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MET DE KARWATS...
Artikels bis, ter en quater,
maar geen Vlaamse staat ues uz. ?

Vlamingen in de doos,
Happart straffeloos

Lees biz. 6
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Vlaamse sociale dienst 900
in Brussel

Lees bIz. 2 4

CLAES' STAAL:
Om Cockerillingen
van te krijgen
Leesbiz. 5, 10 en 11

OPIMI€9
OPGEPASTDe interne tegenstrijdigheden in de
Waals-Belgicistische regering onder
lekJing van ex-revolutionair Wilfried
Martens worden met de dag scherper
en dieper. De opvattingen van socialisten en de ACW-stand uit de CVP i.vjn.
de te voeren ekonomische en financiële politiek staan kxxirecht to.v. de opvattingen van de liberalen en PSCCEPIC.
De uit vier standen bestaande CVP is
innerlijk grondig verdeeW, wat vanzelfsprekend is als men in één partij zowel
neo-liberalen als hele of halve marxisten tracht samen te houden. Enkele
maanden geleden verklaarde CVPvoorzitter Tindemans nog aan buitenlandse joemalisten dat bij eventuele
verkiezingen zijn partij tien zetels zou
verliezen. Later ontkende hij dit natuurlijk nnet klem.

VLAAMSE
NATIONALITEIT
Nieuwe «Belgische» identiteitskaarten
zijn in de maak. Nog steeds heeft onze
Vlaamse Natie niet de nodige eensgezindheid, macht en invk^ed om de vermekjingen op die kaarten te doen wijzigen, naar de werkelijkheid: Onder de
ruisriek
«nationaliteit» zou
toch
•Vlaams» moeten staan en een nieuwe
rubriek zou eraan toegevoegd moeten
worden: Staatsburgerschap: «Belgisch». Dit laatste kan later weer gewijzigd worden in: Staatsburgerschap:
«Europees».
Wat echter niet verandert en van blijvende waarde is, dat is onze Vlaamse
nationaliteit Wanneer wordt dat op
onze identiteitskaarten vermeW?
J.C Maasmechelen.

van de Tweede Wereldoorlog een oproep aan lezers die interessante getuigenissen zouden kunnen afleggen of
zouden kieschikken over foto's, dokumenten en zo meer, om deze over te
maken aan het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog, Leuvenseplein 4, bus 19, te 1000 Brussel.
De taak van deze instelling is het verzamelen, klasseren en biewaren van
de bronnen over de jongste wereldoorlog. De personen die zouden helpen de verzameling te verrijken kunnen alle door hen gewenste garanties
krijgen inMke de t)ewanng en raadpleging van hun dokumenten.

Het moet nu voor iedereen wel stilletjes aan duklelijk worden dat deze reaktionaire (belastingverhoging) antiVlaamse (drieledigheid) unitaristische
regering van W. Martens in het najaar
aan inneriijke tegenstrijdigheden zal
ten onder gaan.

ONTWIKKELINGSLAND?
Luklens een bericht zouden miljoenen
mensen in Afrika, tussen Ethiopië en
Senegal, in de e.k. weken bedreigd
worden niet door hongers-nood, maar
wel door de hongerdood. En dat bericht komt van de BRT-radio.
Is het dan niet schandalig, dat wij Vlamingen per jaar 200 miljard B.fr laten
afvloeien naar het vraatzuchtige Wallonië. Of is dat ook al een «ontwikkelingsland» misschien?
Ik stel voor, dat wij deze jaaHijkse
200 miljard blokkeren en ze voor dit
jaar naar bovenvermelde gebieden
sturen.
A J , Eke

De uiterst reaktionaire CVP weet dat
zij nu bij eventuele verkieangen zware
slagen zal inkasseren en tracht daarom haar innerlijke verdeeldheid weg te
moffelen door een nieuwe «schoolstrijd» uit te lokken om zo terug haar
rangen trachten te sluiten. Hierbij zullen dan dezelfde demagogische slogans worden gebruikt uit het verieden
terwijl de kranten die uit de CVP-hand
moeten eten verplicht zullen worden
mee te marcheren.
Als demokratische partij moet de VU
dit «laag-bij-de-grond-spelletje» nu duidelijk en krachtdadig Isekendmaken

om te voorkomen dat onze gemeenschap, op een ogenblik van zware ekonomische krisis met fionderddulzenden werklozen, niet nog meer in de put
geraakt door dit lk:htzinnig spelletje
van enkele CVP-potentaten.
Heel het partijkader mag zk;h dus al
stilletjes aan voorberekien om heel
waarschijnlijk in het najaar een verkiezingscampagne te voeren. Tijdens
deze campagne moeten wij ons duklelijk en onomwonden uitspreken voor
ekonomisch federalisme, Vlaams gekl
in Vlaamse handen, geen belastingafvbeiing naar bodemloze Waalse putten, halt aan de Waalse-imperialistische terreur, Brussel onze stad, als het
moet zonder België, meerderjarigheid
op 18 jaar, voor een groen Vlaanderen.
Atoomenergie? Nee bedankt!
In de eerstvolgende weken is er dus
een goede waakzaamheid geboden
voor onze partij om de kortzfchtige
CVP-taktiek te ontmaskeren en aan de
publieke opinie bekend te maken.
LV.D.W., Hove.

Wti ontvangen graag brieven van'
onze lezers, als ze ondertekend zi|n.
Naamloze brieven gaan de scheurmand m, evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wl|,
naargelang er plaats beschikbaar is.
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen.
De opinie, vertolkt in een i K e r s b r i e f .
IS niet noodzakelijk de onze.
De redaktie

VNS-brochure:
GETUIGENISSEN GEZOCHT
De veertigste verjaardag van de Duitse invasie in mei 1940 heeft ruinne
aandacht gekregen in de Belgische
pers en lag aan de basis van een njke
vrucht aan artikelen over dit onderwerp. Niet zeUen werden er de getuigenissen in weergegeven van tijdgenoten die hun herinneringen aan het
nageslacht wilden doorgeven. Betekent dit meteen dat alles over dit onderwerp gezegd is? Bewust van haar
opdracht voor de komende generaties het bronnenmateriaal te verzamelen dat haar in staat kan stellen een zo
volledig mogelijke geschiedenis te
schrijven, doet het Navorsings- en
Studiecentrum voor de Geschiedenis

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut VJLW.

„Vlaamse ekonomie
en staatshervorming"
Dat de Volksunie de federalistische gedachte gelanceerd heeft,
weet iedereen. Maar dat zij ook
wat het ekonomisch-financieel facet van het federalisme betreft
baanbrekend werk heeft verricht
en belangrijke standpunten heeft
ingenomen, is te weinig bekend.
O p initiatief van het Vlaams Nationaal Studiecentrum vond op 10 februari jl. te Aalst de dag van het
ekonomisch federalisme plaats.
Zoals velen onder u wel zullen weten, verleenden Hugo Schiltz, Jef
Maton, Ramboer, Willy Desaeyere
en Frans Kuijpers hun medewerking aan deze dag die, zowel wat
de opkomst als wat de belangstelling betreft, een sukses was.
Het Vlaams Nationaal Studiecentrum heeft de verschillende voor-

Opstel en samenstelling:
het komitee van redakteurs
(H. De Schuyteneer, Johan Artois, M. Van Liedekerke en Toon
van Overstraeten)
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Daar het geld van de Vlamingen
en de ekonomische leefbaarheid
van Vlaanderen een steeds grotere rol in het politieke leven zullen
spelen, hoeven we niemand van
het belang van deze brochure te
overtuigen.
Aangezien
het
Volksunie-programma inzake het ekonomisch
federalisme in de «officiële pers»
bovendien niet aan bod kwam,
moeten we onze standpunten op
eigen kracht verspreiden en durven w e een beroep doen op u om
dit gedachtengoed te verspreiden.

Knack-magazine verschijnt negen vreken lang met een extra-bijlage
van zestien bladzijden In juli en agustus vindt u
naast het gebruikelijke informatie-aanbod

Op S t a p m e t Knack:
Knack stuurt zijn reporters op stap in het Vlaamse land.
ledere zatergiag, volgend op hun verslag, kunnen lezers
in ons gezelschap de wandeling nog eens overdoen

CuMSt F l a t e r
ledere week twee bladzijden uit het leven van een
kantoorheld.
De beroemde strip van Franquin, in kleur.

H e t Ezelsoor
Is nu uitgebreid tot zes bladzijden,
om zijn eerste verjaardag te vieren.

Saltlmboccg
Twee gekke bladzijden met raadsels en spelletjes,
voor mensen die denken dat ze denken.

Meynen en de zeynen
Een fotoroman!

W e richten ons dan ook tot alle
belangstellenden.

BESTELBON:
«VLAAMSE EKONOMIE EN STAATSHERVORMING»
(Verslagboek van de dag van het ekonomisch federalisme,
Aalst 10 februari 1980)
Een uitgave van het
V L A A M S NATIONAAL CENTRUM
Barrikadenplein 12
1000 Brussel (tel. 02/219.49.30)
Ik bestel
eks. aan 80 fr. het stuk.
Mijn adres is

Alle stortingen voor abonnementen, publiciteit en redaktie op prk
000-0171139-31 van «WIJ», Barrikadenplein 12, 1000 Brussel,
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Losse nummers
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drachten in een overzichtelijke en
verzorgde brochure gebundeld.

knack

knack
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Nog weken lang
gegarandeerd zomer
koop hem

f
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Mijn telefoonnummer is:
Hierbij stuur ik een check of overschrijving ten bedrage van
fr.
Handtekening,

10 JULI 1980
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11 juli 1980
Met een officieel gedekreteerde eigen
vlag en nationale hymne en met een zowaar erkende nationale feestdag die
flink op weg is om een snipperdag te
worden, heeft Vlaanderen alle uiterlijke attributen om 11 juli te vieren. En wat
valt er zoal te vieren?
Vlaanderens eerste nationale feestdag
in de jaren tachtig dient zich aan tegen
een vrij sombere achtergrond. Algemeen wordt thans beseft, dat het dieptepunt van de sociaal-ekonomische krisis
nog lang niet is bereikt en dat de zwartste dagen nog moeten komen. Op het
vlak van de internationale verhoudingen gaan we een gevaarlijke periode tegemoet: het stijgend onevenwicht tussen
de blokken drijft de spanningen naar de
gevaarlijke grens waarachter de konflikten al lang niet meer denkbeeldig
zijn.
Het stijgend gevoel van onzekerheid en
onveiligheid, de angst voor een weinig
bemoedigende toekomst zal in de komende maanden en jaren een steeds
sterkere invloed hebben op gans het
maatschappelijk leven. Het valt dan'ook
niet moeilijk te voorspellen, dat een
aantal ontbindingsverschijnselen aan
omvang zullen winnen: de individuele
en de groepsegoïsmen, de polarizatie, de
verbale radikalismen, de stijgende on-

friCf¥i9Cll l i l HKÊ
Wapentrafikant
Baudson
In Zwitserland is een ernstige zaak van illegale wapenhandel aan het licht getreden. Het
Zwitsers bedrijf Pilatus heeft
meer dan 150 kleine vliegtuigjes voor de burgerluchtvaart
uitgevoerd naar landen waarvan er een aantal verwikkeld
zijn in binnen- of buitenlandse
gewapende konftlkten. In de
landen van bestemming worden deze zogezegde burgervliegtuigen uitgerust met een
bewapening, die hen uitstekend
geschikt maakt om ingezet te
worden bij grotere militaire
operaties en vooral bij de onderdrukking van volksopstanden.
De bewapening voor deze
vliegtuigen wordt in België vervaardigd, met name in het FNbedrijf Sonaca te Gosselies.

verdraagzaamheid, de machteloosheid
van de demokratische besluitvorming.
Reeds thans vallen er vreemde aksenten
te beluisteren die g^isteren nog, in de zeventiger jaren, ondenkbaar waren.
Pleitte zopas niet een g^ote Vlaamse
krant voor een sterke regering, uitgerust met biezondere machten en nóg losser van het parlement dan de jongste jaren het geval was?
De onderhuidse onrust die leeft bij de
mensen zal echter nauwelijks aan bod
komen in de officiële 11 juli-redevoeringen. De eindeloze praatmaraton die
thans dag en nacht oeverloos door de
Wetstraat zwalkt, gaat er helemd&l aan
voorbij.
Het steekt nochtans de ogen uit dat
Vlaanderen veel beter zou gewapend
zijn tegen de onveilige toekomst indien
het zijn eigen lot zou in handen nemen,
indien het zijn eigen maatschappijbeeld
zou kunnen bepalen, indien het baas
zou zijn over eigen ekonomie en eigen
middelen. Ook in Vlaanderen is het niet
allemaal rozegeur en maneschijn. Maar
het staat als een paal boven water dat
onze positie in de wereld, onze kansen
voor de toekomst, de redding van onze
welvaart en ons welzijn in beslissende
mate gehypotekeerd worden door het
feit dat wij, zonder armslag om ons-zelf

te zijn, vastgekluisterd blijven in de
slechte Belgische oneindigheid.
Zopas nog heeft de minister van Ekonomische ^iken een Cassandrakreet geslaakt: straks 600.000 werklozen in dit
land. En als er niet opnieuw miljarden
tegenaan gegooid worden kapseist binnenkort de Waalse siderurgie.
Dat is de prijs die Vlaanderen altijd betaald heeft, vandaag weer betaalt en
morgen nog zal betalen voor een solidariteit die geen enkele wederkerigheid
heeft.
Wat deze week op 11 juli staat te gebeuren, moge bijna symbolisch heten. Op de
officieel gedekreteerde Vlaamse feestdag zal het parlement eventjes niét vergaderen: kijk eens aan, hoe ver we het
hebben geschopt Maar de dag voordien
en de dag nadien wordt er, ditmaal met
het tempo van de superkwarwats, verder geknoeid aan een halfslachtige decentralizatie die zelfs niet de schaduw
bevat van de schim van enig echt zelfbestuur.
Is het daarvoor, dat generaties Vlaamsgezinden het beste van zichzelf gegeven
hebben? Was dat de einder waarnaar
de Vlaamse frontsoldaten uitkeken boven de rand van de loopgracht?
Is 150 jaar dan nóg niet genoeg?
tvo

Alfli

IVfCUtf

Het
socialistisch
parlementslid André Baudson, tot
voor kort nog minister van PTT,
is persoonlijk verbonden aan
het beheer en de leiding van
Sonaca.
Het zijn blijkbaar thans niet
alleen meer de staalbaronnen
die handel drijven met de dood:
ook socialistische voormannen
doen er aan mee.

Cools en koppeling
Van zodra Hugo Schiltz verleden week in de Kamer had
aangetoond dat de wijziging
van grondwetsartikel 59-bis de
wettelijke basis onder de kultuurraden zou wegslaan, werd
er groot alarm geblazen bij de
meerderheidspartijen.
De ontdekking van Schiltz en
de vergetelheid van Martens
hadden voor gevolg, dat weer •
maar eens de timing die de regering had opgesteld voor de
parlementaire werkzaamheden
overhoop werd gehaald.
Onmiddellijk kwam PS-voorzitter André Cools op de proppen om aan zijn pariementsleden verbod te geven, de bespreking van de begrotingswet
te volgen, zolang de vertraging
met de grondwetsartikelen zou
duren.
Er kon niet overtuigender
aangetoond worden dat heel
het overhaastig knoeiwerk
thans in het pariement slechts
geschiedt om André Cools ter
wille te zijn en om hem vóór de
vakantie «zijn» gewestvorming
te geven.
Dat de Vlaamse parlements-

leden van de meerderheid zich
deze Waalse superkarwats
zonder enig protest laten welgevallen, zegt veel over de huidige monsterkoalitie-

De Clercq en IPPA
PW-voorzitter Willy De
Clercq heeft enkele dagen geleden het voorzitterschap opgenomen van de financiële
maatschappij Ippa die een
bank, een kredietmaatschappij
en een spaarkas kontroleert
Op die wijze heeft De Clercq
weeral een nieuw voetje binnen
bij de Société Générale, wier
man-ln-Vlaanderen hij meer en
meer aan het worden is.
De PW-voorzitter was voordien reeds beheerder van drie
ondernemingen uit het imperium van de Société Générale:
het textielbedrijf UCO, ACEC
en de Papeteries de Belgique.
Eigenaardig genoeg vermeldt de zopas uitgegeven biografische encyclopedie «Wie is
wie in Vlaanderen» achter de
naam van de PW-voorzitter
geen enkel beheersmandaaL
De in deze encyclopedie opgenomen gegevens stammen
nochtans rechtstreeks van de
betrokkenen.
Hebben de PW-kiezers en
de overige burgers «er geen zaken mee», in wat voor zaken De
Clercq zit? .

Cassandra
Claes
De alarmkreet die Willy
Claes, minister van Ekonomi-

sche Zaken, verieden zondag
op het RTBF-scherm heeft geslaakt, zorgde in de politieke
wereld voor heel wat deining.
Claes heeft een buitengewoon somber beeld opgehangen van onze sociaal-ekonomische toekomst: 600.000 werklozen in 1985, dreigende ineenstorting van het sociaal bestel,
teloorgang van de metaalnijverheid.
De door hem geschetste
evolutie is echter niet nieuw en
de problemen zijn niet op één
dag opgedoken. Op de keper
beschouwd is de late alarmkreet van de minister van Ekonomische Zaken dan ook een
veroordeling van diens eigen
beleid. In 1973-1974 en sinds
1977 onafgebroken zat en zit
Willy Claes immers op Ekonomische Zaken.
Of is deze plotse alarmkreet
bedoeld als inleiding voor een
operatie, waarbij in het najaar
opnieuw miljarden naar de
Waalse siderurgie zullen worden geheveld? Naar veriuidt
maken Cockerill te Luik en de
Triangle te Charieroi zich klaar
om in september opnieuw een
bedrag tussen 5 en 7 miljard te
eisen, ditmaal bestemd voor
overbruggingskredieten.

Rector De GroodtLasseel
De rector van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen,
mevrouw prof. med. Marie De
Groodt-Lasseel, heeft zopas
aangeklaagd dat de Vlaamse
universiteiten financieel ach-

teruitgesteld worden. Deze
achteruitstelling is des te
schandaliger en onaanvaardbaarder, omdat zij de intellektuele ontplooiingskansen van
het Vlaamse volk vermindert
Als belangrijkste factor voor
deze benadeling ziet de Antwerpse rector het dotatiestelsel en de verdeelsleutel die, op
grond van de wijzigende bevolkingsverhouding, steeds nadeliger voor Vlaanderen zullen
worden.
Daarnaast is er ook een direkte achteniitstelling op een
groot aantal vlakken. Het rsuzenaandeel van de subsidies
voor publikaties, voor wetenschappelijke genootschappen,
voor werkingstoelagen gaat
naar de Franstalige universiteiten.
Daarenboven zullen de Vlamingen mee mogen opdraaien
in de miljardenrekening voor de
nieuwe universitaire campus
van Luik te Sart-Tilman.
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de week van fn^j

die door het departement van
Justitie aan de Vlaamse parketten werden gegeven. Het meest
beschamende aspekt daarbij
zou wel zijn, dat op Justitie een
Vlaamse minister zit namelijk
de P W e r Herman Van der
Poorten.

Geen tijd
voor Verhulst
De voorzitter van het Willemsfonds, prof. Adriaan Verhulst
een van de belangrijkste
woordvoerders van de (wel
zeer beperkte) Vlaamsgezinde
liberale opinie, verzocht minister Van der Poorten om een onderhoud in verband met de
thans in het parlement behandelde staatshervorming.
De liberale excellentie liet weten dat hij vooralsnog «geen
tijd» had en dat hij Verhulst wel
eens zou ontvangen in het najaar. Tegen dan is de staatshervorming er met de superkwarwats doorgejaagd en zijn het
voor Verhulst vijgen na Pasen.

«Incivieken
en misdadigers»

P\A^ en amnestie
Ook de P W heeft zich uitgesproken tegen de communautarizering van het amnestie-probleem. Het is niet alleen wettelijk onmogelijk om het amnestieprobleem in Vlaanderen door
de Vlamingen te laten beslechten, zegt Willy De Clercq, het is
ook niet aangewezen.
De PW-voorzitter herhaalde
bij deze gelegenheid namens
zijn partij dat de P W zich
steeds verzet heeft en zich verder verzet tegen algemene amnestie. Ze is echter, aldus De
Clercq, steeds voorstander geweest van individuele maatregelen die de sociale en humane
gevolgen van de repressie opvangen.
Schijnheiliger kan wel niet!
Door de communautarizering
te weigeren, ontloopt de P W
ieder risico om zelf praktisch
iets te moeten doen zij het op

het vlak van de algemene amnestie of de individuele maatregelen. En tegelijkertijd verschuilt zij zich achter de Walen
die zelfs individuele maatregelen afwijzen.
Waar is de tijd dat het liberalisme gedragen werd door een
sterke humane onderstroom?

Strooptocht
in voorbereiding
Zowel de Franse Kultuurraad,
als de Franse deelregering, als
de minister van de Franse Gemeenschap Hansenne, een
PSC'er, als de minister van Binnenlandse Zaken Moureaux,
een PS'er, hebben onverbloemd gezegd dat zij een uitbreiding willen van de faciliteiten in het Brussels randgebied
en overigens een uitbreiding

van het Brussels grondgebied
zelve.
Eerste minister Martens loochende dat zulks tot de regeringsinzichten behoort Maar
wie zal deze logenstraffing ernstig nemen? Martens spreekt
duidelijk niet in naam van zijn
regering: de Franse deelregering zegt het precies andersom,
de ministers van Binnenlandse
Zaken en van de Franse Gemeenschap op kop.
Zelfs in CVP-kringen in het parlement wordt thans gefluisterd
dat het werkelijk in de bedoeling van de regering zou liggen,
de faciliteiten uit te breiden tot
de persoonsgebonden materies. Over deze bedoeling moet
echter in alle toonaarden gezwegen worden: de goedkeuring van de gewestvorming nog
vóór het parlementair reces
mag in geen geval in gevaar
worden gebracht

In opdracht
van justitie
Niet alleen in Vlaams-nationale
middens heeft de harde behandeling van de aangehoudenen
na de betoging van 21 juni te
Antwerpen verbazing gewekt
Vier van de zeven aangehoudenen werden slechts losgelaten
na veertien dagen gevangenschap; drie waren er deze week
nog steeds aangehouden. Deze
uiterst strenge behandeling, die
buiten verhouding staat tot de
echte of vermeende gepleegde
«misdrijven», valt des te sterker op omdat in Wallonië zelfs
scherpschutters en kandidaatmoordenaars onmiddellijk werden vrijgelaten.
Het vermoeden ligt dan ook
voor de hand, dat deze politiek
van twee maten en gewichten
het gevolg is van instrukties

dio Genes in de dessa
Jakarta is een stinkende draak die zijn hete, vochtige adem in je gezicht zwalmt van.
zodra je uit het vliegtuig stapt De eerste zweetdruppels kietelen dadelijk over je blote
rug onder het hemd.
Dit is dus de Oost, de oude Batavia, de hoofdstad van de gordel van smaragd. De taxi
voert je, drie kwartuur ver, door een heel klein stukje van de reusachtige schimmel die
zich twintig kilometer diep het land heeft ingevreten. Zes miljoen mensen, die allemaal
samen op hetzelfde ogenblik op straat lijken te zijn. Een wriemelende chaos aan
weerszijden van de hijgende, jagende, sputterende, toeterende verkeersstroom. Close-up van een man die tussen de schokbrekers de laan overdanst, onder een juk met
aan ieder eind een levensgrote bananentros: de eerste mens — en de enige die eerste dag — die niet alleen door de lens van je ogen wordt geregistreerd.
Een kaleidoskoop van kontrasten. De diepgekoelde hooghartige architektuur van torenhoge hotels en officiële gebouwen, de betonnen voet onbewogen in het schuim
van de bidonville. De stank van stilstaand water in leemkleurige grachten: open riolen
waarop het schurft van de stad tergend traag naar de zee schommelt
Reusachtige reklameborden. Lux, de Geliefkoosde Zeep der Filmsterren. Bentoel, de
Officiële Sigaret van de Wereldkampioenschappen Badminton. Guiness is good for
you. Nyonya Meneer Voor Iedereen. Dit is een Derde-Wereldland — zo zie je in een
eerste oogopslag — dat soelaas zoekt voor zijn kwalen bij het Vrije Westen. Een
reusachtige markt met straks honderdvijftig miljoen verbruikers. Dertienduizend eilanden met tee en teak en tabak, met koffie en katoen en kopra. Rubber Nikkel En petroleum. De Merkeda-zuil, het monument van de Indonesische onafhankelijkheid met op
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In het Waals socialistisch dagblad «Le Peuple» heeft Jacques
Guyaux dezer dagen een artikel
gewijd aan de IJzerbedevaart
en aan de betoging van 21 juni
te Antwerpen.
Het slot van dit artikel luidt als
volgt: «De opgehitsten van Antwerpen en van Diksmuide zijn
geen idealisten, het zijn incivieken en misdadigers. Ze hebben
nog geen bloed doen vloeien,
maar ze bereiden er zich op
voor».
Veertig-, vijftigduizend incivieken, misdadigers en kandidaatmoordenaars op de IJzervlakte: ziedaar hoe in Wallonië de
mensen «voorgelicht» worden
over wat er in Vlaanderen gebeurt

Claes koudweg
Minister Willy Claes toont zich
nogal bezorgd om de toekomst
van Cockerili en nog een paar
andere zieltogende Waalse
staalreuzen, maar inmiddels
wordt koudweg meegedeeld
dat bij Ford-Genk spoedig de
produktie zal gehalveerd worden.
Van miljardeninjekties is hier
geen sprake.

(1)

z'n top de 35 kilo goud van de Vrijheidsvlam,rijstomhoog tussen de filialen-met-luchtkoeling van de Grote Investeerders.
's A vonds loop je nog een straatje rond, nadat je vergeefs gepoogd hebt in de mandikamer het klamme zweet van je lijf te spoelen. Je kijkt omhoog: je ziet voor het eerst
het Zuiderkruis en de maansikkel die hier aan de evenaar, plat op zijn gat ligt Tien jaar
geleden, heeft men je verteld, was dit hier aan de westrand van de stad nog de volle
boerenbuiten middenin de rijstvelden. Vandaag is het de Wijk van de Brug. De schimmel van de stad heeft de sawah 's overwoekerd. De mensen huizen er in open lucht, of
in de pijp van een reeds lang vergeten riolering, of in de onooglijke kratten van half
vergane treinstellen uit de Hollandse tijd. De tropische nacht valt snel en verhult genadiglijk de goorheid van het menselijk stort
's Nachts lig je, naakt en klam onder de klamboe, te luisteren naar de beangstigende
geluiden van de miljoenenstad. Langs het plafond ritselt een jagende hagedis. Kraait
daar niet een haan? Vooraleer het eerste streepje licht in de klamboe valt, zijn de
muezzins in de ontelbare moskees van Jakarta begonnen met hun klagerige oproep
tot het gebed.
En reeds heeft de morgenstond gesmolten lood in de mond.

dio Genas
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Om Cockerillingen te krijgen
Nu minister van EJconomische Zaken
Willy Claes er zich toch niet voor
schroomt om tegen de politieke zeden in
een boekje open te doen over de bijeenkomsten van de regeringsraad, en ons aldus via televisie liet weten dat nog nauwelijks twee uur per week in de schoot
van de regering de tijd gevonden wordt
om de stapel sociaal-ekonomische dossiers te bespreken, zal het ons toch ook
wel geoorloofd zijn om hem te herinneren aan zijn uiteenzettingen in de ministerraad (van bijvoorbeeld 18 januari 78)
toen hij andermaal zonder verpinken
meedeelde dat via de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
de Waalse staalbekkens een krediet van
10 miljard frank toegewezen kregen.
Twee en een half jaar later maakt hij
groot omhaal om aan te kondigen dat op
zijn voorstel de ministers nogmaals tot
dezelfde geste zullen uitgenodigd worden om het Waalse staal niet meteen van
de ondergang te redden, maar om een
paar staalbarons toch maar de kille zomermaanden te laten overleven.
Net zoals premier Martens met zijn onheilspellende en op chantage gelijkende
uitspraken over de Belgische frank de
koers van onze munt deed dalen, mag minister van Ekonomische Zaken Willy
Claes het op zijn aktief schrijven dat zijn
TV-optreden voor de RTBF dinsdag goed
werd bevonden voor een algemene waardedaling van Belgische aandelen op de
Bruselse effektenbeurs, en met een uitgesproken negatieve herwaardering van
de staalwaarden van Cockerill en Hainaut-Sambre-

politieke middens geweten dat lapwerk
helemaal geen zin meer heeft Wat betekent bijvoorbeeld de dramatisch aangekondigde nieuwe injektie van 10 miljard
voor de Waalse staalindustrie, vergeleken met de krater van 100 miljard die in
deze bekkens inmiddels werd geslagen?
Wat niet wegneemt dat deze 10 miljard
een ondraagijke aderiating betekent
voor ons staatshuishouden en in menig
opzicht volkomen, maar dan ook volkomen onverantwoord is.
De toekomstkansen van de diverse
staalreuzen in ons land (kleine broertjes
overigens, vergeleken met bijvoorbeeld
de Duitse gigant Thyssen) werden inmiddels overvoldoende geschetst
Het peperdure McKinsey-studiebureau
heeft terzake op verzoek van de regering
lijvige boekdelen volgeschrevea
En in breder perspektief heeft ekonomieminister Willy Claes toch ook al leerrijke
beleidsromans laten volschrijven over

een hoognodig vernieuwd industrieel beleid.
Maar wat gebeurt er? Niets. Tenzij natuurlijk de overdonderende mededeling
dat in wezen failliete bedrijven nog maar
eens miljarden toegegooid dienen te krijgen om nog een paar maanden hun deuren open te houden. En na de zomer zien
we dan maar verder weer_
En wat gebeurt er inmiddels ook nog terloops? Ach ja, er wordt naar vertuidt (nu
alD gewerkt aan de eindredaktie van een
textielplan, om de (overwegend Vlaamse)
sektor te redden waar bij nader inzien
drie keer meer mensen werk vinden dan
in de staalnijverheid.
De Vlaamse textielondernemers en werknemers moeten inmiddels maar gelaten afwachten, en zij dienen zich te sussen met de gedachte dat het tangbeloofde rekonvesieplan dan misschien toch
niet te laat zal komen.

Maar inmiddels ook worden ganse bedrijfssektoren (dat geldt ook voor de
bouwwereld bijvoorbeeld) van hun laatste gezonde krachten beroofd. Vlaanderen heeft er geen belang bij dat aan zijn
zuidergrens Wallonië helemaal verkommert
Maar het heeft er evenmin belang bij
tientallen miljarden te betalen zonder dat
het er iets voor in de plaats krijgt We zijn
altijd tegenstanders van de kompensatiepolitlek geweest Veel logischer en uiteindelijk veel goedkoper zou de regionalizering van het staaldossier, van het globale industrieel beleid, zijn.
Maar het is té logisch om ministeriële
goedkeuring te krijgen!

Wat bezielt toch de Belgische ministers,
en nu blijkbaar ook de anders nogal zakelijk-koele Willy Claes, om de burgers
van dit land de daver op het lijf te Jagen
met onheilspellende verklaringen en te
gelijkertijd weg te vluchten met drogredenen zoals 'ik kan er niets aan doen, en
't is zeker mijn' fout niet-' ?
Als de ministers het heft niet meer in
handen houden, wie dient er dan wél aangesproken te worden om dit land van het
totale faillissement te redden?
Wat het staaldossier betreft is het nu
toch wel onderhand voldoende lang in

OntwijkendHet helpt blijkbaar allemaal
weinig, de vele initiatieven die
onze pariementairen ondernemen om de oprichting van een
Vlaamse school te Komen te
bespoedigen.
Op de nochtans konkrete vraag
van kameriid W. Kuijpers naar
de vorderingen van het Komene gemeentebestuur in verband met de uitbouw van Nederiandstalig kleuter- en lager
onderwijs, bleef de eerste minister opvallend koel op de
vlakte met wat verwijzingen
naar wetteksten en adviezen
van de Raad van State. Aan zijn
boodschap 'dat de wet zal en
moet nageleefd worden en dat
de aangegane verbintenissen
zullen geëerbiedigd worden'
hebben de Vlaamse Komenaars momenteel helemaal
geen boodschap meer.

