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Voor zover de gewone burger het onterend schouw
spel in de Wetstraat nog volgt, kunnen de gebeurte
nissen van de jongste dagen zijn walg en weerzin al
leen maa r vergroot hebben. Hij weet al lang niet 
meer, aan welk gevoelen hij in de eerste plaats uiting 
moet geven: ontmoediging of verontwaardiging. Hij 
beseft, dat de regering opgehouden heeft om zelfs 
maa r de schijn van een beleid op te houden. Het land 
drijft stuurloos n a a r de onontwijkbare monetaire 
afgrond, die door verder tijdverlies nog dieper en 
breder zal worden. Inmiddels houden de regerings
partijen zich uitsluitend bezig met de begroting, niet 
die van 's rijks middelen voor 1982, maar die van hun 
verkiezingscampagne voor het najaar. Al wat dezer 
dagen in de Wetstraat gezegd en gedaan wordt door 
de verblinde machthebbers in en om de regering, 
staat uitsluitend in het teken van het allerbekrom-
penste partijbelang. 
Naast het gebrek aan moed en aan elementair 
fatsoen van de traditionele politieke kaste is er 
echter nog een diepere oorzaak voor de noodsituatie 
van het land. Het behoort trouwens tot de grootste 
vergrijpen van de traditionele politieke kaste, deze 
fundamentele reden niet te zien of te willen zien. 
Er staan twee totaal verschillende opvattingen over 
het te voeren beleid en over de maatschappij van 
morgen tegenover elkaar. De scheidingslijn tussen 
die twee valt grosso modo samen met de taalgrens. 
Een meerderheid in Vlaanderen wil een fundamen
teel andere politieke aanpak dan een meerderheid in 
Wallonië. In Vlaanderen is er goddank nog altijd het 
geloof in eigen kunnen, het vertrouwen op de eigen 
kracht, het besef dat ha rder werken de beste wissel 
op de toekomst is. Op de Waalse traditie om alles van 
de staat te krijgen heeft zich de Waalse ideologie 
geënt om ook voor de toekomst alles van de staat en 
van staatsinmenging te verwachten. 
Er moet vastgesteld worden dat de Waalse opvatting 
perf ekt belichaamd wordt en verdedigd door Wallo-
niës grootste partij, de PS. Vlaanderens grootste 
partij, de CVP, laat volkomen verstek gaan bij het 
vertegenwoordigen en verdedigen van Vlaanderens 
belangen en opvattingen. Dit is des te onbegrijpelij
ker en wraakroepender, omdat ze daarbij steeds 
meer in botsing komt zelfs met h a a r eigen achter
ban. Want de brede stroming in Vlaanderen die een 
ander en eigen beleid wil, omvat nu ook reeds de 
arbeiders en de syndikale basis. 
De fundamentele Vlaams-Waalse tegenstelling, aan
gescherpt door de halfslachtige staatshervormingen 
van 1970 en 1980, maakt het voeren van ieder samen
hangend en doortastend beleid onmogelijk. De wijze 
waarop beide volkeren aaneengeklikt blijven in een 
half-unitaire, nauwelijks-geregionalizeerde struk-
tuur, leidt onvermijdelijk en in versneld tempo naa r 
krisis en botsingen, hoogstens naa r halve maatrege
len en kompromissen. 

Ook en vooral in deze krisistijd, precies omwille van 
de krisis en de noodzaak ze te overwinnen, moeten de 
Vlamingen hun wil en hun energie richten op de ver
dere hervorming van de staat. De Vlamingen moeten 
voor zichzelf de mogelijkheid veroveren, hun eigen 
zaken te beredderen zoals zijzelf dat willen, op eigen 
kracht en kosten. En meteen krijgen de Walen de 
ruimte om naa r eigen inzicht te handelen, bij hen 
thuis en met eigen middelen. 
Zo past op 11 juli 1981 geen ontmoediging, wel veront
waardiging en in ieder geval het besef, dat het 
veroveren van écht zelfbestuur een kwestie gewor
den is van zijn of niet zijn, van een veilige toekomst of 
van armoede en avontuur. tvo 

Foto van de week 

Mark Eyskens ziet het niet meer zitten. De premier gaat wel akkoord om de Vlaamse gemeenschap op de 
begroting van volgend jaar bijkomend te belasten met 200 miljard schuldenlast Blijkens het incident in de 
regering, begin deze week, blijken de Waalse ministers dit te min te vinden. De schuldenlast zou nog 
zwaarder op de Vlaamse gemeenschap moeten doorwegen. En Eyskens- hij kreeg het vertrouwen van de 

Waalse kamerleden om dit te verwezenlijken-

Wat zou de PS tegenhouden? 
Eyskens heeft nog maar eens het vertrouwen gekregen; de tragi
komedie kan verder gaan. Maar niemand laat zich bedriegen: het 
vertrouwensvotum is een louter vakantieformaliteit Verkiezingen in 
het vroege najaar zijn zo goed als zeker. Er is alvast één partij in de 
regeringskoalitie die de stembus niet vreest Die zich dan ook het al
lergrofste politieke pokerspel kan veroorloven: de Parti Socialiste. Zij 
verwacht dat de Waalse kiezer haar de onafgebroken reeks overwin
ningen in dank zal afnemen. Vandaar haar driestheid, haar vastbera
denheid om de inzet van het politieke pokerspel naar omhoog te 
drijven. 

Want waarom zouden de Waalse 
socialisten moeten Inbinden? 
Waarom zouden zij niet staan op 
de prompte uitbetaling van de 
staaltermijnen? Waarom zouden 
zij zich schromen, te dreigen met 
de alarmbel van zodra een Vlaams 
Initiatief inzake de waterverdragen 
wordt aangekondigd'^ Waarom 
zouden zij Monflls niet benoemen 
tot het hoofd van de BDBH, als 
hen dat bevalt? Waarom zouden 
zij geen half miljard staatswaar
borg eisen voor FN te Herstal? 
Dat allemaal in één week tljds"? 
Inderdaad, de Waalse socialisten 
hebben uit de ervaring van hun 

partnership met de CVP geleerd 
dat ZIJ ongeveer alles kunnen krij
gen. Het zijn niet de laattijdige 
verbale krachtpatserijen van Tin-
demans, in het vooruitzicht van 
uiteindelijk tot onvermijdelijk ge
worden verkiezingen, die daar 
thans nog iets aan veranderen. 

De Waalse socialisten hebben hun 
zin gekregen in 1980, toen zIj hun 
eventuele medewerking aan finan
ciële sanering en ekonomisch her
stel vastkoppelden aan de verwe
zenlijking van de gewestvorming. 

De gewestvorm'ing kwam er. 

Toen de regering nadien aan finan
ciële sanering en ekonomisch her
stel toe was, weigerden de Waal
se socialisten ledere medewer
king aan het noodplan-Martens. 
De weigering werd hen verge
makkelijkt doordat de CVP haar 
eigen eerste minister de koord 
rond de nek legde. 
Nadien maakte Spltaels iedere 
verdere medewerking afhankelijk 
van de onmiddellijke verwezenlij
king, binnen de door hem gestelde 
termijn en voorwaarden, van het 
utaalplan. Hij kreeg zijn zin én de 
miljarden. 

Het Is inderdaad een schandaal 
dat de Waalse socialisten thans 
hun eindeloze reeks overwinnin
gen elektoraal willen vermunten, 
zonder zich daarbij te bekreunen 
om het algemeen belang. Het is 
echter een nog veel groter en veel 
beschamender schandaal, dat de 
CVP drie jaar en vijf regeringen 
lang, niets anders is geweest dan 
de handlanger van de belangen en 
Inzichten der Waalse socialisten. 



m} Brieven 

DUISTERE ZAAK 

Op zaterdag 29 september 79 was ik 
met mijn veertienjarige zoon op wan
del in het centrum van Komen waar 
veel rijkswachters patrouilleerden. 
Rots kwamen er van de andere kant 
van de straat een vijftal personen op 
ons toegelopen. Een persoon in burger 
zwaaide met een kaartje en vroeg 
onze identiteitskaart Hij beweerde van 
de politie te zijn. Toen ik vroeg zijn 
kaart te mogen zien antwoordde hij 
dat ik er geen zaken mee had. Op zijn 
aandringen haalde ik toch mijn identi
teitskaart boven en zodoende kon de 
— zeer onbeleefde — persoon mijn 
naam noteren. 
Vervolgens vroeg de „man van de 
wet" mijn adres. Ik antwoordde dat ik 
bereid was mijn adres te laten zien, 
maar dat ik toch eerst wou weten met 
wie ik precies te doen had. Woedend 
snauwde hij me toe; „dit zijn uw zaken 
niet". Mijn zoon en ik werden in een 
wagen geduwd. Terwijl wij werden 
aangehouden werd de kledij van mijn 
zoon door een burger onderzocht Wij 
werden naar de rijkswachtkazerne 
van Komen gebracht Onze identeits-
kaarten werden afgenomen en wij 
werden in een onwelriekende cel 
opgestoten van slechts een paar vier
kante meter oppervlakte (met min. 
5 personen in dezelfde ruimte). Na 
ongeveer een half uur werden wij 
opnieuw vrijgelaten. 
In verband met deze feiten diende ik 
op 3 oktober 79 klacht in bij de 
minister van Binnenlandse Zaken. We
gens het uitblijven van een antwoord 
heb ik de minister op 5/11/79 herin
nerd aan mijn schrijven. Op 10/1/80 
kreeg ik als antwoord dat mijn zoon en 
ik werden aangehouden omdat mijn 
zoon een uniform droeg met daarop 
het kenteken van een Vlaamse Bewe-
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ging. Op 15/1 /80 heb ik teruggeschre
ven dat de leden van de BOB valse 
verklaringen hebben afgelegd, want 
dat mijn zoon uniform noch kenteken 
droeg. Aangezien de minister het niet 
nodig vond op mijn schrijven dd. 
15/1 /80 te antwoorden heb ik me dan 
op 20/2/80 tot de koning gewend. 
Op 22/2/80 kreeg ik antwoord van de 
kabinetschef van de koning dat mijn 
request aan het ministerie van Justitie 
werd overgemaakt 
Op 5/3/80 kreeg ik bericht van het mi
nisterie van Justitie dat mijn brief ter 
beschikking werd gezonden aan de 
prokureur-generaal bij het hof van be
roep te Gent 

Op 11 /3/80 kreeg ik bericht van het 
ministerie van Justitie dat mijn brief ter 
beschikking werd overgezonden aan 
de prokureur-generaal bij het hof van 
beroep te Bergen. 
Na een wachttijd van bijna 6 maanden 
heb ik op 30/8/80 de minister van 
Justitie opnieuw aan de zaak herin
nerd, eraan toevoegend dat ik me 
opnieuw tot de koning zou wenden 
indien ik tegen 15/10/80 geen vokjoe-
ning zou krijgen. 
Op 15/10/80 kreeg ik dan als ant
woord van de minister dat wij adminis
tratief werden aangehouden met het 
oog op een identiteitskontrole. 
Met deze gang van zaken kon ik zeker 
niet akkoord gaan en op 26/10/80 heb 
ik opnieuw bij de koning geprotes
teerd tegen deze walgelijke handels
wijze. Aan de koning heb ik geschre
ven dat deze zaak voor mij enkel zou 
opgelost zijn als tegenover de leden 
van de BOB sankties zijn getroffen en 
nadat mijn zoon en ikzelf in ere zijn 
hersteU. 
Op 28/10/80 kreeg ik bericht van het 
paleis dat mijn verzoekschrift aan het 
ministerie van Justitie had overge
maakt Dit was dan ook het laatste be
richt dat ik in deze duistere zaak mocht 
ontvangen». 

W.V.M^ Tiegem 

VETERINAIRE KEURING? 

Het is niet te geloven hoe onbezonnen 
de Volksunie een dergelijke problema
tiek aanpakt Op het eerste zicht lijkt 
de uiteenzetting van Jan (^udron zeer 
goed. 

Hij spreekt terecht zijn verontwaardi
ging uit tegen de hedendaagse manier 
van keuren. De hedendaagse wetge
ving is echter vokloende ontwikkeld 
om de misbruiken tegen te gaan. Men 
zoekt dan ook totaal verkeerd door de 
oprichting van een „Instituut voor vete
rinaire keuring". In de praktijk betekent 
dat alleen massale geldverspilling, een 
belangrijke toename van de konsump-
tie (o.a door de benoemingspolitiek) 
alsook een verdere afbraak van de 
vrije beroepen en van dynamisme. 

Het ware beter geweest had de Volks
unie in Aalst een konsekwente hou
ding aangenomen ten opzichte van de 
vleeskeuring door niet toe te laten dat 
er meer dan 20.000 dieren gekeurd 
worden door een veearts. Heden keurt 
een veearts daar dubbel zoveel dieren 
dan wettelijk toegelaten. 

Aalst veegt dus de voeten aan volks
gezondheid en tewerkstelling. 

FJ^ Herdersem 

VLAAMS ETEN 

„'t Is schoon Vlaemsch te eten_" _is de 
laatste leuze van de Frans-Vlaamse 
vereniging: „Menschen lyk wyder". De 
Frans-Vlamingen zijn nu bezig met het 
verzamelen van oude Vlaamse recep
ten. De keuken is een vorm van de 
Vlaamse kuituur, die te l^eschermen is. 
Sinds drie maanden laat deze vereni
ging Vlaamse recepten in het week-
fcjlad „Le journal des Flandres" verschij
nen. De Vlamingen „van over de schre-
ve" nodigen wij uit aan deze taak deel 
te nemen. Zend a.ab. uw recepten 
naar: „Menschen lyk wyder", C.S.E„ 
place Degroote, F-59190 te Haze-
brouck. B ^ e dank vooraf. 

P.N., Hazebrouck 

SALOU - Spanje 
te huur 

Rechtstreeks van eigenaar 
app. 6 pers. privaat 

zwembad zicht op zee, 
200 m van strand 
Voor de maand 

Juli-augustus 25.000 fr. 
september 15.000 fr. 

Tel. 053-6627.62 

BURGERKOMITEES (1) 
Tindemans doet nu een beroep op de 
kleine, rustige mensen buiten de CVP 
om Jburgerkomitees" op te richten en 
zelf het werk van zijn verkozenen te 
doen. 
„Zoals ten tijde van de sctioolstrijd" 
verklapte hij zfch. We mochten geen 
,3uiker van Tienen", geen chocolade 
van de P W eten, moesten orw gekl 
van de spaarkas haten, enz_ Revolutie 
ter wille van de „ziel van het kind", die 
zo teer is dat ze alleen veilig is tussen 
kkxjstermuren. 
Of wat toen gebeurde wel verant
woord was, laten we over aan specia
listen in kjurgerzin, maar wat Tinde
mans nu wil doen gebeuren is de 
wereld op zijn kop zetten. Heeft de 
CVP met de SP de politieke, overgrote 
meerderheid? Waarom moeten de 
„kleine mensen", de kiezers, die ze hun 
bezorgde dan nog „komitees" vormen. 

Is het omdat de vrij verkozen meerder
heid niets waard Is? Dan hebisen we 
daarvoor niets anders nodig dan nieu
we verkiezingen. 

Dan kunnen de „kleine mensen" kiezen 
voor de betere kandidaten uit de VU. 

M.V., Vilvoorde 

BURGERKOMITEES (2) 

De Grote Uitvinder, Leo Tindemans, is 
bevallen van een CSroot Ran: de bur-
gerkomitees. 
Daarmee wordt de Man van 1 miljoen 
definitief bijgezet in de Galerij der 
Belgische Gïroten. Hij weze geloofd! 
De Grote Uitvinder bewijst daarmee 
de moed te heblsen te zeggen wat an

deren denken. Het pariement helemaal 
monddood en bulten koers. De demo-
kratisch verkozen gemeenteraden uit
geschakeld en een soortement 
schoonmoeder in elk dorp om de krisis 
op de vingers te kijken. 
Slechts een door de Heilige Geest 
veriicht Individu kan zoiets bedenken. 
Men zegge het voort en richt overal 
openbare dankbetuigingen in, bij voor
keur op 21 juli a.s. Vóór of na het ge
bruikelijke Te Deum. Aan het parie
ment wordt de macht gegeven daar
over soeverein te Iseslissen. 

