happening werd 
geslaagd Vlaams-nationaal weekeind 

WEST-VU\ANDEREN 

De Vereniging Ontspanning en 
Volksontwikltel ing Oostende 
(VOVO) mag fier terugblikken op een 
geslaagd nationaal weekeind te 
DIksmuide. Met de weermaker als 
stevige bondgenoot konden de talrijk 
opgekomen VUJO-fietselingen, de 
VU-Zedelgem, een 50-tal TAK'ers en 
Vlaamslievende enkelingen uit het 
ganse land op de vooravond van de 
IJzerbedevaart genieten van een 
denderend „Lied van mijn Land". 

Miet Provoost en Jo Deensen kondig
den afwisselend stnjd- en stemmings-
liederen aan, meestertijk vertolkt door 
Annemie Ruysschaert en dochters Ka-
trien en Knstien, Stefaan Ponette, 
Dnes Saelens, Staf Deneve en Veerie 
Dit alles gebeurde onder leiding van 
koorieider Jaak Roose Tussenin wer
den Willy Kuijpers, J Gabnels en Wal

ter Luyten bestookt met ludieke en 
ernstige vragen Fel opgemerkt was de 
aanwezigheid van een groep Fnese 
volksnationalisten — eregasten van 
ons Europees raadslid Jaak Vande-
meulebroucke — die onder luid ap
plaus vanop het podium hun nationaal 
lied zongen 

Een uit alle hoeken meegezongen „Sa
lamander" rondde een in alle opzichten 
geslaagde avond af 

Op de IJzert^edevaartsdag gonsde het 
al vroeg in de morgen op de speel
plaats van het gewezen VTI-gebouw 
van de koffieslurpers die daar hadden 
overnacht en van fietselingen die van 
heinde en verre de tocht naar Diksmui-
de op de meest ekonomische en mi-
lieuvnendelijke manier hadden ge
maakt en nu hun vehikel een veilige 
stalling boden 

Na de plechtigheid op de weide zakten 
de bedevaarders terug af naar de 
VOVO-happening, aangelokt door de 
geur van heerlijke kip aan 't spit en 
zoete wafels 
Top en Basis bij elkaar Nationaal voor
zitter Vic Anciaux werd op het podium 
geroepen en antwoordde met de hem 
typerende vlotheid op de meest neteli
ge vragen Ook Europariementslid 
Jaak Vandemeulebroucke werd be
stookt met talrijke vragen evenals de 
andere man uit de streek, senator 
Guido Van In 
Verder werden Hektor Chnstiaen en 
Reimond Verbiest gehuldigd als onver
droten voormannen van de Bond der 
Vlaamse gepensioneerden en werd 
hulde gebracht aan wijlen mevr Gerar-
da Meyers, die vong jaar in de bloe
men werd gezet samen met haar 
grote familie, als symbool van de noes

te Vlaamse militanten Tevens kreeg 
de eeuwig jonge Bert Ruysschaert — 
duivel doet 't al van V O V O — de kans 
om kort een paar woordjes te brengen 
over de werking van zijn organizatie 
W e kunnen Bert alleen maar gelijk 
geven dat we meer Vlaamsgezinde 
nevenorganizaties moeten uitbouwen 
om van daar uit op een zachte manier 
onze politieke wil door te drukken 
Al met al een prachtinitiatief waar 
V O V O en zijn stel entoesiaste mede
werkers heel fier op mogen zijn 

Marcel Talloen 

Dienstbetoon 
volksvertegen
woordiger 
Julien Desseyn 
in Alveringem 
• Eerste dinsdag van de maand van 
19 tot 20 uur bij schepen Mark Wache-
nier Putstraat 38, Alveringem 

• Eerste zondag van de maand van 
11 u 30 tot 12 uur in cafe Paviljoen, 
Krombekestraat, Stavele 