...Vernederend...
Even nietszeggend luidde zijn
antwoord op een vraag van senator M. Capoen, die informeerde naar de waarde die gehecht
moet worden aan de uitspraak
van staatssekretaris Bertouille.
Deze verklaarde nl. onlangs onomwonden dat er in Komen
geen Vlaamse school wordt opgericht
Ondanks de aanmaning van de
eerste minister dat regeringsleden zich van kritiek op het re-
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geerprogramma moeten onthouden of anders de laan uitvliegen, kwam op deze verklaring van Bertouille geen reaktie.
Betekent dit dat ze overeenstemt met het regeerprogramma?
Eens te meer moeten de Vlaamse Komenaars het stellen met
het vernederend antwoord van
de eerste minister dat de wet
zal toegepast worden.

gemeentebestuur van Komen
zijn doel bereikt en elke vorm
van Vlaams onderwijs onmogelijk wordt De wetsovertreders
van Komen voelen zich moreel
gesteund door de lankmoedige
houding van de regering.'
Het antwoord van de regering?
Juist, de wet zal toegepast worden!

..en lankmoedig

Onderhand behoorlijk dikwijls
hebben we het uitblijven van
het langbeloofde energiedebat
in het parlement aangeklaagd.
De geregelde politieke krisissen worden aangegrepen als
argument om dat debat tot na
Sint Juttemis te verschuiven.
En er zijn dan zware incidenten
nodig, zoals zopas omtrent het
kernafvalschip Andrea Smits in
Zeebrugge, om nog maar eens
een zoveelste minister te doen
verklaren dat hij zich persoonlijk zal inspannen om dat energiedossier in het pariement bij
hoogdringendheid aan te snijden.

Bij de bespreking van de begroting van Binnenlandse Zaken kwam senator M. Capoen
terug op de oprichting van de
Vlaamse school in Komen.
Ditmaal om de regeringsleden
erop te wijzen welk een hel het
leven van de Vlaamse Komenaars geworden Is. De taalwetten worden met de voeten getreden, Nederiandstalige toneelstukken als provokatie afgedaan, Nederlandse boeken in
de biblioteek geweigerd en hemel en aarde moeten verzet
worden om een administratief
dokument in het Nederlands te
verkrijgen.
Thans zijn de Vlamingen die de
aanvraag voor de Vlaamse
school ondertekenden, het
slachtoffer van systematische
intimidatie en afdreiging. Senator M. Capoen waarschuwt dan
ook 'dat indien nog langer getalmd wordt met het nemen van
een definitieve beslissing, het

Rode draad
Maar, zelfs in de textielsektor vinden we
de rode communautaire draad van de
staalsektor weer.
Immers, nog geen goede week geleden
vroegen een aantal Waalse textielondernemingen dringend anderhalf miljard
frank om naar het heet 2.500 textieljobs
te redden. De motivatie die gretig door
de Waalse vakbonden overgenomen
werd luidde dat anderhalf miljard overheidssteun nodig is om niet alleen jobs
te redden, maar om uiteindelijk de 2 miljard frank die eerder werden cadeau gegeven niet in een faillissement zouden
vergooid wordenDe Vlaamse textielbedrijven (waarvan
onder meer ACV-man Lucien Fruru aan
wie het horen wil vertelt dat zij ondanks
alles toch nog blijven behoren (vooriopig) bij de topbedrijven en de modernste
van de wereld zijn), moeten inmiddels
maar hun eigen boontjes doppen.
Het wordt nu stilaan té gortig. In feite
hebben Vlaamse bedrijven, zowel in de
staalnijverheid als in de textielsektor, af
te rekenen met oneeriijke konkurrentie
van Waalse bedrijven in eigen land.
Het slecht management wordt in dit land
bedacht met miljarden overheidssteun;
zieke bedrijven die helemaal geen kans
op herieving meer blijken te hebben worden middels een aantal chantagemiddeltjes — zoals de tewerkstelling — in leven gehouden.

Energiedebat-

Vandaag zijn er plots een aantal aanduidingen dat het sein
werd gegeven om dat fameus
energiedebat op gang te brengen.
Via indiskreties mogen we te
weten komen dat topmanagers
van de elektriciteitsbedrijven,
van de pro-nukleaire lobby,
druk werk maken van privébe-

zoekjes aan talrijke invloedrijke pariementsleden.

of georkestreerde
show?
Ook in het Europees pariement
blijken de politieke mandatarissen klaargestoomd te worden
om vooral het onmisbaar belang van de nukleaire industrie
in te zien.
Om niet met lege handen de politieke konfrontatie tegemoet te
treden heeft alvast Maurits
Coppieters het initiatief genomen om, middels een rondetafeldebat op de EG-zetel in
Brussel, de geïnteresseerde leden van het Europees parlement te konfronteren met de
energieviste van gerenommeerde kritische wetenschapsmensen die niet «zomaar» de noodzaak van de wildgroei van kerncentrales aanvaarden.
Op dat debat werden onder
meer volgende nukleaire aspekten belicht: de risiko's van
laag stralingsniveau voor de
gezondheid, de opwerking en
verwerking van radio-aktieve
afvalstoffen, de reaktoronveiligheid, en de problemen betreffende de snelle kweekreaktoren.
Behalve nieuwe technische ge^
gevens leverde dit debat vooral
de ervaring op dat het geen
klein bier zal zijn om zowel in
het Europees als in het Bel-

gisch pariement te vermijden
dat het energiedebat zou ontaarden in een showgebeuren
dat uiteindelijk behooriijk geregisseerd wordt door de machtige nukleaire lobby.

Henrion en Hatry
De vervanging van Henrion
door petroleumbaas Hatry op
het ministerie van Financiën
heeft de traditionele politieke
krabbenmand duchtig overhoop gehaald. De socialisten
trokken van leer in een bloemrijke taal, waarbij Hatry zelfs
vergeleken werd met Moboetoe. De hele rel toont aan dat de
huidige koalitie nauwelijks aaneen hangt Wat zal dat straks
worden in de herfst als de bladeren (en de regering?) vallen?
Als Vlaanderen opgezadeld zit
met een halfafgewerkte halfslachtige staatshervoring, die
de Brusselse Vlamingen' helemaal in de kou laat staan?
Inmiddels is uitgelekt dat zelfs
Martens niet eens zijn zegje gehad heeft over wie de nieuwe
minister van Financiën zou zijn.
PRLW-voorzitter Gol had gedekreteerd dat het Hatry zou zijn
en niemand anders. De meeste
excellenties en partijvoorzitters van de meerderheid hebben kennis genomen van de
personeelswisseling via hun
krant
Waar is de tijd dat Gol van leer
trok tegen de te grote macht
van partijvoorzitters?
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Wegwerpnota's

Vlamingen in de doos.
Happart straffeloos"

Waar we over alle zieke sektoren van dit land reeds goed
voorzien zijn van al dan niet ministeriële nota's hoe 's lands
beleid dan toch nog wel gezonder kan gemaakt worden, heeft
het politiek personeel, deze
week voor een nieuwigheid gezorgd.
In verband met de sanering van
de sociale zekerheid leverde
het kabinet van Sociale Voorzorg een nota af, waaruit De
Standaard dinsdag een aantal
flarden publiceerde, maar die
dezelfde dag prompt door het
betrokken kabinet weggewuifd
werd als wegwerpnota.
De vakbonden gewaagden van
hypotesen die niet ernstig dienen genomen te worden.
Waar algemeen bezuinigingen
en verbetering van de produktiviteit worden bepleit spelen ministeriële kabinetten het vandaag desondanks toch nog
klaar om tot-onnut-van-het-algemeen wegwerpnota's op te
stellen!

Onder een stralende zon betoogden zo'n 800 VU-leden en
sympatizanten van afd. Antwerpen en het arrondissement Antwerpen tegen de aanhoudingen
die verricht werden en de ongehoorde vervolging die door de
magistratuur wordt toegepast
na de incidenten bij het bezoek
van de koning aan Antwerpen.
Talrijke mensen van VU-arrondissementen uit het ganse
Vlaamse land en een afvaardiging uit de Voerstreek waren
aanwezig om de manifestanten
uit Antwerpen te steunen.
Op de eerste rijen stapten talrijke VU-pariementairen op onder leiding van Vik Anciaux,
onze nationale voorzitter, samen met leden van het arr. bestuur Antwerpen, de fraktieleider van de Antwerpse VU Gerard Bergers en de voorzitter
van VU-Antwerpen, W. Willockx. Ook kamerlid Karel Dillen was aanwezig.
De betogers maakten het de
talrijke kijklustigen duidelijk
dat de behandeling die Vlaamse mensen nog steeds moeten
ondergaan in dit land schril afsteekt tegen de haast hoofse
voorkeurbehandeling die Happart en Co te beurt valt
Scherp werd in het licht gesteld
de moordpogingen door Walen
op Vlaams grondgebied en
daar tegenover de bijna twee
weken arrest die een jongeman
uit Antwerpen moest ondergaan voor liet werpen van een
leeg cola-blikje tijdens het recente koninklijke bezoek aan
de Scheldestad.
Herhaalde malen eisten de betogers de vrijlating van VUraadslid Gerda De Rijck en

Provu op het matje

haar echtgenoot, die nog
steeds zijn aangehouden.
In zijn toespraak op het einde
van de manifestatie hekelde
Vik Anciaux zeer scherp de
twee maten en twee gewichten
behandeling van Vlamingen en
Walen door het Belgische gerecht Hij vergeleek de 50 aanklachten tegen terrorist Happart met de futiele incidenten
van 21 juni jl. Onze nationale
voorzitter deed een beroep op
de koning opdat het nu eindelijk eens zou gedaan zijn met de

ongehoorde en steeds voortdurende diskriminatie die Vlamingen moeten ondergaan..
Na het zingen van ons nationaal lied werd deze waardige
maar vastberaden betoging in
alle rust ontbonden.
Een uurtje na de betoging
brachten Vik Anciaux, Willy
Kuijpers, fraktieleider Gerard
Bergers,
afdelingsvoorzitter
Wilfried Willockx, arrondissementssekretaris Bob Loete en
partijbestuurslid Frans Kuij-

pers een bezoek aan de strafgevangenis in de Begijnenstraat Ondanks hun aendringen mqchten zij Gerda De Rijck
niet bezoeken. Alleen Vik Anciaux en Willy Kuijpers mochten de poort binnen waar zij
konden vernemen dat zij wel de
gebouwen mochten bezichtigen in hun hoedanigheid van
pariementslid, maar onder geen
enkele voorwaarde konden
spreken met de aangehoudene.

VU-voorzitter Vic Anciaux
heeft aangekondigd dat de Provu-mensen «op het matje» zullen worden geroepen. Hen zat
gewezen worden op de afspraken die bindend zijn binnen de
partij en die georganizeerde
groepsvorming naast en buiten
de partijstrukturen ontzeggen.
Dit is geen aanslag op het tendensrecht: de Provu-mensen
hebben, net als wie dan ook in
de partij, het recht om binnen
de strukturen en het partijprogramma te ijveren voor opvattingen of aksenten die zij belangrijk achten. Zij hebben
daartoe niet alleen het recht
maar ook de mogelijkheid, die
hen ook voor de toekomst gewaarborgd blijven. Zij zullen
echter verzocht worden, hun
metodiek in overeenstemming
te brengen met de gebruikelijke
en statutaire spelregels van het
partijleven.

Happart,
Belgisch ambassadeur van de francité...
Op 20 mei jl. had in de
Frans-Canadese provincie
Quebec het referendum
plaats. De volksnationale
partij «Parti Québecois»,
meerderheidspartij, verzocht
de kiezers zich uit te
spreken over een mandaat
tot onderhandelen met de
federale overheid over een
grondvy/etswijzjging waarbij
Quebec soeverein zou
worden, met de rest van
Canada geassocieerd inzake
munt- en markteenheid.
Als konsekwente
volksnationalisten hadden wij
gehoopt dat de
volksstemming gunstig ware
uitgevallen voor de Parti
Québecois en haar leider, de
eerste minister Levesque.
Het mocht niet zijn. Bijna
50 % van de opgekomen
kiezers stemde «neen». Wij
hadden voor de Franse
Québecois geduimd,
niettegenstaande de
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wereldwijde francité, daar
waar zij geannexeerde nietFranse minderheden onder
haar bestuur heeft, er een
kulturele genocide op bedrijft
Zie de Bretoenen, de
Elzassers, de Vlamingen, de
Catalanen, de Basken en de
Occitaners in Frankrijk en de
Duitse minderheid onder
Waalse druk in België. Wij
sympatizeren met FransQuébec omdat wij
konsekwent zijn. Tot daar!
In de verwachting van een
overwinning van Levesque
op 20 mei, werd er te
Montreal op 22 mei de
plechtige opening gepland
van een Waals-Brussels huis
van de francité. Alle begrip
en waardering ervoor.
De ± 45 upper-ten van de
Waals-Brusselse francité
waren erbij aanwezig.
Inkonsekwent leugenachtig
en onwaardig was het dat
b.v. door de heer Persoons,

in aanwezigheid van
Québecse autoriteiten, laag
bij de grondse propaganda
werd gevoerd inzake internBelgische situaties. De
verdrukking van de Belgische
frankofonen door die boze
Vlaamse verdrukkers was

het tema van Persoons. Zijn
lijvigheid staat niet in
rechtstreekse verhouding tot
zijn takt
Als één van de
vooraanstaanden van de
officiële Belgischefrancité
(kultuurraad.

agglomeratieraad en
Brusselse kultuurkommissie)
was daarbij ook Happart van
de partij. Hij zal het de
Québecois wel voorgelogen
hebben dat Voeren een stuk
Wallonië is, door de
imperialistische Vlamingen
geannexeerd. Hij zal het
verzwegen hebben dat
Voeren altijd Vlaams was en
nog is, dat de Walen zelf het
in 1963 kwijt wilden met het
oog op een zindelijke
t jalgrens, dat de Vlamingen
er nu vogelvrij zijn voor de
kogels van Waaisgezinde
extremisten.
De Belgische konsul was op
de festiviteit onverstoord
aanwezig... Gaat mevr. R. De
Backer de lef hebben in het
«Vlaams-Belgisch huis» in
Amsterdam de stoute taal te
spreken die past in de mond
van een konsekwente
Vlaamse Thatcher?
Maurits Van Haegendoren
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Eerste luik staatshervorming:

Federalisme of unitaire decentralizatie
De Belgische grondwet heeft een nieuw uitzicht gekregen. Na de senaat heeft nu ook de kamer de herziening van de artikels 3ter,
26bis,28,59bis en 108 met de vereiste tweederde meerderheid goedgekeurd.
Daarmee is het eerste luik van de staatshervorming achter de rug. Alles bij mekaar een irreële en bevreemdende bedoening — men kreeg
bijwijlen de indruk dat men aan de herziening van een paar artikels
van het boswetboek toe was — slechts door een handvol parlementairen van nabij gevolgd en dan nog voor het merendeel door oppositieleden. Hierbij mag gerust aangestipt worden dat de VU-woordvoerders — F. Van der Eist, R. Vandezande en W. Jorissen in de senaat, H.
Schiltz, F. Baert en V. Anciaux in de kamer — hun kollega's van de andere partijen op het vlak van dossierkennis in ruime mate overvleugelden.

Een stap nader,
maar geen echte Vlaamse staat

Artikel 3-ter
«België omvat drie
gemeenschappen: de Vlaamse
gemeenschap, de Franse
gemeenschap en de
duitstalige gemeenschap.
Elke gemeenschap heeft de
bevoegdheden welke haar
door de grondwet of door de
wetten, aangenomen
krachtens deze laatste,
worden toegekend.»
Aan dit artikel is in de pers heel
wat aandacht besteed. Vooral
dan wat betreft de terminologie
«Vlaams», «Frans» en «Duitstalig».
De bezwaren van de Volksunie
gingen evenwel in de eerste
plaats naar het globale koncept
van het artikel en meer bepaald
naar het gebruik van de omschrijving «gemeenschap».
Uit dit belangrijk artikel blijken
al te weinig de intenties van de
grondwetsherziening: de inrichting van België op federale
basis, met Vlaanderen en Wallonië als deelstaten, Brussel als
hoofdstedelijk gebied' en een
duitstalig gebied.
Met «gemeenschap» blijven we
hangen in de periode waarin
slechts in termen van kulturele
autonomie
gedacht
werd.
Wenst men resoluut de federalistische weg in te slaan, dan
moet over een Vlaamse «deelstaat» gesproken worden.
Bij monde van H. Schiltz in de
kamer en R. Vandezande in de
senaar stelde de Volksunie
voor het art 3-ter door volgende tekst te vervangen:
'België is een federale staat
bestaande uit de deelstaten
Vlaanderen en Wallonië, de gemeenschappelijke
bondshoofdstad Brussel en het duitstalig gebied.
De inwoners van Vlaanderen
behoren tot de Nederlandse
gemeenschap.
De
inwoners
van Wallonië behoren tot de
Franse gemeenschap.
De inwoners van de bondshoofdstad Brussel behoren ofwel tot de Nederlandse ofwel
tot de Franse gemeenschap.

Het statuut van de gemeenschappelijke
bondshoofdstad
en van het duitstalig gebied
wordt bij wet bepaald, ledere
deelstaat heeft de volledige
wetgevende
en
uitvoerende
macht, behoudens de bevoegdheden aan de bondsstaat toegekend.
Het grondgebied
Vlaanderen
valt samen met het Nederlandse taalgebied, het grondgebied
Wallonië valt samen met het
Franse taalgebied, de gemeenschappelijke
bondshoofdstad
valt samen met het tweetalig
gebied Brussel-hoofdstad, het
duitstalig gebied valt samen
met het Duitse taalgebied, zoals bepaald in artikel 3-bis.»

kracht van de gewestelijke normen, door kamer en senaat
haast unaniem aanvaard.
Enkel bij de bespreking van art
26 bis deden zich in de senaat
wat moeilijkheden voor en
achtte de regering het noodzakelijk de karwats nog maar
eens boven te halen.
Heel wat sprekers wezen immers op het onbetamelijk, onbegrijpelijk en onleesbaar Nederlands van dit artikel. Een
amendement van M. Storme om
de Nederlandse tekst wat bevattelijker te maken, werd zonder pardon afgewezen door de
regering. Een opgelegde tuchtstemming bij de meerderheid
deed de rest Wat W. Jorissen
schamper deed opmerken dat
Vlaanderen voor onbeperkte
tijd zal opgescheept zitten met
een aantal uitdrukkingen die
aan aanfluiting zijn van het Nederlands. Hij onthield zich dan
ook bij de stemming.

Artikel 59-bis
Bondig samengevat beoogt dit
sleutelartikel de omvorming
van de Kultuurraden tot Gemeenschapsraden,
waardoor
Vlaanderen een instelling krijgt
die niet alleen bevoegd is voor
kulturele
aangelegenheden,
maar ook voor de persoonsgebonden en zelfs plaatsgebonden materies.
Ook hier heeft de Volksunie getracht vooreerst een aantal
taalkundige korrekties aan te
brengen. Met termen als exekutieve en dekreet maakt men het
immers allemaal niet begrijpe-

Aldus is het positief dat de Gemeenschapsraad zal bestaan
uit verkozen mandatarissen. Uit
de verdere regeringsplannen
blijkt evenwel dat deze door de
taalgroepen van de senaat zullen aangeduid worden. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan
de autonomie-gedachte. In de
Gemeenschapsraden
kunnen
immers andere meerderheden
tot stand komen dan in de nationale parlementen. Indien het
tweekamerstelsel wordt gehandhaafd op nationaal vlak,
dan creëert men bovendien een
soort super-kamer tegenover
een senaat die er de persoonsgebonden en gewestelijke materies bij krijgt
Even slecht is de richting die
door de regering ingeslagen
wordt met de omschrijving van
de persoonsgebonden materies. Men komt tot de vaststelling dat de gemeenschappen
bevoegd zijn voor alles, behalve voor wat geld kost Volksgezondheid en onderwijs zijn in
dit verband tekenend, alsook
de slechts beperkte bevoegdheid inzake internationale samenwerking.

Amnestie
In de kamer diende de Volksunie een amendement in bij art
59-bis om de bevoegdheid inzake opruiming van de humane
en sociale gevolgen van repressie en epuratie aan de Gemeenschappen toe te kennen.
Als het ware een amendement
van de wanhoop, om aan de
Vlaamse gemeenschap toch de
gelegenheid te geven op eigen

Dit amendement werd vrij gunstig onthaald door de Vlaamse
leden van de meerderheid, althans in de wandelgangen. Het
stelt een einde aan heel wat
dubbelzinnigheid en maakt de
diskussie over «Vlaams» of
«Nederlands» totaal overbodig.
Bij de stemming stond de
Volksunie evenwel alleen!

Artikels
26-bis en 28
Vrij probleemloos werden deze
twee eerder technische artikels
over de autentieke uitlegging
van de dekreten en de rechts-

Artikel 135
Tijdens het debat over art 59bis merkten F. Baert en H.
Schiltz op dat een goedkeuring
van dit artikel tegelijk het einde
zou betekenen van de Kultuurraden.
De samenstelling van de Kultuurraden werd immers geregeld door het oorspronkelijk
artikel 59-bis, en voor de oprichting van de toekomstige
Gemeenschapsraden moet gewacht worden op de goedkeuring van de bijzondere wet op
de staatshervorming.
Zolang zou er dus een vacuüm
bestaan, tijdens hetwelk de
Kultuurraden niet rechtsgeldig
zouden kunnen vergaderen.
Deze vergetelheid van de regering veroorzaakte nogal wat
heibel. De vrees voor een aanpassing en nieuwe bespreking
van art 5 9 ^ i s deed de eerste
minister opteren voor een overgangsbepaling, die verdwijnt
op het ogenblik dat de staatshervorming definitieve vormen
zal aangenomen hebben.
Maar ook deze juridisch verantwoorde en terechte aanmerking van de VU deed iemand
als A Cools dreigen met de stillegging van de werkzaamheden
aan de begrotingswet

Artikel 108

In bijkomende orde dienden de
frakties een paar amendementen in om te pogen tot een meer
evenwichtige tekst te komen.
Gewaagt men immers van
«Franse» gemeenschap, dan is
het duidelijk dat daartegenover
enkel de termen «Nederlands»
en «Duits» kunnen gesteld worden. In de senaat verzette W.
Jorissen hemel en aarde om de
term duitstalig te schrappen en
te vervangen door Duits.
Alle amendementen werden
evenwel van de kaart geveegd.
Bij de stemming over de voorgestelde wijziging van art 3-ter
onthield de Volksunie zich omwille van de vele inhoudelijke
en terminologische bezwaren.

dat het statuut van Brussel volkomen in het vage ligt en dat
meer bepaald over waarborgen
voor de Brusselse Vlamingen
niet de minste zekerheid bestaat
Het risico is niet denkbeeldig
dat de Vlaamse gemeenschap
nog voor een lange tijd machteloos zal zijn om in Brussel een
persoonsgebonden politiek te
voeren.

lijker. Waarom niet eenvoudig
spreken van Gemeenschapsregering en Gemeenschapswet?
Inhoudelijk omschreef F. Baert
dit artikel als «de beste demonstratie van het bezwaar dat er
meer 'niet' gewijzigd wordt
aan de grondwet dat wei.* En
inderdaad, de Volksunie heeft
het artikel in zijn geheel goedgekeurd, omdat het de poort
opent naar een Vlaamse staat
Men kan er echter even gemakkelijk een slechte richting mee
uit
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kosten het probleem van de repressie op te lossen. Tegelijk
een dienst aan de franstaligen,
die daarmee van een moeilijk
probleem verlost worden.
Het amendement werd weggestemd, want anders zou de regering wel eens kunnen vallen.
Aldus de eerste minister!

Brussel
Centrale vraag bij het artikel
betreft de toepassing van de
dekreten in Brussel. Daarbij
rijst bovenop de moeilijkheid

Tot slot is er art 108 dat de
principiële overdracht regelt
van bepaalde bevoegdheden
inzake organizatie en uitoefening van het toezicht naar de
gemeenschappen en de gewesten. Hiervoor is wel een bijzondere meerderheid vereist
Unaniem werd het artikel goedgekeurd.
Het valt te betreuren dat deze
grondwetsherziening niet aangewend werd om België op federale paden te loodsen met
een Vlaamse en Waalse deelstaat, een hoofdstedelijk gebied Brussel en een duitstalig
gebied.
Het ontbrak de Vlaamse meerderheidspartijen duidelijk aan
moed om de oprichting van een
Vlaamse deelstaat in een Belgische Bondsstaat af te dwingen
en aan Vlaanderen meer aktiemiddelen toe te kennen. Negatief is eveneens het gegoochel
met gezagsargumenten om te
verhinderen dat minstens in
Vlaanderen definitief de bladzijde van de oorlog kan omgedraaid worden.
Toch biedt deze herziening aan
Vlaanderen bepaalde mogelijkheden die het dichter brengen
bij de Vlaamse staat Maar van
een echte Vlaamse staat is nog
geen sprake!
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Blijkbaar tot ongenoegen van Carter gaat de samenwerking tussen
Frankrijk en de Bondsrepubliek onverminderd door. Maandag kwam
de Franse president voor een vijfdaags bezoek aan de Bondsrepubliek. Hierbij werden geen grote steden bezocht, blijkbaar mede omwille van veiligheidsredenen. En ook om niet in de kiesstrijd betrokken te worden. Achttien jaar na de historische reis van do Gaulle, reis
die de Frans-Duitse verzoening bezegelde, komt opnieuw een Frans
staatshoofd op officieel bezoek. Dit bezoek is als het ware de bekroning van een sinds jaren op gang gekomen regelmatig bilateraal overleg tussen beide leidinggevende Westeuropese staten.

As Bonn-Parijs

Zowel Giscard als Schmidt hebben zopas besprekingen gevoerd
met Ereznjev en de andere Russische leiders, van Franse zijde
wordt overigens gepoogd, Glscards bezoek aan Breznjev te
Warschau voor te stellen als een
voorbereiding van Schmidts onderhoud met de Russische staatsen partijleider. Anderen gaan nog
verder en beweren dat Breznjevs
instemming om met Amerika te
gaan praten over nieuwe raketbases in West-Europa, gericht op
Moskou, het gevolg is van Giscards aandringen bij Breznjev, de
Duitse bondskanselier niet met
lege handen huiswaarts te laten
keren.
Dat Is niet gebeurd, maar het zal
afhangen van de bereidwilligheid
van de Amerikaanse president of
op dit Russisch aanbod zal worden Ingegaan. Carter zit straks tot
over de oren In de kiesstrijd, de
mallemolen van de kiesstrijd draalt
op steeds hoger toeren. Dat zulks
de bewegingsvrijheid van de president op Internationaal vlak belemmert ligt voor de hand.
G e e n alternatiefOf beide staatslieden ook hoger
mikken dan normaal moeten w e

(jeeveedee) Is de zaak Buikhuisen, waarover in de Nederlandse
media de laatste weken zoveel te
doen is, een gepast protest tegen
een dolgedraaide wetenschapper óf is het, zoals een grote Amsterdamse krant schreef een orkaan in een borrelglas?
Het
hangt er maar vanaf hoe men er
tegenaan kijkt en in hoeverre de
waarnemer al dan niet een portie
wantrouwen meesleept
Dr Wouter Buikhuisen is hoogleraar in de kriminologie (leer van
de misdadigheid) aan de Rijksuniversiteit van Leiden en wil
jeugdige personen die al eens
gestraft zijn wegens geweldpleging, gaan onderzoeken. Dit nadat hij twee jaar geleden de Nederlandse wetenschappelijke en
politieke wereld in rep en roer
bracht door zijn plan om volwassen gestraften aan een onderzoek naar hun biologische kenmerken te onderwerpen. Buikhuisen is er namelijk van overtuigd
dat lichamelijke eigenschappen,
van de hersens namelijk en van
het centrale zenuwstelsel, me<ye
bepalend zijn voor agressief en
misdadig gedrag. En wie zoiets
beweert, kan er zeker van zijn dat
hij minstens in kringen van sociologen (die geneigd zijn de
misdadiger te zien als slachtoffer
van zijn omgeving) de wind van
voren k r i j g t

Vanwege
onderzoek
onder jonge
geweldplegers
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afwachten. De groeiende samenwerking tussen belden doet sommigen veronderstellen dat de besprekingen verder reiken dan de
routine. Streven ze naar een grotere rol van West-Europa in de wereldpolitiek? Zonder daarbij ontrouw te worden aan de NATO.
Het probleem Is niet nieuw. Al tientallen jaren werden pogingen gedaan om tot een snellere Integratie
te komen van West-Europa Er
kwam een Europese raad te
Straatsburg, thans
opgevolgd
door een verkozen Euro^jees Parlement; een Europese Kommissie
die zowat de voorafbeelding van
een Europese regering zou moeten zijn, doch die nog geen kansen
kreeg om in die richting verder te
gaan. Vooral de landbouw is hier
een moeilijk te omzeilen Ijsberg.
Pas na zijn politieke Integratie zal
West-Europa als vierde grote mogendheid kunnen optreden.
W e komen telkens weer op ons
vertrekpunt terug omdat er geen
ander alternatief is voor West-Europa. Wil het zijn beschamende rol
van outsider verder sp>elen, dan
wordt het vroeg of laat «samengeperst» tussen Amerikaanse en
Russische bulldozers...