J.T, Ganshoren 
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DIKSMUIDEC1) 
Ik begrijp niet hoe elk jaar in Diksmuide 
nog die bijeenkomst wordt getole-
'reerd van extreem-rechtse groepjes 
uit binnen- en buitenland. Dat de bui
tenlandse media daar grote aandacht 
aan besteden kunnen we betreuren, 
maar het is niet zo abnormaal. 
Diksmuide is de enige plek in Europa 
waar deze merkwaardige figuren 
openlijk en in uniform kunnen bijeen
komen. Voor een buitenlander is de 
bedevaart zelf een grote politieke 
meeting met kultureel-religieuze inslag. 
Ze kan op een aantal punten worden 
vergeleken met andere evenementen. 
Diksmuide is bovendien een gebeuren 
dat past in een oude traditie. Inhoude
lijk groot nieuws is er maar uitzonder
lijk te vernemen. De extreem-rechtse 
fancy-fair is daarentegen in Europa wél 
een uniek fenomeen. De waarneming 
van het eigenlijk bedevaartget)euren 
wordt daar fataal door gekleurd. 
Wat voor een visitekaartje prezenteert 
Vlaanderen daar? Het heeft geen zin 
te klagen over buitenlands onbegrip, 
als we dit soort dubbelzinnige toestan
den laten bestaan. 

JJ„ Heverlee 

DIKSMUIDE (2) 

De manier waarop in „De Morgen" van 
29 juni jl. de IJzerbedevaart werd 
verslagen, hield ik niet voor mogelijk 
door een krant die zich open en pro
gressief wil noemen. 
Het volume tekst dat in „De Morgen" 
werd besteed aan uitvoerige versla
gen over het café-rendez-vous van 
enige tientallen fascisten en de paar re
geltjes over de manifestatie van vijftig
duizend Vlamingen rond een vredes-
monument is op zich al merkwaardig. 
Dat „De Morgen" geen enkele poging 
doet om deze manifestatie en de daar
bij gehouden toespraken echt te ver
slaan, laat staan ze te toetsen aan de 
standpunten die de krant verdedigt (bij 
voortjeeld inzake ontwapening) is een 
verkeken kans om van de muur van 
onbegrip tussen het traditionele flamin-
gantische kamp en het traditionele 
socialistische kamp een paar stenen te 
slopen. Ze werkt averechts. 
Geen enkele van de vijftigduizend in 
de regen of van de thuisgebleven 
sympatlzanten zal nog geloven in de 
„openheid" van „De Morgen". 

N.M„ St-Nikiaas 

DIKSMUIDE (3) 

Zouden de Ijzerbedevaartgangers, en 
dan vooral de jongeren onder hen, 
willen inzien dat een leeuwevlag een 
symbool is en geen kledingstuk? 
Uiten ze er a.u.b. mee ophouden hun 
schouders niet met onze nationale vlag 
te draperen, maar deze fier hoog bo
ven het hoofd te laten wapperen! 

W.D„ Veldegem 

BRI€U 
Wij ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk ,de onze. 
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Mensen 

De geldhonger 
van Dehousse 
Jean-Maurice Dehousse, minis
ter van liet Waalse Gewest, wil 
van de nationale regering de 
staatswaarborg voor een krediet 
van meer dan een half miljard fr. 
aan de wapenfabrieken FN te 
Herstal. De Waalse deelregering 
acht de omvang van het krediet 
en het er aan verbonden risiko te 
groot, om zélf de waarborg toe te 
kennen. Ze wil dus, dat de Vlaam
se belastingbetaler mee borg 
staat voor zuiver-Waalse kre-
dietaangelegenheid. 

De vraag van Dehousse ligt vol
komen in de lijn van de Waalse 
geldhonger. Nu de staalrekening 
binnengehaald is, proberen de 
Walen de schuldenlast en de 
vele hypoteken van FN mede op ' 
de Vlamingen af te wentelen. 
Juridisch is de vraag van De
housse echter in orde: het soort 
staatshervorming dat vorige zo
mer door het parlement werd 
gejaagd, voorziet inderdaad In de 
mogelijkheid van een nationale 
staatswaarborg, op gewestelijk 
verzoek. Het behoort tot de na
tuurlijke orde der dingen, dat de 

Walen de eersten zijn om deze 
mogelijkheid in aanspraak te ne
men» 
En nu maar wachten hoe de rege-
ring-Eyskens op deze Waalse 
geeuwhonger reageert! 

Monfils en 
koning 
Boudewijn 
De benoeming van de Waalse 
socialist Willy Monfils tot direk-
teur-generaal van de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel 
is, zoals gebruikelijk, gebeurd bij 
koninklijk besluit. Wat vy/il zeggen 
dat Boudevy/ijn zijn handtekening 
heeft gezet. 

Dat doet vragen rijzen. De benoe
ming van een topfunktionaris bij 
de BDBH Is al maandenlang een 
heet hangijzer. Ze werd herhaal
delijk uitgesteld omwille van partij
politieke en kommunautaire touw
trekkerij. Dat kan de koning niet 
onbekend zijn. Want alhoewel zijn 
bewegingsvrijheid grondwettelijk 
uiterst beperkt Is, behoort het tot 
zijn opdracht om uitstekend geïn
formeerd te zijn. 

Het Is dan ook normaal te veron
derstellen, dat de koning zijn hand
tekening geplaatst heeft in de 
overtuiging, dat het dossier veilig 
was. Dit leidt tot het logisch ver
moeden dat, ondanks het CVP-
lawaai na de benoeming, in de 
regering het licht op groen werd 
gezet voor Monfils. 
Indien zulks niet het geval ge
weest Is, dan is het probleem 
gesteld van de wijze waarop de 
koning Ingelicht wordt of zich In
formeert. En van zijn graad van ge
voeligheid voor Vlaamse stand

punten en verzuchtingen. 
Zonder ministeriële dekking kan 
de koning geen enkele handeling 
verrichten. Maar het staat hem vrij, 
niet ledere vorm van ministeriële 
waanzin met zijn handtekening te 
dekken. 

Deze week dit... 
De Guldensporenvlering vorige 
zondag te Vilvoorde werd 
opgeluisterd door een groep uit 
Lebbeke. Een twintigtal jonge 
meisjes en jongens brachten 
een evocatie ten tonele van een 
prangend hedendaags probleem: 
de jeugdwerkloosheid. Hun 
koreografische uitbeelding, In 
een snel tempo afgewisseld met 
zang en zwaaiende vendels, 
veroverde gedurende twee uren 
de volle sympatle en 
bewondering van het publiek. 
Het sprankelend jeugdig 
dynamisme deed echter niet 
vergeten dat het tema van het 
optreden niet zomaar het 
onderwerp Is van een gunstig 
geïnspireerde dichter of 
scenarioschrijver. Het Is 
bikkelharde, doodernstige 
realiteit. De stoet jonge 
werkzoekenden wordt deze 
maand nog aangevuld met een 
nieuwe reeks van duizenden 
schoolverlaters. Het zo begeerde 
diploma of getulgschnft op zak. 
Nu op stap, op zoek naar een 
gepaste job. Weldra zal blijken 
dat al de gepresteerde 
inspanningen tijdens de studietijd 
niet zomaar evident leiden naar 
het vooropgestelde doel. Voor 

velen worden de dromen 
stukgeslagen. De eerste weken 
blijft de moed er In. Na een paar 
maanden verzwakt hij. Nadien 
wordt het troosteloos. Een 
gevoel van nutteloosheid. Dan 
komt de opstandigheid. In wat 
voor een maatschappij zijn zij 
terechtgekomen? Later, als de 
tewerkstelling uitblijft worden 
deze jonge mensen overvallen 
door het sarkasme. Het raakt 
hun koude kleren niet meer. Zij 
vertikken het, nog te blijven 
zoeken. Zij nestelen zich in de 
werkloosheid. Vanaf dit ogenblik 
zijn er diepe psychische wonden 
geslagen, die moeilijk te helen 
zijn. 

Bovendien worden ze vaak met 
de vinger gewezen. Profiteurs! 
Nietsnutten! Uitdrukkelijk wil ik 
waarschuwen: neem deze grof 
onrechtvaardige houding niet 
aan. Parasieten zijn de wereld 
niet uit. Maar het allergrootste 
deel van de jonge werklozen wil 
werken. Wil zich nuttig maken. 
Geloof me vrij. 

Schiet liever verontwaardigde 
pijlen af op de bende 
onverantwoordelijken, die de 
toestand hebben laten verrotten 

De traditionele machthebbers, 
die onbeschaamd hun onmacht 
en gebrek aan moed tentoon 
spreiden. De ratten die het 
zinkende schip willen verlaten en 
de bevolking laten verdnnken. 
Nadat ze uitdagend gescharreld 
hebben naar zoveel mogelijk 
rijkelijke benoemingen voor hun 
politieke vriendjes. 
Het huidig politiek geknoei In dit 
onzalig land is meer dan 
ergerlijk. Dit hebben de 
Vlamingen niet verdiend. Wij 
zouden de krisis nog altijd 
aankunnen. Het zou zo'n 
neergaande vaart niet lopen, als 
we baas waren In eigen huls. 
Het Is de hoogste tijd dat elke 
Vlaming dit zou beseffen. Kop 
op, Vlaams-nationalisten, geen 
ontmoediging! De noodzaak van 
het zelfbestuur te doen 
doordringen In elk Vlaams gezin 
is onze opdracht 

Vic ANCIAUX 

Jo Belmans 

terug in 

parlement 
Jo Belmans, die bij de verkiezin
gen van december 1978 zijn man
daat als VU-volksvertegenwoor-
diger voor hel arr. Turnhout ver
loor, zal binnenkort terug in het 
parlement zetelen. Ingevolge een 
onderling akkoord heeft Carlo 
Van Eisen zopas ontslag geno
men als provinciaal VU-senator. 

De opvolging, die geregeld wordt 
in de Antwerpse provincieraad, 
zal slechts een formaliteit zijn 
omdat geen enkele partij gebruik 
gemaakt heeft van de mogelijk
heid om een tegenkandidatuur te 
stellen. 

Jo Belmans wordt dus zeer bin
nenkort provinciaal VU-senator. 

Zijn verdwijning uit de Wetstraat 
betekent voor Carlo Van Eisen 
echter niet, dat hij voortaan op 
politieke non-aktiviteit gaat: hij 
bekleedt te Mol een schepen-
mandaat. 

Liebaers 

verlaat het hof 
Herman Liebaers neemt ontslag 
uit zijn funktle van grootmaar
schalk van het Hof, om koninklijke 

kommissaris voor de herstrukture-
ring van de nationale wetenschap
pelijke Instellingen te worden. 

Hij wordt aan het Hof opgevolgd 
door Herman Dehennin, die uit de 
diplomatie komt en de jongste 
jaren de ambassade te Tokio leid
de. 

Dehennin geniet evenals zijn 
voorganger Liebaers, de faam aan 
te leunen bij de Vlaamse socialis
ten. Hij kombineert de reputatie 
van gematigd socialist met een 
diploma van een katolleke univer
siteit 

Sinds de Koningskwestie geldt te 
Laken de ijzeren wet dat het Hof 
altijd een goede verbinding met de 
socialisten moet houden. 

*•' 
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Kommentaar 

Minister van Begroting Mathot heeft zijn nummertje opgevoerd en vooral zijn slag thuisgehaald. Hij heeft 
andere Waalse politici op de tribune van de Kamer laten verkondigen wat hijzelf met zijn ministeriële be-
voegheid nastreeft: de Waalse debetcijfers op de schuldenrekening van de Vlaamse belastingbetaler la
ten boeken. Het nummertje dat hij ongestraft opvoerde is inmiddels niet meer of niet minder dan een 

pracht van een pre-elektorale stunt 

Slechts 
19 miljard... 
De regering kon niet tegemoet 
komen aan de eis van de bouw
wereld om de BTW drastisch te 
verlagen van 17 naar 6 procent 
Slechts 19 miljard heeft zij bij 
mekaar willen scharrelen om 
deze sektor uit de meest schrij
nende moeilijkheden te helpen. 
Omwille van het enorme begro
tingstekort zat er volgens minis
ter Vandeputte van Financiën 
niet meer in. Er is eenvoudig 
geen geld. 
Verbazingwekkend klinkt dat 
niet Ook een regeriung kan niet 
tweemaal hetzelfde uitgeven. Zo
dat de bouwsektor vandaag de 
Sinterklaaspolltiek ten over
staan van het Waalse staal moet 
bekopen! 

... en geen 
sociaal pakket 
Nochtans ligt het aantal bouwver
gunningen bijna de helft lager dan 
vorig jaar. Er gaan dagelijks een 
vijftal bouwbedrijven over de kop 
en er zijn 85.000 bouwvakkers 
werkloos; veel meer dan er ooit 
Waalse staalarbeiders geweest 
zijn. 
Ondanks die hoge werkloosheid 
vinden we in het relanceplan van 
de regering nauwelijks maatrege
len om de tewerkstelling te bevor
deren. Laat staan dat er één maat
regel zou getroffen zijn om de 
werkloze bouwvakkers sociaal te 
begeleiden. 
Dat kon echter wel In andere 
sektoren... zoals het Waalse staal. 
De arbeiders van het bedrijf Athus 
werden bedacht met een tewerk
stellingscel. Op een inspanning 
min of meer om de sociale opvang 
te Athus te regelen, werd niet 
gekeken. 
Maar in het geval van de werkloze 
bouwvakkers gaat het nu eenmaal 
grotendeels om Vlamingen. 

Terechtwijzing 
Gewezen eerste minister Martens 
heeft de burgerkomitees van zijn 
voorzitter en de 20 topverant-
woordelijken van minister Claes 
afgedaan als „kwakkels". 
In een toespraak wees hij er op, 
dat helemaal zo ver niet moet 
gezocht worden om uit de huidige 
impasse te geraken. Meer heil is er 

volgens hem te vinden in een 
herwaardering van het parlement 
en in een stabieler politiek leven. 
Dat veronderstelt echter dat de 
partijen zelf bepaalde hervormin
gen in eigen schoot moeten aan
vaarden. 
Tot zover Martens' terechtwijzing 
aan het adres van zijn voorzitter. 
De chaos en de malaise binnen de 
CVP worden er echt niet minder 
om... 

Chariier: 
28 miljoen 
Het staaldossier, waaraan meer 
dan 300 miljard belgische fran
ken en dus de financiële moge
lijkheden van het land opgeof
ferd werden, is uiteindelijk uitge
mond in een partijpolitieke rel 
over benoemingen. 
Het grote knelpunt daarbij is de 
funktie van afgevaardigde-be
heerder bij het fusiebedrijf Co-
ckerill-Sambre. Kandidaat van de 
Waalse socialisten was Chariier, 
die deze opdracht reeds vervul
de bij het vroegere staalbedrijf 
Cockerlll. De man genoot daarbij 
de steun van FGTB-voorman Gil-
lon en van de Société Générale. 
Over een monsterverbond ge
sproken! 
De PSC verzette zich tegen de 
benoeming van Chariier. Uitein
delijk heeft de betrokkene zelf 
zijn kandidatuur Ingetrokken „om 
het verdere bestaan van de on
derneming niet in gevaar te bren
gen". 
Waarschijnlijk zal Chariier daar 
niet al te erg onder lijden. Want 
„volgens betrouwbare geruch
ten' zou hem een afscheidspre
mie aangeboden worden van- 28 
miljoen fr! 
Centen die uit de zakken van de 
Vlaamse belastingsbetaler ko
men. 