Agressieve burgemeester te Kortrijk 
De Kortnjkse oppositie had gehoopt 
met de komst van burgemeester De-
jaeger, te kunnen rekenen op een wat 
soepeler en redelijker opstelling van 
de CVP-meerderheid 
Tijdens de jongste gemeenteraadszit
ting IS echter gebleken dat dit een 
vrome wens zal blijven 
Dejaeger en zijn politieke vrienden zijn 
gewoon allergisch aan alles wat met in 
hun CVP-kraam past Tot tweemaal 
toe vond Dejaeger het nodig Franz 
Van Steenkiste te onderbreken, omdat 
hij zogezegd niet bij de agenda bleef 
Maar meer daarover verder in dit 
verslag 
Het l)egon toen José Deschaepmees-
ter interpelleerde over de toewijzings-
modaliteiten van de koncessie voor de 
cafetana van een gemeentelijk sport
centrum Dat deze toewijzing met altijd 
op een ortodoxe manier gebeurt is 
algemeen bekend, doch dat het sche-
penkollege een artikel in het reglement 
inlast waarbij werkelijk alle willekeur 

mogelijk word t grenst aan het onge
looflijke Deschaepmeester wees erop 
dat dit artikel bij voort>aat een aantal 
ernstige kandidaten van deelneming 
aan de aanbesteding zou doen afzien 
Dit IS uiteraard zeer nadelig voor de 
gemeentelijke financiën, zo besloot de 
interpellant Ook de kapitaalsverho
ging van Leiedal nam de 'VU-fraktielei-
der op de korrel Wat wij reeds jaren 
hebben voorspeld is nu pijnlijk gewor
den, het wanbeheer van de CVP heeft 
inderdaad geleid tot het financieel de-
bècle waann Leiedal nu is terechtgeko
men Daarvoor zal de Kortnjkse bevol
king nu moeten opdraaien, zo besloot 
het VU-raadslid 
Verder hield Franz Van Steenkiste een 
geod gestoffeerde interpellatie in ver
band met de overdreven milieu-eisen 
die bepaalde groepen, aan de geves
tigde bedrijven, willen opleggen 
Toen Van Steenkiste een aantal cijfers 
citeerde die de CVP-meerderheid met 
zo goed bevielen, werd hij tot twee-

STAD MECHELEN 
PlaatsaAnbiedingen stedeliike technische scholen en middenscholen 
Navolgende ambten (M/V) zijn mogelijk vacant bij de aanvang van 
het schooljaar 1983-1984 
aan de dagscholen 
leraar of lerares 
— informatica EHOKT -i- HSO (univ diploma informatica) 
— orthopedagogie HSO (univ diploma) 
— psychologie HSO (univ diploma) 
— verpleegkunde HSO 
— Bpr verkoop LSO (GLSO handel -i- 1 j ervaring verkoop) 
— Bpr hand- en gelaatsverzorging HS en LS (GLSO schoonheids-

zorgen -i- 1 j ervaring) 
— praïcti)kieraar herenkappen 
— Bpr kantoorwerken (GLSO of HTS iste gr handel + 1 j ervaring 

kantoor) 
— TV en Bpr meubelmaken aan LSBS en HSBS 
— TV en Bpr sanitaire installatie aan LSBS 
— TV en Bpr centrale verwarming aan HSBS 
aan de avondscholen 
leraar of lerares 
— TV mechanika THOKT 
— TV openbare werken HSTL 
— TV auto-elektnciteit LSTL 
— TV mechanika LSBL 
— Bpr lassen LSBL 
— TV en Bpr gameren-behangen LSBL 
— TV en Bpr schilderwerken 
— TV en Bpr plaatbewerken LSBL 
— TV en Bpr beeldhouwen LSBL 
— AV Spaans LSTL 
— TV financiële algebra EHOKT 
— TV statistiek EHOKT 
— TV plannen en monografiën EHOKT 
— TV techniek en kontrole der boekhoudkundige expertise 
— TV automechanika 
— TV elektriciteit THOKT 
— AV wiskunde THOKT 
— huishoudkunde LSBL (dipl GLSO) 
— hoedenmaken (modiste) LSBL 
— naaldwerk (breien, haken, borduren) LSBL 
De voorgeschreven aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen 
worden op de dienst onderwijs - Stadhuis - 2800 Mechelen, tel 
015-208511, toestel 248-249 
Op het ogenblik van de indiensttreding dienen de kandidaten de 
eensluidend verklaarde afschriften van diploma's evenals mogelijke 
attesten tot staving van nuttige ervaring te kunnen voorleggen 