Prof uit Leiden wordt
op zijn rug gesprongen
Toen Buikhuisen twee jaar geleden — hij was toen wetenschappelijk advizeur van de minister van
Justitie en had af eens het gedrag
onderzocht van jongeren die in
het iDegin van de jaren zestig «nozem» werden genoemd — wilde
beginnen met het onderzoek van
volwassen delinkwenten, werd hij
al gauw vergeleken met de Italiaanse arts Lombroso. Deze ontwikkelde honderd jaar geleden de
teorie van de geboren misdadiger,
een opvatting die later aan de basis lag van de behandeling van kriminelen In diktatonaal geregeerde
landen Alleen al het woord hersenonderzoek riep In 1978 schimmen op van wrede experimenten,
pijnlijke proeven en aanslagen op
de persoonlijke levenssfeer van
de mensen die door Buikhuisen
onderzocht zouden worden.
Waarborgen
Het kwam tot een debat in de
Tweede Kamer waarbij de felste
tegenstanders van de Leidse professor het woord onderzoek gemakshalve maar inruilen voor betiandeltng, hetgeen uiteraard de
duidelijkheid van de diskussie niet
bevorderde. De Kamer eiste van
de minister van Justitie dat deze in
elk geval waarborgen zou scheppen ter bescherming van de gedetineerden op wie Bulkhuisens
plannen gericht waren Pas deze
maand kwamen die waarborgen
rond: er moet volledige vrijwilligheid zijn aan de kant van de te onderzoeken personen, het mag
voor hen op geen enkele wijze
schadelijk zijn, en hun privacy mag
niet aangetast worden.

uit dat prof. Buikhuisen (die met
zijn volwassenen-onderzoek nog
steeds met had kunnen beginnen)
nu zijn plannen rond heeft voor
een onderzoek van jeugdige
agressievelingen
en geweldplegers (van 10 tot 18 jaar). De hoogleraar die intussen had meegedaan aan een soortgelijk onderzoek in Israël, had namelijk met de
Belangenvereniging
Minderjarigen vertrouwelijke gesprekken
gevoerd om te bereiken dat hij
geen tegenwerking zou krijgen.
Maar die vereniging hield zich niet
aan de afspraak tot geheimhouding en liep met de plannen van
Buikhuisen naar de pers.
En wederom zat het er bovenarms op. De Belangenvereniging
Minderjarigen kondigde aan het
onderzoek te vuur en te zwaard te
zullen bestrijden en in knngen van
de reklassering zette men zich onmiddellijk schrap, vooral omdat
Buikhuisen zijn plannen hoopt te
verwezenlijken
In
inrichtingen
waar jeugdige delinkwenten worden vastgehouden, innchtingen
die onder het minlstene van Justitie vallen. In radlo-intervlews hoorde men weer praten over hersenexpenmenten en ook Lombroso
werd weer veelvuldig ten tonele
gevoerd Voor zover sommigen
géén bezwaar hadden tegen het
geplande onderzoek, vrezen zij

toch dat het op den duur zal leiden
tot behandeling van lastige mensen: 'Als Buikhuisen daar zelf niet
op aanstuurt zullen er gauw genoeg anderen klaar staan.'
«Operaties.»
O m nu de waarheid geen geweld
aan te doen dient gezegd dat het
plan van de professor niets te maken heeft met hersen-experimenten, laat staan met hersen-operaties zoals de tegenstanders zelfs
beweren. Het gaat bij Buikhuisen
om bio-sociaal onderzoek, hetgeen wil zeggen dat hij enerzijds
psychologische tests hanteert die
algemeen en Internationaal worden toegepast bIj sollicitaties, beroepskeuze en dergelijke, en anderzijds de gedragingen nagaat
van de jeugdige delinkwenten ten
opzichte van hun omgeving. Er gebeurt geen enkele biologische Ingreep, de psychologische tests
dienen om inzicht te geven in de
werking van (bepaalde delen van)
de hersens en van het centrale zenuwstelsel.
Natuurlijk mogen wetenschappers zich daarbij vragen stellen.
Over de waarde van de tests bij
voorbeeld, want op dat terrein zijn
er nog steeds nieuwe ontwikkelingen. Het gaat echter met op dat
Buikhuisen In de verdomhoek
wordt geplaatst omdat hIj vermoedt dat Iemands agressief of

krimineel gedrag ook wel eens iets
te maken zou kunnen hebben met
lichamelijke eigenschappen. Een
onderzoek daarnaar, omringd met
de waarborgen van de overheid
zoals w e die boven noemden, kan
niet een bedreiging worden genoemd.
Rest de vraag wat er gedaan zal
worden met de uitslagen van het
onderzoek. Zullen die voor de
overheid aanleiding zijn om straks
mensen, bij wie een bepaalde afwijking of storing wordt gekonstateerd, operatief te gaan behandelen? Die gedachte wordt In bevoegde kringen totaal afgewezen,
en er Is geen aanleiding om te vrezen dat het wél die kant opgaat
Buikhuisen zelf vergelijkt het door
hem geplande onderzoek met de
talrijke andere onderzoekingen
die vanuit de Nederiandse universiteiten gebeuren. Zoals bekend
verschijnen de uitslagen van veel
zulke onderzoeken in een rapport
dat vervolgens voorgoed In een
schuif verdwijnt.
Buikhuisen hoopt dat zijn onderzoek nog eens dienstig kan zijn
voor het onderwijs. Maar ook als
daar niets van komt, zou het toch
duidelijk moeten zijn dat de hernieuwde herrie rond zijn persoon
kunstmatig wordt aangestookt Inderdaad- een orkaan in een borrelglas i

Vfij in Nederland

Juist daags vóór deze ministeriële regeling bekend werd, lekte
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Beter Leefmilieu Tessenderio:

, JC-stort blijft radioaktief!"
De V Z W Beter Leefmilieu Tessenderio (BELT) stelde op 7 juli II.
een overdosis aan radioaktiviteit
vast op een deel van het stort
van T.C. in Tessenderio. TV, radio
en de kranten brachten dit
nieuws op 17 en 18 juni. Een aantal instanties hadden hierop, aldus BELT, vrij vreemde reakties.
De burgemeester van Tessenderio ontkende een halve dag later
reeds de door BELT aangeklaagde feiten, met te zeggen dat: de radk>aktlviteit van zeer geringe
waarde is tervt^iji hij onmiddellijk
daarop verklaart te wachten op de
resultaten van nieuwe metingen.
Het gevolg van deze metingen is
dat het bewuste gedeelte van het
stort moet verwijderd worden, en
volgens de heer Renson, adjunkt-

kabinetschef bij Volksgezondheid,
binnen de week.
De burgemeester verklaard dat de
stortplaats afgeschermd is door
verschillende verbodsborden terwijl het tegendeel te zien was op
de TV en op de foto's in diverse
kranten. Ook de kommissaris vermeldt In zijn verslag de afwezigheid van vertxjdsborden. Ook vertelde de burgemeester dat het
stort
dagelijks
gekontroleerd
wordt door personeel van T.C.
Professor Schonken van de
dienst Radk>protektie van de Leuvense universiteit beweert (Aktueel-BRT 1) de stalen te hebben
onderzocht en daaruit te mogen
besluiten dat er geen gevaar mee
gennoeid is, tenzij het in het lichaam terecht k o m t BELT vraagt
zk:h af hoe deze professor erbi\
komt om zo maar te konkluderen

dat in «zo'n onherbergzame omgeving» geen kinderen spelen?
Waarom schuift hij de verantwoordelijkheid naar de ouders toe
en niet naar de vervuiler en de
(toezichthoudende?) overheW.
Het Studiecentrum voor Kernenergie van Mol zou volgens enkele kranten onmiddellijk nieuwe
metingen verricht hebben, waaruit
niets abnormaals af te lelden vigl.
Volgens de burgemeester werden
soortgelijke metingen in het verlerden ook regelmatig gedaan; een
woordvoerder van Volksgezondheid sprak zelfs (BRT 1 - Z e g , leef
je nog?») van om de veertien dagen of om de maand. Hoe komt
het dan dat niet zij maar wél een
milieuvereniging de
overdosis
vaststelt?
Tessenderio Chemie (de vervuiler
in kwestie) verklaart dat het
slechts om natuuriijke radioaktiviteit gaat Ofwel weet dit bedrijf
niet dat er een overdosis was, ofwel misleidt of sust het de bevolking. In de natuur bedraagt de aanwezige radioaktiviteit in gips 1
(één) pkxx^urie per gram.
Toch te veel
radioaktiviteit!

Het minteterie van Volksgezondheid en Leefmilieu stelde dat het radioaktieve afval binnen de week moest opgeruimd zijn... BEL T beweert dat
slechts een gedeelte werd weggenomen en naar Mol gebracht voor qnderzoek. Veertien dagen na de vaststelling wees de meetapparatuur
nog steeds een overdoe
radtoaktiviteit aan.^

Gentse kroonkurkjesaktie een sukses!
Begin maart startte de stad Gent met
de selektieve inzameling van kroonkurkjes. Die dopjes zijn inderdaad heel
goed opnieuw te gebruiken als grondstof.
Als men ze uit het huisvuil kan houden,
spaart men bovendien aardig wat geld
uit voor de afvalverwerking.
Bij wijze van proef vroeg het stadsbestuur de leerlingen van het stedelijke
opoenbaar onderwijs de kroonkurkjes
in te zamelen. De aktie kende tot nu
toe een emorm sukses. In een tijdsspanne van twee maand brachten de
Gentse scholieren meer dan 13.000 kg
bij mekaar, wat ongeveer zes miljoen
kroonkurkjes vertegenwoordigt
Een «kroonkurkenkrant» zal de leerkrachten informeren over de stand
van zaken. Kleurrijke stikkers en afiches werden vroeger reeds verspweid.
Het Stedelijk Pedagogisch Centrum
werkte samen met het Schoolmuseum
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Thierry een reeks lessenpakketten
voor kleuter- en basisonderwijs uit die
kaderen in een lessencyclus over
recyclage.
In het Schoolmuseum Thierry werd Jn
juni een tentoonstelling gehouden
waarin ondermeer tekeningen en andere werkjes van de leerlingen omtrent de kringloopidee werden opgenomen. Het ligt in de bedoeling deze
tentoonstelling uit te bouwen tot een
algemene tentoonstelling in verband
met recyclage.
De schepen voor Leefmilieu hoopt na
de zomervakantie de aktie uit te t>reiden tot de andere onderwijsinstellingen van de stad.
Bij de vemieuwde start zal de stad
Gent aan de leerlingen een eenvoudige infofolder meegeven. Wie voor de
aktie echt zijn best doet zal een badge
verwerven met het hamstermotief dat
de aktie begeleidt
Mark SYMOENS

Alle sussende verklaringen ten
spijt besliste Volksgezondheid
reeds na 3 dagen dat de hoeveelheid afval weg moest Op dat nrtoment zegt Renson in «Aktueel»:
«_te hoog o m zo te laten„ dat
mag daar niet zijn„ dat moet
weg...»
De heer Huyiebroeck van Volksgezondheid bevestigde tijdens
een Interview nnet BRT 1-radio
(«Zeg, leef je rK)g?») dat het afval
moet verwijderd worden. Hij
zwakt dit tegelijkertijd weer af
door te zeggen: «20()0 picocurie
per gram, ongeveer, dat Is op de
grens van wat men gaat beschouwen als radioaktief afval.»
Enkele dagen later wordt dit tegengesproken door minister Dewulf, die in antwoord op een parlementaire vraag toegeeft dat het
gevonden gips een radioaktiviteit
van 2.300 picocurie heeft Dit
maakt het gips meteen tot radkjaktief afval, zodat het valt onder het
«Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en
van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen.»
Uit nalezing van dit K.B. meent
BELT te begrijpen dat er echter
een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het in bezit
het}ben en het storten als afval In
of op de grond. Voor dit laatste Is
de norm ongeveer 3 prcorucle per
ton, en niet 2000 pteocurie, waarop Volksgezondheid zrch baseert
Het verwondert BELT dat de overhekl op geen enkel ogenblik naar
dit K.B. verwijst en dat ze bovendien rrarmen citeert die volgens
ons niet van toepassing zijn.
Men krijgt wel een eigenaardige
indruk van sommige instanties.
Eerst is er zogezegd geen gevaar,
nadien wordt de gevaargrens
slechts benaderd of maar juist
overschreden, maar ten slotte antwoordt minister Dewulf dat de
toegelaten normen duklelijk overschreden zijn.

• Zondag aA 13 juli richt V W
Westvlaamse Bergen een natuurwandeling in te Dikkebus.
Afspraak wordt gemaakt om
14u. 30 aan het Vijverhuls. Natuurgidsen Oiris Beel en Dirk
Bart>ez staan er klaar om de wandelaars op te vangen. Ze leiden
een ontdekkingstocht naar het
t>oeierKle leven langs de waterkant: wateHelies, de brede rietkraag, het gele lis, de lisdodde
met haar sigaarvormige kolven,
ook de fijne roodbruine l)toemtrosjes van het fonteinkruW en
de lichtpaarse t>k>emen van de
waterviolier komen er voor.
De vogelwerekl is er ook belangrijk. Bijna alle soorten eenden komen er neerstrijken. p>ijlstaarten,
smienten en ook de taling. Ook
andere watervogels, als waterhoen en fuut zijn er thui&
•k Bij ministerieel t>esluit heeft
minister Galle de richtlijnen bekend gemaakt die zullen gelden
voor het komende jachtseizoen.
Deze richtlijnen hebben, zoals elk
jaar, betrekking op de speciale
t>er8jacht op reebokken, de jacht
op het waterwild en de jacht op
het ovenge wild.
De speciale t)ersjacht op reetx>kken wordt dit jaar geopend op 15
juli, i.p.v. op 1 augustus omdat uit
statistieken blijkt dat de stand
van het reewild nog steeds stijgt
Wat de jacht op het waterwild
t>etreft handhaaft de minister het
vertxxJ dat vorig jaar reeds in
voege was i.v/n. de jacht op de
goudplevier. Daaraan wordt nu
ook de watersnip toegevoegd
omdat deze als broedvogel in geheel Europa merktiaar achteruit
gaat
Bij de jacht op het overige wiki
blijft het vertxjd van de jacht op
de houtsnip geMig. Daaraan
wordt nu ook de merel toegevoegd.
•k Tuinieren heet het handtx>ek
voor bk>k>gi8che groentetuin en
leert hoe de grondsoort herkennen, hoe de tx>dem op een natuurlijke manier vruchttiaar maken, hoe kompost maken en aanwenden, welke de verschillende
zaaitechnieken zijn, hoe teeltafwisseüng in de groentetuin toepassen, hoe ziekten en parasieten vermijden, hoe een grasperk
kiezen, hoe een haag snoeien
enz.

Het tx>ek is verdeekl in drie grote
delen: vooreerst wordt een idee
gegeven van wat er onder «biok>gisch tuinieren» wordt verstaan
en wat de belangnjkste scholen,
die zich hierop beroepen, voorstaan. Vervolgens krijgt de lezer
een beschnjving van de metoden
betreffende het inrichten van het
terrein, de voorbereidende l » werkingen van de t>odem, het
zaaien, het ondertioud van de
teelt en de eventuele strijd tegen
ziekten en parasieten. Het derde
deel ten sbtte behandelt uitvoerig elke teelt uitgaand van de
vraag hoe men het merendeel
van de groenten die ons dagelijks menu uitmaken moet kiezen,
verzorgen, oogsten en eventueel
t>ewaren.
Tuinieren wordt besk>ten met
een jaarkalender van de tuinwerkzaamheden. Het is een grote affiche die iedere maand, van
januari tot decemt>er, met zekerheid zal weten te zegen wat men
in de groentetuin nrtoet doen. Ter
afronding krijgt de lezer nog een
kort lexicon van vaktermen en
een apart hoofdstukje gewijd
aan het vereiste tuingereedschap.
De uitgever. Testaankoop, zegt
dat het niet in de bedoeling lag
partij te kiezen voor de een of arv
dere ideologie noch voor de een
of andere teeltmetode. De auteurs hebben objektieve informatie willen geven inzake de beste
manier om groenten te kweken
door optimaal de natuuriijke middelen te gebruHten zorKler beroep te moeten doen Gn de mate
van het mogelijke) op chemische
middelen waarvan de gevolgen
op omgeving en gezorxtt^eid
meestal onzeker of onbekerxl
t)lijken te zijn.
Tuinieren is de tweede titel van
de door de Verbruikersunie uitgegeven Konsumentenwegwijzers. Het boek kost 310 fr. Het is
verkrijgtjaar bij Test-Aankoop
OHollandstraat 13, 1060 Bnjssel.
tel 02-537.4Z65} of in de boekhandel.

-* In de Nederlandse boekhandels ligt een tijdschrift voor natuuriijke manier van leven' te
koop.
Het draagt de duklelijke naam
Onkruid, t>evat 140 bladzijden en
kost 5.50 gukien. Het tijdschrift is
in Vlaanderen met verknjgt>aar.

Ook de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, de
heer Huyiebroeck, gaf toe dat de
vaststelling en de bekendmaking
door BELT gedaan, zeker nuttig
geweest zijn!

WIJ 9 /i

i!llij|iiii.»yiv*iywiiL

-tÊ

i.Wfta»j

.^^'P'U.'4p.>3'lB

OM2€ W€R€LD
Blijkbaar tot ongenoegen van Carter gaat de samenwerking tussen
Frankrijk en de Bondsrepubliek onverminderd door. Maandag kwam
de Franse president voor een vijfdaags bezoek aan de Bondsrepubliek. Hierbij werden geen grote steden bezocht, blijkbaar mede omwille van veiligheidsredenen. En ook om niet in de kiesstrijd betrokken te worden. Achttien jaar na de historische reis van do Gaulle, reis
die de Frans-Duitse verzoening bezegelde, komt opnieuw een Frans
staatshoofd op officieel bezoek. Dit bezoek is als het ware de bekroning van een sinds jaren op gang gekomen regelmatig bilateraal overleg tussen beide leidinggevende Westeuropese staten.

As Bonn-Parijs

Zowel Giscard als Schmidt hebben zopas besprekingen gevoerd
met Breznjev en de andere Russische leiders, van Franse zijde
wordt overigens gepoogd, Giscards isezoek aan Breznjev te
Warschau voor te stellen als een
voorljerelding van Schmidts onderhoud met de Russische staatsen partijleider. Anderen gaan nog
verder en beweren dat Breznjevs
Instemming om met Amerika te
gaan praten over nieuwe raketbases In West-Europa, gericht op
Moskou, het gevolg Is van Glscards aandringen bij Breznjev, de
Duitse Ixndskanselier niet met
lege handen huiswaarts te laten
keren.
Dat is niet gebeurd, maar het zal
afhangen van de bereidwilligheid
van de Amerikaanse president of
op dit Russisch aanlx)d zal worden Ingegaan. Carter zit straks tot
over de oren in de kiesstrijd, de
mallemolen van de kiesstrijd draait
op steeds hoger toeren. Dat zulks
de bewegingsvrijheid van de president op internationaal vlak belemmert ligt voor de hand.
Geen alternatief.
Of beide staatslieden ook hoger
mikken dan normaal moeten w e

(jeeveedee) Is de zaak Buikhuisen, waarover in de Nederlandse
media de laatste weken zoveel te
doen is, een gepast protest tegen
een dolgedraaide wetenschapper óf is het, zoals een grote Amsterdamse krant schreef een orkaan in een borrelglas?
Het
hangt er maar vanaf hoe men er
tegenaan kijkt en in hoeverre de
waarnemer al dan niet een portie
wantrouwen meesleept
Dr. Wouter Buikhuisen is hoogleraar in de kriminologie (leer van
de misdadigheid) aan de Rijksuniversiteit van Leiden en wil
jeugdige personen die al eens
gestraft zijn wegens geweldpleging, gaan onderzoeken. Dit nadat hij twee jaar geleden de Nederlandse wetenschappelijke en
politieke wereld in rep en roer
bracht door zijn plan om volwassen gestraften aan een onderzoek naar hun biologische kenmerken te onderwerpen. Buikhuisen Is er namelijk van overtuigd
dat lichamelijke eigenschappen,
van de hersens namelijk en van
het centrale zenuwstelsel, mede
bepalend zijn voor agressief en
misdadig gedrag. En wie zoiets
beweert, kan er zeker van zijn dat
hij minstens In kringen van sociologen (die geneigd zijn de
misdadiger te zien als slachtoffer
van zijn omgeving) de wind van
voren k r i j g t

Vanwege
onderzoek
onder jonge
geweldplegers
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afwachten. De groeiende samenwerking tussen belden doet sommigen veronderstellen dat de besprekingen verder reiken dan de
routine. Streven ze naar een grotere rol van West-Europa In de wereldpolitiek? Zonder daarbij ontrouw te worden aan de NATO.
Het probleem Is niet nieuw. Al tientallen jaren werden pogingen gedaan om tot een snellere Integratie
te komen van West-Europa Er
kwam een Europese raad te
Straatsburg, thans
opgevolgd
door een verkozen Europees Parlement; een Europese Kommissie
die zowat de voorafbeelding van
een Europese regering zou moeten zijn, doch die nog geen kansen
kreeg om In die richting verder te
gaan. Vooral de landbouw Is hier
een moeilijk te omzeilen Ijsberg.
Pas na zijn politieke Integratie zal
West-Europa als vierde grote mogendheid kunnen optreden.
W e komen telkens weer op ons
vertrekpunt terug omdat er geen
ander alternatief Is voor West-Europa. WH het zijn beschamende rol
van outsider verder spelen, dan
wordt het vroeg of laat «samengeperst» tussen Amerikaanse en
Russische bulldozers...

Prof uit Leiden wordt
op zijn rug gesprongen
Toen Buikhuisen twee jaar geleden — hij was toen wetenschap»pelljk advizeur van de minister van
Justitie en had al eens het gedrag
onderzocht van jongeren die In
het begin van de jaren zestig «nozem» werden genoemd — wilde
beginnen met het onderzoek van
volwassen dellnkwenten, werd hij
al gauw vergeleken met de Italiaanse arts Lombroso. Deze ontwikkelde honderd jaar geleden de
teone van de geboren misdadiger,
een opvatting die later aan de basis lag van de behandeling van kriminelen in diktatorlaal geregeerde
landen. Alleen al het woord hersenonderzoek nep In 1978 schimmen op van wrede experimenten,
pijnlijke proeven en aanslagen op
de persoonlijke levenssfeer van
de mensen die door Buikhuisen
onderzocht zouden worden.
Waarborgen
Het kwam tot een debat in de
Tweede Kamer waarbij de felste
tegenstanders van de Leidse professor het woord onderzoek gemakshalve maar inruilen voor behandeling, hetgeen uiteraard de
duidelijkheid van de diskussie niet
bevorderde. De Kamer eiste van
de minister van Justitie dat deze in
elk geval waarborgen zou scheppen ter bescherming van de gedetineerden op wie Bulkhulsens
plannen gericht waren. Pas deze
maand kwamen die waarborgen
rond- er moet volledige vrijwilligheid zijn aan de kant van de te onderzoeken personen, het mag
voor hen op geen enkele wijze
schadelijk zijn, en hun privacy mag
niet aangetast worden.

uit dat prof. Buikhuisen (die met
zijn volwassenen-onderzoek nog
steeds niet had kunnen beginneri)
nu zijn plannen rond heeft voor
een onderzoek van jeugdige
agressievelingen
en geweldplegers (van 10 tot 18 jaar). De hoogleraar die Intussen had meegedaan aan een soortgelijk onderzoek in Israël, had namelijk met de
Belangenvereniging
Minderjarigen vertrouwelijke gesprekken
gevoerd om te bereiken dat hij
geen tegenwerking zou krijgen.
Maar die vereniging hield zich niet
aan de afspraak tot geheimhouding en liep met de plannen van
Buikhuisen naar de pers.
En wederom zat het er bovenarms op. De Belangenvereniging
Minderjarigen kondigde aan het
onderzoek te vuur en te zwaard te
zullen bestrijden en In knngen van
de reklassering zette men zich onmiddellijk schrap, vooral omdat
Buikhuisen zijn plannen hoopt te
verwezenlijken
in
Inrichtingen
waar jeugdige dellnkwenten worden vastgehouden, Innchtingen
die onder het ministene van Justitie vallen. In radio-intervlews hoorde men weer praten over hersenexperimenten en ook Lombroso
werd weer veelvuldig ten tonele
gevoerd Voor zover sommigen
géén bezwaar hadden tegen het
geplande onderzoek, vrezen zij

toch dat het op den duur zal lekien
tot behandeling van lastige mensen: "Als Buikhuisen daar zelf niet
op aanstuurt, zullen er gauw genoeg anderen klaar staan.»
«Operaties-»
O m nu de waarheid geen geweld
aan te doen dient gezegd dat het
plan van de professor niets te maken heeft met hersen-experimenten, laat staan met hersen-operaties zoals de tegenstanders zelfs
b)eweren. Het gaat bij Buikhuisen
om i>io-sociaal onderzoek, hetgeen wil zeggen dat hij enerzijds
psychologische tests hanteert die
algemeen en internationaal worden toegepast bij sollicitaties, beroepskeuze en dergelijke, en anderzijds de gedragingen nagaat
van de jeugdige dellnkwenten ten
opzichte van hun omgeving. Er gebeurt geen enkele biologische Ingreep, de psychologische tests
dienen om Inzicht te geven in de
werking van (bepaalde delen van)
de hersens en van het centrale zenuwstelsel.
Natuurlijk mogen wetenschappers zich daarbij vragen stellen.
Over de waarde van de tests bij
voorbeeld, want op dat terrein zijn
er nog steeds nieuwe ontwikkelingen. Het gaat echter niet op dat
Buikhuisen in de verdomhoek
wordt geplaatst omdat hij vermoedt dat iemands agressief of

krimineel gedrag ook wel eens iets
te maken zou kunnen hebben met
lichamelijke eigenschappen. Een
onderzoek daarnaar, omringd met
de waarborgen van de overheid
zoals w e die boven noemden, kan
niet een bedreiging worden genoemd.
Rest de vraag wat er gedaan zal
worden met de uitslagen van het
onderzoek. Zullen die voor de
overheid aanleiding zijn om straks
mensen, bij wie een bepaalde afwijking of storing wordt gekonstateerd, operatief te gaan behandelen? Die gedachte wordt In bevoegde kringen totaal afgewezen,
en er Is geen aanleiding om te vrezen dat het wél die kant opgaat
Buikhuisen zelf vergelijkt het door
hem geplande onderzoek met de
talrijke andere onderzoekingen
die vanuit de Nederiandse universiteiten gebeuren. Zoals bekend
verschijnen de uitslagen van veel
zulke onderzoeken In een rapport
dat vervolgens voorgoed In een
schuif verdwijnt.
Buikhuisen hoopt dat zijn onderzoek nog eens dienstig kan zijn
voor het onderwijs. Maar ook als
daar niets van komt, zou het toch
duidelijk moeten zijn dat de hernieuwde herrie rond zijn persoon
kunstmatig wordt aangestookt Inderdaad- een orkaan In een borrelglas'
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Juist daags vóór deze mlnlstenële regeling bekend werd, lekte
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Beter Leefmilieu Tessenderio:

„TC-stort blijft radioaktief!"
De V Z W Beter Leefmilieu Tessenderio (BELT) stelde op 7 juli II.
een overdosis aan radioaictiviteit
vast op een deel van het stort
van T.C. in Tessenderio. TV, radio
en de kranten brachten dit
nieuws op 17 en 18 juni. Een aantal instanties hadden hierop, aldus BELT, vrij vreemd» reakties.
De burgemeester van Tessender\o ontkende een halve dag later
reeds de door BELT aangeklaagde feiten, nnet te zeggen dat: de radioaktiviteit van zeer geringe
waarde is terwijl hij onmiddellijk
daarop verklaart te wachten op de
resultaten van nieuwe metingen.
Het gevolg van deze metingen is
dat ^ ^ t bewuste gedeelte van het
stort moet verwijderd worden, en
volgens de heer Renson, adjunkt-

kabinetschef bij Volksgezondheid,
binnen de week.
De burgemeester verklaard dat de
stortplaats afgeschermd is door
verschillende verlxxteborden terwijl het tegendeel te zien was op
de TV en op de foto's in diverse
kranten. Ook de kommissaris vermeldt in zijn verslag de afwezigheid van verbodsborden. Ook vertelde de burgemeester dat het
stort
dagelijks
gekontroleerd
wordt door personeel van T.C.
Professor Schonken van de
dienst Radioprotektie van de Leuvense universiteit beweert (Aktueel-BRT 1) de stalen te hebben
onderzocht en daaruit te mogen
bestuiten dat er geen gevaar mee
gemoeid is, tenzij het in het lichaam terecht k o m t BELT vraagt
zich af hoe deze professor erWj
komt om zo maar te konkluderen

dat in «zo'n onherbergzame omgeving» geen kinderen spelen?
Waarom schuift hij de verantwoordelijkheid naar de ouders toe
en niet naar de vervuiler en de
(toeztehthoudende?) overheid.
Het Studiecentrum voor Kerrv
energie van Mol zou volgens enkele kranten onmiddellijk nieuwe
metingen verricht hebben, waaruit
niets abnormaals af te leiden vi^l.
Volgens de burgemeester werden
soortgelijke metingen in het verlerden ook regelmatig gedaan; een
woordvoerder van Volksgezondheid sprak zelfs (BRT 1 - Z e g , leef
je nog?») van om de veertien dagen of om de maand. Hoe komt
het dan dat niet zij maar wél een
milieuvereniging de
overdosis
vaststelt?
Tessenderio O i e m i e (de vervuiler
in kwestie) verklaart dat het
slechts om natuurlijke radioaktiviteit gaat Ofwel weet dit bedrijf
niet dat er een overdosis was, ofwel misleidt of sust het de t>evolking. In de natuur bedraagt de aanwezige radtoaktiviteit in gips 1
(één) picocurie per gram.
T o c h te v e e l
radioaktlviteit!

Het ministerie van Vdksgezondheid en Leefmilieu stelde dat het radioaktieve afval binnen de week moest opgeruimd zijn... BELT beweert dat
sleclits een gedeelte werd weggenomen en naar Md gebracht voor pnderzoek. Veertien dagen na de vaststelling wees de meetapparatuur
nog steeds een overctosis radk)aktiviteit aan-.

Gentse kroonkurkjesaktie een sukses!
Begin maart startte de stad Gent met
de selektieve inzameling van kroonkurkjes. Die dopjes zijn inderdaad heel
goed opnieuw te gebiruiken als grondstof.
Als men ze uit het huisvuil kan houden,
spaart men bovendien aardig wat geld
uit voor de afvalverwerking.
Bij wijze van proef vroeg het stadsbestuur de leerlingen van het stedelijke
opoent>aar onderwijs de kroonkurkjes
in te zamelen. De aktie kende tot nu
toe een emorm sukses. In een tijdsspanne van twee maand brachten de
Gentse scholieren meer dan 13.000 kg
bij mekaar, wat ongeveer zes miljoen
kroonkurkjes vertegenwoordigt
Een «kroonkurkenkrant» zal de leerkrachten informeren over de stand
van zaken. Kleurrijke stikkers en afiches werden vroeger reeds verspreid.
Het Stedelijk Pedagogisch Centrum
werkte samen met het Schoolmuseum
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Thierry een reeks lessenpakketten
voor kleuter- en basisonderwijs uit die
kaderen in een lessencyclus over
recyclage.
In het Schoolmuseum Thierry werd Jn
juni een tentoonstelling gehouden
waarin ondermeer tekeningen en andere werkjes van de leerlingen omtrent de kringloopidee werden opgenomen. Het ligt in de bedoeling deze
tentoonstelling uit te bouwen tot een
algemene tentoonstelling in verband
met recyclage.
De schepen voor Leefmilieu hoopt na
de zomervakantie de aktie uit te breir
den tot de andere onderwijsinstellingen van de stad.
Bij de vemieuwde start zal de stad
Gent aan de leerlingen een eenvoudige infofolder meegeven. Wie voor de
aktie echt zijn best doet zal een badge
verwerven met het hamstermotief dat
de aktie begelekJt
IVIark SYMOENS

Alle sussende verklaringen ten
spijt besliste Volksgezondheid
reeds na 3 dagen dat de hoeveelheid afval weg moest Op dat moment zegt Renson in «Aktueel»:
«_. te hoog om zo te laten... dat
mag daar niet zijn_ dat moet
weg...»
De heer Huyiebroeck van Volksgezondheid bevestigde tijdens
een interview met BRT 1-radio
(«Zeg, leef je rK>g?») dat het afval
moet verwijderd worden. Hij
zwakt dit tegelijkertijd weer af
door te zeggen: «20(X) picocurie
per gram, ongeveer, dat is op de
grens van wat men gaat beschouwen als radioaktief afval.»
Enkele dagen later wordt dit tegengesproken door minister Dewulf, die in antwoord op een parlementaire vraag toegeeft dat het
gevonden gips een radioaktlviteit
van 2.300 picocurie heeft Dit
maakt het gips meteen tot radk>aktief afval, zodat het valt onder het
«Algemeen reglement op de l)escherming van de bevolking en
van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen.»
Uit nalezing van dit K B . nrieent
BELT te begrijpen dat er echter
een duidelijk onderschekl gemaakt wordt tussen het in bezit
hebben en het storten als afval in
of op de grond. Voor dit laatste is
de norm ongeveer 3 pk^orucie per
ton, en niet 2000 pfcocurie, waarop Volksgezondheid zteh baseert
Het verwondert BELT dat de overhekJ op geen enkel ogenblik naar
dit K.B. verwijst, en dat ze bovendien normen citeert die volgens
ons niet van toepassing zijn.
Men krijgt wel een eigenaardige
irniruk van sommige instanties.
Eerst is er zogezegd geen gevaar,
nadien wordt de gevaargrens
slechts twnaderd of maar juist
overschreden, maar ten slotte antwoordt minister Dewulf dat de
toegelaten normen dukJelijk overschreden zijn.
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* Zondag a.8.13 juli richt V W
Westvlaamse Bergen een natuurwandeling in te Dikkebus.
Afspraak wordt gemaakt om
14u. 30 aan het Vijverhuls. Natuurgidsen Chris Eteei en Dirk
Barbez staan er klaar om de wandelaars op te vangen. Ze leiden
een ontdekkingstocht naar het
l>oeiende leven langs de waterkant: waterlelies, de brede rietkraag, het gele lis, de lisdodde
met haar sigaarvormige kolven,
ook de fijne roodbruine titoemtrosjes van het fonteinkruW en
de lk:htpaarse bloemen van de
watervk>lier komen er voor.
De vogelwereld is er ook belangrijk. Bijna alle soorten eenden komen er neerstrijken: pijlstaarten,
smienten en ook de taling. Ook
andere watervogels, als waterhoen en fuut zijn er thuis.
•k Bij ministerieel besluit heeft
minister Galle de richtlijnen kakend gemaakt die zullen geklen
voor het komende jachtseizoen.
Deze richtlijnen hebt>en, zoals elk
jaar, betrekking op de speciale
bersjacht op reebokken, de jacht
op het waterwild en de jacht op
het overige wild.
De speciale bersjacht op reebokken wordt dit jaar geopend op 15
juli, i.p.v. op 1 augustus omdat uit
statistieken blijkt dat de stand
van het reewild nog steeds stijgt
Wat de jacht op het waterwiki
betreft handhaaft de minister het
verlx)d dat vorig jaar reeds in
voege was i.vin. de jacht op de
goudplevier. Daaraan wortit nu
ook de watersnip toegevoegd
omdat deze als b>roedvogel in geheel Europa merkt>aar achteruit
Bij de jacht op het overige wiM
blijft het verbod van de jacht op
de houtsnip gekjig. Daaraan
wordt nu ook de merel toegevoegd
•k Tuinieren heet het handtxiek
voor tNologische groentetuin en
leert hoe de grondsoort herkerv
nen, hoe de tx>dem op een natuurlijke manier vruchtbaar ntaken, hoe kompost maken en aanwenden, welke de verschillende
zaaitechnieken zijn, hoe teeltafwisseling in de groentetuin toepassen, hoe ziekten en parasieten vermijden, hoe een grasperk
kiezen, hoe een haag snoeien
enz.