Over 
dossierkennis... 
Tijdens een gesprek met de re-
daktie van het eigen CVP-partij-
blad verklaarde Mark Eyskens, 
zwart op wit dat grosso modo 
kan gesteld worden dat de relatie 
Vlaanderen-Wallonië wat de kre
dieten betreft 60-40 th. is. En hij 
besluit met de geloofsbelijdenis 
„dat men echt niet kan zeggen 
dat er via het staalplan — kosten 
geraamd op 13 miljard — een 
grove benadeling zou zijn van 
het Vlaamse land.' 
Veel kommentaar vergt deze op

eenvolging van leugens niet We 
kunnen professor Mark Eyskens 
enkel aanraden om zijn Leuvense 
kollega's-ekonomen te raadple
gen over de ekonomische bena
deling van Vlaanderen en om aan 
minister Claes het staaldossier 
op te vragen. 
Slechts 13 miljard? Indien het 
slecht afloopt zal de staalaffaire 
aan het land en vooral aan de 
Vlamingen ruim 500 miljard kos
ten. 
Over de informatie gesproken 
die de CVP-milltanten te slikken 
krijgen. 

... en inzichten 
In datzelfde gesprek geeft Mark 
Eyskens toe dat de klemtonen in 
het Vlaamse land anders gelegd 
worden dan in Wallonië. Het ge
volg daarvan is dat het land steeds 
moeilijker regeerbaar wordt met 
„bovendien een grote regeringsin-
stabiliteit en met regeringen die 
ondanks de regeerverklaringen ei
genlijk negociatieregeringen zijn, 
waarin de Nederlandstaligen be
stendig met de Franstaligen over 
om het even wat moeten onder
handelen". 
Deze analyse van de eerste minis
ter is zonder meer korrekt 
Alleen... zijn remedie om de beide 
volksgemeenschappen kost wat 
kost te willen opzadelen met een
zelfde politiek is volkomen onjuist. 
En gaat daarenboven vooral op 
kosten van de Vlamingen! 

CVP-oplossing 
Terecht steigerden de CVP en 
haar voorzitter bij het vernemen 
van de schandalige benoeming 
van Monfils bij de BDBH. Deze 
zoveelste kaakslag aan Vlaande
ren mocht niet ongestraft voor
bijgaan. 
Maar traditiegetrouw is de groot-

VNOS 
op TV 
Volgende week, woensdag 
15 juli 1981 om 19 u. 17 is er 
een Vlaams-nationale uit
zending. Met als onderwer
pen: 
# een portret van Maurits 
Van Haegendoren, gewezen 
VU-senator; 
# een gesprek over de ak-
tuele politieke toestand; 
# politieke poppenkast 

ste Vlaamse partij ook ditmaal 
blijven vasthangen in wat ver
baal protest Het ontslag van 
Monfils werd niet gei'st De CVP-
ministers namen geen ontslag. 
Integendeel: de CVP stemde het 
vertrouwen in de regering en dus 
ook in de PS-ministers. 
Als klap op de vuurpijl kwam dan 
het voorstel van Tindemans om 
direkteur-generaal Monfils te la
ten bijstaan door een administra
teur-generaal, uiteraard uit de 
CVP-stal. 
Van CVP-kordaatheid gespro
ken! Op een topbenoeming min 
of meer komt het blijkbaar in 
deze zwarte krisistijd echt niet 
meer aan. 

Monfils 

De gardsiviek treedt aan 
De benoeming van de Waal Willy Monfils tot 
direkteur-generaal bij de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel is een regelrecht schandaal. De 
BDBH geniet reeds vanzelf de onfrisse faam, een 
anti-Vlaamse instelling te zijn. Over de frankofone 
vooringenomenheid van de dienst doen talloze 
sterke en ware verhalen de ronde. De BDBH raakte 
onlangs nog in opspraak door zijn gunstige beschik
king inzake de Donnay-sponsoring voor Björn Borg, 
terwijl het Vlaamse bedrijf Snauwaert met Gerulaitis 
op de straatkeien vloog De benoeming van een 
Waal aan de top van deze staatsruif is des te onaan
vaardbaarder, omdat de Belgische export voor 70 % 
zaak IS van het Vlaams bedrijfsleven. 

Dit gezegd zijnde, fronst men toch de wenkbrauwen 
bij de steile verontwaardiging van Leo Tindemans. 
Gespeelde verontwaardiging? Goedkope gelegen
heid om het getaand flamingantisch blazoen wat 
haastige glans te geven ? In het licht van het verleden 
en van het hele dossier ligt deze onvriendelijke ver
onderstelling als het ware voor de hand. 

Want waar en wanneer hebben Tindemans en de 
CVP hun sporen verdiend, in welk gevecht voor 
Vlaamse zeggenschap op het gebied van buiten
landse zaken? 
De taalkalers van de dienst-met-de-lange-naam zijn 
paritair samengesteld. De helft voor de Walen, 
ondanks het driekwart aandeel van de Vlaamse 
nijverheid in de uitvoer Fifty-fifty taalkaders, met de 
zegen van Tindemans en de CVP. Hoe dat zo kon 
gebeuren, is al een sterk verhaal op zichzelf Er werd 
destijds een smerig koehandeltje gesloten: in ruil 
voor fifty-fifty op ABOS, zouden de Walen de helft 
op de dienst krijgen. Wat inmiddels is gebeurd. 
Inmiddels is ook gebeurd, dat het direktiekomitee 
van de dienst voor driekwart uit franstaligen bestaat 
En elders op Buitenlandse Zaken? De direktie-
generaal voor Politiek wordt geleid door een fransta-
lige. De direktie Algemene Zaken idem. ABOS heeft 
een franstalige administrateur-generaal. En noem 
maar op... Dat alles met de zegen van Tindemans en 
de CVP 

De Vlaamse winst die geboekt werd tijdens de korte 
periode dat Hector de Bruyne minister van Buiten
landse Handel was, werd bij de gratie van de CVP 
onmiddellijk daarna teniet gedaan. De opvolging van 
de Bruyne werd toevertrouwd aan de FDF'er Ou
ters. Die er in de kortste keren van profiteerde om 
terug frankofoon mest te maken in de pas gekuiste 
hoeken van de Aupiasstal 

De voorstellen tot splitsing zowel van de dienst als 
van ABOS werden door Tindemans en de CVP 
steeds achteloos van tafel geveegd. 

En vandaag wil de stichter en eerste hoofdman van 
de burgerkomitees ons wijsmaken, dat hij tot in het 
diepste van zijn schone ziel geschokt is door de 
benoeming van Monfils? Dat doet ons denken aan 
de ietwat lichtvoetige dame, die najaren aangename 
kortswijl zich plots beklaagt over liet ijlings verlies 
van maagdelijkheid. 

De kapitein van de garde civique heeft zopas met 
ijver en overtuiging meegedaan aan de grote prijsuit-
deling voor Cockerill-Sambre. En nu hangt hij plots 
de flamingantische beest uit nu wil hij de verscheur
de gelederen van de CVP verenigen in een benoe
mingskruistocht ? 

Als je het ons vraagt (maar dat doe je wellicht niet): 
hoogst verdacht en ruikend naar verkiezingen... 

Chariier 
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Sociaal-ekonomisch m 
„Kleine Vlaamse man", let op 

Verarmen, in orde of in wanorde 
Midden al de herrie van de 
zomercrisette (uiteindelijk 
niets meer of niets minder 
dan een kortsluiting in de 
Wetstraat tussen premier 
Eyskens en zijn Waalse 
socialistische 
regeringspartner) heeft vooral 
de minister van Financiën 
vermanende woorden 
gesproken. Niet in het 
parlementair halfrond. Wél in 
een zoveelste interview. 
Prof. dr. Robert Vandeputte 
(volgens de Knack-
interviewers „uit stevige 
Antwerpse bourgeoisie 
verwekt"): De huidige 
ekonomische toestand is 
verreweg de slechtste sinds 
de bevrijding. L) Nu staan wij 
er bepaald slechter voor dan 
de rest van de 
geïndustrializeerde tvereW. 
Met de behoeften van de 
gemeenten en parastatalen 
erbij, is ons tekort van 500 
miljard in de openbare 
financiëmeen verschrikkelijk 
cijfer De lopende uitgaven 
van de staat zijn voor dit jaar 
voor éénvijfde niet gedekt, 
tenzij met leningen L) Mijn 
mensen zijn nu helaas de 
hele dag bezig met ontlenen 
op de buitenlandse markt Ze 
doen dat zeer bekwaam, maar 
er moet ooit een einde aan 
komen. Je moet de intresten 
en de vervaldagen kunnen 
respekteren. D Ons goud is 
eigenlijk al onrechtstreeks in 
pand gegeven door onze 
ontleningen. De 
levensstandaard van de 
bevolking moet en zal 
verminderen. In orde, of in 
wanorde." 

De gewezen goeverneur van de 
Nationale Bank en huldig minis
ter van Financiën heeft niet al
leen donkere analyses en voor-
sf)ellingen Hij meent ook te we
ten hoe we uit het slop kunnen 
geraken. In de Kamer heeft pre
mier Eyskens vorige dinsdag 
ook al te kennen gegeven dat 
het tekort op de overheidsbe
groting onder meer dient inge
perkt te worden door de massa 
van 900 miljard frank die ge
moeid is met de sociale zeker
heid nuttiger te besteden. 
De minister van Financien is veel 
konkreter terzake in het voor
noemde Interview. 

Misbruik 
van vertrouwen 

Robert Vandeputte: „Als wij 
rechtstreeks en massaal naar de 
kleine man mochten gaan zoals 
ik hem al jaren ken, als wij naar 
de eenvoudige en evenwichtge 
Vlaming mochten gaan, om hem 
te zeggen: man, je gaat het toe
geven want je bent eerlijk, in de 
jongste jaren is je levensstan
daard aanzienlijk verbeterd, en 
we zijn daarover gelukkig met 
JOU, maar voorlopig kan het niet 
meer, omdat je dat moet ver
staan van de olie en van die 
andere redenen, ook omdat wij 
breed geweest zijn met alle 
soorten van toezeggingen, dan 
heb ik de indruk dat die kleine 
man in Vlaanderen dat verstaat 
Om de zaken opnieuw in orde te 
krijgen zal hij aanvaarden dat zijn 
inkomen gedurende enkele 
maanden met zeven of tien pro
cent moet verminderen." 

We hebben geen emeritus-mi
nister of ekonomle-premler meer 
nodig om voldoende te beseffen 
dat ons land — en vooral de han
del en wandel van de overheid 
— dringend aan sanerende 
maatregelen toe Is. 

De cijfers zijn onderhand ge
kend. Of liever: de dramatische 
miljarden-afmetingen van de toe
nemende staatsschulden zijn in 
hun grootheid huizenhoog zicht
baar. 
We hebben ook geen minister 

nodig om te weten te komen dat 
„de kleine Vlaamse man", zoals 
financiënminister Vandeputte 
die ook al jaren kent bereid Is in 
te leveren, als onze gemeen
schap er morgen daardoor op
nieuw beter kan door worden. 

Het enige wat nog ontbreekt — 
tal van ministeriële oprispingen 
en mooipraterij ten spijt — dat 
zijn toekomstgerichte saneren
de ingrepen van de regering. 
Maar, zoals VU-ondervoorzltter 
Schlltz het dinsdagnamiddag in 
het parlement bitter zei : „Ten 

aanzien van de tjevolking wordt 
het meest massale misbruik van 
vertrouwen gepleegd dat men 
zich maar kan indenken." 
Of de huidige regeerkoalitie met 
de huidige premier de nazomer 
haalt of niet doet voor die „gewo
nekleine Vlaamse man"uiteinde-
Wik. weinig terzake. 
Wat de V U almaar heeft bena
drukt, en wat nu ook nog ondub-
kjelzinnig wordt toegegeven 
door de minister van Financiën, 
wordt jammer genoeg bewaar
heid. 

Minister 
zonder wedde 
Het voorbeeld wordt van hoger
hand gegeven. De minister van f i
nanciën is een voortrekker op 
het gebied van bezuinigingen en 
matiging in zijn persoonlijk 
maandelijks inkomen. Hij is na
melijk de enige in de regering-
Eyskens die voor zijn ministerië
le funktie de jaarlijkse gage van 
1,6 miljoen frank halsstarrig wei
gert. 
De man is trouwens al een be
hoorlijk aantal jaren gepensio
neerd; onder meer als oud-pro-
fessor en als gewezen voorzitter 
van de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid 
en oud-goeverneur van de Natio
nale Bank. 

Indien vandaag de wet in uitvoe
ring zou zijn waarin wordt be
paald dat de maximumgrens van 
de pensioenen 75 t h . bedraagt 
van de wedde van een sekreta-
ris-generaal, dan zou minister 
Vandeputte elke maand het moe
ten rooien met 126.600 fr. Afge
zien van andere gages die hij kan 
innen als beheerder of ex-be
heerder in vennootschappen. 
De huidige financiënminister en 

R. Vandeputte 

gewezen professor en ex-goe-
verneur is dan ook best ge
plaatst om te gaan praten met de 
gewone kleine Vlaamse man om 
diens inkomen drastisch te be
zuinigen in de komende jaren. 

En nu FN 
Nadat de Waalse staaibarons een 
behoorlijk aantal miljarden, voor 
het grootste deel ingeleverd door 
de Vlaamse gemeenschap, bln-
nengereven hebben, komt nu al
weer een andere Industriële reus 
van Wallonië beroep doen op de 
Vlaamse belastingbetaler. 

De „Fabrlques Nationales" (zetel 
Herstal) dringt aan om een natio
nale waarborg te verknjgen voor 
een lening van 550 miljoen frank 
bij de NMKN. 
Het kernkabinet van Eyskens 
heeft nog niet „nee" gezegd. 

Niet alleen de „kleine man", maar 
ook en vooral de Vlaamse ge
meenschap in haar totaliteit zal 
volgens de ministeriële intenties 
moeten opdraaien voor het uni
tair wanbeleid van de voorbije 
maanden en jaren. 
Bij het opstellen van de begro
ting voor volgend jaar zal nauwe
lijks iets anders gedaan worden 
dan de voortzetting van de zak
kenrollers-politiek die werd aan
gevangen met de Maribel-opera-
tle. Zeer zeker zijn ook In de so
ciale sektor een aantal zaken 
schots en scheef gegroeid; ook 
hier zijn saneringen broodnodig. 
Maar, verantwoorde sociale in
grepen dreigen alweer afgewe
zen te worden in het politiek 
Instrumentarium. 
Op elke ministeriële begroting 
zal In het najaar drastisch dienen 
besnoeid te worden, willen wij 
vermijden in de sociaal-ekonomi-
sche afgrond te duikelen. Maar, 
sociaal-verantwoorde ingrepen 
blijken bij deze operatie als nlet-
nuttlg van de hand gewezen te 
worden. Zo dreigt bijvoortjeeld 
het brandend-aktuele VU-voor-
^ te l voor federallzenng van de 
sociale zekerheid In de politieke 
mist te verdwijnen. Nochtans is 
het één van de zovele bijzonder 
aangewezen Ingrepen om 's 
lands begrotingen opnieuw In 
evenwicht te brengen. Wie — op 
welke manier dan ook — aan
spraak maakt op staatshulp 
dient te zorgen voor evenredige 
Inkomsten in de staatskas. Dat Is 
het precies wat de Waalse ge
meenschap (nu blijkt het alweer 
met de oprispingen van de Waal
se socialisten) halsstarrig wei
gert te doen. 