(Adv 103) 

maal toe door burgemeester Dejaeger 
op een zeer agressieve toon onder
broken Maar Van Steenkiste stoorde 
zich daaraan niet en na wat heen en 
weer geroep kwam hij tot de essentie 
van zijn betoog we moeten de men
sen die nog willen investeren en werk 
verschaffen met afschnkken met over
dreven milieu-eisen Enkele Kortnjkse 
bedrijven zijn zich reeds vlak over de 
taalgrens in het Moeskroense gaan 
vestigen Er is een vestigingsreglement 
dat moet gerespekteerd worden, maar 
zonder overdrijven Ekonomisch gaat 
het al moeilijk genoeg en de werkloos
heid blijft maar stijgen 
Aan het einde van de zitting interpel
leerde VU-raadslid beven Duprez nog 
over het ondeskundig plaatsen van 
enorme bloembakken in de wijk Belle-
fjark te Bellegem Terecht zei Duprez 
dat deze bloembakken een reëel ge
vaar betekenen voor de weggebrui
kers Bovendien werden er geen voet
paden aangelegd, zodat de voetgan
gers verplicht worden het midden van 
de njbaan te gebruiken 
De bevoegde schepen antwoordde 
dat een en ander werd aangelegd na 
inspraak met de straatbewoners, 
waarop Duprez reageerde met de 
opmerking dat de bewoners van om 
het even welke straat akkoord zouden 
gaan om midden in hun straat bloem
bakken te plaatsen, zodat het autover
keer praktisch onmogelijk word t Bij 
ernstige inspraak moeten ook de be
woners van de omgeving en de gebrui
kers van de straat medezeggings
kracht knjgen, zo laesloot Lieven Du
prez Vermelden wij ten slotte nog dat 
raadslid Magda Seynhaeve-Verbeke 
weerhouden was ten gevolge van een 
familiale aangelegenheid 

Paul Thiers 

AAN 

f*i 

Poma in zijn hemd te Kortrijk 
De traditionele 11-juli-optocht naar het 
Groemngemonument werd zoals tel-
kenjare voor het overgrote gedeelte 
gevormd door VU-mensen 

De CVP en de PVV waren met zeer 
beperkte delegaties aanwezig Meer 
van hun troepen kunnen zij voor een 
Vlaamse manifestatie met bijeenknj-
gen 

De VUJO zorgde voor een geslaagde 
stunt door onverwachts borden uit te 
delen met de stilaan alom bekende 
Cockenll-affiche De toeschouwers 
langs het parkoers konden er gewoon 
met naast kijken 

Aan het monument werd door Poma 
de fees tOrede gehouden Van bij zijn 
eerste woorden werd hij echter vanuit 
het publiek luidkeels onderbroken Ge-

CVP in de penarie te Kortrijk 
BIJ de aanvang van de tiesloten zitting 
van de Kortnjkse gemeenteraad bleek 
dat nadat burgemeester Dejaeger de 
zitting vroegtijdig had verlaten, de 
CVP-meerderheid met meer in vol
doende aantal aanwezig was om te 
kunnen vergaderen Ook schepen 
Soubry was afwezig, samen met nog 
twee CVP-verkozenen 
Nadat dit werd vastgesteld verliet de 
voltallige oppositie de vergaderzaal, de 
CVP achteriatend in zak en as 
Door aan deze stunt mede te werken 
heeft de Volksunie aan de meerder
heid, de pers en de bevolking duidelijk 
gemaakt dat het met langer opgaat dat 
de CVP-meerderheid de oppositie re
gelmatig voor schut ze t 
Informate wordt achtergehouden, er 
wordt nooit rekening gehouden met 
VU-voorstellen, hoe positief deze ook 
mogen zijn De oppositie is wel goed 
om het spelletje naar buitenuit mede te 
spelen om de goegemeente te overtui
gen van de demokratische instelling 
van de CVP-meerderheid, maar in wer
kelijkheid poogt de CVP de goede wil 
van de oppositie te misbruiken voor 

propagandistische doeleinden (Bv de 
burgemeesterhulde) In alles beslist de 
CVP .echter zonder de minste inspraak 
van de oppositie Belangrijke dossiers 
worden aan de oppositieleden toege
stuurd op de vooravond van de behan
deling in de gemeenteraad, zodat gron
dige instudenng onmogelijk is 

De CVP stelt weritelijk alles in het 
werk om een konstruktief medebe
heer van de oppositie te verhinderen 
Om al deze redenen besloot de VU-
fraktie nu ook eens de meerderheid 
publiek voor schut te zetten 

Dat Van Steenkiste CVU) en Laverge 
(PVV) uiteindelijk toch besloten aan 
de stemming te gaan deelnemen doet 
mets af van de geslaagdheid van deze 
stunt 