Het boek is verdeekj in drie grote
delen: vooreerst wordt een idee
gegeven van wat er onder «t)iologisch tuinieren» wordt verstaan
en wat de belangrijkste scholen,
die zkïh hierop beroepen, voorstaan. Vervolgens krijgt de lezer
een beschrijving van de metoden
tjetreffende het inrichten van het
terrein, de voorberekiende t>ewerkingen van de bodem, het
zaaien, het orKlerhoud van de
teelt en de eventuele strijd tegen
ziekten en parasieten. Het derde
deel ten slotte behandelt uitvoerig elke teelt uitgaand van de
vraag hoe men het merendeel
van de groenten die ons dagelijks menu uitmd<en moet kiezen,
verzorgen, oogsten en eventueel
t>ewaren.
Tuinieren wordt beskjten met
een jaarkalender van de tuinwerkzaamheden. Het is een grote affnhe die iedere maand, van
januari tot december, met zekerheid zal weten te zegen wat men
in de groentetuin moet doen. Ter
afronding krijgt de lezer nog een
kort lexKon van vaktermen en
een apart hoofdstukje gewijd
aan het vereiste tuingereedschap.
De uitgever, Testaankoop, zegt
dat het niet in de bedoeling lag
partij te kiezen voor de een of andere ideok>gie noch voor de een
of andere teeltmetode. De auteurs hebben objektieve informatie willen geven inzake de beste
manier om groenten te kweken
door optimaal de natuurlijke middelen te gebruiken zonder beroep te moeten doen On de mate
van het mogelijke) op cfiemische
mkJdelen waarvan de gevolgen
op omgeving en gezondheid
meestal onzeker of ont>ekend
blijken te zijn.
Tuinieren is de tweede titel van
de door de Verforuikersunie uitgegeven Konsumentenwegwijzers. Het boek kost 310 fr. Het is
verkrijgbaar bij Test-Aankoop
(Hollandstraat 13, 1060 Brussel,
tel 02-537.4265) of in de boekhandel.

-A^ In de Nederlandse boekhandels ligt een tijdschrift voor natuuriijke manier van leven' te
koop.
Het draagt de dukJelijke naam
Onkruid, bevat 140 bladzijden en
kost 5,50 guMen. Het tijdschrift is
in Vlaanderen niet verkrijgt>aar.

Ook de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondhekl, de
heer Huyiebroeck, gaf toe dat de
vaststelling en de bekendmaking
door BELT gedaan, zeker nuttig
geweest zijnl
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Een krater van
over staal 100 miljard
Kmre taa,

BRUSSEL, LIÈGE - Van een
minister van Ekonomische
Zaken kan je dezer dagen
allicht forse taal verwachten, en
ekonomlemlnister Willy Ctaes
laat terzake zeker geen verstek
gaan. Alleen blijft de politiekdemokratische onderhorige
momenteel (alweer) op zijn
honger zitten na de forse
«Face-a-la-presse>
waarschuwingen die minister
Claes over het Waalse staal en
andere vieze donderwolken die
samenkoeken in dit land, ten
beste gaf. De ekonomieminister
die Ibramco en nog andere
zware avontuurtjes
meegemaakt én overleefd heeft,
vertelde de RTBF-kijkers vorige
zondagvoormiddag koudweg
dat hij «bijna in paniek» is, als
hij denkt aan de afwikkeling
van het staalavontuur dat we
nu beleven. De voormalige SPco-voorzitter overschouwde de
ekonomische averij vanuit
menig oogpunt, en hij
vermeldde inderdaad het
beklemmende cijfer van 600.000

Waarom voerde Q a e s dan, volgens de Cockerill-direktie, het paniekerig shovi^nummertje op? O m
zichzelf voor de komende lastige
maanden op voorhand v«/it te wassen, want, aldus de Cockerill-direktie, de minister weet zo goed als
wijzelf dat bij financiering van Investeringen ook In onze branche
momenteel zowel de privégroepen als de overheid verstek laten
gaan.
W e hebben zeker niet de tv-verklaringen van Willy Claes op de
RTBF nodig gehad om te beseffen
dat de herfstmaanden zich heter
aandienen dan zelfs maar een
Georges Debunne durft aan te
kondigen.
Immers, er moet zo meteen een
klein wonder geschieden om de
Waalse staalnijverheld in de kortste keren van de ondergang te
redden Zodoende zal de hel vrij
spoedig en alleszins onvermijdelijk
losbarsten.

Drijvrijen
O m hier geen misverstanden te
doen rijzen verwijzen w e naar een
nog immer uitermate aktuele fjarlementaire tussenkomst van V U volksvertegenwoordiger Paul Van
Grembergen die twee jaar geleden in een Interpellatie dezelfde
minister van Ekonomische Zaken
als de huidige titularis Willy Claes
attent maakte op het nakend faillissement van de Waalse staalnijverheld, en die daarbij vooropstelde:
«Een slecht beleid in de Waalse
.staalnijverheld mag niet op de
rug vallen van de Waalse arbei-
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werklozen in '85. Vóór hem had
bij voorbeeld het Vlaams
Ekonomisch Verbond al wel
eerder becijferd en
bekendgemaakt dat, zoals de
ekonomische gang-van-zaken
er nu uitziet, alleen al in
Vlaanderen na 155 jaar België
er om en bij het half miljoen
werklozen zullen gemeld
worden.

Meteen sloeg ekonomieminister
Willy Claes drie vliegen in één
klap: de Waalse vakbonden, de
Luikse Cockerill-direktie én de

Vlaamse werknemers in de
staal-, textiel-, bouwbranchesCockerill-baas Julien Charlier
die Willy Claes nochtans via
McKinsey-ontmoetingen en
andere geldopslorpende
kontakten heeft weten te
waarderen, reageerde
begrijpelijkerwijze prompt met
de rechtzetting die er geen is,
dat Cockerill vandaag in feite
geen akute geldnood heeft Als
dan al de Waalse staalbekkens
in moeilijke papieren zitten
dezer dagen dan is dat toe te
schrijven aan «bedenkelijke
Duitse maneuvers», zodat een
en ander tot gevolg heeft dat
de prijzen een neiging tot
afbrokkeling vertonen terwijl de
kosten almaar verder blijven
stijgen. Zodoende is het dan
wel misschien mogelijk dat de
positieve resultaten van het
eerste halfjaar helemaal niet
herhaald worden in de
komende maanden, en zelfs
tegen het jaareinde aan
volkomen teniet gedaan
worden-

ders en Waalse loontrekkenden,
maar dus zeker ook niet op de
rug van de Vlaamse staalarbeiders.»

Wat in de komende nnaanden, ondanks de sussende communk:|ués
van de Luikse Cockerill-direktie,
onvermijdelijk zal geschieden is in

Maar de krachtigste en
zwaarwichtigste politieke
klemtonen legde Willy Claes
tijdens de inmiddels al
veelbesproken tv-uitzending
toch wel op het nakend
faillissement van de Waalse
staalnijverheld. Hij nam daarbij
geen blad voor de mond:
zonder nieuw staatsgeld,
zonder een «zomerkrediet van
om en bij de tien miljard frank»
verdwijnt het Waalse staal van
de markt-

wezen een ekonomische chantagepolitiek en uiteindelijk een grandioze maatschappelijke hold-up
van formaat
O p pagina 5 van dit blad wijzen we
immers op de ongelijke en schromelijk diskriminerende behandeling die de werknemers en de ondernemers van de Vlaamse staalnijverheld, van de textielsektor,
van de talloze Vlaamse bouwondernemingen, met de jaren en
morgen zo mogelijk nog meer
moeten verteren.
O m dan nog te zwijgen van de sociale miserie die opduikt in de autonijverheid, waarbij momenteel
alle ogen gericht zijn op wat bij
Ford-Genk zal geschieden na de
forse direktlebesllssing om de wagenproduktle tot de helft te herieiden...
Het Is sinds langer dan de recente
ministeriële noodkreet van Willy
Claes geweten dat de Belgische
staalnijverheld in slechte papieren
zit W e schrijven wel degelijk «Belgische staalindustrie», want ook
een volgens het McKinseyrapport
behooriijk gezond bevonden Sidmar in Gent zit met vooralsnog
stevige politieke en financieringsweefsels vertxjnden aan andere
staalkomplexen In dit land.
Terwijl w e van de minister van
Ekonomische Zaken mogen vernemen dat de huidige regeringsploeg nauwelijks twee uur per
week tijd vindt om de prangende
soclaal-ekonomische dossiers te
behandelen, zijn er inmiddels toch

wel al evenzeer twee jaar voorbijgegaan nadat in ministeriële komitees en regenngsraden het virtueel faillissement van het Waalse
staal besproken en vestgesteld
werd.
Terzake zijn kranteknipsels zowel
leerrijk als ontmoedigend. Z o worden w e er aan herinnerd dat EGkommissaris, burggraaf Etienne
Davignon, zelf bereid gevonden
werd om op een herfstreünie van
het Brussels komitee van het
Vlaams Ekonomisch Verbond vermanend te stellen dat België zo zeker als maar kon voorspeld worden de staaltrein dreigde te missen. Natuuriijk wordt hierbij zeer
heftig met de vinger gewezen
naar Internationale drijverijen, en
recent worden de Duitse staalreuzen die zich alles behalve inlaten
met
EG-bekommemissen
als
zwarte schapen voor de staalmiserie in de Waalse bekkens met
de vinger gewezen.
Maar, men dient in dit land toch
stilaan te weten welke overievingskansen voor onze industrie
er al dan niet aangegrepen worden.
Z o meldde de duurfc>etaalde en
door de regeringen klaarblijkelijk,
rijkelijk opgevrijde McKinsey dat
de Gentse Sidmar-staalreus veel
produktiever werkt en ook produktiever toekomstkansen biedt
dan de Cockenll-vestiging die
vooral in Wallonië staalbedrijvig Is.
Of we miljoenenstudies
van
McKinsey nodig hebben om tot
zulke vaststellingen te komen willen we gerust verzoenend in het
midden laten, maar dat uiteindelijk
uit zulke duurt>etaalde studies Cin
regeringsopdracht) niet de minste
beleidskonklusie wordt getrokken
dat Is voor een tot bezuinigingengenode maatschappij toch al te
kras.
Bij gelegenheid van de staking van
42 Luikse arbeiders In Chertal, die
door hun aktie 700 Limburgse
werknemers technisch werkloos
maakten, schreef de Brusselse
krant «La Libre Belgique» eind juni
7 7 : «Limburg heeft steeds solidair de arbeiders van Chertal
verdedigd, maar de recente gebeurtenissen hebben het bewijs
geleverd dat in Luik een andere
geest heerst»

Konfetti-politiek
Het werd zonder veel brio gemeld
dat Vlaamse industriëlen (een
plausibele omschrijving van staalinvesteerders in Vlaamse vestigingen) wél nog immer bereid gewonden werden om zwaar te investeren, maar zij dienden op verzoek van de regering te wachten
op de McKinsey-rapporten.
Het Amenkaanse McKinsey-studiebureau kreeg de begerige opdracht om, alleen al wat de staalindustrie betreft (en dit bureau heeft
zich nog andere overheidsinjekties laten welgevallen), behooriijke
aanwijzingen te geven omtrent de
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De tien paniekerige miljarden die
minister Claes vandaag blijkt te
willen bijeensprokkelen op andermans verantwoordelijkheid (die
van de CVP-premier, of op welk
politiek konflikt stuurt Claes dan
wel aan?) heeft dezelfde ekonomieminister reeds bij herhaling
met zijn signatuur voor de Waalse
staalbarons bedacht Of, voor
welk voldongen feit stelde Willy
Claes zijn regeringskollega's dan
wel in januari 78 met de mededeling dat via de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid een krediet werd toegestaan aan de staalnijverfiekj in
moeilijkheden.

besteding van 120 miljard frank
van de belastingbetaler»
Maar, wat blijkt inrnkklels varv
daag? Sidmar en ALZ-Genk hebben inmKidels wel de hun geboden kansen aangegrepen.
Maar, ze worden heen en weer
geschud in een nationale cocktail
van jewelste.
Trouwens, in het zogeheten «Nationaal komitee voor planning en
kontrole» zetelen de Franstalige

beheerders nog Immer in de komfortabele meerderheid, ondanks
herhaaldelijk bekmfde billijke herverdeling van afvaardigingen.
Wat ekonomieminister WiHy Claes
dezer dagen in vrband met de
staalnijverhetd aanklaagt is in feite
de kamavaleske konfetti-politiek
die hijzelf als belekJsman in de
jongste jaren als etndregisseur op
zijn naam heeft geschreven.

Diezelfde minister wist toch ook
toen reeds te vertellen dat op de
staalnijverhekJ van dit land een
schukJenlast van 100 miljard frank
woogEn, wat is er in de voorbije tweedrie jaren op het gebied van staalpolitiek geschied? Niets. Twee
keer niets. Tenzij natuuriijk het feit
dat de Waalse zieke staalnijverheid vandaag niet meer kredietaspjraties ten aanzien van ons eüer
belastingbetalers heeft dan twee
jaar geleden, namelijk nog immer
spoedig en meteen 10 miljard om
zo meteen te potverteren.

Maar, de chantagemkidelen zijn genieten wan miljardeninspuitirv
stevig ingebouwd: immers, ijzer en gen, terwijl onder meer de waarstaal vormen ook nu nog basispei- borgen voor de toekomst van de
lers van onze nationale ekonomie. Limburgse steenkoolmijnen achDe Waalse staalbarons hebben terwege blijven.
zk;h de middelen toegeëigend om Zoals al evenzeer de textielsektor
met de jaren de gemeenschap te (die overwegend in het Vlaemnse
laten opdraaien voor hun gebrek land en globaal bekeken drie keer
aan vooruitzicht; zegge en schrij- meer mensen te werk steK dan de
ve slecht beheer. En terwijl ook
staalnijverheid) rxjg immer blijzogeheten onafhankelijke tussenkens excellente verklaringen van
personen zich de verkoop van
Vlaamse excellenties het voorstaalprodukten rijkelijk aangemewerp schijnt uit te maken van stuten hebben, blijkt de staat behalve
dies die nog immer geen belektede rol van curator en voornaamste
klare resultaten zouden opgeleschuldeiser, tevens aangezocht te
verd
hebben.
worden om ook nog het zinkend
Waalse schip van de fatale onder- Wordt het niet de hoogste tijd dat
minister Claes de PDG's van de
gang te redden.
Waalse staalreuzen (maar dat
Dit tien miljard vakantiekrediet
wordt dan wel een aangelegervhebben we niet meteen nodig,
heid van de Société (générale)
zegt Cockerill-PDG Julien Charzonder meer dagvaart en op hun
lier. En hij heeft nog gelijk ook. Tien
commerciële en civieke gebreken
miljard injektie in de bodembze
Waalse staalput per kwartaal is wijst?
geen nieuwigheid. Het is ook niet
nieuw dat uiteindelijk toch de minister van EkoTKxnische Zaken
zijn fiat geeft
Wel is het varKlaag zo dat er geen
sprake meer is van een communautair staalpakt, waarbij verhinderd wordt dat in nood verkerende (of zich als dusdanig aanbiedende) Waalse bedrijven kunnen

In het tegenovergestekJe geval
durven we nauwelijks denken aan
het feit dat Willy Claes helemaal
overstuurs moet geraken bij de
vaststelling dat de Vlaamse textielnijvertieid (al evenzeer in grote
nood) drie keer meer mensen te
werk stelt dan de staalbedrijven,
en door beleidsvacuum al evenzeer de afgrond ziet gapen.

Dank zij hun luiheid
Toen in 78 het staaldossier (opnieuw) politiek oververhit
geraakte hield volksvertegenwoordiger Paul Van
Grembergen, op dat moment nog geen VU-fraktieleider,
een fel-opgemerkte interpellatie waarvan verscheidene
passages de minister van ekonomische zaken, destijds
zoals vandaag Willy Claes, overduidelijk aangrepen, en
waarbij vee! vragen onbeantwoord bleven. Zoals vandaag
nog immer.
Paul Van Grembergen betoogde dat het nakend
faillissement van de staalnijverheid (dat hij dus twee jaar
vóór de minister aankondigde) uiteindelijk zal
gerealizeerd worden «dank zij> de luiheid van de
holdings en van de staatsoverheid.
Een greep uit deze parlementaire tussenkomst die nog
immer niets aan aktualiteit heeft ingeboet
jst^rij'
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'Het probleem van het Belgisch staal is voor een deel
het probleem van onze luiheid, ons falen in inventiviteit,
ons verzaken aan nieuwe
technieken, onze kapitulatie
tegenover onze hersenen, is
het probleem van het ons
steeids maar tjewegen op begane paden, onze tiehoudsgezindheid, ons gespeend
zijn van enig risico, de zelfgenoegzaamheid van hen die investeren.
Eigenlijk is het probleem van
de Belgische ijzer- en staalnijverheid verbonden aan onze
verlaksing en ons konservatisme. Met 'ons» t)edoel ik:
de holdings en de overheid.'

lasten, wél de risico's, zonder daar vooralsnog enig
voordeel bij te vinden.
\/oor hen die filozoferen over
de vrijheid van onderneming,
over de voordelen die moeten verbonden zijn aan riskxh
dragend kapitaal, zou tiet
passend zijn dat zij toch eens
nadenken over de houdbaarheid van het systeem in dit
land waarbij elk verlieslatend
bedrijf in handen wordt gespeeld van de staat, van de
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen of waarbij
men chantage pleegt op de
overheid met de door werkloosheid bedreigde kaders,
bedienden, aannemers, en dit
met de bedoeling staatssteun
te ontvangen.»

Zonnekoningen

Verlies? Winst!

'Terwijl de staalnijverheid
een schuldenlast kreeg die
principieel naar het faillissement zou moeten leiden,
wordt deze schuklenlast
mede gedragen door de
openbare kredietinstellingen.
Met andere woorden: de gemeenschap draagt wel de

'het wordt ons moeilijk gemaakt om te spreken over
een staalbeleid, maar het
wordt wel gemakkelijker om
nu te spreken van de tjelangen van de financiële groepen; het blijkt zodoende zelfs
nK)gelijk dat winst wordt gemaakt met verlies.
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De staalmiddens in ons land
schoven de verantwoordelijkhekl van de situatie naar
Japan dat het hen gelapt had,
naar de VS-doUar die hen
dKhtklapte, naar Zuid-Afrika
en ZuidKorea dat hen de das
omdeed. Dat is slechts ten
dele waar. Cockerill schreef
het in zijn brochures, maar
men reageerde niet Vooral in
WeJhnië kwam men niet tot
konklusies en tot aktie.
Na de geldelijk rijke en zware jaren van 73 en 74 in de
staalindustrie — men had
prijsstijgingen in de staalaektor die tot pieken van
200 procent reikten — bleef
men bij de gemakkelijkheidshouding. Geen reorga-

nizatie en géén staalbeleid;
niet in de bekkens, en ook
niet nationaal.'

Druk
'De minister make zich
geen begoochelingen: de
opties die zullen genomen
worden door minister Willy
Claes zullen de resultante
zijn, de hoedanook moet er
een resultante komen, van
de druk van Wallonië tegen
de druk van Vlaanderen,
want wat de ene heeft kan
de andere niet hebben, en
dit wordt hoedanook een
communautaire zaak.
Voor de Volksuniefraktie is
tiet in alle geval dukielijk:

• dat een slecht belekiin de
Waalse staalnijverheki niet
op de rug mag vdlen van de
Waalse arb&ders en van de
Waalse
toontrekkenden,
maar dan dus zeker niet op
de rug van de Vlaamse
(staaOarbekiers.
Bovendien, wanneer men
solidariteit vraagt van de
ene mens tot de andere, van
de ene volksgemeenschap
voor de andere, dan mag
men deze solidariteit ook
vragen, zelfs eisen, van de
ene aandelenportefeuille tot
de andere aandelenportefeuille, gezeten in dezelfde
binnenzak van dezelfde rijke
holding, groep of heer.'
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De grabbelton
Weer eens hebben wij het wrange genoegen gehad kennis te mogen
maken met het ware gelaat van onze nationale TV-omroep, een mstelllng van en voor de Vlaamse Kultuurgemeenschap Tienduizenden I j zerbedevaartgangers zullen benieuwd uitgekeken hebben naar de TVreportage over de IJzerbedevaart en vooral naar beelden over het «optreden» van Bart Vandermoere Groot was de teleurstelling, die omsloeg in verontwaardiging en zoals altijd in moedeloosheid De BRT
vond het met nodig ook maar een beeld te tonen, ook maar een woord
te reppen over de toespraak van Bart Vandermoere, die sprak in naam
van de leugd, net op die IJzerbedevaart die in het teken stond van de
jeugd! Hierbij horen enkel» vragen Wie gaf cameraman Van Den
Broeck de opdracht zijn camera een flinke draai van het spreekgestoelte weg te draaien en/of stil te leggen toen Vandermoere het spreekgestoelte besteeg? Was dit op eigen Initiatief 7 Was dit in opdracht van reporter-van-dienst Tuur Van Wallendael? En waar was Van Wallendael
op dat moment? Dit is geen uiting van gebrek aan beroepsvaardigheid,
beroepsernst of beroepsetiek. Dit is gewoon een misdaad tegen de informatieplicht van de BRT het hoogtepunt van zo'n belangrijke en door
tienduizenden bijgewoonde volksmanifestatie totaal negeren en als
nieuwswaarde onthouden aan heel kijkend Vlaanderen, de eigenlijke
werkgevers en betalers van Van Den Broeck, Van Wallendael en hoofdredakteur-van-dienst Walter Zinzen Maar zo gaat dat in Vlaanderen
trappen en schoppen op de eigen mensen
Waar bleef de verontwaardigde reaktie van Vlaanderen? Waar bleven
de parlementaire vragen? Waar bleven de protesten van Kuituur- en
Strtjdverenigingen Van de Jeugdbewegingen' Een dergelijke orgamzatie die ons door andere volkeren en zeker door Brussel en Wallonië
wordt beneden, zou in andere landen en zeker door RTBF rechtstreeks
en integraal worden uitgezonden Maar wat heeft onze bloedeigen BRT
ervan terecht gebracht? Een scheefgetrokken beeld, een onvolledig bericht
^ ^
^ S
^T^

Vrijdag 11 juli. — Guldensporenvienng, Vlaanderens Nationale Feestdag De BRT blinkt nog eens uit op het vlak
van de onginaliteit, moed en beroepsernst In dit jaar van
150 jaar Vlaamse beweging, 150 jaar misdadige Belgische
onafhankelijkheid, Martens III, massale werkloosheid in Vlaanderen enz., slaagt de BRT enn een 11 juh-avond samen te stellen met
enkele luchtfoto's van het zwaar verpeste Vlaamse landschap,
wat poëtische woordkramenj, een muziekje en uiteraard, hoe kan
het arnjers, de onvermijdelijke volksliederen Wij hebben natuurlijk niets tegen onze schat aan volksliederen, maar als die uitsluitend en alleen moeten dienen om de BRT-direkte zich achter te
verstoppen en om hun gebrek aan initatef en anti-Vlaamse houding te vermommen, nou dan zeggen wij voor ons hoeft het met'
^ ^
Zaterdag. — De weekendfilm Het goud van de laatste
^Êm
kans (Love's savage Fury) speelt tjdens de Amenkaanse
^
J secessie-ooHog en laat nogmaals duidelijk zien hoe hard
^*^
het er toentertijd aan toe is gegaan, tot welke beestachbge aktviteiten de mens in staat is, maar ook welke heldenmoed
kan opgebracht worden (BRT) — Volgens sommige filmkenners
en -kntekschnjvers heeft Marilyn Monroe in de film De prins en
het revuemeisje (The pnnce and the showgirl) bewezen dat zij
méér kon dan gewoon seksbom zijn Deze Amenkaanse film van
Laurer>ce Olivier (tevens hoofdrolsJDeler) uit 1957 naar het toneelstuk van Terence Ratbgan is een amoereuze en amusante geschiedenis die draait rond het revuemeisje Elsie Manna (Manlyn
Monroe) en Groothertog Oiarles van het onrustige oosteuropese larxlje Karjsatae (Vara - Ned 2)
^m
^ Ê
^ ^ 1

Zondag. — Oost-Duitsland heeft al heel wat geslaagde
kinderfilms verwezenlijkt wij vinden ze echter te belerend en te moralizerend Een zondagskind dat veel verzint IS er zo eentje Het gaat er over een meisje dat in het
huishouden haar overieden moeder vervangt en onderweg bij 't
boodschappen doen, allerlei ongewone avonturen beleeft Als zij
vertelt wat ZIJ heeft meegemaakt gelooft niemand haar (BRT) —
De Avro (Ned 1) brengt een uniek filmportret van de veelzijdige
en legendansche zanger-akteur Bing Crtfsby.

«

Maandag. — Het Instituut voor Kommunikate in Kortnjk
organizeerde een reeks jongerenweekends waarop de
jongeren op basis van de Gestalt-teone leren hun gevoelens te uiten Inspraak (BRT) is geheel gewijd aan dit voor
België toch nog ongewoon inibabef — Volgende week beginnen
tn Moekou de Olympische Spelen Er zijn eremetalen voor hardlopers, hoog- en verspnngers, enz.
^ ^
Dinsdag. — De geest van de bijenkorf (El Espentu de la
^ Ê
CilmenaO is een merkwaardige Spaanse film van Victor
W l
Ence (1973) die speelt in de penode onmiddellijk na de
^*^
Spaanse burgerooriog Twee meisjes, die aan hun lot
overgelaten worden door hun gefrustreerde intellektuele vader
en hun in amoereuze dromen vluchtende moeder, vinden enige
ontspanning wanneer in het godveriaten Castiliaanse dorpje een
njdende bioskoop aankomt (BRT 2)
Woensdag — In de reeks «Een film voor alle tijden - USA
jaren 50» is de bekende film De vrijgezellenflat (The
apartment - z w / w J van Billy Wilder (1960) aan de beurt
Het IS een tragi-komedie met Jack Lemmon, Shirley MacLame, Fred MacMurraye Een ondergeschikte klerk in een verzekenngsmaatschappij heeft het ideale middel gevonden om zijn
chefs goed gezind te stemmen en op gemakkelijke wijze de promobes op te stapelen hij laat zijn chefs en hun liefjes vnj gebruik
maken van zijn flat Wanneer een van zijn chefs zijn flat wil voor
een stoeipartijtje met een meisje dat hijzelf in sblte bemint is hij
zwaar teleurgesteW _ (BRT 2) — A R D brengt een uitgebreide dokumentaire over Interferon, het geneesmiddel tegen virus en kanker dat door het suksesvolle vorserswerk van Vlaamse medici onlangs sterk in de belangstelling is gekomen
Donderdag. — Jarenlang werd verborgen gehouden dat
in Duitsland zelf een harde oppositie bestond tegen Hitler
en de aktviteiten van zijn nazi-organizabes In de dokumentaire Staatsgeheimen (Geheime Reichssache) probeert Jochem Bauer een zo volledig mogelijk beeld op te hangen
die destjds met verborgen camera's werden opgenomen en nadien als ultra-geheime Rijkszaken werden geklasseerd (BRT 2)
— Cynthia is de btel van de aflevenng van de reeks doku-drama's
over spionnen en spionagezaken Cynthia was de codenaam van
Betty Thorpe, een knappe intelligente Amenkaanse vrouw die tijdens W O II in Amenka werkte voor de Bntse Geheime Dienst Zij
slaagde enn van hoge funktaonanssen de meest geheime bps los
te knjgen

«

«
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Tl/-PROGR/^MMK9

Vrijdag
BRT 1
1600 Ronde van Frankrijk (reportage) — 1700 De ontvoering
(jeugdfilm) — 1840 Emitie (strip)
- 1845 Klem Klem Kleutertje 1900 Vlaanderen m vogelvlucht
(film) - 1945 Nieuws - 2015
Lied van mijn land (Vlaamse volksliederen) — 21 15 Angela (film) —
2255 Nieuws

BRT 2
2015 De Muppet-shovi/ - 2040
Cassata — 2110 Koningin Elisabethvj^edstnjd voor viool 1980 —
2200 Zomeragenda

NED 1
1850 Emihe (strip) 1855
Nieuws — 1859 Bassie en Adnaan(fJ — 19 20 Bearheart (tv film)
- 2040 Hawaii Five-0 - 21 35
Nieuws — 21 55 Ten voeten uit
Dave Allen - 2230 Hallo Peteri
(show met Kraus) - 23 00 Je hebt
hem immers nog (dokJ

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Zo vader
zo zoon (spel) — 19 25 De vondeling (fJ - 2000 Nieuws - 2027
James Hemot (fj - 21.20 The
world s largest indoor country music show — 2210 The streets of
San Francisco (fJ - 2300 Kerkepad 80 — 2330 Nieuws

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 19 30 Nieuws — 2005Le
Francophonissime Cspel) — 2030
Loeil des autres (reportage) —
21 30 XVIIeme festival int de la
chanson frangaise

ARD

BBC 2

F3

1500 Sport 0-eportages) - 2000
Nieuws - 2010 Dallas (O 21 25 Pteasso (dok) - 22 00 Hotel
de la plage (film) — 2345 Newsnight — 030 Internationaal Golf
(reportage) — 1 40 The Outer ümits (SF-0

20 00 Les jeux de 20 heures (speO
— 20 30 Tout va tres bien Madame
la Marquise (vanete) — 21 35 Le
pays d'ou je viens (vanete)

ITV
1400 Nieuws en regionaal nieuws.
— 1430 For Maddie with tove (O
— 15.25 Paardenrennen (reportage) — 1645 The Entertainers. —
1845 Nieuws en regionaal magazine — 19 30 Showbizsterren vertellen anekdotes. — 2300 Nieuws en
regionaal nieuws — 2335 Opinions Unlimited (diskussie) — 005
Crescendo (thnller)

Zaterdag

16 00 (tot 17 00) Ronde van Franknjk (reportage) — 1800 Emilie
(stnp) Tekenfilmreeks voor de
kleuters Emilie speelt verkoopstertje — 18 05 Tamban (jeugdfilm) —
1945 Nieuwa - 2010 De dokter
heeft het druk (fJ - 2035 Terloops — 2120 Het goud van de
laatste kans (tv-film) — 2255 (tot
2315) Nieuws

NED 1
1530 Nieuws - 1532 (tot 1715)
AVRCTs Kmderfilmfestival
1850 Emilie (stnp) 1855
Nieuws - 1859 Siegfned & Roy,
supersterren in de wereld der illuzie — 1950 De kleine Willem Ruis
show — 2040 Gunsmoke (fJ —
2135 Nieuws. - 2155 üfeline
(portreü — 2255 Nieuws

NED 2

2000 Nieuws - 2015 Das Wirtshaus im Spessart (musical) —
2155 l^jusminus — 2230 Tagesthemen — 2300 Die Sjxsrtschau
- 2345 Der chef (fJ

1855 Nieuws — 1859 Sprookjes
van overal (fJ — 1908 Popkaravaan - 2000 Nieuvre — 2027
Man over de vloer (fJ - 2052 De
pnns en het revuemeisje (film) —
2245 Achter het nieuwa — 2315
Simon
(^rmiggelt

ZDF

RTB 1

18.20 Westerns uit de oude doos
— 1900 Nieuws — 1930 Auslandsjoumal — 2015 Maigret (fJ
— 21 37 Em himmlisches vergnugen (Buster Keaton) - 22 00 Heute-Journal — 2220 Aspekte —
2305 Vor Hausfreunden wird gewamt (film) — 045 Nieuws

1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 20(»
Pelsrobben (dokJ — 2035 Plein
les poches (XJur pas un rond (film)
— 21 55 Fesbval Int de la Oianson
Frangaise — 2235 Nieuwa

D 3

1340
1410
2015
2150
(film)

2000 Nieuws — 2015 Gesprek
met Josef Dreckmann — 21 00
Psychiatne auf neuen Wegen (reportage)

LUX
1955 Nieuws — 2000 Les grands
explorateurs (dokJ — 21 00 Pourquoi Israel (reportage)

F1
1900 Camera au pomg (dokJ —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Ronde van Franknjk —
2000 Nieuws - 2030 L inspecteur mene I enquête (politiesjDeD
— 2215 Chêteaux de France
(dokJ — 2300 Nieuws