Die Sinterklaaspolltiek op de kap 
van de Vlaamse gemeenschap 
wordt meegespeeld door CVP-
en SP-leiders. . 
De elektoraal ongevoelige minis
ter Vandeputte kon het nauwe
lijks scherper stellen: er is 
slechts één bekommernis in de 
regering met het oog op de 
ontzagwekkende deficiets, nl. 
het geld hafen waar het het 
gemakkelijkst kan Ingezameld 
worden. En dat is volgens de 
Financiënminister: „bij de kleine 
Vlaamse man". Dat blijkt Inder
daad In onverbloemde Ijewoor-
dingen de politiek van de rege-
ring-Eyskens te zijn. 

Vlaamse 
reserves 
Geven de politici — en vooral dan 
de ministers — op het gebied van 
energiebeleid schromelijk verstek, 
dan doen de ingenieurs inmiddels 
toch gestaag behoorlijk werk. Zo 
heeft de Geologische Dienst nu 
bekendgemaakt dat er in de Lim
burgse ondergrond (met name in 
de onontgonnen mijnkoncessie 
Rotem-Neeroeteren) prachtig ge
legen en aanzienlijk veel steen
koolreserves voor het grijpen lig
gen. Het is een bewijs post-factum 
dat het regeringsbeleid Inzake de 
Vlaamse steenkoolmjverheid ge
faald heeft Voor onderzoekingen 
terzake werd amper een frank 
uitgetrokken. Maar die Limburgse 
steenkoolreserves, die liggen na
tuurlijk in Vlaanderen... 
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Ministeriële 
stiptheid 
De begrotingsvooruitzichten voor 
1982 zijn somberder dan ooit In
dien de regering alle wensen van 
de ministers inwilligt dan zal het 
tekort voor de lopende uitgaven 
ruim 350 miljard bedragen. Wat 
slechts een eerste schatting Is. De 
waarde van die schattingen ken
nen we ondertussen al. 
Nochtans was aan de ministers 
gevraagd om bij hun begrotings
voorstellen een zero-groei in acht 
te nemen. Wat neerkomt op een 
stijging van 7th., overeenkomstig 
de stijging van het bruto nationaal 
produkt 
Slechts departementen als ont
wikkelingssamenwerking zijn erin 
geslaagd deze 7 th.-grens te eer
biedigen. De uitschieter is Ekono-
mische Zaken. Minister Claes en 
zijn 20 topverantwoordelijken 
voorzien een stijging van ruim 
112 th . Oorzaak? Het nakomen 
van de aangegane verplichtingen 
inzake het staaldossier! 

Relatief sukses 
Het hoera-geroep over het grote 
sukses van de krisislening klinkt 
weinig overtuigend. 
Weliswaar is de staat erin ge
slaagd 78 miljard te verzamelen. 
Maar daarbij is van „nieuw" geld 
nauwelijks sprake. Het gaat inte
gendeel gewoon om een ver
plaatsing van spaargelden: de 
kleine bankrekeningen werden 
leeggehaald om de lening te on
derschrijven. 

Het gevolg hiervan in een markt-
ekonomie is duidelijk. Het ge
reed geld is schaarser gewor
den; stijgt dus in waarde en zal 
een verhoging van de rentevoe
ten meebrengen. 
Een „sukses" dus dat ons nauwe
lijks een stap dichter brengt bij 
de oplossing van de krisis. 

Bezuinigings
plannen 
Nu wordt de krisis wel degelijk 
menens. De ontwerp-begroting 
voor volgend jaar is, nog vóór de 
eerste behoorlijke pennetrek, het 
voorwerp van Waalse chantage. 
Afgezien van die communautaire 
botsing Is het op zichzelf al een 
drama dat de regering voor vol
gend jaar op de lopende begro
ting een tekort van 200 miljard 
frank als „aanvaardbaar" voorop
ste l t 
Wat niet wegneemt dat, om 
dit deficitair cijfer te bereiken, 
bovendien nog minstens voor 
150 miljard op de onderscheiden 
begrotingen zal dienen bezuinigd-
te worden. 
Maar geeneen minister gooit de
zer dagen plannen op de regeer-
tafel om drastisch telsnoeien in 
verkwistende uitgaven van zijn 
departement 
Zo bij voorbeeld kost die giganti
sche stormstuw van Chabert 
minstens 50 miljard frank_ Voor 
dijkverhogingen in het Schelde-
bekken vindt de minister van 
openbare werken dan nauwelijks 
nog een paar miljoenen. Het is 
maar één voorbeeld. 

De waarheid over de vrije internaten 
Op vrijdag 3 juli wist „De Standaard" te 
melden dat: „De Vlaamse socialisten de 
steun kregen van de PS, PVV, PRL en 
FDF en indirekt van de VU, die zich niet 
ten gronde uitsprak" betreffende de ver
lenging van het BtK-projekt voor de vrije 
Internaten en het gebruik van de 
werkingstoelagen in het katoliek onder
wijs. In „De Standaard" van 4 juli lezen 
we niets meer hierover terwijl „De Mor
gen" diezelfde dag groot titelt dat „pre
mier Eyskens het schoolincident minima-
lizeert'en „ik wil u niet verbergen dat de 
kabinetsraad ook heeft gesproken over 
een geschilletje dat is gefezen tussen de 
minister van Nationale Opvoeding en 
diens adjunkt-minister. Maar beide heren 
hebben dit met humor opgevat en ik stel 
dat de vriendschap tussen beiden de 
kollegialiteit niet hoeft te beletten,." tot 
daar eerste minister Eyskens! 
In haar kommentaar schrijft „De Morgen" 
dat ; „er de jongste tijd een fikse tegen
stelling gegroeid is tussen minister Cale-
waert en adjunkt-minister Geens, die zich 
meer en meer wil opwerpen alsof hij de 
minister was. Geens schijnt de zin voor 
samenwerking wat minder te hebben 
ontwikkeld dan in de overeenkomst ei
genlijk de bedoeling was. Voorbeeld: op 
het ogenblik dat beide ministers samen 
een perskonferentie wilden geven liet 
Geens zich verontschuldigen, nadien 
bleek dat hij weerhouden was om een re
geringsmededeling over zijn onderwijs 
te doen op de radio. Hij heeft daarin om
standig „zijn" beleid inzake onderwijs 
aangeprezen, hetgeen niet erg kollegiaal 
werd opgevat door de andere instanties. 
De verlenging van BTK-projekten wordt 
weliswaar door de CVP afgewezen, maar 
met uitzondering dan voor de vrije inter
naten- de enen spreken over „een in
breuk op het schoolpakt" terwijl meer fi
losofische geesten vaststellen dat „men 
zeer goed beseft dat het schoolpakt 
volgend jaar moet worden vernieuwd en 

dat „men" er dus financieel nog zoveel 
mogelijk wil uithalen". 
Deze kranteknipsels bewijzen duidelijk 
hoezeer het schoolpakt een „wapenbe
stand" blijft zoals in 1959 na de hevige 
schooloorlog. 
De Schoolpaktkommissie werd opge
richt om dit bestand te bewaken. De 
nationale en idiologische tegenstellingen 
vonden mekaar in deze kommissie in een 
haast permanente tegenstelling. Inder-
dciad, elk van de drie traditionele onder
tekenende partijen bezit een vetorecht 
dat ze maar graag en in aansluiting met 

andere problemen, die niets te maken 
hebben met het onderwijs, gebruiken! 
Zo groeide uit dit schoolpakt, gedurende 
meer dan 22 jaar een erg dure scholen-
politiek, die weinig met onderwijsbeleid 
te maken had en die op dit ogenblik niet 
meer te betalen val t De traditionele 
partijen vinden het dan maar goed om 
van ieder hout pijlen te snijden. 
Sedert haar ontstaan heeft de Volksunie 
dit logisch onderwijsrechtenbeginsel be
klemtoond o.a. door terzake wetgevend 
initiatief te nemen. 
Nooit werden wij gevolgd door de tradi
tionele partijen o.m. inzake: 

• het uitwerken van een gelijk leer
krachtenstatuut voor alle onderwijzen
den; 

• de federalizering van het onderwijs, 
waardoor Vlaanderen jaarlijks over ± 2 
miljard frank méér zou beschikken voor 
zijn onderwijs; 

• een Vlaams onderwijspakket: zelfbe
stuur begint maar indien men over zijn 
onderwijs en over zijn ekonomie be
schikt! Het eerste is geblokkeerd door 
het fameuze schoolpakt Dit moet her
zien worden. Hiertoe biedt de volgende 
regeerperiode een schitterende kans. De 
kreupele grondwetsherziening-Martens 
schriift immers voor dat in elke deelreae-
ring, voor de eerste regeerperiode, iede
re partij verhoudingsgewijze vertegen
woordigd zal zi jn; 

• de Vlaamse navorsing wordt nog 
steeds met ± 7 Vo van de begroting 
bedrogen. Nochtans zijn het de navor
sers die spitstechnologie doen ontstaan 
en alzo tewerkstell ingsmogelijkheden 
voor ons volk; 

• het wegwerken van iedere ongelijk
heid ten aanzien van instellingen, leer
krachten en leerlingen in alle netten. 
Daarom eist de Volksunie o.m.: de gelijke 
behandeling van de studiemeesters-op
voeders in alle netten en hetzelfde be
toelagingssysteem voor alle internaten. 
Hiervoor dienden wij o.m. tijdens de 
onderwijs-begrotingsbespreking 1980, 
die pas op 12,13 en 20 november 1980 in 
de Kamer werd gehouden, enkele amen
dementen in. De werden door alle tradi
tionele partijen verworpen! Op 12 fe
bruari en op 18 juni hebben we de 
ministers geïnterpelleerd over de achter
stelling van 43.000 leerlingen in de vrije 
internaten en ±10.000 studiemeesters-
opvoeders die niet aan hun wedde-trek-
ken komen- doch tevergeefs. 

Als antwoord op het verhitte klimaat 
tussen de oorspronkeli jke onderteke

naars van het schoolpakt heeft de Volks
unie dan op 10 juni 1981 een omstandige 
nota Pleidooi voor een eigen Vlaams 
onderwijsbeleid" aan de pers voorge
legd. 

De houding van de VU inzake onderwijs
problemen is dus duidelijk bekend, be
halve blijkbaar voor sommige berichtge
vers-

De M e t o d e n s c h o l e n 
In enkele centra van ons land kennen wij 
de goed-werkende Decroly-, Steiner- en 
Montessorischolen. Zij werken met een 
specifieke metode een eigen diploma
vorming u i t Het is waardevol dat binnen 
onze maatschappij de vrijheid van on
derwijs gewaarborgd bl i j f t Vandaar dat 
de Volksunie in Wetsontwerp 717, ter 
uitvoering van „het politieke akkoord in 
de schoolpaktkommissie betreffende de 
rationalisatie en programmalle van het 
secundair onderwijs" wetsverbeteringen 
wilde invoeren om de leefbaarheid van 
dit soort scholen open te houden. Onze 
amendementen terzake werden echter 
door kristen-demokraten, liberalen en 
socialisten zowel in de Kamerkommissie 
als in de openbare vergadering verwor
pen-
In de betrokken onderwijsmilieus waren 
de reakties erg groot In „De Standaard" 
van 3 juli 1981 lezen wij een uitgebreide 
echo waarin wij merken dat twee CVP-
senatoren onze amendementen terzake 
bijna geheel hebben overgenomen en 
hebben ingediend bij de bespreking van 
het wetsontwerp in de Senaat En „De 
Standaard" kommentarieert: „wij kijken 
benieuwd uit hoe de andere partijen die 
de grondwettelijke vrijheid van onder
wijs aankleven, op dit amendement zul
len reageren." 
Nu gij en dan ik weer- zou ik'zo zeggen! 

Willy Kuijpers, kamerlid 
lid Kommissie Nat. Opvoeding 
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Wetstraat 

„Waar wi j treden, zult gij gaan" 
Eén week per maand kan Vlaan
deren beschikken over de infra-
struktuur van het „Paleis der Na
tie" om zijn zelfstandigheid wet
gevend te beleven. 
Een nuchtere vaststelling, die he
laas ook de machtsverhouding 
tussen het nationaal Parlement 
en de Vlaamse Raad weergeeft 
En dan zwijgen we nog over de 
slaafse onderdanigheid van 
Vlaanderen's eerste minister 
Geens tegenover de Belgische 
primus Eyskens. 
Vorige week kreeg die Vlaamse 
Raad een primeur voorgescho
teld: de begrotingen 1981 van de 
Vlaamse gemeenschap en van 
het Vlaamse gewest 

De term „begroting" is wel vyrat 
overtrokken. Vlaanderen moet het 
nog steeds zonder financiële ver
antwoordelijkheid stellen, zodat 
het debat noodgedwongen be
perkt bleef tot de besteding van 
de dotaties die de nationale over
heid voor 1981 toespeelde. 

De Vlaamse gemeenschap werd 
goed bevonden voor zo'n 29 mil
jard, terwijl het Vlaamse gewest 
voor onder meer ekonomische 

expansie en wetenschapsbeleid 
beschikt over 23 miljard. Peulschil
len in vergelijking met het bedrag 
dat diezelfde overheid toekende 
aan de Waalse staalnijverheid. 
Alleen reeds over de aanwending 
van die luttele dotaties kan een 
zinnige boom opgezet worden. 
Getuige daarvan zijn de tussen
komsten van Germain De Rouck, 
Walter Peeters, Raf De Clercq en 
Bob Maes die gaande van de 
bouwsektor tot het industrieel erf
goed en het kunstbeleid de zwak
ke plekken aanklaagden. 

Oude gewaden 

Namens de fraktie gooiden Vic 
Anclaux en Hugo Schiltz het over 
een andere boeg en maakten zij 
van deze gelegenheid gebruik om 
een aantal fundamentele beschou
wingen te ontwikkelen over de 
algemene Vlaamse politiek. Of be
ter, over de afwezigheid daarvan. 
Een eerste vaststelling betreft de 
machteloosheid van de autono
mie, waarmede Vlaanderen opge
zadeld werd. De, minieme kredie
ten vermeldden we reeds en over 
de bevoegdheden kunnen we kort 

zijn: de macht blijft waar ze is. 
Met een jaar vertraging hebben 
een aantal CVP'ers dit ingezien op 
het vlak van het industrieel beleid. 
Trouwens, op heel wat banken 
overheerste het gevoelen dat de 
staatshervorming van 1980 geen 
eindpunt betekent 
Ondertussen heeft wel reeds een 
ander argument opgang gemaakt: 
een dynamisch en extensief ge
bruik van de mogelijkheden, 
waarover Raad en deelregering 
beschikken, moet toelaten de 
vele tekorten te overstijgen. 
Een onderzoek van het eerste 
werkjaar wijst volgens Hugo 
Schiltz niet in die richting. Integen
deel, de suprematie van het cen
trale gezag wordt lijdzaam ge
doogd, door sommigen zelfs rond
uit verdedigd. Steun vinden zij 
daarvoor bij de Raad van State, 
die van federalistische inzichten 
geen greintje benul bijkt te heb
ben. Het advies over de eterrekla-
me is daarvan het jongste bewijs. 

De Vlaamse raad en deelregering 
hebben zich evenmin kunnen op
werpen als de spreekbuis van wat 
in Vlaanderen leeft Geens en zijn 

GEEN GRENDEL 
op de 

DOOR DE GRENDELPROCEDURES 
IN DE GEWIJZIGDE GRONDWET 

WIL DE REGERING 
DE VLAMINGEN BEROVEN VAN 

HUN DEMOKRATISCHE MEERDERHEID 
IN HET LAND 

DAARTEGEN VERZET ZICH 
NAAST DE VLAAMSE 

KULTUURVERENIGINGEN OOK DE 

VOLKSIJME 
De Voerrei, de BDBH-rel, de staal-reL en nu het dreigement om in de Kamer de „alarmbelprocedure' te 
hanteren tegen een resolutie over de waterverdragen. Voorwaar, de Waalse socialisten houden niet op de 
Vlamingen uit te dagen en te tarten. 