Beide oppositieleden hebben echter 
terecht willen verhinderen dat verschil
lende leden van het gemeenteperso
neel anders tot in september op de uit
betaling van hun wedde hadden moe
ten wachten, indien een en ander in de 
t>esloten zitting met werd goedge
keurd CPaul Thiers! 

roep en gezang maakten hem groten
deels onverstaanbaar 

„Niet zeggen, maar doen" was de kreet 
die het best overkwam, toen Poma, na 
een ellenlange en mets ter zake doen
de inleiding, uiteindelijk toch wat radi-
kale taal ging spreken 

Echt radikale taal mag echter aan het 
Groemngemonument met gesproken 
worden Daarvoor zorgt de CVP-
meerderheid die telkenjare een spre
ker aanzoekt waarvan zij geen schnk 
hoeft te hebben 

Wanneer knjgen we eindelijk eens een 
Vlaams-nationale spreker aan het 
Groemngemonumenf 

's Avonds konden de nationalisten 
echter hun hartje ophalen in de stads
schouwburg Daar had een Gulden-
sporen-Zangfeest plaats dat tot het 
beste mag gerekend worden dat te 
Kortrijk sinds mensengeheugems 
werd gebracht op een 11-julivienng 

Maar het zangfeest werd dan ook 
georgamzeerd door een onafhankelij
ke v,zw, die van de gemeentelijke 
overheid geen direktieven heeft te 
ontvangen (Paul Thiers) 

Izegem: 

25 jaar Volksunie 
Momenteel wordt de vienng van 25 
jaar Volksunie in Izegem voorbereid 

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een 
geschiedenis van de Volksunie en van 
de Vlaamse Beweging in het algemeen 
<n Izegem 

Wie terzake interessante dokumenten 
zou bezitten of belangrijke getuigenis
sen kan afleggen gelieve kontakt op te 
nemen met Enk Vandewalle, H Du-
nantstraat 9, 8700 l2egem, tel 0 5 1 / 
302670 
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lepel & vork... 
^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIAL ITEIT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM • 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-6757 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

FEESTZALEN • SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45 72 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02-252 02 40 
riest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eetliuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/6584176 

W I J verzorgen al uw feesten 

WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
Da famitiazaak mal tradilia. 

Oude Brugstraat 16 
0 5 2 ^ 2 3 2 4 6 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geroardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per-'olei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

Lod. Dosfel-mededelingen 

Amsterdam, 
Nederlands 
beroemdste en 
beruchtste stad? 

Het vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
organizeert van vrijdag 23 tot zaterdag 
24 september e.k. een studie- en vor-
mingsweekeind in Amsterdam om de 
Nederlandse hoofdstad eens door een 
Vlaamse bril te bekijken. 
Naast het toeristische en kulturele 
facet van de stad, vi/illen we ook 
aandacht besteden aan de aktuele 
noden en problemen, eigen aan elke 
grootstad. 
Aan bod komen zowel een museum-
bezoek, mogelijkheid tot het bijwonen 
van een toneel- of teatervoorstelling, 

een geleid bezoek aan het oude Am
sterdam als gesprekken en inleidingen 
met en door Amsterdammers over 
hun stad en haar problemen. 
Verblijf wordt voorzien in een hotel in 
de binnenstad. 
Deelnemersbijdrage: 3.500 fr. 
Inschrijving op voorhand is noodzake
lijk en dit voor 1 september e.k. 
Alle bijkomende inlichtingen en een 
folder kunnen verkregen worden bij 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel, Bennesteeg 4,9000 Gent, telefoon: 
091-25.75.27. 

Studievakantie in 
Frans-Vlaanderen 
Hoe leven de mensen er en in hoever
re is Frans-Vlaanderen nog Vlaams? 

Als je dat wil weten kan je van 25 tot 
28 augustus deelnemen aan een kur-
susweekeind dat door het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel wordt geor-
ganizeerd in het kollege van Sint-
Winoksbergen. 

Daar worden inleidingen gegeven over 
de politieke, historische, sociaal-ekono-
mische en taalkundige situate van 
Frans-Vlamingen. En is zo'n mooie 
streek zijn er natuurlijk ook een paar 
uitstappen gepland om de teorie te 
toetsen aan de praktijk. 

Kursusbijdrage- 3.800 fr. 