A2
1945 Vanete — 2035 Winnetou
(fJ - 21 55 Apostrophes - 2300
Nieuws — 2305 Les amants de
Verone (film)

F3
2030 Speciaal vnjdagavondmagazine — 21 30 La France musicale
suite Lorraine (muzikale tochO —
2225 Nieuws — 2300 Emde van
de uitzending

BBC 1
1445 Nieuws — 1840 Nieuws en
regionale magazines — 21 00 Des
O (^nnorshow — 21 50 Points of
view (tv-kntiek) — 2200 Nieuws
- 2225 Starsky & Hutch (O 2345 Nieuws - 2350 Ball of fire
(film)

D3

BBC 1
11 55 Sport (golf en cncket) —
1430 Sportnamiddag 1810
Nieuws — 1915 Weekendmagazine - 1950 Film - 21 35 Knots
landing (f) — 2315 Nieuws. —
2325 Telford s change (f) - 045
Bilko and the beast (f)

BBC 2
17 30 Cncket (reportage) — 19 35
Voor amateur-astrologen — 20 35
Nieuws — 21 45 Hong Kong Beat
(f) - 2 2 2 0 Sport (cncket golf) 2320 The mad Ghoul (film) - 025
Nieuws — 030 Return call to
Brass Tacks (diskussie) — 040
Dr Terror's House of Horrors
(film)

ITV
BRT 1

ARD
Programma-overzicht —
Nieuws — 2000 Nieuws. —
Panser Leben (musical) —
Nieuws. — 2210 Lawman
- 2345 Nieuws

ZDF
1200 Programma-overzicht —
1900 Nieuws - 1930 Direkt (reportage) — 2015 Charlie Muffin
- 2200 Nieuws - 2205 Das Aktuelle Sport-Studio — 2320 Josh
(fJ — 010 Nieuws

D3
16 30 Telekolleg 1 - 17 30 Neonazisme m Duitsland (dokJ — 1800
Tahiti (dokJ - 2000 Nieuws 2015 Die Hand auf den Augen (tv
film) — 21 15 Bntish Movietone
579 vom 6 Juli 1940 (retro) 21 30 Siegftned Lenz in gesprek
met Pavel Kohout - 2300 (tot
2355) Forellen-Quintet
Franz
Schubert

LUX.
1955 Nieuws - 2000 La chute
des aigles (fJ - 21 00 La regie du
jeu (fJ

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2030 Luis Manano (portret) — 21 30 Starsky et
Hutch (fJ — 2225 Cest arrive a
Hollywood (dokJ - 2250 Nieuws

A2
19 45 Vanete — 2000 Nieuws —
20 35 Messieurs les Jures (tv-film)
— 22 30 La chanson de Tiber —
2330 Nieuws

1420 Sportmiddag
1805
Nieuwa — 1815 Trevor Bakers all
weather show — 1900 Retum of
The Saint (f) — 20 00 Miss Universe — 2230 Nieuws - 2350 The
only come out at night (tv-film)

Zondag

[

(dokJ - 1900 N
Bonner Perspektiv
Welt m der wir w
Nieuws en sport de (film) - 2325

1850 Chariie Ch
(film) - 2000 N
Kottan ermittelt i
((TV-speD - 21
filma

LUX

1905(k)rsica viva
attendue (dokJ —
lerats (film)

F1

1636DeOlympis<
oudheid (dokJ —
wone fauna van V
— 20 00 Nieuws tons flinqueurs (ftlr
tival international (
taire — 2220 Nie

F2

2000 Nieuws — 2
14 juillet' (repon
Nieuws. — 2305 I
(vanete)

F3

2030 Histoire de
(dokJ - 21 30 O
(TV-film) - 22.1
22.30 Mane lege
(filmJ

13 JULI

BRT
1100 Konfrontatie (debat) —
12 00 Nieuws voor gefworgestoorden — 1430 Ruimte 0<orte film)
— 1445 Ronde van Franknjk. (Reportage) — 1545 Een zorxtogskind dat veel verzmt (JeugdfilrrO
— 1800 Toensnne '80 dnfo) —
1840 Emilie (stnp) - 1845 Middellandse zee (dokJ — 1945
Nieuws — 2000 Sportweekend
— 2030 Familiekroniek (fJ —
2120 The Big Bronzd show —
2220 Nieuws

NED1
1900 Nieuwa - 1905 Worze)
Gummidge (fJ - 1930 Dirk Van
Haveskerke (fJ - 1955 Bing
Crosby, «Zijn leven en de legende» — 21 30 Brainwave (fJ —
22 25 North Sea Jazz Festval —
2320 Nieuws

NED 2
1530 Nieuws — 1535 Vara's bejaarden zangconcours 1980 —
16 40 Jack Pemell en zijn big band
- 1800 Studio sport 1 - 1830
Emilie (stnp) — 1835 Oogst in
beeld Oandbouw) - 1900 Een uitje (fJ - 1930 Studio sport 2. —
2030 Humanistisch verbond —
2035 Nieuws - 2040 No fun
(film) - 21 10 All m the Family (O
- 21 35 S 5 (dok over het leger)
- 2210 Caiurchill )fJ

RTB
1545 Le arque (film) - 1930
Nieuws — 2005 47e Gala de l'Union des Arbstes. — 2125 Le retour
du heros. (TV-hIm 22.35
Nieuwa

BBC 1

1425 De geschiet
gelee liunraad (
Nieuwa — 1515
— 1905 Nieuwa
2250hAame(Hfi
— 2325 Everymt

BBC 2

1455C>icket(r8p
Peter Skeleniaho'
house (tv-apeO
Pnx Brands Hatcf
2320 Paardenspoi
OOOFImof thev

ITV

lOOSThelnvasior
place - 1030A!
- 1230 Achter d
de televisiewereld
De rol van de vakt
1400 240 Robert (
goroo (film) (1!
Nieuwa - 1915
(dok) - 2015
(show) - 2 0 4 5 T
rone (filnO - 24

BRT 1

1715 Ronde van
tage) — 1830 (
1835 De brug vi
(jeugdfilm) - 19
lood (stnp) — 1
2015 Kijk uit en
2055 Rotstad (O
(aan mekaar we
Nieuwa

Dl

NED. 1

1920 Weltspiegel (Buitenlandrubnek) - 2000 Nieuws - 2015
Komodie der Irrungen (teater) —
2230 Nieuws - 2235 Was ist
heute links' - 2320 Nieuws

1830 Republike
USA (reportage)
(stnp) - 1855 r
De avonturen vai
1925
50 jaar Ojuntry ^
feline (portret) —
2155 De Olymp
(dokJ - 2300 h

ZDF
1500 Grossmutters Liebling (film)
— 1830 De zee in de woestjn

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE K I E Z E N

NED. 2

1855 Nieuws —
de wereld (f) — 1
aal - 2000 Nieu
(f) - 2 1 15Televi
21 55 Barry Manil
ver (show) — 2

RTB 1
1915 Waalse ge\
teiten - 2005 L
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, - 19.00 Nieuws. - 19.10
}r Perspektiven. — 19.30 Die
in der wir wohnen. — 21.00
IS en sport — 21.15 Die Herm). - 23.25 Nieuws.

Charlie Chans Geheimnis
— 20.00 Nieuws. — 20.15
n emnittelt: der Geburtstag.
speD. — 21.45 Drie korte

Corsica viva ou une corse inJue (dokJ. - 21.00 Les Sce(film).

De Olympische Spelen in de
sid CdokJ. - 19.15 De ongefauna van Venezuela (dokJ.
.00 Nieuws. - 20.30 Les Tonlinqueurs (film). — 21.55 Fesntematlonal de musique mili- 22.20 Nieuws.

Muziekspecial. — 2225 Info-aktualiteiten. — 23.07 Nieuws.

Laurent (film). — 21.50 La television Soviétique du temps présent
(reportage). — 22.50 Nieuws.

RTB 1

ARD

19.15 Antenne-soir. 19.30
Nieuwa — 20.10 Les sentiers du
monde (dok). — 21.15 Le tritiunal
des sept (tester). — 22.55 Nieuwa

16.10 Nieuws.— 20.00 Nieuws. —
20.15 Der Graf von Monte Christo
(f). — 21.15 Diskussieprogramma
- 22.00 Raadselspelletje. - 22.30
Tagesthemen. — 23.00 Man muss
ja let)en (film).

ARD
20.00 Nieuwa — 20.15 Saison der
Diebe (tv-speO. — 22.30 Tagesthemen.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Erkennen
sie die Melodie? (spel). — 20.15
Perspektieven van de ruimtevaart
(dokJ. — 21.00 Heute-joumal. —
21.20 Ehe der Hahn kraht (tv-spel).

ZDF
16.45 Tnckbonbona — 17.00
Nieuwa - 17.10 Taxi. - 20.15
ZDF-magazin. — 21.00 Heute-journal. — 2120 Dame, Koenig Aa
Spion (fJ. — 22.10 Geweihte randfigur?. — 22.40 Am morgen meines
Todes (tv-spel).

D3
18.30 Widerstand im dritten Reich
(dokJ. — 19.15 Mijnwerkersliederen. — 20.00 Nieuwa - 20.15 Het
Keulse Lischka-proces (reportage). — 21.00 Der Agentenschreck
(film). — 22.45 Wie man Auslanderkinder behandelt, (reportage). —
23.15 Abbi and friends. Okitimefestival.

D 3

LUX.

Nieuws. — 20.35 Pourquoi Ie
lillet? (reportage). - 22.50
i/s. — 23.05 La féte continue
té).

Histotre de la France Kbre
I. — 21.30 On dirait un conté
lm). - 22.00 Nieuws. —
Marie, legende Hongroise

20.00 Anna Pavlova (dokJ.
21.00 La tulipe noire (film).

F1
13.35 Cartouche (film). - 17.45 De
Spelen van de dolle jaren 19201932 (dok). - 18.40 Le 14 juillet de
la garde (reportage). - 20.00
Nieuwa — 2030 Le rosier de madame hkjtton. — 22.30 Le demier
jour de la Bastille (historische evokatie). — 2330 Nieuwa

A2

ï 1

De geschiedenis van de Enhuisraad (dok). - 14.50
wa — 15.15 Sportnamkjdag.
1.05 Nieuwa - 21.05 Film. Maried (f). - 23.15 Nieuw&
i2S Everyman (dok).

: 2

Cricket (reportage). - 21.10
Skelemahow. - 21.40 Play^
s (tv-apeO. — 22.45 Grand
Brands Hatch (reportage). —
I Paardensport (reportage).—
Rbn of the week.

I The Invasion that never took
I. — 10.30 A secorxi marriage.
130 Achter de scfiermen van
ilevisiewereM (dok). — 13.00
)l van de vakbonden (dokj. —
1240 Robert (f). - 1550 Kanj (film) (1952). 19.00
Ma — 19.15 The Oiristians
I. — 20.15 Family Fortunes
w). — 20.45 The guns of Nava(film). - 24.00 Luke's King-

laandag
14 JULI
1

I Ronde van Frankrijk (repor. - 18.30 Emilia (strip). —
' De brug van Adam Rusch
dfilm). - 19.20 Magisch pot(strip). — 19.45 Nieuws. —
I Kijk uit en win! (kwis). —
1 Rotstad (f). — 21.45 Inspraak
mekaar werken). — 22.40

). 1

I

Republikeinse konventie
(reportage). — 18.50 Emilie
i). - 18.55 Nieuws. - 18.59
ivonturen van Ivanhoe (O. —
i
ar (^untry Music. — 20.40 Lii (portret). — 21.35 Nieuws. —
> De Olympiade der dieren
). - 2300 Nieuws.

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Variété. — 20.00 Nieuwa —
2035 Les noces de Figaro (opera).
- 23.45 Nieuwa

F3
20.00 Las jeux de 20 heures (speO.
— 2030 Mervefleuse Angélkiue
(SM. - 22.15 Nieuwa

BBC 1
14.45 Ntouwa — 18.40 Nieuvra en
regk)nate magazinea — 2020 The
Dukes of Hazzard (f). - 21.10 AktuaReitenrubriek — 22.00 Nieuwa
— 222S Royal Intemational Horse
Show. — 23.45 Bekende uitgevers
(dok). - 025 t««euwa

BBC 2
1730 Oicket (reportage). - 20.00
Dallas (f). - 20£0 Nieuwa 2225 Brass Tacks (dtekusaie). —
23.10 Best of Brass Tacka - 23.45
AktuaKteiten.

ITV
11.00 Focus on wMHe (dok). 14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
- 1525 Dr. ( V ï o p s (fikrO. 16.45 History from the air (dok). 17.15 Fibrwriagazine. — 18.15 The
Flying FossNe (dok). 18.45
Nieuws en regkxiaal magazine. —
21.00 Gaindy (show). - 2130 Aktualiteit in beeW. — 23.00 Nieuwa
— 23.35 First editk>n (entertainment). - 020 S.WAT. (O.

i Nieuws — 18.59 Alleen op
ereld (f). — 19.25 Toppop spe- 20.00 Nieuws. - 20.27 Kaz
- 21.15 Televizier magazine. —
) Barry Manilow en John Denshow). - 22.50 Nieuws.

t 1

> Waalse gewestelijke aktualin. — 20.05 Le cas du docteur

DE VRUGEZELLENFLAT.
tragikomedie van Bllly Wilder uit 1960 met Jack Leurmon en Sliirley MacLaine.
Woensdag 16 juli om 21 u. 15
op BRT 2.

NED. 2
18.55 Nieuwa — 18.59 Ojfers en
letters (speD. — 1925 De verioren
eilanden (fJ. — 20.00 Nieuwa —
2027 De Sullivans (fJ. - 21.15
Brandpunt — 21.40 Leven op aarde (dok). - 2235 Sanford en
zoon (fJ. — 23.05 Nieuwa

RTB 1

BBC 1
11.40 De Britse koningin-moeder
80 jaar (reportage). — 14.45 O i cket (reportage). — 18.40 Nieuws
en regionale magazinea — 2020
The Dove (film). — 2200 Nieuwa
— 23.30 Royal Intemattonal Horse
Show. — 0.30 Nieuwa

BBC 2

19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 1930 Nieuvw. - 20.00
Qné tilt (speO. — 20.35 Le retour
du Saint (fJ. - 2125 Voyage du
pape en Amérique Latine (reportage). — 22.10 Portrat Walton. José
Beekmana — 22.45 Nieuwa

1720 Ofcket (reportage). - 19.55
Dallas (O. - 20.45 Nieuwa —
22.00 Spike Milligan show. - 2Z30
The Enigma Files (f). — 2320 The
Lions Rugby Tour. — 23.50 Aktualiteit

ARD

ITV

16.10 Nieuws. — 20.00 Nieuwa —
20.15 Die Willem Ruis Show (kwis).
— 21.00 Report (over drugs). —
21.45 Schauplatz New York (fJ. 2230 Tagesthemen. — 23.00 Revue en kabaret — 0.15 Nieuwa

ZDF
1735 Die Drehscheibe. De Franse
revokitie (dok). - 19.00 Nieuwa
— 1930 Bnmal hunderttausend
Tater (tv-speO. - 21.00 HeuteJoumaL — 2120 Immigratie in
Duitsland (reportage). - 22.00 Der
Freund (film). - 23.45 Nieuwa

11.30 De Koningin-moeder (dok).
— 14.(X) Nieuws en regkxiaal
nieuvi/a — 1525 Deadly Game (tvfilm). — 17.45 De kindertijd van beroemde mensen (dok). — 18.45
Nieuws en regionaal magazine. —
20.30 A man called Sloane (f). —
21.30 Eighty glorious years (reportage). — 22.00 Love among the artists (f). - 23.00 Nieuws. - 23.30
Only in America (dok). - 0.30 The
China Syndrome (reportage).

Woensdag

D 3
20.00 Nieuwa — 20.15 Machte,
Maritte und Moneten. — 21.00
Lord Peter Wimsey - Arger im Beltona Oub (fJ. - 21.45 Wiedersehen mit Heinrich Goebel. - 22.30
Die literansche Filmerzahlung.

BRT 1

19.55 Nieuwa — 20.00 La corde au
cou (fJ. — 21.00 Vtolettes impériales (musical).

BRT 1

F 1

BRT 2

18.30 Emilie (strip). - 18.35 Rondomons. — 19.05 Gastprogramma
(Het Humanistisch Verbond). —
19.45 Nieuws. - 20.10 Knokkecup. — 20.50 Tocht door de middeleeuwen (dokJ. — 21.40 Tango
(tv-spel). — 22.45 Nieuws.

18.10 De vreselijke Spelen: BeHijn
1936 (dok). - 19.00 Oog in oog
met ijsberen (dokJ. 20.00
Nieuws. — 20.30 Mathias SarKkjrf
(fJ. — 21.20 Les Frangais du bout
du monde (dok). - 22.15 A bout
portent (Claude Piéplu). - 23.10
Nieuws.

20.15 Die goeie ouwe zomertijd
(show). — 21.15 De vrijgezellenflat
(fO

BRT 2

D. 2

se konventie U.SA (verslag). —
18.50 Emilie (strip). 18.55
Nieuwa - 18.59 Camping 1980
(variété). — 20.35 De buitrug walvis (dok). — 21.55 Jacht naar het
Olympisch goud (dok). - 22.40
Ton skitte. — 22.55 Nieuv«.

14.30 Ronde van Frankrijk (reportage). — 17.15 Johan en de Alverman (fJ — 18.15 Emilie (strip). —
1820 Alias Smith & Jones (fJ. 19.17 Standpunten (CVP). - 19.45
Nieuws. — 20.15 Mork & Mindy (fJ.
- 20.40 Salome (tv-speü - 22.05
Nieuvya

Dinsdag

20.10 Erfelijk natuurschoon in
Noord-Amerika (dokJ. - 21.00 De
geest van de bijenkorf (film).

BRT NED. 1
14.00 Jack Pamell en zijn Big Band.
— 14.25 Hoog en woest (avonturenfilm). — 15.17 Mechanische muziekinstrumenten uit de zeer oude
doos (dokJ. - 1527 De film van
ome Willem. - 18.30 Republikein-
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LUX.

A 2
18.30 C'est la vie. - 18.50 Des
chiffres et des lettres. - 20.00
Nieuws. — 20.40 Cagliostro (film).
— 23.30 Nieuwa

F 3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le tzarevitch (film). —
22.00 Nieuws.

NED 1
15.30 Maja , de bij (strip). — 18.30
Republikeinse konventie U.SA
(reportage) — 18.49 Musti (fJ. —
18.55 Nieuwa - 18.59 Van gewest tot gewest — 19.50 Die Welt
in jenem Sommer (tv-film). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Toeristische tips.
- 2225 Nieuwa

NED 2
18.55 Nieuwa - 18.59 Het paard
van Troje. — 20.00 Nieuws. —
2027 Socutera - 20.32 Popprogramma. — 21.00 De heilige koe
- 21.25 Starsky & Hutch. - 22.10

NED1
14.00 Wollte's wereto (fJ. - 14.05
Jan de muzikant — 1420 De wondert^aariijke avonturen van t>aron
von Münchhausen (tekenfilm). —
15.35 Laurel & Hardy Qachfilm). 18.30 ~ Republikeinse konventie
USA (verslag). - 18.49 Musti
(strip). - 18.55 Nieuwa — 18.59
Wollies wereto (strip). — 19.05
Matt en Jenny (fJ. — 19.30 Storm
over the Nite (avonturenfilm). —
21.37 Nieuwa 2155 Nana
Mouskouri (vanété). - 22.45 Skrtmeditatie. — 23.00 Nteuwa

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros top
50. - 20.00 Nteuwa - 2027 De
Sacketts (fJ. - 2150 Akhja tv. 22.30 Spionnen (fJ. 2325
Nieuwa

LUX.

19.00 Ein Jahr (tv-film). - 20.00
Nieuws. — 20.15 Schwarzer Mann
und weise Asche.— 21.(X> Marton
aus Finnland. — 21.45 Der Ruf

19.55 Nieuws. — 20.00 Histoire de
la marine (dok). — 21.00 LTiomme
a l'imperméable (film).

LUX

F1

12.00 Vous avez dit vacances?. —
19.55 Hit-parade. - 21.00 Jeux de
la )(Xiéme olympiade (dok).

18.00 De Olympische Speton 1964:
Tokto; 1968: Mexico (dok). —
19.00 Tussen zee en hemel (dok).
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten.
— 19.45 Les formations polibquea
— 2000 Nieuws. — 20.30 L'arc de
triomphe (teater). — 22.15 Pteins
feux (special festival). — 2325 Atlettek (rep>ortage). — 0.00 Nteuwa

F 1
12.15 Jeune pratique. — 18.05 De
O. Spelen (dok). — 19.00 C^amera
au poing (dokJ — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Les incorrigibles (f J —
21.35 C^la s'appelait lEmpire (dok).
- 2225 Kortfilm. - 23.00 Nieuwa

A 2
19.45 Variété. — 20.00 Nieuwa —
20.35 Georges Dandin (teater). —
21.55 C^osta Diva ttwIleO. - 23.45
Nieuws.

A2
1920 Regtonato aktualiteiten. —
19.45 Variété. — 20.00 Nieuwa —
20.35 Le diable au corps (film). —
22.30 Fenêtre sur... — 0.00 Nieuvi«.

F3

F3

20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 La femme aux bottes rouges (film). — 22.00 Nieuwa

20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 Les sorciéres de Salem
(film). - 22.50 Nieuwa

ARD

BBC 1
14.15 Nteuws. — 14.45 Cricket (reportage). — 18.40 Nieuws en regionato magazines. — 21.10 Nationwide (reportage). — 22.00 Kongres van de Konservatieve Partij.
- 22.10 Nieuws. - 22.35 Royal international horse sfiow. — 23.55
The Scottish Radicals. - 0.45
Nieuws.

BBC 2
17.00 Oicket (reportage). — 19.55
Nteuws. — 20.05 Cari fTesh Cïoncerto. — 23.45 Kongres van de
Konservatieve Partij. — 23.55 Aktualiteit

ITV
13.30 Superkinderen (dok). —
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 15.00 Nieuws, kunst en sfK)w.
— 18.45 Ntouws en regionaal magazine. — 19.35 Scene midweek
— 20.00 Kijkers tonen hun ontdekkingen (reportage). - 22.00 Vodka Cola. — 23.00 Nieuws en regtonaal nieuwa — 23.35 Police story
(tv-film).

Donderdag
BRT1
16.00 Ronde van Frankrijk (reportage). — 18.30 Emilie (stnp). —
18.35 Als zes vingers aan een
hand. - 19.00 Lachertjes (kortfilm). - 19.05 Agenda - 19.45
Nieuwa — 20.10 De Prins-regent
(fJ. — 21.00 Panorama — 21.50
Hollywood (dokJ. — 22.40 Nieuvw.

BRT 2
20.10 Staatsgeheimen (dok). Dok.
over het verzet tegen Hitler. —
22.05 Paralympics (reportage).

RTB1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 1930 Nieuws - 20.05
Het landelijke toensme (reportage). — 20.25 Un officier de poltoe
sans importance (film). — 22.00
Nieuws

20.00 Nieuws. — 20.15 Twee dagen voor de opening van de Olympische Spelen (reportage). —
21.15 Verstehen Sie Spass? (verborgen
camera).
—
21.45
«...Scheibnerweise- (chansons). —
22.30 Tagesthemen - 23.00 Ein
unruhiges Jahr (tv-spel). — 0.45
Nteuwa

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Der grosse
Preis (speD. — 20.50 Die grosse
Hilfe. - 21 00 Heute-Joumal. 21.20 Wandel am Kap? (reportage). — 22.05 lm Hertjst des Frühlings (film). - 23.15 Film.

D3

^ ^

18.30 De Vlaamse schrijver Louis
Paul Boon (portreO. - 19.15 De
verontreiniging van de MkWellandse Zee (reportage). — 20.00
Nieuws. — 20.15 Einbahnstrasse in
den Tod (politiefilm) - 21.40 Dte
langen Ferien der Lotte H. Eisner.
— 22.40 Mben Mangelsdorff Michel Portal Quartet (jazz).

BBC 1
11.55 (Solfkampioenschap (reportage). - 14.45 Nteuvi«. - 20.30
Top of the pops (show). — 21.30
The lag and further snags (O. —
22.00 Nieuwa - 2225 Rekonstruktie van een Schotse rechtszaak (dok). — 23.15 Royal International horse show. — 0.15 All about
books with Russell Harty. - 0.40
Nieuvya

BBC 2
17.00 Open golf (reportage). —
19.30 Cari Fleshconcerto. - 2020
Nteuwa — 22.30 Hostage team
(aktuele doku-drama's). — 23.45
Newsnight (aktualiteit). — 0.30
Open golf (reportage).

ITV
11.00 About Bntain (dok). - 1125
Here come the Huggets (film). —
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 15.00 Mensen en dingen in de
aktualiteit — 15.45 Send in the
girls. — 16.45 Vedetten uit de jaren
dertig en veertig vertelton. — 18.45
Nieuws en regionaal magazine. —
21.30 Aktualiteiten in beekl. —
23.00 Nieuws en regionaal nieuvira
— 23.35 Pariementaire rubriek. —
005 Diahann Carroll (show).
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Michiel
Vandekerckhove,
leven en werk
Door het «Komitee Biografie M. Vandeiterckhove» werd zopas
een biografie van Michiel Vandelterckhove voorgesteld, waarbij afgeweken wordt van de gewoonte, wanneer men iemand
wil vieren, een zgn. «Liber Amicorum» uit te geven, waarin
vooraanstaanden elk een aspekt van het leven van de feesteling belichten. Thans werd van deze traditie afgeweken. Daarom werd aan de Tieltse leraar Romain Vanlandsciioot gevraagd een wetenschappelijk verantwoorde biografie te schrijven.
Romain Vanlandschoot is een geboren Bruggeling, die te Tielt
leraar is en vooral zeer goed op de hoogte is van Westvlaamse
figuren die in de flamingantische evolutie een rol gespeeld
hebben.
Hij is als belangstellende in de geschiedenis tevens zeer goed
gedokumenteerd over de stad Tielt, geboortestad van Michiel
Vandekerckhove. Hij heeft zijn biografie duidelijk met sympatie voor de gevierde geschreven, ook al benadert hij de figuur
met een ietwat te grote afstandelijkheid. Hij blijkt ook kopschuw te zijn voor een grotere gemoedelijkheid en sfeer. In
verhouding echter tot de verdiensten van deze biografie wijken deze schoonheidsvlekjes vlug voor dit vlot lezend boek.
Door zijn vlotheid vermeed de ateur tevens een te dorre beschrijving.
Michiel Vandekerckhove is een
zeer aktief man. Vorig weekend
lekWe de 71-jarige nog een vergadering van Vlaamse verenigingen,
die ijveren voor een Vlaamse
school te Komen_
«Rechters» bestraft
Michiel Vandekerckhove kreeg
«nationale» bekendheid door het
voorzitterschap van de kommissie, die na de Koningskwestie binnen de CVP werd opgericht, om
te onderzoeken wie verantwoordelijk was voor de lamentabele
epiloog in deze droevige zaak. Er
behoorde moed toe, om de toenmalige bonzen van de partij met
de neus op hun verantwoordelijkheid te duwen, en dót in een periode, waarvan de naklank in de brede volksmassa nog lang aanhieW.
Het rapport van deze kommissie
was voor de belangrijkste CVP-leiders kontroversieel en hinderiijk.
Men verweet Vandekerckhove
'Zijn politieke logika tot het uiterste en tot in het onmenselijke te

rechtbank te Kortrijk. De Vlaamse
Linie schreef 'Vandekerckhove
had zich zeer ingespannen voor
de vernieuwing van de Itristelijke
Vlaamse krachten na de nederlaag, en deze vernieuwing is achterwege gebleven.'
Zeer
snel
was
Michiel
Vandekerckhove opgemerkt als
een van de fitosofische grondleggers van de CVP. Maar zijn verlangen naar zelfstandigheid en een
ongeïnteresseerde dienstbaarheid

hielden hem er van af een politiek
mandaat te vervullen. Veelbetekenend voor zijn skepsis na het
avontuur van de Koningskwestie
is zijn vertaling van een passus uit
«Feu la chrétienté» van Emmanuel
Mounier waaruit we volgend excerpt overnemen: 'Hetpkitse aanzwellen in geheel Europa van de
kristelijke dentokratische partijen,
waarover sommigen zich verheugen als over een vernieuwing, is
slechts, laten we ons niet vergis-

hebben doorgedreven: Men verweet hem, een «te at>solute opvatting van de politiek te hebben». De
verantwoordelijken werden nooit
ter verantwoording geroepen, de
onderzoekskommissie en hzuir
verslag werden in de kluizen van
de vergetelijkheid opgeborgen. In
die nadagen van de Koningskwestie moet Michiel Vandekerckhove
zich vreselijk eenzaam hebben gevoeld. Zijn rol in de politiek was uitgespeeld, hij was op een zijspoor
terecht gekomen. Zijn politiek afscheid was na het kongres van 1011 maart 1951 onafwendbaar geworden. De onderzoekskommissie werd nog even bovengehaakJ
maar 'kreeg een haastige begrafenis' zoals de Revue Générale
Beige van april 1951 het uitdrukte.

Diep kristelijk

De De Schrijvers, Van Cauwelaerts en die andere grote mondflaminganten in de CVP konden
voortaan op beide oren slapen. Michiel Vandekerckhove werd referendaris van de koophandels-

Unitaire oprisping?

Van Vlaams
over Zuidnederlands naar Belgisch!
(kj) Het koninklijk besluit van
1 december 1967 stelde een
aanmoedigingsprijs In «voor
vertaling van literair werk van
Vlaamse auteurs». «Vlaamse
auteurs», dit is voor Iedereen,
zelfs voor juristen, duidelijk:
Nederlandstalige
schrijvers
van Belgische nationaliteit Met
wat slechte wit kon men daaronder ook Franstalige Vlamingen verstaan. Die zijn er inderdaad nog. Ai blijkt uit het gehele verband dat zij niet bedoeld
worden.
Op 16 oktober 1979 diende mevrouw de Loore-Raeymaekers
(CVP) een voorstel van dekreet
in «houdende instelling van een
jaariijkse staatsprijs voor ver-
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taling van Nederlandse letterkunde.
Artikel 1 verduidelijkt dat bedoeld wordt «een Zuidnederlands literair werk». Deze bepaling is zo mogelijk nog duidelijker: «Zuidnederiands» kan zeker niet Frans zijn. Het is het
Nederiands zoals het geschreven wordt in België (en Frankrijk?). Bovendien is toe te juichen dat door deze benaming
de letterkundige en taalkundige
eenheid van het Nederiands op
een vanzelfsprekende wijze tot
haar recht komt Van «Vlaams»
naar «Zuidnederiands» is een
stap vooruit in de richting van
een ruimdenkend volksbewustzijn.

sen, een watergezwel op het zieke
lichaal van de kristenheid. De persoonlijke kwaliteit van vele van
haar militanten en hun inzichten
komen hier niet ter sprake. Deze
partijen maken niet van hun bestaan doch van hun ambitie een
der voornaamste gevaren uit voor
het tot van het kristendoht in Europa De partij van de voorztohtigen
is niet de Partij van de Voorzichtigheid.'
Het overig gedeelte van dit boek is
gewijd aan de aktualiteit na 1951.
Beroepshalve was VarKlekerckhove een geboren rechter. Toen
hij van de partijpolitiek afscheid
had genomen ging zijn belangstelling o.a naar de Katolteke Aktie. Hij
pubtrceerde artikels, hield voordrachten, ondernam reizen in geheel West-Europa. Hij ontpopte
zich daarbij als een vernieuwer in
de kerk. Nauwelijks tien jaar na
deze aanval op het zgn. «konstantinisme» had het Tweede Vatikaans Koncilie plaats, dat deze
zienswijze bevestigde.

Belangrijk is, te weten dat dit
voorstel van dekreet door elke
in de Kultuurraad zetelende
partij mede-ondertekend werd.
Frans Baert deed het voor de
Volksunie.
En wat zien wij nu? Op 17 juni
1980 dient Adhémar Deneir,
CVP-volksvertegenwoordiger
voor Gent-Eekio, een amendement in om op de ingeslagen
weg- achteruit te gaan. Weliswaar handhaaft hij de woorden
«vertaling van Nederlandse letterkunde». Hij voegt er echter
bij dat de prijs wordt toegekend,aan «literair werk van een
Belgisch auteur in de Nederlandse taal». Kan het anno
1980, nog Belgisch-minimalisti-

scher? Van Vlaams over Zuidnederiands naar Belgisch!
Merkwaardig genoeg valt deze
poging samen met de zogenaamd akademische twist rond
het gebruik van de benaming
«Vlaams» of «Nederlands» (en
andere) in verband met de Gemeenschapsraden, bedoeld bij
de grondwetsherziening.
Is dit toeval? Of hebben wij te
maken met een neo-unitaristisch tegenoffensief? Wij zullen
het weten, wanneer het voorstel van dekreet in de Kultuurraad ter sprake komt en de namen zullen gekend zijn van hen
die het amendement van Deneir
steunen.