In de resolutie wordt gewezen op de dringende noodzaak en het nationaal belang van de 
waterverdragen. De regering wordt dan ook verzocht om overeenkomstig haar programma snel de 
besprekingen met Nederland aan te vatten. 

Scherp waarschuwde Hugo Schiltz voor het luiden van de alarmbel: „Ik ben ervan overtuigd dat dit voor 
veel Vlamingen de beker zal doen overlopen en dat zij alle banden met het Franstalig landsgedeelte zullen 
breken." 

Door dit alarmbel-dreigement wordt Vlaanderen nog maar eens gekonfronteerd met één van de vele gif
tige geschenken van de grendelgrondwet van vader Eyskens en Leo Tindemans-

kollega's komen niet tot de formu
lering van een Vlaams antwoord 
op de vele uitdagingen van van
daag, laat staan tot een toekomst
gerichte Vlaamse tjeleidsvisie. 
Hun rol bij het staaldossier be
perkte zich tot een niet bekend en 
niet verdedigd advies. En er zijn 
nog zovele andere voorbeelden 
waaruit eerder passiviteit en poli
tieke onwil blijken. De slakkegang 
die de kommissies voor een 
Vlaams krisisberaad en voor een 
inventarizatie van de sociale ge
volgen van de repressie erop na
houden, is er slechts één van. 
Bij dit alles komt dat de Vlaamse 
Raad en deelregering niet eens de 
voorafbeelding zijn van een ver
nieuwde en vernieuwende politie
ke kuituur, van een meer funda
menteel demokratische staat Op 
z'n Belgisch hebben CVP en SP 
de dikke postjes in de Vlaamse ad
ministratie onder mekaar ver-

P-Sprokkels 
• De Kamer kwam vorige week 
slechts kortstondig bijeen om een 
reeks stemmingen af te handelen 
en het wetsontwerp tot wijziging 
van indirekte belastingen te be
spreken. Deze indirekte belastin
gen zijn, aldus Willy Desaeyere, in 
feite asociaal aangezien zij de min
der gegoeden even zwaar treffen 
als de weigestelden. Het Limburgs 
kamerlid berekende dat door de 
nieuwe fiskale maatregelen het 
beschikbaar inkomen van de laag
ste inkomens met 5,28 th . zal 
dalen. 
• De kamerleden en senatoren 
werden vorige week opgeroep)en 
om hun „kumul" uit te oefenen in 
de verschillende deelparlementen. 
Daarbij moet gesteld dat de agen
da van de Vlaamse Raad — al
thans kwantitatief — vrij goed 
gestoffeerd was met ondermeer 
de begrotingen van het Gewest 
en van de Gemeenschap. 
• Bij de Vlaamse Gewestbegro
ting ontwikkelde Hugo Schiltz 
een aantal fundamentele beschou
wingen over het algemeen Vlaams 
beleid, terwijl Bob Maes infor
meerde naar de behandeling van 
enkele dossiers,'zoals de bouwnij
verheid en de moerriool voor af
valwaters langs het Albertkanaal. 
• Voor de fundamentele bemer
kingen bij de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap zorgde 
Vic Anciaux. Daarbij hekelde hij 
voornamelijk de beperktheid inza
ke kredieten en bevoegdheden, 
zowel kulturele als persoonsge
bonden. Meer specifiek ging hij in 
op de totale afwezigheid van een 
Vlaams buitenlands kultuurbeleid 
en pleitte hij voor een diepgaande 

deeld. Op z'n Belgisch wordt het 
sociaal-ekonomisch overleg een 
apart onderonsje tussen regering 
en sociale partners. 
...De oude Belgische gewaden 
worden systematisch weer bo
vengehaald en om de magere 
schouders van de schijn-autono-
mie gelegd. 

Een ontgoochelende jaarbalans: 
dat mag en kan de verwezenlijking 
van het Vlaams zelfbestuur niet 
zijn. Enkel een échte Vlaamse 
staat kan de voleinding betekenen 
van de Vlaamse beweging en de 
aanzet om de tewerkstelling in 
Vlaanderen te verzekeren, de wel
vaart veilig te stellen... 
Daarop blijven hameren, is de taak 
van de Volksunie. Aldus Hugo 
Schiltz, die besloot met de profeti
sche voorspelling van,een Vlaams 
dichter: „Waar wij treden, zult gij 
gaanf 

bezinning over het tot nu toe 
gevoerde kultuurtjeleid. 

• Hoe ondoordacht het kultuur
beleid soms is, bewees Walter 
Peeters aan de hand van de situa
tie van het landelijk jeugdwerk. De 
betrokken organizaties ontvingen, 
b)Ovendien te laat slechts 60 th . 
van de voorziene toelagen, zodat 
hun financiële toestand onhoud
baar geworden is. Maar er is 
meer: zowat op alle vlakken wordt 
het jeugdwerk in vergelijking met 
de verenigingen voor volwasse
nen gediskrimineerd. 

REL 
TJE 

D e heer Vande rpoo r ten : „ IK 
heb de indruk dat er enige 
betwisting bestaat over dit 
punt Zouden wij deze zaak 
niet beter verwijzen naar de 
burgerkomitees?" (Vrol i jk
heid). 

(Senaat Beknopt verslag. Gewone zit
ting 1980-1981, Vergadering van dinsdag 
30 juni 1981, biz. 702X 

De heer V a n O o t e g h e m : „Ik 
heb mij onthouden om te on
derstrepen dat de leider van 
de „burgerkomitees" eens te 
meer afwezig is." (Onderbre
kingen). 

(Vlaamse Raad, Beknopt verslag. Zitting 
1980-1981, Middagvergadering van don
derdag 2 juli 1981, biz. 10). 
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Verkiezingen in Israël 

Begin, 
maar niet het einde 
(Into) Na de hardste en spannendste verkiezingsstrijd uit de geschie
denis van Israël is Menachem Begins Likoed toch als sterkste partij 
uit de stembus gekomen. Tijdens de eerste uren na het sluiten der 
stemlokalen op 30 juni zag het er heel even naar uit, dat de Arbeiders
partij van Peres de strijd zou winnen. Nadien werd het een nek-aan-
nek. Likoed sleepte zijn uiteindelijke overwinning uit het vuur, dank zij 
de (veel later getelde) stemmen der militairen. Het leger stond duide
lijker achter Begin dan de burgers. Dat hoeft niet te verbazen: de raid 
op de atoomcentrale van Osirak, uitgevoerd in volle verkiezingsstrijd, 
bezorgde lauweren zowel aan de eerste minister die hem beval als 
aan de militairen die hem uitvoeren. 

Enkele nnaanden geleden zag het 
er nochtans niet naar uit, dat de Li
koed naar een overwinning zou 
gaan. Er werd vrij algemeen op 
een overwinning van Peres en zijn 
Arbeiderspartij getipt De opinie
peilingen schenen dat toen te be
vestigen. 
Menachem Begin heeft het ge
vaar voelen aankomen en voerde 
een niets ontziende campagne, 
waarbij de tegenstrevers ook fy
siek niet gespaard bleven. De Is
raëlische premier speelde in op 
latente onlustgevoelens bij de pu
blieke opinie van zijn land. De 
uitval tegen de Westduitse kanse
lier Helmut Schmidt die door Be
gin als het ware beschuldigd werd 
van persoonlijke medeplichtigheid 

aan de Holocaust, vormde daar 
reeds vorig jaar de aanloop van. 
Tijdens de laatste faze van de 
kampanje kreeg Begin nog een 
aantal berekende, maar ook on
verwachte troeven in de hand. Hij 
spon zijde bij. de voortdurende 
spanning in Libanon.X)e raid tegen 
Osirak kwam op het psycholo
gisch meest geschikte moment 
van de verkiezingsstrijd. Het be
leid van Reagan en de verkiezing 
van Mitterrand doorbraken het 
Isolement waarin Israël onder Be
gin geraakt was. 
Menachem Begin aarzelde daar
enboven niet te spekuleren op het 
korte geheugen van het kiezers
korps. De grote mislukkingen van 
zijn vierjarig beleid trachtte hij — 

zoals gebleken is: met vrucht — te 
doen vergeten door een aantal 
elektorale maatregelen, zoals ver
mindering van belasting op luxe
goederen en het kunstmatig druk
ken van de prijs voor basisbehoef
ten en -goederen. Vooral deze 
laatste maatregelen sloegen goed 
aan bij de arme volkslagen van 
sefardische joden, de inwijkelin-

gen van de jongste immigranten-
golven uit Noord-Afrika. 
Het ziet er dus naar uit, dat het Be-
gin-beleid zal voortgezet worden. 
De Likoed zal echter een hoge 
prijs moeten betalen aan kleine 
extreme partijtjes, om tien over te 
halen tot regeringsdeelneming. 
Want Begin zelf beschikt slechts 
over 48 van de 120 zetels in de 

Euro-parlement op laag pitje... 
BRUSSEL — Het Europese Par
lement gonsde de laatste weken 
niet van aktiviteiten. Er waren wel 
fraktievergaderingen. Onze frak-
tie lost dat op in Brussel of 
Straatsburg wanneer ze er werkt 
Andere frakties trekken er op uit: 
Griekenland, Zuid-ltalië, Ierland-
De liberalen permitteren zich 
zelfs binnenkort een fraktiever-
gadering in Martinique (Caraï
ben). Dat is ook nog Frankrijk, 
moet je weten. Afijn, honi soit qui 
mal y pense. Marnix van Slnt-
Aldegonde maakte daarvan: hon
gersnood maakt-smalle pensen. 
Intussen boerden wij wat verder 
op de akker van Europa, die de 
onze nog lang niet Is. 

Kosovo, of het vergeten 
Albanië 
Kosovo is ooit eens, net zoals vele 
gebieden, het onderwerp geweest 
van verdeling van de „buit" tussen 
de minnaars van oorlogen. On
langs kwam het in het nieuws, 
doordat de hoofdstad Pristina het 
toneel werd van bloedige rellen, 
zuivenngen aan de universiteit, 
tussenkomst van het Joegoslavi
sche leger. Samen met verant
woordelijken van de bevrijdings

beweging maakte Jaak Vande-
meulebroucke een ontwerp-reso-
lutie op, die beoogt de minister
raad te bewegen stappen te 
ondernemen bij de Joegoslavi
sche regering om aan Kosovo een 
grotere zelfstandigheid te geven 
op sociaal, ekonomisch, kultureel 
en struktureel vlak 
Uruguay, een kruitvat ter heil van 
FN-Herstal? 

Hoe vaak al reageerde de V U niet 
op de schandelijke Belgische wa-
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penhandel! Moties tegen totalitai
re regimes zijn er in het EP ge
noeg, ook tegen Uruguay. Wie 
durft er echter aan de oorzaken 
wat te doen? Het valt helemaal 
niet binnen dit bestek, het proces 
te maken van de hele handelspoli
tiek van de EEG t.o.v. de ontwikke
lingslanden, maar we dachten er 
goed aan te doen een ontwerp-re-
solutie in te dienen om de recente 
(april '81) wapenverkoop van FN 
en Cockerill aan Uruguay aan te 
klagen. 
Het scenario van de vredesindus-
trie kan ermee misschien uit zijn 
maquis-faze gehaald worden. 

Friesland, Frysk en Fry 
Meteen belanden we dichter bij 
onze EVA-partner De taal in Fries
land wordt door Nederland be
dreigd. Dit is één van de typische 
E V A-taken: de on vertegenwoor
digde leden helpen bij de verdedi
ging van hun rechtmatige eisen 
voor eigenheid. In samenwerking 
met de Frysk Nasjonale Partij stel
de Jaak Vandemeulebroucke een 
ontwerp-resolutie op. 
Vergeet niet te kijken! 
Op 12 juli om 11 uur zendt de BRT 
een konfrontatie uit waar Jaak 
Vandemeulebroucke aan zal deel
nemen. Het onderwerp is redelijk 
scabreus The Gravy Train (vrij 
vertaald: het peperkoekenhuisje, 
of de smultrein). CBS-televisie 
(VSA) zond een ploeg uit naar het 
Europese Parlement om er een 
reportage te maken van wat zij in 
de VS de meest zinloze instelling 
vinden Ergerlijk is de Amerikaan
se western-stijl waarmee men in 
een razend tempo op ongelooflijk 
oppervlakkige wijze doorheen 
deze instelling waait. Dat Europa 
luxe vertoont, is waar, dat er (niet 
alleen daaraan) heel wat moet 
veranderen, is meer dan waar, 
maar er zijn toch andere benade
ringswijzen die minder Inspelen op 
de sensatiezucht 
Anyway, tell me about i t 

Herman Verheirstraeten 

Knesset. Deze toegevingen bo
venop Begins vanzelf reeds 
agressieve houding zullen niet van 
aard zijn, de vrede in het Midden-
Oosten te bevorderen. De poten
tiële brandhaard blijft bestaan en 
wordt weer wat aangewakkerd. 
Inmiddels blijft Israël ook binnen
lands gekonfronteerd met uiterst 
zware problemen, die goeddeels 
tijdens het vierjarig bewind van 
Begin zijn ontstaan of aan omvang 
wonnen. 

Het land laboreert aan een Inflatie
voet van 130 %. De staatsschuld 
bedraagt 22 miljard dollar, hetzij 
5600 dollar per hoofd van de 
bevolking. Een stijgend deel van 
de beroepsbevolking vindt geen 
werk; het percentage werklozen 
bedraagt 5,3, wat voor Israëlische 
omstandigheden uitzonderlijk 
hoog IS. Er moeten thans twee
maal zoveel Israëli's leven met een 
inkomen dat beneden de mini
mumgrens is, dan vier jaar gele
den. 
De uitwijking baart grote zorgen. ^ 
De emigratie overtreft sinds enke- i 
Ie jaren de immigratie. De rijen van 3 
de kandidaat-emigranten aan de 
uitwijkkantoren worden langer. Er 
is een belangrijke brain-drain: dui
zenden jonge Israëli's gaan stude
ren, bv. in de Verenigde Staten, en 
blijven er nadien werken. Over de 
sterke uitwijking doet een wrang 
mopje de ronde: „de laatste die 
het land verlaat, wordt verzocht 
het licht uit te doen". 

Tenslotte worstelt Israël ook In 
toenemende mate met een groot 
sociaal en etnisch probleem, niet 
meer alleen in hoofde van de 
Arabische minderheid, maar te
vens van de arme sefardische 
Joden uit Noord-Afrika. Deze in-
wljkellngen van de jongste immi
gratiegolven worden wel eens het 
„Tweede Israël" genoemd. Ze zijn 
doorgaans arm en ze staan vijan
dig tegenover het totnogtoe 
hoofdzakelijk door Joden uit Euro
pa bepaalde beleid, het zgn. Ash-
kenaze-establishment 

Menachem Begin en de Likoed 
hebben tijdens de verkiezings
campagne sterk ingespeeld op de 
gevoelens en frustraties van het 
Tweede Israël. De strijd ontleende 
er zijn ook fysisch keihard karak
ter aan De sefardische Joden 
hebben in beslissende mate bijge
dragen tot de overwinning van 
Begin. Maar het einde is nog niet in 
het zicht de thans blootgelegde _ 
tegenstellingen maken Israels po
sitie nog lableler dan voorheen. En 
in de bij uitstek woelige hoek van 
onze wereld is dat gevaarlijk, voor 
ons allemaal. 
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Kommentaar m 
Een VU-wetsvoorstel 

De gezondheiszorg federalizeren 
:WETSVOORSTEL VOLKSUNIE 

Ook gezondheidszorg 

moet gewestelijk 

ECHO'S 
Gesplitste 
gezondheid 
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kwAvrlMlm van da VU ond«n*-
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Op 2 juli jl. diende de VU een wetsvoorstel In om de gezondheidszorg 
te federalizeren. Hoofdindieners waren de kamerleden Jef Valkeniers, 
Vic Anciaux en Hugo schiltz. Mede-indieners: Joos Somers, Jan Cau-
dron, Willy Desaeyere, Paul Van Grembergen, Frans Baert, Willy Kulj-
pers en Lode Van Biervliet 
Dit voorstel breidt de persoonsgebonden aangelegenheden uit tot 
het gezondheidsbeleid in de ruimste zin. In de biezondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen werd het 
gezondheidsbeleid eveneens opgenomen in de persoonsgebonden 
aangelegenheden, maar met zoveel uitzonderingen en onduidelijke af
bakening tussen bevoegdheden van nationale en deelregeringen, dat 
van een koherent allesomvattend eigen Vlaams gezondheidsbeleid 
geen sprake kon zijn. 