Inschrijven kan tot 15 augustus bij het 
vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
vzw, Bennesteeg 4. 9000 Gent tel. 
091-25.75.27. 

Daar kunt u ook terecht voor meer in
formatie en een folder 

FVV-dokumentatie-
centrum te Leuven 
Vanaf september 1983 zal er in Leu
ven een „Dokumentatiecentrum" van 
start gaan. Dit dokumentatiecentrum 
zal de gelegenheid bieden aan de 
schoolgaande jeugd al hun schooldo-
kumentatie te komen uitzoeken 
Deze prenten kunnen zij dan kopieren 
of eventueel kopen 
Aangezien het huidige sukses bij de le
den heeft FVV-Leuven dan ook beslo
ten na de vakantie vanaf september 
meer naar buiten te treden. Iedereen 
die belang stelt in deze werking kan 
steeds voor meer informatie terecht 
op tel. 016-22.65.36 of in het lokaal 
Broekstraat 39, 3000 Leuven 

Antwerpen-Stad 
Sekretariaat: gedurende de maanden 
juli en augustus zal er geen dienstbe
toon zijn door volksvertegenwoordi
ger A De Beul in de Wetstraat Voor 
dnngende zaken kan u evenwel 
steeds telefonisch terecht op het nr 
2368465 of 233.1757. 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85. KONTICH 
Tel 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1. MULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat. Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

• Gevraagd- licentiaat rechten 
en diploma fiskale hogeschool 
tussen 25 en 35 jaar, wonende 
omgeving van Hamme-Lokeren-
St-Niklaas. Indiensttreding 1.9.83. 
Kandidatuur met curr vitae toe
zenden aan Marcel Verschekden, 
Polderstraat 30,9160 Hamme, tel. 
052/478701. 

OCMW 
Destelbergen 

Bi] het OCMW van Destelbergen 
is volgende betrekking te bege
ven: 

1 maatschappelijk assistent(e) 
met volti|dse prestaties 

Hiertoe zal overgegaan worden 
tot het aanleggen van een wer
vingsreserve. 
Belangstellenden, max. 45 jaar, 
dienen in het bezit te zijn het 
diploma van maatschappelijk as-
sistent(e) of dit te behalen in het 
schooljaar 1982-1983. Zij zullen 
een afschrift hiervan samen met 
een getuigschrift van goed zede
lijk gedrag en een militiegetuig
schrift (voor mannelijke kandi
daten) bij hun kandidatuur voe
gen, en aangetekend versturen 
vóór 11 september 1983 aan me
vrouw Volckaert Rosa, voorzit
ster van het OCNfW, Verenigde 
Natieslaan 17 te 9120 Destelber
gen. Hierna zal een niet-vergelij-
kend eksamen ingericht worden. 

Namens het OCMW, 
De Sekretaris, De voorzitter. 
get get 
Seyssens Carlos Volckaert Rosa 

(Adv. 104) 

Een zomerzoektocht in en rond Oostende 
G e d u r e n d e de maanden juli en augus tus kan iedereen m e e 
d o e n aan d e speciaal u i tgest ippelde au tozoek toch t „ W I J 
z o e k e n aan zee". Ku ie rend ove r d e V laamse w e g e n , in een 
straal van 20 k m o m h e e n O o s t e n d e , kan me t d e hele famil ie 
van deze au tozoek toch t een w a r e vakant iedag w o r d e n ge
maakt. Ti jd speel t hierbi j geen ro l : d e zoek toch t kan z o w e l in 
één dag, o f ove r en hele t i jd w o r d e n gespre id . 
V o o r d e luttele s o m van 250 fr. per p e r s o o n on tvang t U van 
ons een vol le dag z o m e r s genot . 

D e p ientere v inders w o r d e n d o o r „ W I J aan zee" en „ W I J -
nat ionaal" be loond : naast een v i d e o - r e c o r d e r als hoo fdpr i j s is 
nog voo r ru im 150.000 fr. aan pr i jzen voorz ien . 
D e pr i jsui t reik ing, w a a r o p wi j u i teraard iedereen v e r w a c h t e n , 
gaat doo r o p za te rdag 10 s e p t e m b e r a.s. vanaf 16 u. in het Pa
rochiaal Cen t rum, B reendonck laan te Bredene-Sas. 
O v e r t u i g d ? Schr i j f dan v lug in op onders taande adressen, 
waar U het vol ledig weds tn jd reg lemen t , a lsmede het pa rcou rs 

zult o n t v a n g e n : 

— W I J - N a t l o n a a l , B a r r i k a d e n p l e i n 12, 1000 B russe l , te l 0 2 / 
219.49.30. 