In oktober 1952 werd hij hoofdredakteur van 'Actio Cathdtoa',
studie- en dokumentatieblad, uitgegeven door het Westvlaams
Marmenverfoond voor Katolieke
Aktie. Via dit blad oeferKle hij invloed uit op de evolutie van de katolieke k ^ en haar gek>vigen.
Niet te verworKleren dat hier de
namen opduiken van professor
Dondeyne en de in Vlaamsnatk)naiistiscfie kringen maar al te goed
bekerKle kannunik Karel Dubois,
die aan de basis lag van de uitschakeling van de Vlaamsnatk}nalistische jeugdorganizatie en de
KSA oprichtte.
Michiel Vandekerckhove heeft
veel geschreven. Samen met Dondeyne publiceerde Vandekerckhove Slotbeschouwingen over het
kerkelijk leven in Vlaanderen, in
het verzamelwerk De Kerk in
Vlaanderen (1962). De aktiviteit
van Vandekerckhove bleef niet
beperkt tot schrijven. Hij werd o.m.
voorzitter van Bouworde; hij bleef
dat 15 jaar 'Omdat hij een hekel
heeft aan hen die zo eindeloos lastig kunnen heengaan: In 1960
werd hij benoemd tot lid van de
Raad van Beheer van de BRT, een
mandaat waarop hij uitstekend
was voorisereid, ook op technisch
vlak
Na de verkiezing van Raf Hulpiau
tot senator promoveerde Vandekerkhove tot voorzitter. Op verzoek van de bisschoppen werd hij
op 51 -jarige leeftijd voorzitter van
de pas op)gerichte Katolieke
Jeugdraad. Hij schreef het hoofdartikel van het eerste nummer van
'De Nieuwe' en betreurde daarin
het verdwijnen van «De Vlaamse
Linie: Hij rekende ongenadig af
met de kerkelijke leiders en andere leiders die het élan van dit progressieve en openhartige blad gebroken hadden.
Tot zover een overzicht van dit
boek, dat gelukkig geen hagiografie is geworden, meiar het beeld
van een integer man, die vaak tot
onze tegenstrevers behoorde
maar zeker niet tot onze vijanden!
Michiel Vandekerckhove - Leven en Werk.
Door Romain VanlandschooL Ingenaaid
620 fr, ingebonden 960 h-. Uitgegeven door
•Komitee Biografie Michiel Vandekerckhove, Murissonstraat 142 Ie 8530 Rekkem.
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Vlaanderen
festivalt er op los...

Wij herinneren ons niet dat
er in Vlaanderen ooit een
werk verscheen waarin de
sport kritisch werd benaderd, waarin de sport werd
gesitueerd in samenhang
met andere maatschappelijke verschijnselen. De Leuvense uitgeverij Kritak heeft
de verdienste voor zich opgeëist zo'n boek op de
markt te brengen.
Onder de redaktie van Humoredakteur Leo De Haes
kreeg 'Het Hoofd, de Benen
en het Geld;
ondertitel
Sport
en
maatschappij,
vorm.
Het boek omvat bijdragen
van Leo De Haes, de radioreporters Jan Wauters en
Carlos De Veene, voetbaltrainer Urbain Braems, de
sportjournalisten Frits Barend/Henk van Dorp van
Vrij Nederland,
apoteker
Paul Nijs, pedagoge Martine
van den Meersche, het Nederlandse tweede kamerlid
Ed van Thijn (PvdA), columnist Jan Mulder, ekonomist
Stefan Késenne en het
AKZA (Aktiekomitee Zuideik Afrika).

,Het Hoofd, de Benen en het Geld"

Veel hoofd en weinig
benen voor wat geld
De tema's die worden aangesneden zijn uiteenlopend. Het is begrijp>elijk dat niet elk werkstuk een
even hoog niveau haalt Het boek
bevat evenwel absolute uitschieters naar boven en naar beneden
toe. De betrokkenheid van de lezer bepaalt bovendien voor een
flink stuk de uiteindelijke kwalifikatie.
Hoogtepunten vormen, naar ons
gevoelen althans, de bijdragen van
Leo De Haes, Ed Van Thijn en Paul
Nijs. Ook het werkstuk van de
journalisten van Vrij Nederland
over de tumsport voor dames (of
meisjeskinderen) verdient ruime
aandacht maar insiders weten dat
het niet om een nieuw geschrift
gaat Barend en Van Dorp publiceerden hun beschouwingen
reeds voor een goed jaar in de bijlage van hun weekblad.
Leo De Haes schrijft o.m. een
knappe inleiding, hij ontluistert de
mythe De Coubertin en analyzeert
de Nazi-Olympiade in Berlijn
(1936). De Haes toont aan dat de
geïdealizeerde figuur van de Franse baron bezield werd door nationalistische (in de smalste zin) en

maatschappij bevestigende (het
toenmalige gedachtengoed van
rond de eeuwwisseling) impulsen.
De baron hoopte met een internationale topsportevenement de
progressieve — toendertijd wel te
verstaan — ideeën te kunnen kanalizeren en neutralizeren. De baron kon weliswaar niet beletten
dat zijn Spelen geleidelijk aan hun
elitair karakter verloren, maar zijn
intenties veranderden desondanks nooit
Ed Van Thijn ontkracht de stellingen waarin sport en politiek niets
met elkaar te maken hebben. Drie
redenen voert hij desbetreffend
aan: 1) waar ap)olitiek en politiek
samenkomen bepaalt de politiek
de uitkomst; 2) een apolitieke stellingname in een p>olitiek milieu is
ook een politieke stellingname; 3)
het ondergeschikt maken van de
sp)ort aan politieke doeleinden is
kenmerkend voor zowel de Westals de Oostbloklanden. Sport is in
beide prestatie- en (nationaal)
prestigegericht Het verschil in de
daartoe leidende «organizatie- is
een gevolg van de organizatieprincipes van de maatschappijsyste-

150 jaar. Guido Gezelle>
Prachtige kunstreproduktie — in 4 kleuren — op zwaar
kromkote papier — gevernist — 60 cm x 80 cm — gemaakt
n a a r het énige schilderij, waarvoor Gazelle geposeerd heeft,
in stevige kartonnen koker bi] U thuis voor 448 fr. (zijnde
395 fr voor reproduktie — 36 fr. voor koker — 17 fr voor
postzegel). Voor aangetekend 35 fr. bijvoegen a.u.b. Stort dit
bedrag op Rek. 425-2085821-29 ten name van Poketino - Brussel.
Deze kunstreproduktie kan ook afgehaald worden bij Poketino-Fonoplaten in Standaard-Boekhandel 146, A. Maxlaan 1000 Brussel.

men. De doeleinden ajn evenwel
dezelfde. Hij pleit ook voor de boycot van de O.S.
Apoteker Nijs van zijn kant
schetst de evolutie van de dopingpraktijken. Zijn bijdrage bevat
waardevolle informatie die geen
echte sportliefhebber mag negeren. Van klassieke doping over de
amfetamines naar de hormonale
doping. Ook zijn uitweidingen over
de bestrijdingsmetoden, de sanctionering en enkele «beruchte» dopinggevallen (o.a. Eddy Merckx)
verdienen alle aandacht
De bijdragten van van den Meerschen en Késenne richten zich tot
een eerder gespecializeerd lezerspubliek. Zij zijn desondanks waardevol voor de leek die zijn kennis
wil opvoeren.
AKZA bewijst de discriminatie
van kleurlingen binnen het Zuidafrikaanse sportbeleid. Dieptepunten, naar onze smaak althans, vormen de «werkstukken» van De
Veene en Braems. Eerstgenoemde zwemt in oppervlakkigheid en
de minzame trainer probeert ook
nu weer alles te «lijmen». Originaliteit is hen beiden vreemd.
Een hoofdstuk apart vormen de
Argentiniëreportagers van Jan
Wauters. Deze voortreffelijke
journalist de enige met Ivan
Sonck binnen de BRT-sportredakties, kreeg voor bedoelde impressies terecht de persprijs.
De lezer zal het inmiddels begrepen hebben. Wie enige «bewuste»
interesse koestert voor de sport
moet het door Kritak uitgegeven
boek lezen.
Het Hoofd, de Benen en het Geld - Sport en
maatschappij. Leo Da Haes (redaktie}, 260
biz, 335 fr., Kritalc Leuven

Met de zomervakantie is het
ook weer de tijd van animatie en
festivals zowel aan de kust als
voor de thuisblijvers. Muzikaal
heeft de «Knokke Cup 80» overduidelijk niks met hedendaagse
muziek te maken en hoeft in zijn
pseudo-schlager en Songfestivalstijl van twintig en meer jaar
terug niet meer voor de jeugd.
Hoogstaande kwaliteit was er
evenmin. Behalve dan enkelen
die van de jury terecht een pluimpje kregen. Zo lauwerde Bob
Cantré dan ook in naam van de
persjury Claude Morene van de
RTBF-ploeg en ging de «Personality»-prijs naar de Nederlandse
Magriet Eshuys die met haar
ploeg vorige donderdag reeds
naar huis mocht Onze Marijn De
Valck, Yvette Ravel en Linda Lepomme losten de verwachtingen
in en leverden vakwerk af. De
Nederlandstalige liedjes waren
uiteraard het meest overtuigend,
en zoals bij de Zweedse ploeg is
het zingen in het Engels «in»
maar uiteindetijk flauwe namaak.
Die typisch Engelse tongval en
stijl ontbreekt De dynamiek en
sfeer van de Engelse ploeg was
beslissend. Het doorzicht van de
Engelsen de jury gemakkelijk op
te vrijen met een paar wereldhits
en evergreen «Fever» lukte en zij
gingen dan ook met 87 punten lopen, op de voet door Zweden gevolgd. Derde werd dus de BRT
met hoopgevende 77. Een korrekte en verdiende uitspraak in
het kader van een matig festival.
Over Torhout en Werchter niks
dan goed: een zorgvuldig afgewogen programmatie voor jong en
iets ouder, een degelijke infrastruktuur en geluidsbalans, en dus
een dankbaar talrijk opgekomen
publiek. Een vijftienduizend zaterdag, drieëntwintig zondag te
Werchter. Jo Lemaire en Flouze
beleven het jaar van hun leven en
waren de eerste lokvogel voor de
tieners van nu. Samen met de Leuvense Rick Tubbax, een groep met
het meest internationaal potentieel. De Blues-band met ex-Manf red Mann zanger Paul Jones was
er vooral voor de twens en liefhebbers van rasechte Rythm &
Blues. Van hen verscheen bij Ariola een officiële «witte» elpee die op
elk vlak de groep op zijn best laat
overkomen. Ook op de planken
was het meestefjend swingen op
Dylans «Maggies' farm», «Hoochie
coochie man» en meer van dat
moois. Voor sommige jongeren
iets voorbijgestreefd, voor velen
de moeite waard. Mink 'Willy Deville is een der toppers van het
New Yorks clubcircuit en weet zowel met de Lou Reed-achtige
«Spanish stroll» als reggae, ballade, als Louisiana blues met akkordeon iedereen overeind te helfjen.
Een man die mooie nummers
schrijft en op de planken een zeer

eigen sfeertje weet te brengen.
Zijn laatste «chéteau bleu»-elpee,
opgenomen in en handelend over
Parijs is er een bewijs van. Kevin
Ayers leeft als god in Frankrijk, en
is na vier fijne elpees halfweg zeventig nu weer terug met een
nieuwe «That's what you get».
Eveneens een talentvol komponist
die waardering te beurt viel nnaar
we toch liever smaken in een
goeie koncertzaal waar zijn wat
zachter werk beter kïin overkomen. Fisher-Z was reeds te lande
voor een kleine korKerttoer en
wist op korte tijd met twee elpees
naam te maken. Ze traden eerder
op met Bob Marley en Fleetwood
Mac, en alles zit erin om even
groot te worden. Ambiance was
troef met de Specials, waarvoor
het jonge volkje vooral was opgekomen. Een zevental van blank en
zwart dat elke kritiek ten spijt samen met Madeness en Selecter
de Ska tot wereldfenomeen heeft
gemaakt begin '80. En «Too much
too young» en «Message» waren
slechts enkele van de sfeervolle
nummers die de jongeren ondanks een neergutsende bui deden meedansen. En de Kinks, een
der weinige overblijvenden van de
jaren '60, spraken zowel jeugd als
dertigers nog steeds aan. Uit de
hele resem hits werd het een
hoogtepunt met de meezinger
«Lola», met hun laatste «Low budget» en natuuHijk «You really got
me». Een belevenis.
Brosella Folk
Een van de belangrijke dingen volgend weekeinde is ongetwijfeld
het jaariijkse folkfestijn «Brosella
Folk» dat in het Groenteater doorgaat in de schaduw van het Atomium, en volledig gratis is! Niet
veel bekende namen, maar ur*ste^
kende kwaliteit is verzekerd uit
Schotland, Zweden en Frankrijk.
Van bij ons groep Jan Smed en
André Bialek Grote blikvanger
zondag is John Martyn die terug
op het pad is. Eveneens volgend
weekende Emmylou Harris en Donovan in het Waalse Couvin. Maar
dichterbij is er vandaag donderdag (10 juli) JOI'SO met ondermeer
Benny Neyman, in Jeugdhuis Non
Stop te Oostende, is er Ca\ur\ muziek in de Banana Peel te Ruiselede. Is er morgen vrijdag. Gulden
Sporen- en Vlaams Nationale
Feestdag, klank- en lichtspel te
Kortnjk vanaf 21 uur in de historische binnenstad, terwijl in kulturele gebouwen dans, klank, volkskunst en oude beroepen aan bod
komen. Beiaardkoncerten zijn er
op maandag en zaterdagavonden,
en op zondagmorgen te Brugge
tot 30 september door beiaardiers
Amaat Lomlxiert en Paul Bourgeois. Op 11 juli is er orgelkoncert
door TorvakJ Toren in de St-Salvatorskatedraal.
Sergiui

De BRT-ploeg: Linda Lepomme, Marijn De Valck. Yvette RaveL vakwerk.
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Zelfs de grootste
is niet onkwetsbaar
Wimbledon 1980 zit erop. Het natste tornooi sinds jaren. Maar zelcer ool( het
meest spannende en meest verrassende
kampioenschap der jongste tijden. Spannend omwille van de onwaarschijnlijke
ontknoping van het tornooi om de lierentitet. Verrassend omdat bij de dames het
ongenaakbaar gewaande favorietentrio
(Navratilova, Evert en Austin) gewoon
werd weggespeeld door het zuiverste talent uit de jaren- zeventig: de 28-jarige
Evonne XSoolagong.
D e meester en de artiest
Wimbledon blijft onvergelijkbaar en uniek.
Het gras van Cenb-e Court wordt slechts
gedurende veertien dagen per jaar door
tennisvoeten betreden. In die veertien dagen speelt het met fortuin en geluk. Op
Wimbiedon kunnen enkel de grootsten
van hun generatie de finale binnerKiringen.
Het onbetrouwbare gras — gek wegspringende ballen — eist snelheid, behendigheid, kracht en koncentratie.
De wedstrijdformule — desnoods vijf sets
— bevoordeelt de fysiek sterkeren. Wimbledon bekroont de speler met de rijkste
bundel kwaliteiten.
Dit laatste was men de jongste jaren enigszins vergeten. Omdat Borg de grenzen
had verlegd, omdat zijn ongenaakbaarheid
als «regel» werd aanvaard en als «normaal» werd ervaren.
Het zou ook nu niet anders gaan. Borg wilde absoluut het laatste rekord van Rod Laver neerhalen. In 32 opeenvolgende Wimbledonwedstrijden ongeslagen blijven. Het
werden er intussen al 35._
Voor de tennisliefhebbers even de op>somming: in 7 5 verioor Borg voor het laatst op
Wimbledon. In 7 6 versloeg Borg achtereenvolgens Uoyd (GB). Riessen (VS), Di-

• TWEE VOOR EEN OF-EEN VOOR
TWEE — We zien nog altijd niet klaar.
Het BIOK vaardigt naar Moskou 62 atleten en 35 begeleiders af. Is dat dan
één begeleider voor twee atleten — je
houdt die knapen inderdaad best van
dichtbij in de gaten- — of twee atleten
voor één begeleider? Wat een geluk
dat het BIOK besloot — naar aanleiding van zekere boycotakties van een
stel zonderlingen — de afvaardiging in
te krimpen. Niet dat er nu minder atleten gaan, wel minder begeleiders. Want
ideaal vinden de vroede vaderen twee
begeleiders voor één atleet Maar dat
durfde men nu blijkbaar niet
• LEUGENS EN HAAT - Zondag jl.
zou de Russische televisie een één uur
durende documentaire hebben uitgezonden (onder de titel «Leugens en
Haat») om de bevolking te waarschuwen tegen wat wordt genoemd 'plannen van het Wasten om de Olympische
Spelen in Moskou te gebruiken voor
spionage en verspreiding van ondermijnende literatuur.»
Vanzelfsprekend hadden de Russen —
voor wie de Spelen uiteraard nog
steeds niets te maken hebben met politiek — het over Westerse zionistische
en neo-fascistische groeperingen die,
geïnspireerd als zij worden door de
CIA, plannen hebben voor psychologische oorlogvoering en saboterende
aktiviteiten. Inzonder vreest men de
verspreiding van «voor de Sovjetunie
schadelijke literatuur». In het programma werden de joden andermaal hard
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bley (AustrJ, Gotfried (VS), Vilas (ArgJ,
Tanner (VS) en Nastase (RoemJ. In 7 7 viel
de eer te beurt aan Zugarelli (It), Edmonson (AustrJ, Pilic (JoegJ, Fibak (PoU, Nastase (RoemJ, Gerulaitis (VS) en Connors
(VS).

aangepakt Ook de naar de industriestad Gorki verbannen Sacharov werd
niet gespaard. Terwijl de boycot —
waar men jammer genoeg niet omheen
kon — werd toegeschreven aan «antiSovjet-hysterie met betrekking tot de
inval in Afghanistan».
Voor de rest was alles in orde• REKORDOOGST - België heeft
tijdens de Vle Olympische Spelen voor
Gehandicapten in Arnhem een rekordoogst aan medailles binnengehaald. 42
in totaal. Twaalf gouden, dertien zilveren en zeventien bronzen plakken.
Overheersend waren de prestaties van
de Amerikanen (198 medailles) en de
Polen (178 plakkenX
De Spelen voor gehandicapten dreigen
evenwel in het spoor te geraken van
de- Grote Spelen. De afstand tussen
de gewone gehandicapte sporters en
de- Olympische gehandicapten dreigt
zo groot te worden dat het één nog
nauwelijks met het ander te maken
heeft Van het oorspronkelijk opzet
blijft ook hier niet veel meer over.
Hoopvol is evenwel dat een aantal verantwoordelijken niet blind schijnen te
blijven voor deze alarmerende ontwikkelingen. Zij willen de wildgroei (zoveel
mogelijk handicap-klassen en zoveel
mogelijk medailles te kunnen uitreiken.) afremmen en de opgeklopte
prestatiedrang «isoleren». Met ojn.
dagbladinterventies: «Ben je gehandicapt kom dan bij ons sporten, en dat
hoeft beslist niet op Olympisch niveau». Gelukkig maar-

In 7 8 heetten de gelukkigen Amaya (VS),
McNamara (AustrJ, Filtol (ChilD, Masters
(AustrJ, S. Mayer (VS), Okker (NedJ en
Connors (VS).
In 7 9 onderwees Borg gratis Gorman
(VS), V. Amritray (Indië), Pfister (VS), Teacher (VS), Okker (NedJ, Connors (VS) en
Tanner (VS). In de voorbije veertien dagen
nam Bjom afstand van El Shafei (Egypte),
Glickstein (IsrJ, Frawley (AustrJ, Taroczy
(HongJ. G. Mayer (VS), (Sottfried (VS) en
uiteindelijk John McEnroe (VS).
De lijst is indrukwekkend. Het overwrcht
was verpletterend behaK/e in die laatste
kamp tegen„. John McEnroe. O p het ogenblik dat men verwachtte dat Bjom een autoritaire finalepartij zou afleveren danste
hij 3 uur, 53 minuten en 12 sekonden op de
rand van het ravijn. Bjom Borg was de nederlaag nabij, hoewel alle omstandigheden
in zijn voordeel hadden gespeekl.
Borg kon zijn "wedstrijden afwerken volgens het voorziene schema. Met telkens
één dag rust tussenin. McEnroe daarentegen speelde daags voor de finale nog een
slopende wedtrijd tegen Jimmy Cionnors.
Hij won weliswaar in vier sets maar de partij vroeg de inzet van alle krachten. En alsof
het allemaal nog niet genoeg was speelde
Jimmy een paar uur later in de halve finale
van het heren dubbel aan de zijde van
Flemming. Z e verioren overigens tegen de
latere tomooiwinnaars McNamara-McNamee.
Desondanks was Borg er niet gerust in.
John McEnroe, een éénentwintigjarige
New-Yorker, was altijd al zijn kwaadste tegenstander geweest Z e hadden mekaar
zeven keer ontmoet Vier keer won Borg,
drie keer McEnroe. Nooit deed iemand,
zelfs maar bij benadering, beter tegen
Borg.
McEnroe werd al eerder door insiders
naast Borg gezet De Amerikaan staat bol
van talent Een beenharde, loepzuivere op)slag. Goed aan de base-line. Sterk aan het
net Een stalen fysiek en een betonnen karakter. Indien McEnroe verraden wordt is

het door zijn temperament Alhoewel zijn
weerbarstigheid tijdens wedstrijden niet
verkeerd mag worden uitgelegd. Eerder
dan er de scheidsrechter en de tegenstander mee uit de dagen wil hij er zichzelf mee
opzwepen, opjutten. Hij kan niet zonder
uitwendig vertoon.
In de halve finale tegen Connors haakte hij
zich daardoor de banbliksems van het overigens niet meer zo neutrale publiek op de
hals. Hij begon de finale mkJden een vijandige sfeer. Maar hij wist zich gesterkt door
de wetenschap dat op een snelle grasbaan
zijn natuuHijke aanleg maximaal aan bod
zou kunnen komen.
De eerste set was om koud te worden.
Borg werd weggespeeld. 6—1 om precies
te zijn. De Zweed vond geen antwoord op
het indrukwekkende service-werk van
McEnroe. Bjom kreeg geen bal terug_
Borg rukte bovendien ongewoon veel naar
het net op. Het enige ornierdeel van het
tennisspel dat hij niet in perfektie beheerst
Ook in de aanvang van de tweede set verkeerde Borg nadrukkelijk in moeilijkheden.
Met enige meeval slaagde hij erin naar het
einde van de set (7—5) toe door de service van McEnroe te breken. De Amerikaan
was even de kluts kwijt en eer hij besefte
wat er gebeurde stond hij ook in de derde
set met 0—3 achter. Borg gaf het voordeel
niet meer prijs Hij won met 6—3. In de
vierde set kon er Borg normaal niets meer
overkomen. Maar de grootste bleek in
deze historische vierde set heus niet orv
kwetsbaar. Het draaide uit op een tiebreak waarover men bij de eeuwwisseling
nog zal spreken. Met 18—16 dwong
McEnroe Borg tot een vijfde en l)esfis8erv
de set Zeven matchpunten had Borg uit
handen gegeven. Zoiets was hem nooit
eerder overkomen. In de vijfde set die orv
waarschijnlijk veel technische hoogstandjes bevatte, greep Borg uiteindelijk de
winst Zijn karakter (een ongewone kombinatie van wilskracht kalmte, zelfbeheersing en vasthoudendheid) won het op de
artistk;iteit van de tegenstarKler. De grootmeester won tegen de artiest Want McErv
roe munt uit door brio en lef. Hij speelt een
ander soort tennis. Met begeesterende inspiratie.
EÏorg mikt nu weer duidelijk op de Grand
.Slam. In navolging van Don Budge (1938)
en Rod Laver (1962 en 1969) wH hij in één
jaar de vier grote intematk>nale kampk)efv
schappen winnen. Daarvoor nrK)et hij echter een eerste keer op Flushing Meadow
winnen en het staat wel vast dat zijn
kwaadste tegenstanders nu niet langer in
zijn onkwetsbaarheid zullen willen gek>ven.
D e grote come-back
Enigszins overschaduwd door het gewekJ
van het mannentomooi leverde het vrouwentornooi de verrassing van het jaar af.
Evonne Goolagong, een 28-jarige «autochtone» Australische die huwde met een
Brits zakenman (Cawley) en moeder is
van een dochtertje, klom negen jaar na
haar eerste Wimbledontriomf opnieuw op
het hoogste schavotje.
Z e rekende af met Chris Evert die in de
halve finale afstand had kunnen'nemen
van titelverdedigster Navratilova Twee
sets slechts had Goolagong nodig.
Haar triomf was een verrassing maar zeker geen aanvechting van de kigica Goolagong was immers de begaafdste speelster
van de jaren zeventig. Een bekooHijke bundeling van gratie en talent van speelsheid
en inspiratie. Ze heeft zich nooit drooggetraind. Tennissen bleef voor haar altijd een
(aangenaam) spel dat ze met ongewoon
veel aanleg beoefende. Dit garandeerde
haar veel waardering en weinig titels. Op
beslissende momenten ging ze vaak onder
tegen de fysiek sterkeren, tegen de taktici.
Evert Navratilova en voordien inzonderheid B.J. King. Maar Evonne stoorde zich
aan niets. Z e deed rustig voort om, op het
ogenblik dat de regen de fysieke en taktische berekening van de favorieten doorkruiste, nadrukkelijk te bewijzen dat zij, en
niemand anders, de werkelijke beste was,
is en blijft
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Sociaal en nationaal radikalisme
Een paar lezers schreven mij om
te protesteren tegen de verklaring
die ik aan sommige kongresresoluties gaf en een bevriende korrespondent struikelt over het
v\/oord «socialisme».
Het is meer dan begrijpbaar dat
Vlaams-nationalisten zich emotioneel afzetten tegen alles wat «socialistisch» ruikt Hoeveel repressie-misdaden werden er niet bedreven in naam van «socialisme»!
Laten wij alle geleerddoenerij achterwege laten om de zo uiteenk>
pende als tegenstrijdige konstrukties te beschrijven die zich «sod»
listisch» noemen... vanaf het kommunistisch socialisme tot het nationaal-socialisme al over het
Belgisch partij-socialisme. In Wallonië dient het voor niet veel meer
dan als drijfveer voor Waals-natk>naal profitarisme dat Wallonië beweert te redden met Vlaams geld
i.p.v. de Waalse volkskracht te bevorderen. Met zijn syndikalisme
beijvert het zich vooral voor het
ronselen van leden en kiezers ten
koste van arbeidszin en prestatie.
Sociale en nationale
strijd vroeger
Het (wellicht te gedurfd) gebruik
van het woord «socialisme» kan zo
begrepen worden dat volksnationalisten betere «socialisten» zijn
(in algemene iin) dan vele partijsocialisten, het rechtvaardigheidsbeginsel ligt in het volksnationalisme besloten.

Wij herdenken steevast de Slag
der Gulden Sporen. In wezen was
de opstand van de Brugse arbeiders een sociale opstand. Dit
wordt al te vaak vergeten! Het
klauwaartse «Vlaamse heir dat pal
stond» voor Kortrijk was een
strijdmacht van volksmilities tegen
ridders en Leliaarts. Terzelfdertijd
was de Vlaamse opstand een «nationale» opstand want na de zege
was er vreugde in alle streken
«weiar men sprak de Dietse sprake».
De eeuwen door wee de strijd van
«het gemeyn» in onze middeleeuwse steden een strijd voor de
korste brood die men het best beveiligd wist door natkxiale zelfstandigheki.
In hun allergie voor Vlaamse Beweging waren en zijn de Vlaeimse
socialisten werkelijk dom 11 juli
niet evenzeer te vieren als 1 mei!
In al zijn gekompliceerdheid was
de op>stand van de Geuzen een
nationaal verzet tegen het autoritair beleid van Philips II. Het was in
menig opzicht ook een sociale
strijd want wij weten dat 9/1 Ode
van de «ketters» die de brandstape\ opgingen behoorden tot de
protestantse sekten die kristelijksociaal vooruitstrevend waren.
En nog in de 19e-eeuw waren vele
eerste Vlaamse socialisten, vóór
de unitaire «Belgische Werklieden
Partij» opgericht was, heftige
vlaamsgezinden.

Stan Gielen uit Tongeren
met „Wij" op reis
Zoals aangekondigd had op 20
juni II. de trekking plaats van de
«gele kaarten> van de speciale
«Wij>-slag voor jaarabonnementen.
Onze lezers zullen zich herinneren dat naast de jaarlijkse
•Wij>-abonnementenslag
een
blezonder campagne plaatsvond waarbij de ingestuurde
gele kaart met één Wij-jaarabonnement recht gaf of een loL
Uit de aangekomen kaarten zou
een winnaar gevist worden die
als beloning een weekeindrels

voor twee personen ten geschenke kreeg.
De winnaar krijgt de keuze tussen Amsterdam, Londen of Parijs.
Onder het alziend oog van Wllly
De Saeger, algemeen sekretaris, en Marcel Verschelden, nationaal penningmeester, werd
de «gelukkige» kaart uit de
trommel gehaald. En die gelukkige Is: Stan Gielen uit de Blaarstraat 20 te 3700 Tongeren!
Deze prijs Is hem en zijn reisgezel van harte gegund.

Nationale en sociale
strijd elders
In Europa werd de nationale opstandigheid van verdrukte volken
of volksgroepen vroeger gestuwd
door de meer burgerlijke elementen. Op dit ogenblik stellen wij
overal vast dat de nationale strijd
samengaat met keiharde ekonomisch-sociale strijd en strijd voor
het leefmilieu.
De Bretoenen weten dat het levenspeil van een Bretoense ariseider, boer of visser lager ligt dan
het Franse gemiddelde.
De nationale beweging van de
Welshmen heeft zowel een sociale als een nationale inhoud. De dramatische strijd van de katolieke Noord-leren is een sociale
strijd en een lers-nationale strijd.
De Schotten zijn bekommerd met
hun olie in de Noordzee.
De Basken weten in welke mate
zij voor het Spaans kapitalisme te
arbeiden hebben.
In de kommunistische landen is
het verzet van de minderheidsvolken een verzet zowel tegen ekonomische benadeling als tegen
kulturele genocide.
En de drijfveren die de dekolonizatie in beweging brachten!
Deze algemene stroming tot verbinding van sociaal-ekonomische
en nationale ontvoogding gaat niet
voorbij aan de jongeren in Vlaanderen. Algemene wereldstromingen blijven niet vreemd aan een
klein volk, dat op een Europese
draaischijf leeft Overal ter wereld
mikte het volksnationalisme vroeger uitsluitend op kulturele en fjolitieke objektieven en was het neutraal in ekonomisch en sociaal opzicht Overal ter wereld heeft het
zich alzijdig verruimd. Overal ter
wereld bemoeilijkt deze verruiming de eensgezindheid.
Het is normaal dat oudere nationalisten die onze nationale ontvoogding overwegend politiek zagen
en daarvoor gestreden en geleden hebben er last mede hebben
in dit alles in te komen.
Een oproep tot de jongeren daar
begrip voor te hebben, een op)roep tot de ouderen de «kentering
der tijden» te begrijpen, een ofyroep tot allen voor Vlaams-nationale samenhorigheid boven alles
om eerst en vooral onze nationale
zelfstandigheid te veroveren. Zoals in de middeleeuven is het de
zelfstandigheid die de korste
brood waarborgt
M. Van Haegendoren
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Op vrijdag 11 juli a.s. heeft er om 20 u. op de Brusselse Grote Markt een
Guldensporenviering plaats.
Werken mee aan het programma: de groep Vredon (koreografie), de
kon. Schutterij Sint-Sebastiaan (drumband), de keurgroep Tijl (vendeliers), het groot koperensemble van Theo Mertens, Louis Neefs, de vendeliersgilde van Don Bosco. Chris Lenaerts en Willy Leus verzorgen de
bindteksten. De regie is in handen van Joris Tanghe.
Deze viering wordt georganizeerd in samenwerking met de Kultuurraad
voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap en staat onder auspiciën
van het Staatssekretariaat voor de Nederlandse Gemeenschap en van
de Nederlandse Kommissie voor de Kuituur van de Brusselse Agglomeratie.
Inrichters zijn: het Karel Bulsfonds, het Vlaams Komitee voor Brussel.'
Davidsfonds gewest Brussel de VermeyJenkringen Brussel en het Willemsfonds van de agglomeratie Brussel
'

Aktie tot vernederlandsing
wiarenhuizen gaat door
In samenwerking met ongeveer veertig Vlaamse verenigingen (waaronder
de
Nationale
Vrouwenraad,
het
CMBV, -Vrouw en Maatschappij-,
VAB-VTB, de liberale vrouwen, talrijke
jeugdgroeperingen en studentenverenigingen, het W A , e.aJ namen de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen, het Algemeen Nederlands Verb)ond en de Vlaamse Volkst>eweging
hef initiatief tot organizeren van een
aktie tot vernederlandsing van de warenhuizen en winkelketens in vertand
met het kontakt naar het publiek toe en
de taal binnen de onderneming tussen
werkgever en werknemers.