De eigen visies van Vlaanderen en 
Wallonië op de gezondheidszorg 
en het te voeren gezondheidsbe
leid tekenen zich de laatste tijd 
steeds sterker af. Getuige daar
van zijn allerleerst de federalize-
ring van de artsensyndikaten en 
de grote belangstelling In Vlaande
ren voor de eerstelijnszorg. 

Vervolgens bestaan er verschillen 
in het nnedisch konsumptiepa-
troon. Aan het RIZIV kost een 
verzekerde bij een gemiddekie 
van 100 voor het rijk, 92 fr. in 
Vlaanderen, 109 fr. in Vi/allonië en 
110 fr. in Brussel. Bij hetzelfde 
rijksgemiddelde van 100 fr. kost 
een ziekenhuisopname voor de 
ziekteverzekering 95 fr. voor een 
Vlaming, 97 fr. voor een Waal en 
105 fr. voor een Brusselaar. I.v.m. 
de uitgaven voor de technische 
prestaties en specialiteiten kost 
een Vlaming aan de ziekteverze
kering 80 fr., een Waal 134 fr. en 
een Brusselaar 133 fr. Dit tegen
over een gemiddelde uitgave per > 
inwoner van 100 fr. 

Verder zijn er de verschillende 
visies op de artsenopleiding. In de 
Vlaamse universiteiten richt men 
zich meer op de huisartsgenees
kunde, ambulante verzorging en 
eerstelijnszorg, terwijl in Wallonië 
de aandacht meer naar de duurde
re opleiding van specialisten gaat 
Zoals door wetenschappers 
reeds meermaal^ is aangetoond. Is 
duurdere geneeskunde daarom 
nog niet synoniem van betere ge
neeskunde. Ook via het stelsel 
van dé sociale zekerheid vloeien 
jaarlijks tientallen miljarden van 
Vlaanderen naar Wallonië. De 
Vereniging van Vlaamse Zieken
fondsen rekende uit dat een Waal
se aangeslotene bij de Neutrale 
Landsbond 75 % meer kost dan 
een Vlaamse aangeslotene, terwijl 
de Waalse verbonden 30 a 35 % 
meer bestuurskosten hebben dan 
Vlaamse. 

Meer en meer wordt men zich In 
Vlaanderen bewust van de onvol
komenheden van de biezondere 
wet van 8 augustus 1980, ook wat 
betreft de mogelijkheid om een 
eigen, koherent en allesomvattend 
Vlaams gezondheidsbeleid te voe
ren. 

In mei jl. vroeg Caritas Catholica 
de reglonallzering van de ziekte
verzekering. Letterlijk stelde Cari
tas het volgende: 

„Door het feit dat belangrijke ma
teries die bepalend zijn voor het 
gezondheidsbeleid onder nationa
le bevoegdheid ressorteren, 
wordt een echt autonoom gezond
heidsbeleid voor de Vlaamse ge
meenschap onmogelijk gemaakt 
De sektor gezondheidszorgen in 
de ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring Is één van de voornaamste 
basisinstrumenten voor het voe
ren van een algemeen gezond
heidsbeleid niet enkel omwille van 

het grote volume finarKiële midde
len dat eraan verbonden is (onge
veer 150 miljard, te vergelijken 
met de 40 miljard dotaties voor 
persoonsgebonden- en kulturele 
zaken) maar vooral ook omdat in 
dit kader de criteria ter besteding 
van deze middelen worden vast
gelegd." 

Het WIt-Gele Kruis onderstreepte 
op 24 juni 1981 de noodzaak aan 
een Vlaams gezondheidsoverleg, 
terwijl staatssekretaris Steyaert, 
en haar kabinetsmedewerkers 
reeds herhaaldelijk de onduidelij
ke bevoegdhekJsaflijning tussen 
de nationale en deelregerinqen 

betreurden omdat daardoor geen 
eigen Vlaams gezondheidsbeleid 
kan gevoerd worden. 

Meer dan tijd dus om de gemeen
schappen autonomie te verlenen, 
ook op het gebied van het totale 
gezondheidsbeleid, om met eigen 
middelen, naar eigen Inzichten en 
op eigen verantwoordelijkheid 
een eigen gezondheidsbeleid te 
voeren. Voor de goedkeuring van 
het VU-voorstel Is een biezondere 
twee-derden meerderheid nodig. 
Zullen de tien CVPers die het 
voorstel tot reglonallzering van de 
nationale ekonomische sektoren 
indienden, dit voorstel steunen? 
En wat zal CVP-volksvertegen-
woordiger Diegenant doen na zijn 
Vrije Tribune In „De Standaard" 
van 1 juli jl. waar hij stelde dat de 
gezondheidszorg een taak van de 
gemeenschappen is? 

De tekst van de perskonferenUe van 2 juli jL 
waarin het VU-wetsvoorctal wordt toege
licht kan u aanvragen aan het Vlaame 
Nationaal Studiecentrum, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. 
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PERSpektief 
„Deze koalitie die het land nog steeds beweert te regeren, is niet al
leen dood, ze is reeds verrot' 
Zo begint Hugo Camps In Het Belang van Limburg en hij staat de 
spijker op de kop. Wat Tindemans en Spitaels weer aan een 
beschouwend schouwspel hebben opgevoerd, kent geen grenzen. 
Nog voordat er één cijfer van de begroting 82 op papier staat, maken 
Tindemans en Spitaels al ruzie als twee schoolknapen. Het peil van de 
politiek in dit land is bedroevend laag en de bevolking reageert met 
een groeiende afkeer voor het politieke leven. De demokratie is er 
niet mee gediend. 

I N Het Belang van Limburg 
* heeft Camps er dan ool< geen 
woorden voor. „Degenen die het 
meest open en t^oot op de krisis 
aanstuurden, zijn de Waalse socia
listen van Guy Spitaels. De PS-
voorzitter liet zijn kollega's en de 
eerste minister meedogenloos 
weten dat er over de opmaak van 
de t)egroting voor 1982 niet te 

praten valt vóór het socialistisch 
tiegrotingskongres van 18 juli In 
afwachting mag de regering voor 
Spitaels hooguit wat intellektuele 
denkoefeningen verkopen en wat 
met de cijfertjes spelen, maar de 
geëngageerde diskussie blijft ta
boe. Daarmee werd de regering 
zomaar in quarantaine geplaatst 
Nooit eerder is het voorgekomen 

dat een meerdertieidspartij een 
begrotingskongres belegt voor 
het einde van het politieke jaar." 
Nu ja, intussen kennen we de 
uitslag: Eyskens heeft warm en 
l<oud geblazen en heeft het ver
trouwen (?) van de Kamer gel<re-
gen. Maar CVP en PS hebben 
blijkbaar voor iets anders ge
stemd. 

I N Het Laatste Nieuws zegt Piet 
" van Brabant dat Eyskens de 
kaarten op tafel moet leggen: „De 
eerste minister kan zich niet t>e-
perken tot een veroordeling van 
het socialistisch veto. Hij moet zijn 
plannen tonen, indien hij er heeft 
Kaarten op tafel 

Als de politiekers door hun mach
teloosheid en hun streven naar of 
hun vrees voor verkiezingen de 
hele bevolking in de ellende stor
ten, dan fiebben de burgers het 
recht ieders aandeel te kennen in 
de aansprakelijkheid voor de 
zwarte miserie." 

INTUSSEN lijkt de CVP van 
• knieval naar knieval te aaan 
Ook In het laatste Kamerdebat 
heeft Eyskens niet de duidelijkheid 
gekregen die hij gevraagd had. 
Maar kan de CVP wel duidelijk 
zijn? Verliest zij dan niet haar 
bestaansredenen zelf? 

In De Standaard begint zelfs 
Manu Ruys zich te ergeren aan de 
tomeloze zwakheid van de CVP: 
„De regerende politieke families 
wekken niet de indruk dat zij de 
krisis in die zin aanpakken. Een 

ste tijd stelt men vast dat de 
kristerhdemokraten een lijdzaam-
heid vertonen die grenst aan abdi
catie. Dat is niet alleen gebleken in 
het staakhssier Men tjemerkt het 
ook in het dagelijkse landsbeleki. 
Dat een Waal t)enoemd werd tot 
hoofd van de dienst voor de bui
tenlandse handel — terwijl reeds 
een Waal de dienst voor ontwik
kelingssamenwerking leKÈt — is 
het jongste maar niet het enige as-
pekt van de inzinking die de 
Vlaamse kristen-demokratie ver
toont" 

^ O K voor Het Volk is het dui-
^ ^ delijk dat niet de CVP, maar 
wel de F^ van Spitaels de dienst 
uitmaakt 
Is dat geen mooie bekentenis van 
de zwakheid van de CVP? De 
grootste partij (ten minste in aan-
taO laat zrch voortdurend de das 
onndoen door de Voer-fanaten en 
staalbaronnen van de PS. „Offers 
vragen is nooit populair maar 
soms noodzakelijk Voor Spitaels 
het moment om desrmods af te 
haken. De voorzitter van de Parti 
Socialiste acht de tijd w^Ucht rijp 
voor verkiezingen en kan het zich 
dus veroorioven om de andere 
regeringspartners in het nauw te 
drijven. Aan deze politieke chanta
ge kunnen de kristen-demokraten 
niet toegeven. Het land wordt niet 
geregeerd door de Parti Socialiste 
al heeft het er de jongste tijd soms 
de schijn van." 

U E T VOLK zegt dus dat de 
• ' kristen-demokraten niet kun
nen toegeven. Nou, dat de CVP 

gedeelte van de meerderheid' eens niet toegeeft dat is al lang 
dringt aan op verruiming van de geleden. 
staatsmacht Het is tiet volste 
recht van de socialisten om vanuit 
hun ideologische overtuiging aan 
te sturen op de socializering van 
de maatschappij Maar hoeft de 
kristen-demokratie zich op die 
weg te laten meevoeren ? De jong-

Vlaanderen is te beklagen dat zijn 
belangen moeten worden verde
digd door de mossels van de CVP. 
In de komende verkiezingen moet 
de CVP een afrossing krijgen, die 
haar zal heugen! Dat Is het beste 
Vlaamse belang! 

9 JULI 1961 
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metroplannen 

te Gent 
Enkele jaren geleden verzette zich te Gent het „Metro-neen'-koml-

tee tegen groots-opgezette plannen voor een semi-metro die de 
nKuip" zou doorkerven. Deze aktie werd met sukses bekroond, de 
moltrein kwam er niet Nu blijkt zelfs dat door enkele verkeerstechni
sche reorganizatie Chet invoeren van éénrichtingsverkeerslussen) 
heel wat verkeersmoeilijkheden in de binnenstad zijn versmald. Deze 
paar ingrepen kostten hoogstens de planning en het plaatsen van een 
aantal verkeersborden. 

Maar de liefhebbers van graven en tunnelen laten niet af: begin 
1980 sijpelden plannen door om in de SL-Pietersstationsbuurt heel 
wat onder de grond te stoppen. 

Het Maria Hendrikaplein op een „stf/" uur tussen de pendelaarspieken. 

Hiervoor waren twee hoofdargu
menten. Eerst meende de MIVG 
(Maatschappij voor interkommunaal 
vervoer te GenÜ dat het verkeer aan 
het station hopeloos in de knoei (gt en 
vervolgens opperden de verantwoor
delijken dat Gent inzake kredieten 
voor verkeersreorganizatie schrome
lijk tDenadeeW was, in vergelijking met 
andere steden zoals Brussel. Antwer
pen, zelfs Charleroi, waar miljarden 
ook rijkelijk onder de grond waren-
gevloeid. 

„Zij hebben hun miljarden, wij moe
ten ze ook hebben!" is een argument 
waarop één en ander kan gezegd 
worden. Je kan je afvragen of het vele 
geW, dat voor bijvoorbeeld semi-me-
tro's werd tjesteed, altijd nuttig werd 
gebruikt En als er ergens een noodza
kelijk werk moet worden uitgevoerd, is 
het dan nodig dat het systeem van de 

wederkerigheid automatisch werkt? 
Maar is dat systeem niet ingevoerd 
omdat er soms niet-noodzakelijke wer
ken werden opgezet? En waarom wer
den die soms onnodige projekten uit
gevoerd? En zitten we hiermee niet in 
een vicieuze cirkel van verspillingen, 
mechanisme dat aangezwengeld 
wordt door onuitgesproken t)elangen 
in een bepaalde bouwsektor, door 
kommunautaire tegenstellingen?... 
Ontstond het „systeem" ook niet in 
een tijd toen het niet opkon, en beseft 
„men" wel dat het niet meer mogelijk is 
miljarden in onnodige kuilen te stor
ten? 

Toch zouden, zo schijnt het ettelijke 
miljarden voor verkeerswerken te 
Gent vastgezet zijn. Kan dat geld dan 
niet zo oordeelkundig mogelijk be
steed worden? Deze achtergrond van 
„verspillen-of-niet" is noodzakelijk om 

inzicht te krijgen in het vervolg van ons 
verhaal. In de stationsbuurt ligt het 
verkeer in de war. zo beweert de 
MIVG. Dit is vooral het geval aan het 
Maria-Hendrikaplein, tussen half zeven 
en half negen 's morgens en tussen 
half vijf en zes uur 's avonds, wanneer 
de vele pendelaars zich naar of van het 
werk begeven zoals dat heet Gent is 
een stad van vele scholen en ook 
ekonomisch het centrum van Oost-
Vlaanderen. Niet alleen reizen vele 
Zuid-Vlamingen naar de Arteveldestad 
om er te werken, maar de ekonomi-
sche bedrijvigheid trekt ook vele 
West-Vlamingen aan. Scholieren, ar
beiders, bedienden, ze zijn allen aange
wezen op het openbaar vervoer en je 
krijgt inderdaad op de hiert>oven aan
geduide uren een bestorming van de 
trams en bussen. Dat alles gebeurt 
voor het station en ondertussen dient 
het plein ervoor als verkeersdraaischijf 
voor een intens privéwagenverkeer 
van mensen die allemaal op hetzelfde 
ogenblik de stad in of uit willen... van
daar dat de tram of bus niet altijd 
gemakkelijk weg kan en de auto een 
soms gevaariijk parcours moet volgen. 