— O o s t e n d s T re f cen t rum, P. Beno l t s t r aa t 58, 8400 O o s t e n 
de, te l . 059/50.52.77. 
— T o e r i s m e b u r e a u D e Haan , T r a m s t a t i o n De Haan. 
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24 m 
Johnny Ronaldo: 

Vlaamse circussen gr 

Zijn ware naam is Jan Van Den Broek, maar met zijn artiesten- en 
circusnaam heet hij Johnny Ronaldo. Hij is één van dé tenoren uit de 
„Aktiegroep ter Bescherming van de Vlaamse Circussen - SOS Cir
cus'. Pas anno 1978, ter gelegenheid van het Jaar van het Dorp", wer
den de zes toen nog bestaande Vlaamse circussen officieel erkend. 
België was hiermee het laatste land in Europa dat de circuskunst er
kende als een vorm van volkskultuur. Vandaag blijven er amper drie 
Vlaamse circussen over: „Wiener circus'• „Circus Apollo"en „Circus 
Ronaldo'. 

Wij gingen op bezoek bij het kleinste van deze drie. „Circus Ronaldo" 
biedt plaats aan vierhonderd kijklustigen. Hoog boven de tentnok 
wappert de Vlaamse leeuwevlag. „Immers', zo zegt mevrouw Ronaldo, 
„wat is er nu.nog in België om fier op te zijn ?"Een terechte opmerking. 
Op een druilerige zomerdag, even vóór een opvoering te Waregem, 
worden wij ontvangen in de sobere, gezellige woonwagen van Johnny 
Ronaldo. Met een lach en een traan, zoals het een circusartiest pasL. 

Circustraditie-
en leerplicht 
Wij: U bent circusartiest en di-
rekteur van dit familie-gezel
schap. Hoe bent U in deze toch 
wel heel specifieke „sektor" te
rechtgekomen? 
Johnny Ronaldo: „Ik stam uit een 
circusfamilie. Tot aan mijn betover
grootvader langs moederszijde. 
Voor zover ik het kon nagaan is 
deze illustere voorvader op een 
goeie dag weggelopen van thuis 
en heeft hij zich aangesloten bij 
een rondtrekkend circus. Aanvan
kelijk als stalknecht waarna hij 
akrobatisch ruiter is geworden. 
Mijn eigen vader komt uit een 
muzikanten- en toneelfamilie. Ikzelf 
koos voor een circusbestaan, ter
wijl mijn broer, via het circus, in de 
balletschool verzeild raakte. Onze 
familie bestond altijd uit rondrei
zende artiesten. In de 19de eeuw 
was het verschil tussen circus en 
toneel trouwens niet zo groot." 

Wij: Hoe wordt men circus-spe
ler? 
Johnny Ronaldo: „Er tjestaat in 
Vlaanderen geen school noch in
stituut, al zijn hiertoe reeds pogin
gen ondernomen. Konkreet bete
kent dit datje je beroep als kleine 
jongen of meisje moet leren tij
dens je vrije tijd, naast en buiten je 
schoolopleiding dus. Veel oud-cir-
cusartiesten ontpoppen zich als 
privaat leraars, maar een echte 
school ontbreekt volkomen. 
Precies door dit gebrek en tenge
volge van de recente verlenging 
van de leerplk:ht rijzen er voor 
jonge artiesten problemen. De wet 
verplicht nu: tot 17 jaar naar 
school Ikzelf word thans met dit 
probleem gekonfronteerd. Mijn 
jongste zoon Danny (14 jaar) — 
tevens Vlaanderens jongste cir
cusartiest — moet, volgens deze 
nieuwe wetgeving, nog drie jaar 
beroepsopleiding genieten. Wat 
merken wij nu? Dat er geen aan
gepaste beroepsopleiding voor 
hem bestaat! Nochtans heeft hij 
die opleiding hard nodig. Indien hij 
nü zijn circusvorming moet onder
breken, dan kost dit hem zijn car
rière als circusartiest Ik weiger 
hem niet naar school te laten gaan. 