Deze aktie verloopt onder d e bescherming van Jozef Van Overstraeten,
vroeger VAB-VTB-voorzitter.
Voor het ogenblik wordt op meer dan
twintig verkooppunten in Vlaams-Brabant een eerste enquête gehouden
waaraan FVV, VVB, Vlaams Komitee
Brussel en de leden van de zogenaamde «bruine gemeenten» hun medewerking verlenen.
Gedurende de eerste weken van septemtjer zullen de resultaten van dit onderzoek verwerkt en medegedeekJ
worden en zal Ijesloten worden welke
tweede konkrete aktie er zal worden
gevoerd

WIJ 17

Wü IM D€ K)LK^UMI€

Jan Caudron in de Kamer:

OOST-VUU\NDEREN

EG moet arrondissement
Aalst blijven erkennen
als noodgebied!"
Het arrondissement Aalst gekneld tussen de groeipolendriehoek BrusselGent-Antwerpen, en soclaal-ekonomisch een van de zwakste streken van ons
land wordt naast de krisis die algemeen is, nog eens extra bedreigd door de
eis van de Europese Ekonomische Gemeenschap.
In een nota van 19 december 1979 eist de EEG-kommissie vanwege de Belgische regering een nieuwe afbakening van de ontwikkelingsgebieden die van
een biezondere hulp kunnen genieten. Deze nieuwe afbakening betekent een
bedreiging voor het arrondissement Aalst
De EEG-nota noemt het arrondissement Aalst in één adem met de arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas.
In zijn advies aan de exekutieve van de Nederlandse Gemeenschap en het
Vlaamse Gewest stelt de Gewestelijke Ekonomische Raad voor Vlaanderen
vast dat de EEG-nota zowel naar benaderingswijze ais naar gehanteerde beoordelingsnormen vrij dubbelzinnig is. Met name worden ten aanzien van het
Noorden en het Zuiden van het land blijkbaar verschillende maatstaven gebruikt
Als verkozena van het arr. Aalst interpelleerde kamerlid Jan Caudron de minister van Ekonomische Zaken. In een uitgebreid en goed gedokumenteerd werkstuk legde hij de diskriminatie tussen Walloniö en Vlaanderen en de achterlijke sociaal-ekonomischs toestand van het betrokken arrondissement bloot Hij
besloot zijn interpellatie met vijf konkrete vragen. Het was de stadsgenoot van
ons kamerlid, Mare Galle, die in naam van minister Claes antwoordde.
De GERV-nota bestempelt de ekonomische struktuur en dis toekomstige
werkgelegenheidssituatie van het arrondissement Aalst als bJezonder
zvyrak.
De werkgelegenheidsbehoefte lag er
in 1977 al meer dan 20 % boven het
rijksgemiddekle evenals de werkloosheidsgraad. Het negatieve migratiesaldo en de omvangnjke sociaal-onverantwoorde pendel ondersteunen /erder het beeld van de or^unstige we'kgelegenheidssituatie.
Bovendien ligt het gemiddekte per Inwoner er nog altijd bijna 6 % onder het
rijksgemiddekle niettegenstaande mag
aangenomen worden dat de Inkomens
verdiend door de pendelaars naar
Brussel het gemiddeld inkomen van
het arrondissement naar omhoog trekken.
Het totaal verlies aan tewerkstelling
stijgt meer dan 20 % boven het rijksgemiddelde en situeet zich hoofdzakelijk In de sekundaire sektor. Tussen
1974 en 1978 ging 19,3 % van de totale industriële tewerkstellirg verloren.
Het feit dat de industriële werkgelegenheid voor 43 % verzekerd wordt
door de textiel er kleding vormt bovendien een ernstige strukturele nnoeilljkheid ook en vooral naar de toekomst bezien.
In zijn besluiten stelt de GERV voor het

arrondissement Aalst op te nemen In
de lijst van de gebieden waarop de expansiewet van 30 december 1970 van
toepassing zou zijn.

Pendel stijgt nog
Uit een onderzoek dat In april 1977
door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek werd Ingericht bleek dat het
aantal bulten het arrondissement werkende pendelaars met 7.300 gestegen
was terwijl tussen 1961 en 1977 de aktieve bevolking slechts met 4.500 was
vermeerderd.
Uit dezelfde statistiek blijkt dat het arrondissement Aalst de laagste werkgelegenheidskoëfftelënt van Vlaanderen heeft namelijk 63,3 % en op twee
kleine Waalse arrondissementen Thuin
(58,6 %) en Borgworm C56,6 %) na de
laagste van het land.
De EEG-nota hecht veel belang aan de
nabijheid van grote ekonomische centra zoals Brussel, Gent en zelfs Antwerpen.
Jan Caudron: 'Het is waar dat ons arrondissement sterk met Brussel is verbonden. Dat heeft naast voordelen
ook nadelen. Brussel trok — volgens
het onderzoek van 1977 - 28.949
pendelaars aan, maar die nabijheid vervlakt ook verhuis uit de verafgelegen
gebieden, zoals Geraardsbergen, en
van een deel van het leidinggevend
personeel Die migratie drukt de ge-
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middelde lonen, die reeds laag zijn en
ook de gemiddelde fiskale inkomens.
Niet alleen verliezen wij hierdoor een
deel van onze beste krachten, maar
zelfs de pendelaars die bij ons blijven
wonen, doen vaak al eer^ inkopen in
Brussel (Horeca), openen er bankrekeningen enz... Zij besteden er een
deel van hun loon dat normaal onze eigen middenstand en tertiaire sektor
zou moeten ten goede komen. In bijkomende orde bedreigt deze toestand
tiet kultureel peil van de streek. Het
verttand tussen inkomensniveau en
kultureel niveau is tiekend. Vooral voor
de lagere inkomensklassen van de
streek is het optrekken van het inkomenspeil van enorm belang.'
Fundamenteel om de bewijsvoering
van de EEG-nota te ontkrachten is het
feit dat ondanks de nabijheid van
Brussel en Gent de werkloosheidsgraad urtzonderiijk hoog Is. In maart
1980 waren er 10.545 volledig werklozen, dit Is 9,87 % van de aktieve bevolking en 13,72 % van de tegen werkloosheid verzekerde werknemers. De
respektieve njksgemiddelden zijn
7,4% en 11,1 %.
Jan Caudron: «O/f alles bewijst dat er
voor een arrondissement dat zo zwaar
door de krisis is getroffen geen andere
uitweg bestaat dan de ontwikkeling ter
plaatse en een eigen industriële en
kommerciële ektviteit Dit kan maar indien wij, zoals in het jongste verleden,
blijven genieten van een biezondere
steun van staatswege en ook vanwege de EEG. De bevc^king van het arrondissement Aalst zou niet begrijpen
dat de streek met de laagste werkgele•genheidscoèfficiént, eenzijdig op textiel georiënteerd, met een bedreigde
textielarmatuur, met de hoogste pendel van het laid en met gebrekkige
verbindingswegen, zou weggecijferd
worden als ontwikkelingsget>ied op
een ogenblik dat een zo hoge werkloosheidsgraad meer dan ooit de aan• dacht van de overheid opeist'

Beloofd reddingsplan
Volgens de afspraken op de Ronde
Tafelkonferentie over textiel zou er
een konkreet reddingsplan op>gemaakt
worden dat door de nationale begroting zou gefinancierd worden. Deze
bebfte werd gedaan door dé overgangsregering Van den Boeynants, die
een parallel wikle trekken tussen de inspanningen die de staat deed voor de

JULI
11 WETTEREN: 11 julli-vlering naargelang het weer In openlucht of
feestzaal. Feestrede door Rik Boel, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad. Omlijsting met kleinkunst en ontspanning.
11. NEVELE (Landegem):
11-julivienng In zaal St-Cecllla. dorp te Landegem.
Feestrede door Valere Depauw. Klank- en diamontage, 60 jaar
VOS. Barokmuziek door Peter, Jan, Hannelore en Wilfried. Gratis
toegang.
12 ERTVELDE: Vlenng -150 jaar Vlaamse beweging Groot-Evergem» om 18u. 30 in zaal «Ritz», LIndenlaan. Gastspreker- Bart
Van der Moeren.
12 ERONDEGEM: Guldensporenviering om 20 u. in zaal -Claudia»,
Dorp. Herdenkingsrede door de heer Dries Bogaert voorzitter
van de VVNA.
13 ZOTTEG E M: Vlaamse Vriendenkring, gezellig etentje vanaf 12 u.
in feestzaal Graaf van Egmont Hoogstraat Prijs: 250 fr. Kinderen
tot 10 j.: lOOfr.
staalnijvertieid en die welke noodzakelijk zijn voor de textiel en de kleding en
voor de scheepsbouw. Het Is een feit
dat textiel en kleding vooral een
Vlaamse aangelegenheid Is en dat de
staatsgelden die uitgegeven worden
voor de staalnijverhekd uitsluitend naar
Walbnlë gaan.
De toenmalige regering fieeft er zteh
toe verbonden textiel en scheepsbouw op dezelfde voet te behandelen
als het staal. Indien deze twee sektoren zouden geregionallzeerd worden
en dus ten laste zouden vallen van de
deelregeringen dan betekent zulks dat
Vlaanderen voor de zoveelste keer
voor miljarden bedrogen wordt omdat
de regering haar woord niet houdt
Jan Caudron: 'De minister stelt duidelijk en terecht dat de steun aan de textielsektor moet gericht worden op de
gezonde levenskrachtige ondernemingen. Deze stelregel kan niet sterk genoeg worden benadrukt In geen geval
mogen de beperkte middelen waarover men zal beschikken worden aangewend om fiopeloze gevallen nog
een tijdje boven water te houden. Er
bestaat echter wel een gevaar dat dit
principe in de werkelijkfieid niet rechtlijnig zal worden toegepast Slechts enkele dagen terug vroegen een aantal
Waalse textielondernemingen 1,55 miljard om 2.500 textieljobs te redden. Als
motivering geven de vakbonden dat er
reeds 2 miljard werd uitgegeven die
verloren zijn wanneer niet nog eens
1,55 miljard wordt gegeven. Een krasse redenering Nu reeds doemt het gevaar op dat een aantal ondernemingen
met het tewerkstellingsmotief diep
gaan putten in de fondsen om nog een
tijdje hun onrendabele aktiviteiten verder te zetten. De gezonde textielbedrijven moeten nu al opboksen tegen een
keiharde buitenlandse konkurrentie.
Wanneer men in het binnenland ook
nog een oneeriijke konkurrentie in
stand houdt door zieke t>edrijven te
blijven steunen, dan wordt de toestand
onhoudbaar.'

Vragen

Speelweide-eis te St.-Amandsberg
Wie de Dendermondsesteenweg kent
en zeker het stuk waar vroeger de
grens lag tussen St-Amandsberg en
Gent weet de twee smalle straatjes
zijn die erop uit komen, namelijk de
Kouterstraat en de Oostakkerstraat
Tussen deze twee straatjes langs de
Dendermondsesteenweg
tjevinden
zteh een reeks lang door hun bewoners verlaten huisjes, nneestal vervallen dragen ze er zeker niet toe bij het
uitzk;ht van de steenweg te verbeteren. Eens had de gemeente StAmandsberg er aan gedacht de oude
huisjes te laten verdwijnen en er een
brede verbindingsweg aan te leggen
tussen de Antwerpsesteenweg en de
Dendermondsesteenweg. Een deel
van de achteriiggende huisjes langs de
Oostakker- en Kouterstraat werd gesloopt
Vele jaren zijn er intussen overtieen
gegaan en het terrein waar vroeger de
woningen stonden doet de laatste tijd
dienst als parkeerruimte of als wandelplaats voor omwonenden met hun
honden. Deze laatsten maken klaarblijkelijk gretig gebruik van deze welde en
voor de mensen Is het uitkijken geblazen om nergens In te trappen. Verschillende mensen van St-Amandsberg vonden dat dit braakliggend terrein beter zou kunnen benut worden
als speelplaats voor kinderen en zo
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hielden leden van VUJO St-Amandsberg, Volksunie en de Vereniging voor
Vlaamse Vrouwen een aktledag rond
en om de weide. Enkele slOgans zoals
'Wij eisen onze bouwspeelweide' en
'Speelweide ja, parkeerweide neen*
werden aangebracht Aan de ondertussen opgekonnen kinderen werden
oude autobanden, stokken, touwen,
kartonnendozen, enz., uitgedeeld en
een half uurtje later waren er door de
aanwezige kinderen en aktievoerders
een paar spelen klaar gemaakt Ande-

re kinderen konden op meegebrachte
tafels zelf enkele sbgans tieclenken en
neertekenen voor hun speelwekle. De
verschlllerKle verenigingen vragen van
het stadslsestuur een omheining zodat
geen autoverkeer mogelijk is op de
weide en een bord met het opschrift
«Speelweide» en eventueel bewaking
tijdens de vakantiemaanden. Verdere
akties zullen volgen om de aandacht te
trekken van de omwonenden en het
stadsbestuur.
Jan Buyie

• Is het waar dat akius een krantenbericht van 24 juni, in Vlaanderen alleen nog de Westhoek en de Kempen
als ontwikkelingsgebied zullen erkend
worden en daartegen bijna gans Walksnië?
• Indien dit niet waar Is, wanneer zal
de regering de uiteindelijke beslissing

F W betreurt
Komen
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroefjen vjz.w/. betreurt dat tot
op heden van regeringswege
niets werd ondernonnen om te zorgen dat de Nederlandstalige gemeenschap te Komen een eigen
Nederlandstalige school kan openen op 1 september e.k. Daartoe
zijn alle wettelijke vereisten door
de aanvragers vervuld.
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen eist voor de Vlamingen ook hier een gelijke behandeling voor de wet; zij spoort de
Vlaamse verenigingen aan een
doelgerichte aktie hiertoe te voeren; zij eist dat de regering hieromtrent haar verantwoordelijkheid
zou opnemen opdat de beloften,
vorig jaar gedaan, zouden ingelost
worden.
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nemen en welk lot zal het arrondissement Aalst beschoren zijn?
• Welke gebieden zullen In Vlaanderen en Wallonië opgenomen worden In
het Belgische voorstel?
• Wanneer zal het reddingsplan voor
textiel - kleding en scheepsbouw uitgevoerd worden, over welk bedrag gaat
het en In het kader van welke begroting, de nationale of de regionale?
• Is het waar dat zoals minister Eyskens onlangs verklaarde, hiervoor
geen geld meer ter beschikking Is?
En kamerlid Caudron besloot zijn interpellatie met de vraag géén antwoord
te krijgen in de aard van de gangbare
boutade dat., er vroeger gekj en geen
jslan en dat er nu wél een plan Is maar
geen geld!

Een antwoordIn zijn antwoord deekle minister mee
dat de ondertiandelingen met de EGkommissie «In een delikate faze van de
offk:ieuze kontakten zitten en aan de
verschillende partijen de maneuvreerruimte moet gelaten worden om tot
een redelijk kompromis te komen».
Ondanks deze voorzichtige benadering moest de minister van Ekonomische Zaken het volgende besluiten:
'Ik kan dhr Caudron verzekeren dat
de moeilijke ekonomische situatie van
de Aalsterse regio mij tiekend is en mij
als vele andere regio's in het noorden
en tiet zuiden van dit land, als biezonder zorgwekkend voorkomt De bevolking gaat sinds 1974 achteruit, fiet migratiesaldo is negatief ftet aantal pendelaars groeit nog steeds en de werkgelegenheidskoëfficiënt is er het laagst
van het Vlaamse land.
Ik mag hier niet vooruit hpen op wat
de regering uiteindelijk zk beslissen,
maar tiet is duidelijk dat de EG-kommissie moet beseffen dat indien zij met
de Belgische regering — na 8 jaar officieuze besprekingen — tot een officieel kompromis wil komen, de ekonomische realiteiten van de krisis die ook
in tiet noorden van dit land verschekiene regio's zwaar treft za/ moeten erkennen.'

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn - Aalst
De raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij
het verplegend en verzorgend
personeel een betrekking opengesteld van vroedvrouw.
De kandidaturen moeten bij ter
post aangetekende brief worden
gestuurd a n de voorzitter van het
OCMW, de h. Martin Van der
Speeten, Gasthuisstraat 40, 9300
Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op donderdag
17 juli 1980 ter bestemming te
zijn.
Overeenkomstig de bepalingen
van titel V van de wet tot ekonomische
heroriëntering
van
04.08.1978, genaamd antikrisiswet, is de opengestelde betrekking toegankelijk voor mannen
en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien.
Bijkomende inlichtingen zijn op
dat adres te verkrijgen op de personeelsdienst (teL 053-2123.93 binnenpost 104).
(Adv. lez)
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DE GROTE BELCISCHE KLEDINGSZAAK
EN SIMDS 50 JAAR ALS EERSTE RANGSZAAK
UW VERTROUWEN OVERWAARD... OOK TIJDENS DE

10 JULI 1980
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FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 11 TOT 17 JULI

TERVUREN
Zondag 1500
KT
THE MUPPETS MOVIE
Vn)dag, zaterdag 2 0 ^
zondag 1800
K.NT
THE AMITYVILLE HORROR
film van Stewart Rosenberg
met James Brolin, Rod Steiger,
Murray Hamilton
Zorxlag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag 20 30 K.T.
STARTING OVER
fibn van Alan J Pakula
met Burt Reynolds,
Jill Claytxjrgh,
Candice Bergen

TIENEN
Zondag 1500
K.T.
THE MUPPETS MOVIE
AHe dagen 2000
THE DAY THE WORLD ENDED
van Irwtn AHen
met Paul Newman,
Jacqueline Bisset
Alle dagen 22.00 Tweede week
zondag 1730 en 7Z00
TEN
film van Blake Edwards
met Bo Derek

LEUVEN 1
K.T
Alle dagen 1400
THE CHAMP
met Ricky Scfiroder, Jon Veight
Faye Duriaway
1615
K.NT
FOR A FISTFULL OF DOLLARS
film van Sergio Leone
met Chnt Eastwood
1800
K.T
THE CHAMP
20.15
K.T
Vierde week
THE MISSING LINK
film van Picha
2200
K.T
I vv w u c
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STARTING OVER
film van Alen J Pakula
met Burt Reyolds, Jill Clayfourgfi
2400
K>JT
FOR A FISTFULL OF DOLLARS

LEUVEN 2
Alle dagen
K.T
1400
Derde week
THE PRISONER OF ZENDA
met Peter Sellers
1600

K.NT
Derde week
WHEN A STRANGER CALLS
met Carol Kane

1800

K.NT
MAD MAX
film van George Miller

1945

KNT
Derde week
PAPILLON
met Steve McQueen,
Dustin Hoffman

2215
KNT
WHEN A STRANGER CALLS
met Carol Kane
2400

KN.T

MAD MAX
film van George Miller

KURSAAL TURNHOUT
ALLE DAGEN 1500
KT
Derde week
DE WITTE VAN SICHEM
film van Robbe de Hert
met Ene Clerckx

Sociaal
dienstbetoon
senator
Walter Peeters
Dendermonde: Vlaams-Nationaal Sekretanaat en Dienstcentrum Oude
Vest 129, Dendermonde ledere zondag van 10 tot 12 u
Hamme. ten huize van senator W Peeters, Nijverheidsstraat 64, Hamme ledere 2de en 4de zaterdag van 9 tot
lOu
Waasmunster: ten huize van mevr
Leona Van Oooren-De Uimper, Dries
26, Sombeke ledere 1 ste zaterdag van
9 tot 10 u
Zele in het lokaal «De Klodde» ledere
1ste zaterdag van lOu 30 tot 12 u
Lebbeke: ten huize van gemeenteraadslid Johan De Mol, Brusselse
Steenweg, Lebbeke ledere 2de zaterdag van l O u 30 tot 12 u
Weiteren: in het k>kaal van het Vlaamse Ziekenfonds, Jagersstraat 2, Wetteren ledere 3de zaterdag van 10 tot
11 u
Kalken-Laame: ten huize van De Rijcke Andre, Pennemansbaan 24B, Kalken Of op het bekendgemaakte adres
ledere 3de zaterdag van 11 u. 30 tot
13u
Schoonaarde: thuis bij Herman Van
Den Abbeele. OCMW-lid, Losweg 11,
tel 052-423549 ledere zaterdag van
11 tot 12 a

samen uit...
samen thuis.
heel europa een gans
jaar door voor chauffeur
en voertuig :950F
te verkrijgen:
in de VTB-VAB icantoreiv bij
de VTB-VAB vertegenwoordigers
>en in de liredietbanicfiliaien.

een#-leilendienst
lljuli-viering
te Gooik

BRABANT

Omdat er geen gemeentelijke initiatieven zijn neemt de VU opnieuw het initiatief om een guklensporenvienng in
te nchten en wrël op vnjdag 11 jut om
20 uur in 't Krekelhof.
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Juli
11 LIEDEKERKE: gezellig 11 juli-feest in herberg «Vlaamse Knng Papttenland« vanaf 20 u
12 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: volksvertegenwoordiger Willy
Kuijpers komt om 15 u kolporteren op de wekelijkse zaterdagmarkt
16 ST.-KATHERINA-LOMBEEK. Vinkenzetting Erepnjzen De Pooter-De Vos lOOOOfr pnjzen
In cafe Centraal bij Segers, Bosstraat

Haacht vierde 11 juli
Zondag 6 juli werd er m het Don Bosco-instituut te Haacht voor de eerste
maal een Guklensporenvienng gevierd
Werkten mee aan het programma de
Koninklijke Harmonie St-Remigius
o IV Jef Desmedt Ze speelden uitvoenngen van Keler Bela, Peter Benort,
Beek en Kumps-Brouwers Vervolgens een optreden van het Haachts
gemengd koor onder begeleiding van
Rik Alen en onder leiding van Staf
Kek;htermans Zij zongen prachtige liederen en bewerkingen van Adnaan
Valenus, Jan Belle, Guido Gezelle, Renaat Veremans en vele anderen
Verleenden ook hun medewerking de
dansgroep «Stoere Jan» uit St-Katelijne-Waver o l v de h Vos
Ten slotte brachten koor en harmonie
samen «VlaarKleren dag en nacht»,
«Gebed voor het •vaderland» en «de
Vlaamse Leeuv*»»
Dit alles werd aan elkaar gepraat door
Franas Verdoodt
Hieribij wensen wij de organizatoren

r^

DAVO
reizen

proficiat voor de geslaagde vienng en
hopen dat we de volgende jaren in
Haacht nog deze Vlaamse hoogdag
mogen vieren (R.BJ

VUJO
Halle-Vilvoorde
houdt arr. kongres
Wegens de geplande nationale stnjddag van de Volksunie op 12 oktober
-zal het eveneens op 12 oktober geplande kongres nu op zaterdag 11 oktober doorgaan
Geïnteresseerden dienen dus als juist
te noteren anr VUJO-kongres HalleVilvoorde «Republiek Vlaanderen staat en nate», zaterdag 11 oktober
van 9 tot 18 u
Het arr kongres gaat door in de Europazaal van het kongresgebouw te
Brussel

haagland reform BELL
STAATSBAAN 241 KEUKENS
ENGELANDSTR
39
DIEST

BEKKEVOORT

de retsdienst voor
het DavKJsfonds

natuurvoeding

Vujo wandel zoektocht

hubo
pvt>a SAS
öoe-hal-zalf
produktan
voor alk karwei

• i ^
9Z/0

doorlopend van
1-6 t e m . 28-9-80

Jaar^ .
^ .. .
"-Die^r inschrijvingen
cafe-restaurant
"zoete Invdl
Grote IVIarkt 6, Diest
per deelnemer 50,- Ir

JIEST-HOeSELT
ST -TRUIOEN

Alle dagen 2000
KNT
ONE FLEW OVER,
THE CUCKOO'S NEST
film van Mikie Forman
met Jack Nicholson

SCHOENEN

Alle dagen 1800 en 2230 KT
KRAMER VS. KRAMER
met Dusbn Hoffman,
Meryl Streep, Justin Henn

HERMANS
SCHOTELSTRAAT 4
DIEST

WIJ l O

EUROPECH

130.000,- Fr. prijzen

myriams'
popshops

Jan THIELS
Ijzerwaren

DIEST VEERLE-BALEN KESSEL-LO
SCHERPENHEUVEl

^

mode myriam

DIEST

Op dit volksfeest kunt u het volgende
meemaken
— gastspreker. Staf De Doncker, gedefxjteerde van de provmae Brabant
— animatie — vendeliersgroep StMartmusgiMe, St-Martens4.ennac;
— orkest Las Vegaa

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de R o m e i n e n reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
< Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
o u d e inschriften als «fons
sanitatis, effectu m i r a b i lis»
(gezondheidsbron,
wonderbaar in ha^r helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Rom e m e n heel e r g d a n k baar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de R o m e i nen zou s t e m m e n .
Een acl^ttal jaar gefeden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd m e t nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen.
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling e a
smaak
een
waarachtig
wonderwater
N a a r Duitsland geschreven, waar de w o n d e r b r o n nen zich bevinden, k w a m
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeIcr voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, K o r beek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn m a a k t echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bi) Vader Abts, en
liet d e inhoud van dat flesje grondig analyseren. En

waarachtig, er bleek calciu m en magnesium en natrium en al die dingen die
o p het edket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd T ö n i s steiner-drinker is, bevestigde d a t :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding v a n :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na d a r m o n t s t e k i n g .
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, c h r o n i sche spastische b r o n c h i tis, allergische huidaf'fectie).
4. ziel^teverschijnselen bij
de stofwisseling. U r i n e zuur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
W i e m e e r wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
k o n t a k t m e t Abts, Tiensesteenweg 128, K o r b e e k - L o .
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater
gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

10 JULI 1980
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Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork.,.
FRITUUR-EETHUIS
INGRID
Olenseweg 41 Weslerio
(Vöorlknpel) tel 014 213696
Vrnag priizeii voor uw
feestfnenu s
S[)eci.Tlitetteti
Alle dogen verse mosselen

Brusselbaan 11 GOOIK
Tel 054/3348 57
Uw tweede thuis'

Spijshuis Béarnaise
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTiJDEN
E. OUYSTERS-MINNAERT
de S m M da Naeyerlaan 86
8370 Blankenbarga Tal. 060-41.30.70
41.36.84

FEESTZAAL
« E D E L W E I S S ..
Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76
Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
^lÜHIff]

Verzot gde keiikon
L'iemokratiscl-.f pi Ijzen
Uitgelezen dienstbetoon

Kossol^tccnweq 38
2?eO Nijli>n Tel 031/818841

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel 0 1 4 / 5 4 4 0 0 7
Maandag

gesloten sfeer

Rustieke

KEMPENLAND
Vlaamse gezelligheid
Café Kempenland
Gemeentestraat 41, Nijlen
Tel 0 3 1 / 8 1 7 3 1 6

Algemene voeding bieren wijnen, likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnea

GEMEENTE
BORGERHOUT
Vorming van een wervingsreserve voor:
D bouwkundig tekenaar
D politieagent
D werkman
(mannelijke en vrouwelijke
kandidaten).
Inlichtingen Sekretariaat ten gemeentehuize (tel 36.99.00).
Aanvragen aangetekend toezenden aan het kollege van burgemeester en schepenen, Moorkensplein I, Borgerhout, vóór 31
augustus 1980.
(Adv. 163)

Voor uw feestgerechten

3568 Hechtel
Tel 0 1 1 / 7 3 6 8 8 4

10 JULI 1960

— Jonge hulpboekhouder (A2),
woonachtig te Gent vnj van legerdienst en 1,5 jaar ervanng,
zoekt vaste tietrekking Gelieve
kontakt op te nemen met het Algemeen VU-sekretariaat L De
Coster, tel. 02-219.49.30.

Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 4107

Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

Fcrst^,i il vooi alle
qpteqen ledcn

Drank en eetluiis

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA «

Mcnensli.i.it 37C WtVELGEfVI
Ti-I 05C/41 29 22

Arduinknni 2 (bi) KVS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12

Bordeaux- en Bourgognewijn
Recfistreeks van invoerder

De vier troeven van de W.iitr.i
/
2
3
4

Vl.i.ims in t li.irl v.m Brussel
Je A.i/i er .tlti/d
fi.irkcrcn
Je krijgt er .iftifd w.it te eten
D l pfi/zen ztfi} soci t il

Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k ook eens kennis met
de gezellige sfeer in
't IS een
specialist
zoek hem op
voor vlees of toespi/s
de Beauvoordse
pastei
't is de meest
verteerbare
de meest
klassieke,
de beste

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulachesoep,
/agerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen
bchapenstraat 43 2200 Borgerhoul Tel 031/360045

J. BOONEN-KWANTEN
Kamperbaan 24

« D e n Botanlek> verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaamsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel Bar, restaurant en
tuin Buitengewoon kader, meesterkeuken, matige rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel (St-Mariakerk). Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond. Jaarlijkse vakantie van
14 juli tot 3 augustus. Tel. 218.4838.

D.M. IMPORT

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21.16.06

Restaurant

BRAKELHOF

Lokaal Volksunie

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Duitse
ten

DE P U S
GEBROEDERS

Doipsploin Hcusdeii Limburg

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Kattestraat 20, AALST

Specialiteit ddg vers fruit en
groenten
Dubbele Vdlois zegels aan alle
leden

Waar Vlamingen THUIS zijn.

Scliildcisii.n.il 33
2000 Anlwnpon
Til 031 3745 72

Eiie Van Laere Marcella Maessens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Poldorstr.i.il 12
8458 OostdiMiikerke

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-513.25.64

Cnfe VLI lok.nnl

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

UW KOfFIEHUIS

VOEDING ..DE POLDER»

Lokaal «T S C H U U R K E .

DE OUDE KRING

A.miKMin I v,in ,iltc fprst(*n
Ook viiluinnq \j^n t.llclgrnof

COR'niALS

C.lft rcsluiraiil spccUimi kir.is
Wocnvd.Ki en domlcrcf.it) grsloK n
M,i,)n(i,j(j (.linsd.Kj vrijdati v in,if 1b u
Z.itf rd,ni ( fi 7un(l,nj v,in,)f s niid
d,K)<,
Tel 053-6687 40

Drankhuis met sfeer

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Wiifried BLANCQUAERT

ArngoDSlr.iiit 6 Lier
Tel 031 80 1568

Bellestrnat 49
1970 HEKFLGEM

KREKELHOF

Roomijs

HOF VAN ARAGON

LINDENHOVE

Steeds welkom tn

Industriële
br^od en banketbakkerij

Feestzalen

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrf^lei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053-21 35 33
Tel 031 36 56 54

Herberg 't STAMPKOT
St-Mana-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp • Kaas,
Tel 055 4994 76

Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandi»

OCMW-Berchem
Bij het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van
Berchem-Antwerpen zijn, met
een wervingsreserve van 1 jaar,
betrekkingen vakant van gegradueerde of gebrevetteerde verpleger of verpleegster, van ziekenhuisassistent of ziekenhuisassistente, van verpleegassistent
of verpleegassistente en van ziekenoppasser of zlekenoppasster.
Algemene voorwaarden
Leeftijd: minimum 18 jaar, maximum 45 jaar op datum van indiensttreding
De sollicitaties, vergezeld van
een uittreksel uit het register der
geboorteakten, een bewijs van
Belgische nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van diplomer
brevet of getuigschrift, een militiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten en een bewijs

Café-Restaurant

SEtiUTTERStiQF
D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel 0 1 5 - 7 1 15.49

^tt ^almglmiö
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-42 3Z46
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

De familiezaak mat tradltia.