Nieuw moltrein-projekt 
Dit probleem moet worden opge

lost zo meende de MIVG. Voor dit 
kruispunt waar elf lanen of straten in 
uitmonden, kon niet anders dan de 
tram onder de grond gebracht zodat 
het privéverkeer bovengronds soepel 
kon veriopen. En zo zitten we te Gent 
met een tweede „moltrein"-projekt 

Maar met haar ondergrondse plan
nen heeft de MIVG weinig geluk: want 

Mensen samen voor eigen leefmilieu 
Zestien wijkbewoners vergaderen 
(op één der weinige mooie zomer
avonden tot nu toe) in een verga
derzaal van een bankinstelling uit 
de buurt, acht mannen en acht 
vrouwen, de jongste is zeventien, 
de oudste rond de zestig; er zijn 
studenten bij en enkele hande
laars. Ze maken de samenvatting 
van één jaar werking: ze kwamen 
laatst in alle mogelijke kranten, 
spraken voor de radio, overhan
digden een petitielijst van meer 
dan drieduizend handtekeningen 

aan de burgemeester van de 
stad... Eén van de woordvoerders 
slaat een licht-ironische toon als hij 
het heeft over „de beloften van de 
schepen", de andere maant aan 
tot geduld en vindt dat er met die 
schepen te praten valt-, allen zijn 
tevreden over het resultaat: „We 
hebben de wijk van St-Pieterssta-
tion overal bekend gemaakt en het 
is mevrouw Baert die het vuur aan 
de lont stak-." 
Instemmend applaus ook wanneer 
de heren Fiermans en Van Uyt-

vanck hun komiteelid Comhalre 
alle lof toezwaaien voor zijn alter
natief verkeerstechnisch plan. Er 
worden grootse plannen voor de 
komende Gentse feesten bekok
stoofd: zelfs een paardentram zal 
voor de bovengrondse werven... 
en de Kunstakademie zou zelfs 
het Maria-Hendrikaplein als studie-
objekt voor 't komend schooljaar 
nemen. 
Steeds meer gelijkaardige groe
pen ontstaan, en steeds hoor je 
dezelfde bekommernissen, dezelf
de doelstellingen: wat te doen 
tegen stadsvlucht., hoe zich te 
laten gelden in ministeries en over
heidsinstellingen opdat de dos
siers niet verloren gaan... hoe aan
dacht opreisen voor het behoud 
van eigen leefmilieu? Het verzet 
van de burger tegen onpersoonlijk 
bewind, tegen over-bureaucratize-
ring? 

Het VU-bestuur Gent-Zuid, met de 
drie vrouwelijke bestuursleden, 
van links naar rechts Lieve Baert 
Albertine Sellier en Denise Goe-
thijn. De andere, mensen op de 
foto zijn: de vierde dame van het 
bestuur en de mannen uit de 
groep. 

net zoals de eerste keer, kwam nu ook 
de bevolking in verzet 

Om zulks te begrijpen, moeten we 
een schets maken van de buurt waar
van sprake. 

Levendige buurt 
Ontstaan in het begin van deze 

eeuw, was het oorspronkelijk de 
woonplaats van de welstellende bur-

verzet dat zich tot in de gemeenteraad 
uitte (tijdens de laatste gemeenteraad 
van juni interpelleerde Frans Baert het 
Gentse stadsbestuur hieromtrenO. 
Niet alleen echter gaven de buurtbe
woners uiting aan een krachtdadig 
verweer tegen de vermelde plannen, 
maar zij werkten een alternatief uit en 
tijdens een perskonferentie van eind 
juni stelden zij dit aan de pers voor. 

Niet alleen hun verkeersplan is inte

gers, die herenhuizen lieten bouwen in 
balkonstijl toendertijd in zwang. Ge
schikt rond het stadspark en enkele 
pleintjes, rijen zich nu nog deze heren
huizen, niet zelden met platanen voor 
de deur Enkele jaren geleden was er 
één en ander te doen om de afbraak 
van „De Grote Moor", een herenhuis in 
Jugenstii, dat plaats moest maken voor 
een gesofistikeerde building. De mo
zaïek van de gevel is nu te bezien in de 
grootse tentoonstelling over Jugenstii 
in de St-Pietersabdij in dezelfde stad... 
Reeds enkele tijd spannen verschillen
den zich in om het uitzicht van de buurt 
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 

• staat te behouden en de nostalgieke 
fin-de-siècle-sfeer te vrijwaren. Er rees 
verzet tegen het onoordeelkundig 
neerplanten van appartementsgebou
wen... en zo moet je het tweede motief 
begrijpen waarom buurtbewoners zich 
tegen de betonplannen van de MIVG 
verzetten. 

De buurt zelf leeft Je hebt er talrijke 
winkels, cafés, restaurants, er zijn (een 
weelde voor Gent!) hotels en de men
sen zelf kennen elkaar, wat een zeld
zaam verschijnsel is in een huidige 
stad. Het drukke verkeer is net nog 
niet te druk opdat de grens van het 
leefbare zou zijn overschreden en om 
de buurt leefbaar te houden (ondertun
neling geeft de autobestuurders vrije 
teugel in sneller rijden) besloten een 
aantal mensen uit de wijk zich in een 
groep te ontmoeten, met de bedoeling 
de tunnelplannen van de MIVG te 
dwarsbomen. Onmiddellijk reageerde 
het plaatselijk Volksuniebestuur (Gent-
Zuid, bestuurd door drie dames, Deni
se Goethrjn, voorzitster, Albertine Sel
lier, sekretaresse en Lieve Baert-Van 
Tyghem, penningmeesteres); enquête
formulieren gingen in elke bus en 
werden dan weer opgehaald: het over
grote deel van de plaatselijke bevol
king was — voor diverse motieven — 
radikaal tegen elke gravenj gekant In 
navolging van de VU verzetten zich 
verschillende andere partijen en ver
enigingen (waaronder de plaatselijke 
NCMV) en zo ontstond een onpartijdi
ge werkgroep van bewoners. 

In talrijke vergaderingen groeide het 

ressant (reorganizatie van het tramsta
tion, voorrang voor tram en bus, ruime 
draaicirkels, verkeerslichtenbeïnvloe-
ding, bovengronds MIVG-tram- en 
busperron, beschermde trottoirs en 
oversteekplaatsen, afgetekende en af-
zondeHijke fietspaden met ruimere 
fietsenstalling, omleiding van het door
gaand autoverkeer, autoverkeerslus-
sen_J maar ook hun visie over de 
inspraak van de burger in de beslissin
gen van hogerhand verdient alle aan
dacht 

De groep klaagt het feit aan dat het 
stadsbestuur „eenzijdig door de 
MIVG" is beïnvloed en dat het in 
gebreke bleef voor wat de lievolkings-
inspraak betreft. De aktiegroep, die 
zich in de persnota ook „studiekem" 
noemt meent dat de demokratische 
inspraak zo vlug mogelijk moet her
steld worden, dat er „een billijk even
wicht moet gezocht worden tussen 
technisch-ekonomische doelstellingen 
en sociaal-maatschappelijke verzuch
tingen", dat het beschikbare feitenma
teriaal publiek moet worden gemaakt 
en dat „neutrale experten of studiebu
reaus" de opdracht moeten krijgen om 
vanuit „alle invalshoeken" de mogelijke 
bovengrondse wisseloplossingen te 
onderzoeken. 

In dit plaatselijk probleem krijg je 
een hele reeks maatschappelijke dis-
kussie-onderwerpen samen: hoe rijm 
je „bespanngen" en betonplannen aan 
elkaar... wat heeft een „leefbaar stads
milieu" te maken met sommige projek
ten door de overheid uitgedokterd., 
waarom gewagen van „inspraak van 
de bevolking" als je als stadsbestuur 
hierop niet ingaat?... We hebben hier 
een duidelijk voorbeeld van de tegen
stelling theone-praktijk... Positief is ech
ter het groeiend besef van de bevol
king dat ZIJ, mits eensgezinde inzet het 
starre en afstandelijke bestuur kan 
dwarsbomen om zo haar stadsleefmi
lieu te redden. 

Rest er nu af te wachten in hoeverre 
de „overheid" de weimenende en 
geestdriftige basis zal teleurstellen... 

Huguette De Bleecker 
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start nu zijn befaamde 
EINDE SEIZOEN VERKOOP I 

50.000 GLOEDNIEUWE LUXE KLEDINGSSTUKKEN 
TEGEN ECHTE 

MINI-KRISIS PRIJZEN 
ER ZIJN BIJ S K M A A N DE BOOMSESTEENWEG 35 GOUDEN KOOPJES TE DOEN 

ALLE TAILLEURS 
EN MANTELS 
VAN 
ALCANTARA 
nu tegen 

10.000,- Fr. 
EN 

12.000,- Fr. 

Duizend 
MODEKLEEDJES 

nu 

1500 F 

De volledige kollektie 
LUXE KLEEDJES 

boven de 5.000 Fr. 
nu tegen 

HALVE PRIJS 

Honderden 
MANTELS 
LENTE TAILLEURS 
DEUXPIECES 
van Point-Hauber 
Basler nu 

-20%,„ 
Halve prijs 

WEES ER VLUG BIJ ! 

BIJNA 
DE VOLLEDIG NIEUWE 

ZOMERKOLLEKTIE 
T E G E N 

EN T E G E N 

HALVE PRIJS 

r 
Honderden 
R E G E N M A N T E L S 
voor dames 

2.750 F nu 1 9 9 5 F 
GEBREIDE WOLLEN 
MANTELS NU -20% 

EN TEGEN HALVE PRIJS 

DUIZENDEN 
STUKS VAN DE 
KINDERAFDELING 

NU - 2 0 % 
en tegen 

HALVE PRIJS 
regen mantels, blazers, 
anorakken, kleedjes, 

bloezen, broeken, 
salopetten, T-shirts 

enz ... 

1.000 LUXE 

HERENBROEKEN 

1 695 F nu 9 9 9 F 

895 F 6 9 5 F 

van velours 4 9 5 F 

Jeans 650 F 

- p ' 1 i * ^ * ' • 

^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 I I I I 1 IJ-

• REGENMANTELS 
H voor heren 

• NU 

\ 

2995 F 

^^rkt^m^mt^a^^^tm^mi,^ 
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2000 LUXE 
HERENKOSTUUMS 
Tweedelig of dnedelig 

met gilet. 
Alle denkbare maten 

NU 

4750 F 

1.000 LUXE 
HERENKOSTUUMS 

van velours 
4 modekleuren - Alle maten 
4.499 I 

NU 3.750 F 

Duizenden 
HERENBLOUSONS 

Nu vanaf 5 9 5 F 
LUXE BLOUSONS 
Nu vanaf 1 9 9 5 F 
SAFARIVESTEN 

1750 F nu 1 4 9 5 F 

^ _ _ ^ _^ _ OPEN elke werkdag vai 

SUCCES KLEDING AAEYERS ! - „ • „ 
BOOMSESTEENWEG 35 
TEL. 031-87.38.42 AARTSELAAR 

vrijdag koopiesavo'i 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur 
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12 mi Reportage 

„Het is hoog tijd de meest 
karakteristieke aspekten 
van de woeste gronden in 
ons land fotografisch vast 
te leggen. Onze heiden, 
venen en duinen worden 
zo snel ontgonnen en in 
kuituur gebracht dat over 
enkele jaren nauwelijks 
nog gebieden zullen te 
vinden zijn die hun na
tuurlijk karakter hebben 
behouden." 

Deze alarmkreet schreef 
de Waals-Brusselse dok
ter en plantkundige Mas-
sart in de inleiding van zijn 
fotoboek. „Pour la protec
tion de la Nature en Belgi-
que" dat in 1912 werd 
uitgegeven. 

Zeventig jaar later gingen 
een botanicus en twee 
fotografen op zoek naar 
de landschappen van 
toen. 

Toen hun foto's ontwik
keld waren en met deze 
van Massart vergeleken 
noemden ze het resul
taat... van groene armoe
de naar grijze overvloed... 
Een weinig fraaie slot
som! 

Tot 17 juli loopt In de Ogivale zaal 
van het Brusselse stadhuls (in
gang aan de Grote MarkÜ een 
merkwaardige natuurtentoonstel
ling die wij alle lezers ten zeerste 
aanraden. 
Een beetje aanloop. 
Toen 1970 tot het internationale 
Biologische Jaar werd uitgeroe
pen werd iseshst dat de bijdrage 
van ons land zou bestaan uit het 
heropzoeken en bestuderen van 
enkele natuurgebieden die zestig 
jaar voordien, rond 1912, door de 
Brusselse hoogleraar Jean Mas
sart beschreven werden in zijn 
befaamde werk „Pour la protec
tion de la nature en Belgique". 
Hieruit groeide de gedachte om, 
vertrekkend van twee andere 
werken van Massart, een soortge
lijke vergelijking te maken tussen 
een aantal Vlaamse landschappen 

uit het begin van deze eeuw en 
diezelfde landschappen in hun hui
dige (afgetakelde) toestand. Om 
dit werkje te klaren trokken de 
botanicus Leo Vanhecke en de 
fotografen Georges Charller en 
Luc Vereist Massart achterna 
Dagenlang opzoekingswerk, veel 
vragen en staarten bij de plaatselij
ke bevolking waren er nodig om 
terug te vinden wat Massart ooit 
had aanschouwd. Dat de opdracht 
niet van een leien dakje liep wordt 
pas duidelijk als men de vergelij
kende foto's ziet Vele landschap
pen situeren zich in de Ijzerstreek 
die tien jaar na Massarts door
tocht haast totaal van aanschijn 
veranderde, andere gebieden 
werden door de industrie wegge
vreten, weer andere door wegen 
gekliefd. Kortom, het armoedige 
maar groene Vlaanderen van toen 
werd een welvarend maar grijs 
land. 

Toen Massart van zijn tocht met 
ezelskarretje terugkeerde kon hij 
zijn opdrachtgever - de Nationale 
Plantentuin — tweehonderd nega
tieven voorleggen Massart, die 
een fotomaniak was, schoot de 
foto's met een voor die tijd mo
dern apparaat (Zeiss). Het waren 
wat men noemt „kontaktfoto's" 
waarbij men het negatief recht
streeks op het fotopapier afdruk
te. 

In 1908 en in 1912 verschenen de 
werken, telkens op 400 eksempla-

1908 

De dokter en plantkundige, maar vooral verwoed fotograaf 
Jean Massart trekt met zijn zware en omvangrijke appara
tuur het Vlaamse land (hier in de duinen) door om de rijkdom 
van natuur en landschap op de gevoelige plaat vast te leg
gen. 

Zijn opnamen zijn dank zij de grote negatieven van zo 'n 30 
bij 40 cm van een uitmuntende kwaliteit Dank zij Massart 
beschikken wij thans over een duidelijk beeld hoe mooi 
Vlaanderen er voor de Eerste Wereldoorlog wel uitzag-

ren voor de handel en nog eens 
400 voor het onderwijs. Wie van 
deze uitgaven nog een exemplaar 
in zijn bezit heeft mag zich geluk
kig prijzen. Verzamelaars liggen 
op de loer. De negatieven (groot 
formaat) zijn in het bezit van de 
Nationale Plantentuin te Meise en 
het is van daar uit dat de moderne 
queeste anno 1980 vertrok... 

Botanici-fotografen slaagden in 
hun opdracht en brachten 60 hui
dige landschappen mee. De Ran-
tentuin van Meise en de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten laten 
het publiek thans het resultaat 
bekijken. 

Tentoonstelling. 

De Belgische Natuur- en Vogelre
servaten zet zich sinds 1951 in 
voor het natuurbehoud in ons 
land. Door huur, of wat veiliger is, 
door aankoop, heeft de vereniging 
reeds meer dan 65 natuurterrei
nen in beheer verworven. Voor 
meer dan 2.700 ha bos, heide, 
moeras, kalkgrasland, hooiland... 
werd zo de toekomst veilig ge
steld. Ook tussenkomsten bij de 
overheid, sensibilisatie en voorlich
ting van de bevolking behoren tot 
het aktieterrein van de vereniging. 
Natuur- en Vogelreservaten wil 
met dit natuurbehoudswerk ver
der gaan, 2.700 ha mag veel lijken 
maar is beslist nog veel te weinig. 