ik vraag alleen maar dat hij — 
konform aan de wet op de vrijheid 
van beroepskeuze — zijn ware 
beroep zou kunnen aanleren. Men 
kan hem niet verplichten een an
der beroep te kiezen, bij gebrek 
aan een adekwaat opleidingsinsti
tuut Ik wacht dus af... Dé oplos
sing lijkt mij dat men aan een 
bestaande beroepsschool enkele 
kursussen toevoegt waarin dan 
circusdisciplines worden aange
leerd. Echt waar, heel wat circus
vaders zitten met hetzelfde pro
bleem. Ikzelf weiger pertinent mijn 
zoon te sturen naar een school 
waar hij zijn t)eroep niet kan leren". 

Wij: Bestaan er in de ons omrin
gende landen aangepaste scho
len? 

Johnny Ronaldo: „Inderdaad. Zo
wel in Frankrijk als in Nederland. 
Nu weet ik ook wel dat dit van
daag, gezien de grote financiële 
moeilijkheden, een onmogelijke 
opgave is voor ons land. Wat wél 
kan is, bij voorbeeld: tijdens de 
wintermaanden aan een beroeps
school de vakken „algemene ont
wikkeling", gekoppeld aan een op
leiding in de klassieke circusdisci
plines. En tijdens de lente- en 
zomermaanden dan stages aan 
bestaande circussen". 

Wij: „Klassieke disciplines, wat 
houdt dit in? 
Johnny Ronaldo: „Jongleren, 
evenwichtsoefeningen, grond- en 
luchtakrobatie, kunsten te paard. 
Zo'n beroepsopleiding zou kun
nen verbonden zijn aan een manè-
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ge of aan een zoo, waar de leerlin
gen de kunst van het verzorgen 
van dieren zouden kunnen aanle
ren". 

Bedreiging 
volkskultuur 
Wij: Er bestaan nog drie Vlaamse 
circussen. Toch hebben deze nog 
met moeilijkheden te kampen. 

Johnny Ronaldo: „En of! Toen de 
Vlaamse circussen in 1978 erkend 
werden, waren we nog met zijn 
zessen. Vandaag nog met drie. In 
totaal gaat het om een paar tiental 
beroepsakteurs. Het beroep van 
circusartiest dreigt uit te sterven in 
ons vlakke land bij de zee. Want 
eigenlijk gaat het om het tiehoud 
van een stuk volkskultuur, Vlaam
se volkskultuur". 

Wij: Wat verlangt u dan wel van 
de overheid? 
Johnny Ronaldo: „ Wij vragen kon-
kreet een herverdeling van de 
beschikbare subsidies. Waarom 
krijgen bepaalde groepen, zoals 
de „Internationale Nieuwe Scène" 
en „Vuile Mong en zijn vleze gas
ten", zoveel geld en wij zo weinig? 
Nochtans zijn deze twee groepen 
eerder toneelgezelschappen dan 
circussen, al spelen zij dan wel in 
een tent. Het probleem van onze 
Vlaamse circussen zou opgelost 
zijn indien bij voorbeeld elke 
school één keer per jaar, in groep, 
naar een voorstelling zou komen 
kijken. Dit zou ook nog een gunsti
ge uitwerking hebtien op langere 
termijn. Vandaag moeten we im
mers vaststellen dat de volwassen 
generatie niet meer „circus-min
ded" is, eenvoudigweg omdat ve-
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len onder hen er nooit geweest 
zijn. Wel mensen uit de oudere 
generatie, deze houden nog van 
circus, omdat zij er als kleine kin
deren vaak heen gingen". 

Wij: Is de televisie geen zware 
konkurrent voor het circus? 
Johnny Ronaldo: „In het t}egin 
was dit misschien wel zo. Maar het 
aantrekkelijke van circus is onge
twijfeld nog het zelf te kunnen 
meemaken, er midden-in te zitten, 
het direkte kontakt." 

Wij: En financieel. Is dit nog te 
doen? 

Johnny Ronaldo: „De grootste on
kost blijft het verplaatsen. Behalve 
de transportkosten zelf is het zo 
dat wij op die dagen van vervoer 
ook geen inkomsten hebben. En 
dan natuurlijk — het zal wel „goed
koop" klinken, maar de realiteit is 
zo — de belastingen. Heel Vlaan
deren weet dat circusmensen met 
zware financiële problemen kam
pen. Alleen de belastingkontro-
leurs schijnen dit te vergeten..." 