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

Café «'t Leeuwke»

Mevrouw

Kruittorenwal 2
3690 BREE
011-463451

Pauwelyn- Duquesne

Tel.

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E
tel 058/2994 91

Waar een Vlaming thuis is!

^ ^ ^ ^ i ^ n vrijdag behalve in seizoen

M a a n d a g gesloten

van voorkeurrechten zo men
deze Inroept, moeten toekomen
uiterlijk op 31 {uil 1980 om 11 uur
op het sekretariaat van het
OCMW, Uitbreidingstraat 322,
2600 Berchem
Vereiste diploma's, brevetten
of getuigschriften
VERPLEGER of
VERPLEEGSTER!
— brevet van ziekenhuisverpleger of ziekenhuisverpleegster
— diploma van gegradueerde
verpleger of gegrtidueerde
verpleegster
ZIEKENHUISASSISTENT of

J.GERLO

ZlEKENHUISASSISTENTEi
— brevet van ziekenhuisassistent of ziekenhuisassistente
VERPLEEGASSISTENT of
VERPLEEGASSISTENTEi
— brevet van verpleegassistent
of verpleegassistente
ZIEKENOPPASSER of
ZIEKENOPPASSTERi
— getuigschrift van ziekenopptisser of Zlekenoppasster
— getuigschrift van ziekenverzorger of ziekenverzorgster.
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden. Telefoon- 031-30.9870 - toestel 117
(Adv. 165)

zonwering - rolluiken
vouwdeuren-plastiek

WIJ t l
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Kachtem-lzegem

In memoriam August Vandenbruaene
Op 21 juni ov«ii*ed te Kachtom op
S5-jarig« leaftijd de heer August Vandenbruaene, stadsontvangar van Izegem. Nauwelijks twee maanden tevoren had hij zijn werk op het stadhuis
moeten stopzetten. Iedereen had gehoopt dat zijn hart het hem spoedig
zou mogelijk maken zijn taak te hervatten.
August Vandenbruaene was 26
Jaar gemeentesekretaris geweest
van Kachtem. De bevolking heeft
hem toen leren waarderen en onder
zijn kollega's in de streek genoot hij
een stevige faam van deskundigheid
en ervaring.
Toen bij de samenvoeging van
Kachtem met Izegem een nieuwe
atadsontvanger benoemd moest
worden, was hij de aangewezen persoon. Iedereen vond dit zo vanzelf-

zag, mensenkennis en wijs oordeel
stelde hij ook In dienst van het Kachtemse verenigingsleven: in het Davidsfonds, in de fanfare «Vrede en
Eendracht», in het verbroederingskomitee met Hijders, in het Kachtems
gemengd koorZijn Vlaams-nationaie overtuiging
was geen zaak van woorden. Hij was
wie hij was, en hij bewees ddt elke
dag in de kleine dingen van het dagelijkse ieven. Hij was eigenlijk de ideale ambtenaar zoals men ze alien zou
wensen in het toekomstige Vlaanderen waarvan hij (en velen niet hem)
ooit de «vrijheid» hoopten te zien.
Aan zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, die in hem een onvergetelijke echtgenoot vader en grootvader verloren, en aan zijn vele vrienden bieden wij onze oprechte deelneming, (ev)

sprekend dat de hele gemeenteraad
unaniem zijn stem uitbracht achter
zijn naam.
In het zo veel grotere Izegem heeft
hij een ontzaglijke taak gekregen. Alleen ingewijden weten hoe zwaar die
opdracht was. En nog minder mensen
weten hoe schitterend hij zijn taak
volbracht heeft
Het gebeurt zeiden dat de woorden uitgesproken bij een begrafenisplechtigheid zo precies en raak zijn.
Kompetentie, onkreukbaarheid en
dienstvaardigheid. Het waren drie begrippen die inderdaad volmaakt pasten bij August Vandenbruaene. Het
waren die begrippen die voor hem als
het ware een onuitgesproken devies
waren.
August Vandenbruaene was meer
dan ambtenaar. Zijn vrije tijd, zijn ge-

Vanavond 11
juli-optocht
te Kortrijk
Elk jaar heeft in Kortrijk de 11 juli-optocht plaats naar het Groeningemonument Er werd vastgesteld dat de 11
juli-herdenking van het stedelijk komitee in Kortrijk steeds meer en meer elk
specifiek 11 juli karakter verloor. Dit
jaar Ket dat stedelijk komitee het laatste strijdelement weg, namelijk de optocht naar het Groeningemonument
Die optocht was nochtans een traditie,
sinds jaren ingevoerd door het DavkJsfonds.
Het 11 juli-komitee van de Vlaamse
verenigingen besliste de traditie voort
te zetten en de optocht opnieuw zelf te
organizeren. Ook de Volksunie roept
allen op om op 10 juli vanaf 19 u. 15 op
het St-Michielsplein te getuigen voor
Vlaanderen.
19 u. 30 optocht en bk>emenhukie en
om 19u. 45 toespraak «150 jaar
Vlaamse Beweging». Vrijdag 11 juli
houdt VU-kortrijk een Guklensporerv
herdenking in k>kaal 1302. Vanaf 19 u.
samenzijn en om 20 u. een toespraak
door Luk Vansteenkiste.

O 19 j. gehuwde d»ne met dipk>ma van hoger middelbaar handelsonderwijs en goede referenties Co.m. interim in mijn diensO
zoekt een vaste betrekking als
bediende in Brussel of op de as
Brussel-Asse.
Zk:h wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers (tel.
569.16.04).

— 42-jarige man met ervaring
als beenhouwer en kok, ook in
bezit van rijbewijs voor vrachtwagen, zoekt een betrekking te
Brussel of op de as Brussei-Aalst
als chauffeur, beenhouwer of
kok. Zch wenden tot volksvertegenwoordiger de h. J. Valkeniers,
tel. 02-569.16.04.
(N 191)

— 18-jarig meisje met dipk>ma
Wet B en maturiteitseksamen
t>k>k>gie zoekt een passende laetrekking in Brussel of op de as
Brussel-Aalst

VU krijgt OCMW-lid bij te Oostende
Toen in 1977 de Oostendse raadsleden het OCMW moesten samenstellen ontstond er een akkoord met de
P W , waardoor wij ais oppositiepartijen de meerderheid konden verzwakken. Overeengekomen werd dat tijdens de eerste periode een PW'er
zou zetelen, en dat een VU'er het mandaat zou uitdoen. Thans is het zo ver.
De P W heeft woord gehouden en sedert 27 juni jl. werd Geo Vant>laere Iki
van het Oostendse OCMW.
Wij wensen hem van harte p>rofk:iat en
zijn ervan overtuigd dat hij zijn job, zoals Annie Vanhoutte en Jef Tomme-

Luc De Rammelare naar provincieraad
(Dp dinsdag 17 juni LI. heeft Luc De
Rammelaere uit Tielt de eed afgelegd
als pFOvincieraadsfid. Dit in opvolgirig
van Maurice Dujardin uit Wakken die
ontslag nam.
Het is de eerste maal dat de VU in het
distrikt Tielt door een Tieltenaar in de
provincieraad is vertegenwoordigd.
Voorgangers waren (aéert Deman
(RttenO, arcK Vronrian uit Wingene, dr.
Debucquoi (Wielsbeke) en H. Dujardin.
De neofiet heeft zteh voorgenomen
btezondere aandacht te hebben voor
zijn streek die hem verkozen heeft In
dé provincieraad maakt hij deel uit van
de tweede kommissie Ekonomie en
Leefmilieu.
Wij wensen hem veel ijver en vertieeldingskracht om zijn taak naar t>ehoren
te vervullen. Zijn voorganger danken

— 22-jarige ergoterapeute (afgestudeerd in Brugge) zoekt een
passende betrekking, bij voorkeur in Brabant of O^-Vlaanderen.

wij van harte voor de bewezen diensten.
Luc De Rammelaere werd op 5 mei
1947 te Tielt geboren. Aan de Rijl«suniversiteit te (^ent leefde hij de woelige
«Leuven Vlaams»-jaren diep mee. Hij
werd er leentiaat in de bestuurs- en
staatswetenschappen en is aan dezelfde univ. werkzaam. In 1970 werd hij
voor het eerst als gemeenteraadslid
verkozen en was er het jongste
(23 jaar) raadsKd. Bij zijn herverkiezing
in 1976 vrard hij er VU-fr^rtielekier.

lein, gewetensvol zal ter harte nemen.
Trouwens zowel tijdens de verkiezingen van oktober 1970 als van oktober
1976 stond hij op onze lijst en wel op
plaats nr. 13.
In 1982 zijn er slechts 39 raadsleden te
verkiezen l.p.v. de thans uit 41 man bestaande gemeenteraad. Met Georges
Vanblaere moeten we het aankunnen
een zetel méér In de wacht te slepen»,
en ons derde OCMW-IKI te hebben
zonder een akkoord met wie ook!
Daarom aan fiet werk!

Guldensporen
te Blankenberge
Op vrijdagavond om 21 u. gaat op het
Manitobaplein de viering door van ons
Vlaams-Nationaal feest Deze manifestatie wordt Ingericht In samenwerking
met het Davidsfonds, het Vermeylenfonds, de VTB, het Willemsfonds en
met medewerking van het schepenkollege en de stad Blankenberge. Zullen
optreden: het Veremanskoor uit Brugge, Kris Yserfoyt de Vaganten en
Remy Van Duin. De feestrede zat worden gehouden door prof. Guklo Provoost De toegang is kostekx>8. In geval van slecht weder zal deze manifestatie doorgaan in de Ambassadeurszaal van het Stedelijk Casino.

flflnB€UOL€n

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

Verzekeringen - Hypoteken

Jaak VAN DUCK

ALGEMEEN BOUWBEDRUF

Verzekeringsraadgever
Grote Baan 435

Van d. Branden pvba
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-473a09
Gratis voorstudie en prijsofferte

3538 HOUTHALENHELCHTEREN
Tel. 011-53.4252
— Kinderverzorgster uit Mechelen, zoekt zeer dringend een betrekking in het Mechelse. belangstellenden kunnen zk:h wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Llersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver,
of telefonisch op het nummer
015-21.79.00 - referentienummer:
2054.

Iedereen kiest

J A N TRUYEN
Waarom u dan niet?
Stationsstraat 58

WIJ 12

JUU
10 OOSTENDE: Slag de GukJen Sporen-feesten. Om 20 u. in het
kursaal. BRT-opname, reallzatie m/n.v. 11 juli-komitee en vele
zangkoren uit de stad. BRT-koren, -solisten, -deklamatoren, enz.
11 OOSTENDE: Gulensporenkoncert om 20 u. 30 op het Wapenpleln door Kon. Stadsharmonie, samenzang en spreekbeurt door
de h. Mare Boey, nat ondervoorzitter W B . Om 19 u.: eucharistieviering in de Paterskerk, Kristinastraat 11 tot 12 a: beiaardkonceft van Vlaamse liederen en werken van Vlaamse komponisten.
Van 14 tot 20 u.: Vlaamse stemnrwigsmuziek uitgezonden op het
Wapenplein.
•^^ OE HAAN: VU-GuMensporenbal om 20u.30 in zaal Grote
Schuur, Groenstraat 31. Disco: Moonlight Inkom: 100fr.
13. WE RVI K: 11-juliviering om 15 uur in 't Kapittel. Willem Demeyer,
volkszang. Voordracht als strijdredenaar Guido Van der Meersch.
In aanwezigheid van de natk>nale voorzitter Vik Anciaux. Inkom:
60 fr.

ANTWERPEN
JULI
10 ZWIJNDRECHT-BURCHT: 11 juli-viering om 20 u. in zaal Giktenhuis, met medewerking van het Davidsfonds. Toespraak door
Nelly Maes. Volksdansen door de Zwijndrechtse groep «Mieke
Stout», en een Davktefonds-diamontage over «Een volk zoekt
11 ZWUNDRECHT-BURCHT: om 9 u. Guklensporenmis in de H.
Kruiskerk. Om 14 u. vertrek aan het Vlaams Huls voor een fietstocht naar het graf van J.B. Tassyns in Haasdonk. Om 19 u. voetbalmatch Were Dl—KSA op het gemeenteplein te Zwijndrecht

VU-Koningshooikt
op 11 juli-fietsrally

^

2440 GEEL

Alle dag- en weekbladen.

Vlamat

Wegens het jaarlijks verlof zal de
Merksemse afgevaardigde van de
Hier de laatste details voor onze vijfde Vlaamse mutualiteit geen wekelijkse
GukJensporenfietsrally.
zitdag houden op 16 en 23 juli. Voor
Vertrek en Inschrijvingen: zondag dringende gevallen kan men zKh
13 juli k>kaal «Jong Jut» van 13 tot 14 u. steeds wenï&n tot het Centraal SekreLaatste aankomst: 18u.
tariaat van VLAMAT, Bisschopstraat
Inschrijvingsrecht: 50fr. per deelne- 41,2000 Antwerpen, telefonisch te bemer. Iedereen heeft dan ook een prijs. reiken op het nummer 3430.02.
Uitslag: om 20 u. In k>kaal «Jong Jut».
BerKXJigdheden: pea meter, eventueel
Prisma woordenboek.
Ander belangrijk nieuws aangaande
onze jaarlijkse uitstap. Deze meel gaan
we naar La Roche via Leuven, Hannuit
Hout
Hoei, Modave, Durtxjy en terug via
hkxiffalize, Baraque Fraiture, Luik en
Leuven
Prijs: 300 fr. per persoon voor leden;
400 fr. per persoon voor vrienden en
Bouwspecialiteiten
kennissen.
Belangrijk: mkidagmaal inbegrepenI
MARLIERl
1700ASSE
Thuisbestelling
Tel. 432.B6.37
Wanneer: zaterdag 30 augustus om
Toonzalen
n;i/452.76.67
7 u. stipt (parking Van HooD.
Inschrijven: Zo vlug nrx>getijk bij een
van onze bestuursleden, doch liefst bij
Jos (aoris, Mecheflsaan 19. Tel.
Bekendmaklpg
82.13.16.

Firma
VAN DOOREN

€ternit

Ekeren plaatst
glasbanken
Eerstdaags zal In Ekeren overgegaan
worden tot het plaatsen van glaj>anken op verschillende plaatsen in de gemeente. Deze containers zijn voorzien
van ronde openingen voor flessen en
gleuven voor vensterglas. Bij het deponeren van flessen dient men er wel
voor te zorgen dat alle metaal, kxxi,
enz (slultdop-) verwijderd is. Vooriopig staat op volgende plaatsen een
container ter beschikking: Kkx)sterstraat (parking tegenover slagerij
Scheltekens):
LeopoWslel
(hoek
Schriek); Prinsenhoeveweg (parkirtg
aan KrukJenlaan).
In de toekomst zullen er nog enkele
containers t>ijgeplaatst worden nl.: op
de parking van de kerk ZilverenfK>ek;
op de vertwogde berm van de Hoogboomsteenweg ter hoogte van het nr.
137 (schoolgebouw); naast het Chevron-statkm op de Leugenberg.
Het gemeentebestuur hoopt dat de
bevoking spontaan zal meewerken
aan dit initiatief.

11 Juli te Merksem

U zoekt een goede drukker?

Tel. 014-58.85.81.

WEST-VLAANDEREN

Op vrijdag 11 juli zal het k>kaal van het
Merksems Vlaams-nationaal Centrum
«VLANAC» toegankelijk zijn vanaf
20 u. Er zal worden gezorgd voor een
aangename sfeer en voor een natje,
een droogje en een knabbeltje. Alle belangstelleryden zijn van harte welkom
op het adres, Bredabaan 360,1 ste verdieping, om samen met ons en vele
vrienden gezellig onder elkaar de Slag
der Gukden Sporen te gedenken.

GEMEENTE
ZWUNDRECHT
Een betrekking van OPSTELLER
— TECHNISCH BEDIENDE (man
of vrouw) is te begeven.
De voornaamste aanwervingsvoorwaarden:
— Belg zijn.
— Voldaan hebben a a n de militiewetten (voor mannelijke kandidaten).
— Van onberispelijk gedrag zijn
en de burgerlijke en politieke
rechten genieten.
— Op 31 augustus 1980 minimum 17 Jaar en op de datum der
indiensttreding maximum 45
]£iar oud zijn (maximvunleeftijd
eventueel verhoogd met 5 jaar
ingevolge toep£i$sing prioriteitswetgeving).
— Lichamelijk geschikt zijn.
— Diploma hoger middelbaar
onderwijs of gelijkwaardig bezitten.
— Slagen in bekwaetmheidsproef.
De eigenhandig geschreven aanvragen dienen, vergezeld van de
bewijsstukken, aangetekend gericht te worden a a n de heer burgemeester der gemeente Zwijndrecht 2730 en dit vöör 1 september 1980.
Nadere Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat (tel 031-52.79.78).
(Adv. 104)
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel 053-21.22.48

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

KEUKENS • SANITAIR
V^iyyARMING
VAN

ÖIR

CRU/S

Assesteenweg 65. TERNAT
Tel. 58214.41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

haeümndel

BLOEMEN

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

.ERIKA>

Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel 031-880160

Stijlmeubelen -f kleinmeubelen.

Schoolgerief - Tekengerief •
Boekengerief - Tijdschriften •
Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74, A A R S C H O T
Tel 016-5693.34

Korting van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen.

MATRASSEN

PLATTEAU

Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen.
Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

Kollegestraat 33, 2400 M O L

Golerij - d e Gapnert».
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel 053-70 32 19

014-31.13.76

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

KLEDING

K e r k w e g 8, 1760 Roosdaal-Stri)tem
Tel. 054-33.37 56

MEUBELEN

Dames-, heren- en kinderkleding.

10 %vr.V.U. leden
K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Specialist primitief stijlmeubelen en modern

VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER K L E U N

Radio-TV-HIfl-VIdeo
Eigen hersteldienst
Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734 06.43

Tel. 011/53.50.40

Na 18 u 425 46 42

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Kremalies

LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offertemappen.

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

föALERIJe;!

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-49 35 07

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons
schilderijen
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Zaakvoerder Staf Kiesekoms

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel.
031-88.25.31.
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TAVERNIER

Keizerstraat 2
TERNAT
T e l : 02-582.22.22

pvba

Zonneluiken en aluminiumramen.
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-214207

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-2681402

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

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

V o o r ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -|verkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 8 0 2 3 o f 4 5 2 5 8 25

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGV A N DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jeans en andere)
^"^

BLOESONS

PAR

'ANORAKS

Tol 053 66 73 33
Ste<,'nweg n<t;ir Ninovf; 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaal
- huishoudtoestellen - draad en kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel.
TeL 031-88.25.31.

OPTIEK:

Silhouette
Marwitz
Roden stock

Kerkstraat 44
Tel 3565 75

Antwerpen

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl. smeedijzeren poorten (handGROENINCKX GEORGES
Letterkundestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

Vraag gratis kalalogus met foto's.
Littoral

Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058 5126 29 (woensdag gesloten)

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Aalsterse

Glazenwasserlj

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy
TeL bureau 053-21.72.12

Zaadhandel

PVBA DE

TeL 091-82 51.42.

d

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraal 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4125 89

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M.

UYTDEWILGEN

TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Oeurne
Tel 031/2166.99
Julius De Geyterstraat 204. Antwerpen Tel 031/29 07.87

MOOR-LATEUR

PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Rollebeekstraat
45,
1000 Brussel
Tel.: 511.61.33
Privé: 569.03.18

KAS

FRANSSENS

Voor Uw verlof aan zee.
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur.

West

VERVOER-VERHUIZINGEN

ETN. BERT

Gelegenhetdsgr.ifiek: Huwelijk • Geboorte - Zelfklevende pLikbaiid en
etiketten. Houten drukletters - Reklanie-knlenders

OOSTDUINKERKE

Steenhouwersvest 52, Antwerpen
Tel 031-313583

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel. 02-58213.12

Tel oii-sa.iatg

Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 2 1 0 8 9 6

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
- D E N DUVEL-BANKELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers # Keukens # Centrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
ooenhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

MOENS

Markt 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

Relnigingswerken

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-537039

- handtassen
regenschermen

Reeds 20 jaar ervaring
2500 tevreden klanten

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem

LENDERS

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
lel. 053/21.71J8

Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21 12.07

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811 19

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

toonzalen.

Onderhoud en restauratie
gebouwen

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

PEETERMANS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71 12.40

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Tel 031-881316

NV

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52

BINNENHUICINRICHTING
STROOCA

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

BEDRUFSKLEDIJ ST-PIETER

02-428.69.84

alle moderne meubelen.

DRUKKERIJ WAEGEMAN

D R O O G K U I S - W/ASSERIJ

STUDIO
DANN

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

I KEUKENS I
DURASONKEUKENS

FIRMA S O N C K GEBR.
Anderenbroek 24.
9480 Denderhoutem
Tel 053-219325

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel. 053-66.74.08.
lustrerie

mare
de vriesè
bar. r u z e t t e l a a n 5 6 c b r u g g e
0 5 0 / 3 5 74 0 4
baan brugge-kortrijk

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-21.36.36

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE
V/urmstraat 7
SLEIDINGE
tel 091/57.31.46

PVBA

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open

haartden

lel. 053-62.37.65
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behoorlijke sociale kliniek heeft
aangenomen.

BRUSSEL — In elke grote stad
weerklinken dagelijks herhaaldelijk en op sommige dagen tergend-dikwijls de sirenes van de
hulpdiensten 900. Maar, In niet
mindere mate wordt er elke dag
een op straat onhoorbaar alarm
gegeven. En melden zich in een
stad als Brussel jaarlijks duizenden (zeg maar een paar tienduizend) mensen die niet meteen
een been gebroken hebben of
andere dringende medische hulp
nodig hebben, maar die op sociaal gebied een pijnlijke kreet slaken. Om mensen in kritieke situaties op te vangen werden her en
der in ons land de bekende teleonthaalcentra opgericht In Brussel werkt bijna twintig jaar zo'n
dienst die evenwel een geëigende werking heeft ontwikkeld, en
die vandaag is uitgegroeid tot
een «Sociaal Centrum Teledienst», die de allures van een

Sinds eind 7 8 werd in de schoot
van de Brusselse Welzijnsraad
bedisseld, en uiteindelijk kon
ook bij de gratie van toenmalig
staatssekretaris Vic Anciaux van
start gegaan worden, met een autonoom Vlaams sociaal centrum
dat zo te zien stevig aan het uitgroeien is tot een volwaardige
sociale 900-dienst voor hulpbehoevende
Nederlandssprekenden in Brussel. Overigens geschiedt een en ander met behoorlijke professionele aanpak,
en in samenwerking met een
Franstalige zusterorganizatie.
Bijna de halve Kogelstraat (een
zijstraat van de Kartuizersstraat
nabij de Beurs in het hartje van
Brussel) is onderhand ingepalmd
door diverse afdelingen van de
Brusselse teledienst

Üan Vandenbosch:

Vlaamse sociale
900 in Brussel
Stafmedewerker en jurist Jan Vandenbosch: «Het eerste initiatief in Brussel
kwam van pater Karel Gielen die in '61
een sociale dienst voor vreemdelingen oprichtte. Dat zat toen nog allemaal overwegend in de karitatieve
geest, maar er werd van meet af aan
met de weinige vrijwilligers die aanvankelijk voorhanden waren praktische hulp geboden. Een en ander
maakte dat de uitbouw van dit initiatief wel wat hinder ondervond, omdat
het in menige kring bekeken werd als
een hulp aan wat gemeenweg «het uitschot» werd genoemd.
Maar, het werk van Karel Gielen heeft
een hoge vlucht genomen. Vandaag
werkt hier een teledienst, met ongeveer twintig voltijdse professionele
krachten, en een klein onmisbaar legertje Vrijwilligers.»
— De Brusselse teledienst heeft blijkens zijn jongste jaarverslag meer pretenties dan de tele-onthaaktiensten in
Vlaanderen?
Jan Vandenbosch: «We hebben insgelijks een telefoon-noodnummer, waar
hulpzoekenden allereerst een luisterbereide man of vrouw aan de lijn krijgen, maar uiteindelijk vragen we aan
diegenen die echt praktische hulp
wensen om uit de anonimiteit te treden en ons desgewenst te komen opzoeken. Diegenen die met ons telefonisch kontakt hebben vinden vandaag
een resem behoorlijk werkende diensten te hunner beschikking, waar minvermogenden gratis terecht kunnen.

Diegene die sociale nood heeft maar
toch een cent kan neertellen, vragen
we soms wel een passende vergoeding of eventueel een kleine gift
Kijk, de teledienst werkt nu met achter de hand: een sociale dienst voor
Nederlands- en Franssprekenden en
een aparte dienst voor vreemdelingen, een dienst voor tewerkstelling
van mannen en één voor vrouwen, een
huisvestingsdienst, een dienst kinderplaatsing, een
opvangcentrum
voor mindervaliden, een juridische
dienst de dienst «Levenslijn» voor
aanstaande moeders met moeilijkheden, het pension Albatros voor mannen, en het tehuis «Open Deur» voor
vrouwen, de dienst SOS-eenzaam en,
ook nog een vrijwilligersdraaischijfMomenteel dokteren we aan een
nieuw initiatief «mensen helpen mensen». En, er is sinds kort ook het café
«Babbelkot», overigens tweetalig, dat
in de buurt hier (Pletinckxstraat nummer 30) geopend werd voor mensen
die in het kader van onze werking, of
zomaar, een gezellige kroeg willen opzoeken, die het isolement daar willen
doorbreken, maar dan wel zeer bewust gekozen in een alkoholvrije
drank — en vooral ontmoetingsgelegenheid.»
— De draaischijf van de Brusselse teledienst blijft uiteraard nog immer de telefonisten-dienst?
Jan Vandenbosch: «We weten dat niet
iedereen die al dan niet in een krisissituatie een behoorlijke hulp zoekt

TELEDIENST
De Vlaamse Teledienst Brussel leeft voor
77 Lh. van steun vanwege mecenaat of
kleine bijdragen van partikulieren.
Wie (financieel of als vriiwllliger) wil helpen kan informatie Inwinnen in de Kogelstraat 34, te 1000 Brussel.
Oe bankrekening van het 'Sociaal Centrum Teledienst is 001-0794315-58. (Voor
giften van meer dan 1.000 frank met belastingaftrek kan gestort worden op rekening
000-0150371-21 van de Brusselse Welzijnsraad, 1040 Brussel, met vermelding
«voor Teledienst».

thuis een telefoon heeft, maar zeker in
de stad is er niet zover af toch een telefoonhokje. We menen dus dat elke
Vlaming (of ruimer: elke Nederlandssprekende) in Brussel ons op een
voor hem of voor haar spoedige en
meestal aanvankelijk anoniem-gewenste wijze kan bereiken.
Dat de nood groot is en de mensen in
nood ons weten te bereiken blijkt wel
duidelijk uit het feit dat onze telefooncentrale die over tien lijnen beschikt
geen moment rust kent We noteren
doordeweeks ongeveer 160 oproepen
per dag.
De telefonisten van de teledienst
staan voor een moeilijke taak. In veel
gevallen zulten zij de oproeper niet
onmiddellijk kunnen doorverbinden
met een van onze diensten. Veel mensen drukken zich in het begin van het
gesprek nogal onduidelijk uit, zenuwachtig uiteraard, en er is wat tijd en
doorzicht nodig om te ontdekken met
welk konkreet probleem de oproeper
verveeld zit Van de telefonisten
wordt dan ook veel geduld, kalmte en
gezond oordeel gevergd. Het is dan
ook niet te verwonderen dat onze medewerkers zelf gevraagd hebben voor
een korte maar behoorlijke opleiding
om hun delikate taak naar behoren te
kunnen uitvoeren.»

Professioneel
Het is allicht uw bedoeling om ten dienste te staan van de Brusselse Vlamingen, maar taalmoeilijkheden zullen zich
toch ook veelvuldig stellen; zo bijvoorbeeld wat de dienstverlening
aan
vreemdelingen
betreft.
Jan Vandenbosch: «Enerzijds hebben
we onze teledienst behoorlijk autonoom Nederlandstalig uitgebouwd,
maar tegelijkertijd is het toch ook zo
— en anders werken zou in Brussel
onzinnig zijn — dat we voor wat betreft bijvoorbeeld de dienst vreemdelingen samenwerken met de Franstalige teledienst
Maar, we hebben alle waarborgen
geëist en ook verkregen voor de behoorlijke opvang van Vlamingen in
alle diensten. Zo bijvoorbeeld is het
«Babbelkot» een trefcentrum waar
een Vlaming op elk moment in zijn
taal moet terechtkunnen.
Vandaag zijn we zo ver geëvolueerd
dat Tele-dienst Brussel tegelijkertijd
in samenwerking met de Franstaligen
én professioneel degelijk én als autonome hulpdienst voor Vlamingen in
Brussel werkzaam is. Bovendien is
het nogal duidelijk dat enkele diensten al evenzeer per taalgroep werken; zo bijvoorbeeld de dienst voor
opvang van eenzamen. Bij dit soort
werk is de taal een uitermate sociaal
element waarmee dient rekening gehouden te worden.»

Jan Vandenbosch: «Onze eerste bekommernis is er aanwezig en bereikbaar te zijn als andere diensten er niet
zijn, of als zij voor de hulpzoeker geen
afdoende hulp bieden. Nu, een permanente 900-dienst is voorlopig onze
droom, want zover zijn we nog niet
We zijn niet 24 uur op 24 bereikbaar.
Maar, via afspraken met Tele-Onthaal
Brabant die in Leuven gevestigd is,
wél dag en nacht bereikbaar is en ook
een Brussels telefoonnummer heeft,
vervullen we uiteindelijk toch behoorlijk onze spoedgevallendienst
Maar, zoals bij opsomming van de
diensten gemeld, willen wij dat 900werk ook ietwat overstijgen, door de
mensen uiteindelijk praktisch en blijvend te helpen.
Dat gaat dan van onze dienst voor
kinderplaatsing (bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die plots in een
ziekenhuis wordt opgenomen), of de
hulp SOS-eenzaam (depressieven,
mensen in een financiële put alkoholistenJ, tot bijvoorbeeld de huisvestingsdienst het pension Albatros, of
het tehuis Open Deur.
De juridische dienst waarmee ik belast ben vangt niet alleen de dringende gevallen op, maar het is mijn opdracht om de mensen eventueel bij
een uitgebreid gesprek uit de doeken
te laten doen waar hun nood precies
z i t en dat brengt ons niet zelden tot
problemen die de juridische beslommeringen vér overstijgen. Die mensen
durven soms de drempel van een advokaten- of notariskantoor niet overschrijden, of zij worden er in feite niet
sociaal-gedegen opgevangen omdat
de betrokken jurist van hun probleem
een enge jurdische zaak maakt
Ik behandel hier ongeveer 300 oproepen per jaar, en daarbij blijkt voor 7 8
dat gemiddeld 18 op de honderd mensen reeds beroep deden op een advokaat vooraleer ze toch nog bij ons
kwamen aankloppen. Dat zegt toch
iets-»
— Is er geen gevaar voor misbruiken
van uw
gratis-dienstverlening?
Jan Vandenbosch: «Zulks kan wel
eens een keer gebeuren, maar we
hebben terzake toch onderhand ook
behoorlijk wat beroepservaring opgedaan om elkeen op de passende wijze
op te vangen.
Het gebeurt wel eens dat een tandarts
bij ons telefonisch aanklopt om raad
te vragen voor burenlast, maar dan
hebben we ook wel ons beleefd afwijzend antwoord klaar.
Maar, het is anderzijds zeker niet zo
dat iemand die vermogend is geen
akute nood aan rechtshulp zou hebben; terzake blijft de dienstverlening
nog onder de maat Wie niet misdeeld
is, en door ons wel noodhulp krijgt
vragen we dan hetzij een vergoeding
voor de dienst hetzij een financiële
gift voor onze werking. Iedereen die in
nood is kan bij ons terecht Wie kan
betalen vragen we een soort solidariteitsvergoeding om onze hulp aan
minvermogenden mogelijk te blijven
maken. Omdat de nood in een stad als
Brussel — ook bij de Vlaamse gemeenschap — niet klein is, en omdat
we ons professioneel sterk voelen —
ook de onmisbare vrijwilligershulp laten we niet amateuristisch geschieden — starten we in september een
bijzondere promotiecampagne — met
affiches, folders en persberichten —
opdat nog méér mensen de Vlaamse
teledienst in Brussel zouden ontdekken en kennen op het moment dat zij
dringende hulp behoeven.» (HDS)

— U doet dus uiteindelijk wat meer dan
zomaar de telefoon-oproepers naar elders te verwijzen...

J
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