Kapers op de kust 
Wij: In uw „SOS-oproep hebt u 
het over „circuspiraten"? 

Johnny Ronaldo: „Dit vormt wer
kelijk een ernstig probleem voor 
ons. Een aantal Franse circusge
zelschappen „wippen" zo nu en 
dan de grens over, brengen enke
le voorstellingen, en verdwijnen 
dan weer Zelden t)etalen zij 
standgeld en nooit moeten zij 
BTW bijdragen. Zij hebben trou
wens geen handelsregister noch 
BTW-nummer Verder is het zo 
dat wij als Vlaamse circussen, in 
onderling overleg en verstandhou
ding met elkaar, onze toernee tij
dens de winter reeds moeten aan
vragen. Maar vaak gebeurt het dat 
tegen de tijd dat we er aankomen, 
deze circuspiraten ons reeds vóór 
geweest zijn. De gekende kaas die 
van ons brood wordt gejat." 

Wij: U vraagt de medewerking 
van de Vlaamse gemeentebestu
ren? 

Johnny Ronaldo: „VV;y/ie6t)en/7un 
steun brood- en hoognodig. De 
gemeentelijke overheden moeten 
de plaatsingstoelatingen afleve
ren. Nu verzoeken wij hen de 

voorkeur te geven aan de drie 
overblijvende Vlaamse circussen 
en hard op te treden tegen deze 
onwettige „piraten". Dat men hier 
nu niet uit besluit dat de Vlaamse 
circusgezelschappen tegen de le
gale, buitenlandse circussen zijn. 

Wij kanten ons dus niet tegen 
andere kuituren, maar wel pleiten 
wij voor betere afspraken, bij 
voorbeeld in het raam van een 
kultureel akkoord. Toch zou het 
devies moeten zijn: „Vlaanderen 
voor de Vlaamse circussen". Zo
niet dreigt een Vlaamse traditie 
verloren te gaan. En als 't nog even 
kan, verzoeken wij de gemeente
besturen ons een aantal facilitei
ten toe te staan of hun steun aan 
bepaalde initiatieven ten voordele 
van de Vlaamse circussen. Zo 
mochten wij onlangs, in samen
werking met het „Komltee Kortrijk 
Vlaamse Kultuurstad" en de direk-
ties van de verschillende onder-
wijsnetten uit de Groeningestad, 
een reeks voorstellingen geven. 
Het werd een reuze sukses waar
voor wij de initiatiefnemer dank
baar blijven. Soortgelijke onderne
mingen zouden de Vlaamse cir
cussen weer echt leefbaar ma
ken..." 

Wij: Uw circus nu. Om hoeveel 
mensen gaat het? 
Johnny Ronaldo: „Mijn vrouw, 
mijn twee zonen, één vaste mede
werker en ikzelf". 

Wij: Is dit alles? Kunt u het 
daarmee doen? 
Johnny Ronaldo: „Ja hoor Wij 
brengen een programma van 
tweemaal 45 minuten. Alhoewel 
het een hollen blijft. Tussen twee 
nummers door, vlug veranderen 
van pak, en terug het podium op". 

Wij: Hoe groeit een circusnum
mer? 
Johnny Ronaldo: „Er kiestaan na
tuurlijk een aantal „klassieke" num
mers, waaraan je dan toch telkens 
iets van jezelf tracht toe te voe
gen. Zo is mijn echtgenote, „Fati-
ma", de enige vrouw die bloot-
voets een zwaardenladder öe-
stijgt; een knap staaltje van fakir
kunst Mijn jongste zoon „Patatje" 
streeft ernaar een all-round artiest 
te worden. Mijn oudste zoon doet 
samen met mij een Western-num
mer Ikzelf specializeerde mij in 
„fast draw shooting"; in minder 
dan één sekonde met het pistool 
trekken en schieten. Dit is het 
resultaat van jarenlange training... 
Al bij al: een fantastisch beroep, 
circusartiest." 

Wij wensen „Circus Ronaldo" en 
de twee overige Vlaamse circus
sen alle geluk toe. Wie belang 
stelt in de „Aktiegroep ter Be
scherming van de Vlaamse Cir
cussen - SOS Circus" kan kon-
takt opnemen: Beukeboomstraat 
10, 2960 Muizen (tel. 015-
41.21.20). 

(pvdd) 
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