Ook terreinbeheer, dat noodzake

lijk is om de natuurlijke rijkdom
men van de beschermde gebie
den te behouden, moet verderge
zet worden. 
Omdat een unitaire werking niet 
langer meer houdbaar was werd 
de vereniging in een Vlaamse en 
Waalse regionale werking opge
splitst Het is naar aanleiding van 
de dertigjarige werking dat het 
boek met Vlaamse landschappen 
werd uitgegeven. Maar eerst werd 
de tentoonstelling in hartje Brussel 
op touw gezet Wij raden deze aan 
omdat ze niet alleen een goed 
zicht op ons landschap geeft maar 
tevens een steun is voor de ver
eniging die datzelfde landschap 
onder de hoede neemt 
De tentoontelling loopt nog tot 
vrijdag 17 juli en is, op de zondag 
na, alle dagen te bekijken van 11 
tot 18 u. 45. Er werden 2 x 45 fo
to's weerhouden en sober maar 
mooi voorgesteld. De tentoonstel
ling zal later nog te kijk zijn te Gent 
en te Diksmuide. 

_ en boek 
Het boek „Landschappen in Vlaan
deren, vroeger en nu" toont zestig 
landschappen van Massart en 60 
vergelijkingen uit 1980. Door een 
speciale druktechniek (bichromie) 
heeft men geprobeerd zo weinig 
mogelijk van de buitengewone 
kwaliteit van de originele foto's te 
laten verloren gaan. Het boek zal 
140blz. tellen en 580 fr. kosten. 

1980 

De botanicus Leo Vanhecke en de fotografen Georges 
Charlier en Luc Verhelst trokken Massart achterna. Ze moe
ten het niet meer stellen met een kar en een ezeltje. Ze heb
ben andere problemen. Waar stelde Massart precies zijn 
toestel op want het landschap is zo veranderd dat het haast 
niet meer te achterhalen is. 

Met praktisch dezelfde apparatuur van driekwart eeuw 
geleden leggen ze hetzelfde (nou, ja!) landschap op hun 
beurt op de foto vast. 

Het kan besteld worden op rek. 
000-0265524-35 van de Nat Plan
tentuin, Domein van Boechout te 
1860 Meise of bij de Natuur- en 
Vogelreservaten, Vautierstraat 31 
te 1000 Brussel, rek. 068-0847200-
29. 
Waarom wij dit boek zo belangrijk 
vinden? 
Vele van de door Massart gefoto
grafeerde landschapstypes, zoals 
duinakkertjes, gemaaide heidevel
den, turf- en ijzerertsontginningen, 
kleinschalige akkergebieden, enz., 
zijn Inmiddels volkomen of bijna 
volkomen verdwenen. Deze histo
rische opnamen zijn dus op zich al 
erg interessant en vormen de ge
schikte dokumentatie over ons na
bije verleden. 
Tevens wordt, door telkens van 
eenzelfde landschap het recente 
uitzicht tegenover het oude te 
plaatsen, op objektieve en ondub
belzinnige wijze getoond hoe deze 
landschappen In de laatste 75 jaar 
evolueerden. Als veelzeggende 
ondertitel heeft dit boek meege
kregen- „Van groene armoede 
naar grijze overvloed" Een aantal 
kenmerl<;en komen inderdaad 
steeds terug: de schaalvergroting, 
gekenmerkt door het verdwijnen 
van allerlei, dikwijls biologisch inte
ressante, puntvormige en lijnvor
mige landschapselementen en 
door de algemene verruiging en 
vervuiling. Maar ook, de betere 
levensomstandigheden, de grote
re materiële welstand ten opzichte 
van vroeger. In de gedocumen
teerde onderschriften wordt ge
poogd die twee tendensen op een 
eerlijke wijze aan elkaar te koppe
len. Daarom worden ook geen 
beschuldigende vingers uitgesto
ken. Het IS aan de bezoeker van 
de tentoonstelling, of aan de lezer 
van het boek, om uit te maken wat 
en waar er iets is fout gegaan of 
fout gaat 

Een voorbeeld 
Om aan te tonen hoe barbaars 
mensen tegenover het landschap 
kunnen zijn drukken wij hiernaast 
de vallei van de Krekelbeek tus
sen Kortemark en Handzame af. 
De eerste foto werd door Massart 
op 26 juli 1911 geschoten, de an
dere door Charlier op 29 juli 1980. 
Het landschap is, het zogenaamde 
Aarsgat, tegenover de hoeve De 
Sponde, de weg vormt de ge
meentegrens tussen Kortemark 
en Handzame. Bemerk, beste le
zer, dat niet alleen de bomen 
verdwenen zijn maar ook de hoe
ve op de achtergrond... of hoe een 
lieftallig landschap tot een onher
bergzame vlakte kan verworden.. 
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De vallei van de Krekelbeek 
tussen Kortemark en Handzame 

1911 
Een uitgesproken verschei
den en kleinschalig land
schap, waar volgroeide popu
lieren en enkele grote hoeven 
met bijgebouwen een verge
zicht verhinderen. Tussen de 
benedenrand van de foto en 
de hoeven links van de weg 
kan men gemakkelijk acht 
verschillende landschapsele
menten en teelten onder
scheiden. Op de voorgrond 
een „familiale'' vlasput, om het 
vlas te roten. Rondom de put, 
populieren en veel vlasstrooi-
sel. Helemaal vooraan (ondui
delijk), nitrofiele vegetatie 
met grote brandnetel. Tussen 
de percelen en de landweg, 
een zijsloot van de krekel
beek die net uitgediept werd 
(bagger op de boorden). Drie 
perceeltjes met verschillende 
gewassen: hakvruchten (voe
derbiet?, raap?), vlas (?) en 
aardappel (?). Een graaswei-
de, een graanakker, een popu-
lierenrij (geeft de verdere 
loop van de zijsloot aan). 
Voorts op de achtergrond, 
voor en achter de grote hoe
ve, kan men nog een deels tot 
struweel uitgegroeide haag' 
bemerken. 

"W0ÊB^^^^^' 

%è>^msM 'i 

1980 
De hoeven en populieren zijn 
verdwenen en duidelijk kan 
men nu in de open vlakte een 
vallei herkennen. 
Links van de weg werden alle 
vroegere kleine en grote per
celen aaneengeklonken. De 
verschillende teelten werden 
genivelleerd tot een grote 
graasvlakte van het Beemd-
gras-Raaigrastype die plaat
selijk, waar de hoeven ston
den, wat ruiger is. 
De grenzen van de vroegere 
percelen en de omtrek van de 
vlasput zijn nog goed terug te 
vinden. De zijsloot van de 
Krekelbeek, langs de nu ver
harde weg, en de hoeve 
rechts van de weg zijn ver
dwenen. 

De perceelsgrens bleef er be
houden. Langs de rechterzij
de van de weg werd recent 
jong hout geplant 
Op de wegbermen links en 
rechts tiert welig, als meest 
opvallende soort (donkere 
struikvormige planten), de 
brandnetel. 

..van groene armoede naar grijze overvloed... 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
1430 Spel zonder grenzen — 
1520 Ronde van Franknjk (repor
tage) — 1700 Amate de grote 
vijgeboom (dok) — 1800 Pierrot 
(stnp) - 1805HucleberryRnn(0 
— 1830 „En de mist trekt op " 
(dok. over Berten Rodenbach) — 
1045 Nieuws - 2010 Lied van 
mijn land dn het teken van 11 juli) 
— 21 10 Knokke-cup 1981 -
2220 Al die vnendelijke vreemde
lingen (we-film) — 2320 Nieuws 

NED 1 
1532 Bolke de beer (stnp) -
1540 Kleine Isar (stnp) - 1550 
VIS, ZO zal je maar genoemd wor
den (O — 1620 Pommetje Horle-
piep (O — 1645 Peter Ramsy, de 
dierendokter (O — 1900 Heidi (O 
- 1925 Een Sherpa-familie (dok) 
— 1950 Start in Finland finish in 
Fnesland (maraton-schaatsen) — 
2030 De „Weet-je-nog-van-toen"-
show (tv-retro) — 21 37 Nieuws. 
— 21 55 De Zilveren Roos van 
Montreux 1981 (Ladies' Choice, 
Zweden) — 2245 Atletiek te Oslo 
0-eportage) — 2320 Nieuws. 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Hier is 
Boomer (O — 1925 Cijfers en 
letters (kwis) — 2000 Nieuws — 
2027 De stnjd van de Inkas (film) 
- 2220 Brandpunt - 2245 Wat 
geen oog heeft gezien (religieuze 
dokJ — 2340 Nieuws 

RTB 1 

1520 Ronde van Franknjk — 
19 30 Nieuws - 20 05 Cheval mon 
ami (dok) — 2035 Un petit melo 
dans la téte (film) — 22 05 Festival 
de Spa (het Franse lied) — 2310 
Nieuwa 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Alle meine 
Rollen Programma rond de tachtig
ste verjaardag van Gustav Knuth 
- 2145 CSU-Parteitag - 2200 
Nieuws — 22 20 Robin und Manan 
(film) — 005 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Kein Hahn 
in Korb (f) - 2015 Rosen im 
Winter (film) — 2200 Nieuws — 
2205 CSU-Partijdag - 2220 Das 
aktuelle Sport-Studio — 2335Bar-
fuss durch die Holle (f) — 1 05 
Nieuws. 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Budden-
brooks (f) - 21 15 Duits week
overzicht van 16 juli 1940 — 2200 
Owen Marshall. Strafverteidiger 
(f) - 2Z45 Jazzfestival - 2330 
Nieuws 

LUX 

2000 La croisiere s'amuse (O — 
21 00 La demiere course (film) — 
2225 WeeriDencht en horoskoop 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 Escale en 
Languedoc (show) — 21 30 Dallas 
(O - 2230 C'est amve a Holly
wood (dok) — 2300 Nieuws 

TTi 
2000 Nieuws - 2035 „L'êge d'or" 
(f) — 2210 Bonjour la nuit (vane-
te) - 2330 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La poursuite de I amour 
(O — 2200 Les dossiers noirs 
(Lucky Luciano) — 2300 Nieuws 

BRT 1 

1000 Euchanstievienng vanuit 
Gent — 11 00 Konfrontabe (de-
baO — 12 00 Nieuws voor gehoor
gestoorden — 1445 Ronde van 
Franknjk (reportage) — 1700 Se
samstraat — 1725 De twee 
vrachtwagens (jeugdfilm) — 1830 
Pierrot — 18 35 De avonturen van 
de hond Reksio — 1845 Lacher
tjes. — 1850 Zeeotters in gevaar 
(dokJ - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend — 2030 De koffer 
van Pamela (toneeO — 2205 Ter
loops — 2250 Nieuws 

NED. 1 

1900 Nieuws - 1905 Het dans-
teater van Senegal (rep>ortage) — 
1950 Jacht op ivoor (dokJ — 
2040 De idioot (film) - 2320 
Nieuws 

NED. 2 
1530 Nieuws - 1535 Stnjd der 
planeten (stnp) — 1600 Op be
zoek bij (dokJ — 1625 Ontmoe
ting de harp (dok J — 17 05 Studio 
Sport 1 - 18 35 Tl ta tovenaar -
1900 Studio Sport 2 - 2000 
Nieuws — 2010 Dans bij de NOS 
(dokJ — 2040 Humanistisch Ver
bond — 20 45 Het land van de gro
te belofte (dok over Polen) — 
2343 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2005 Les lavan-
des et la liberte (tv-film) - 2125 
Knokke Cup — 2240 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Grand Pnx 
(film) - 2300 Misdaadpreventie 
- 2305 Jieuws - 2310 Over 
piratenzenders in NederlarKl — 
2355 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspekhven — 1930 Keine Lei-
che ohne Lilli (film) — 21 10 Ener-
giebespanng door bouwkunst — 
21 40 Nieuws - 2225 Hollywood -
Hollywood (film) — 025 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Heden
daagse kunst sinds 1939 — 21 00 
Auslandsstudio — 21 45 Fntz Mu-
liar erzahit — 2210 Te jong voor 
de liefde' (gesprek) — 2340 
Nieuws. 

LUX. 
1900 Nieuws - 1905 Les bruits 
du monde (dokJ — 1955 Watoo-
Watoo (f j - 2000 Les envahis-
seurs (SF-f J — 21 00 La legon 
particuliere (film) 

F 1 

1925 Dierenmagazine — 2000 
Nieuws. — 2030 Le grand restau
rant (film) — 21 55 Vivre le theétre 
aujourd'hui (dokJ — 23 05 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 L'Age d'or 
(f J - 2220 Des maquettes au 
village (dokJ - 2320 Nieuws 

F 3 

2000 Les maledictions du Knss 
Pusaka (fJ - 2030 Rue des archi
ves — 21 30 Nieuws — 21 40 
Vive l'histoire (14 juli) - 2235 Le 
carrefour de la mort (gangsterfilm) 

Maandag 

BRT 1 

1830 Pien-ot (stnp) - 1835 Maja 
de bij (stnp) — 1900 Opus 10 
O^ortfilm) - 1910 Oh boy' (de 
jaren 50 in muziek) — 1945 
Nieuws — 2015 Als het moet over 
lijken (tv-film) — 21 50 De Barry 
Manilow-show — 2230 Nieuws 

NED 1 
1900 Speedy Gonzales (stnp) — 
1910 Het wereldmuziek-concours 
in Kerkrade — 2015 De magie van 
David (Dopperfield (show) — 21 05 
Hallo daar ben ik weer (O — 21 37 
Nieuws — 21 55 Van vogelfluit tot 
orgelpijp (dok) — 2245 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Woody 
Woodpecker (stnp) — 19 05 Tom 
Sawyer en Huckleberry Finn (O — 
2000 Nieuws - 2027 Mike An
dres (f) - 2120 Songfestival 
Knokke 1981 - 2220 Aktua TV 
- 22 55 Soap (f) - 2325 Nieuws 

RTB 1 

17 45 Onem Informatie voor werk
zoekenden — 1930 Nieuws — 
1955 Ames perdues (film) — 
21 35 Ernest Solvay (portret) — 
2320 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Die Damen 
von der Kuste (O — 21 15 Japan
ners in Zuid-Oost-Azie (dok) — 
2000 Solo fur Spassvogel (kaba-
reü — 2230 Tagesthemen — 
2300 Nazann (film) - 035 
Nieuws 

ZDF 

1000 Gezamenlijke programma's 
- 19 00 Nieuws - 1930 Hitpara
de im ZDF - 2015 Wetenschap
pelijk magazine — 21 00 Heute-
Joumal — 2120 Frangois Villon 
(tv-spel) - 2305 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 De aanval 
op Rusland (dok) - 21 45 Lord 
Peter Wimsey (f) - 22 35 Journal 
1870/71 (de Duits-Frans ooriog) 
- 2320 Nieuws 

LUX 
19 45 L'envolee (film over surf ing) 
- 1955 RTL-Flash (spel) - 2000 
Medecins d'aujourd'hui (O — 
21 00 Sans ton amour (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 20 30 Au-dela des 
gniles (film) - 2205 De verove-
nng van een taal (dok) — 2300 
Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws - 20 35 Deux etran-
gers (show) — 21 35 Les arts du 
soleil — 2250 .Bovary au jour le 
jour" (dok over Flaubert) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Fantasia chez les PlouCs 
(kolderfilm) - 2200 Nieuws 

Dinsdag 
14 JULI J 

BRT 1 

1515 Ronde van Frankrijk (repor
tage) - 1830 Pien-ot - 1835 
Sesamstraat — 1903 Lachertjes 
— 1907 Uitzending door derden 
(Het Vrije Woord) - 1945 
Nieuws — 2010 Elton John in 
Rusland (dok) — 2120 Kosmos 
— 2210 Jazz in de schuur — 
2255 Nieuws 

BRT 2 

2010 Opera en beteanto - 21 30 
Zwart Afnka (dokJ 

NED. 1 

1855 Bereboot — 1900 Bijbelver
haal (stnp) — 1905 Camping '81 
ronduit (variete) — 2035 Het ont
staan van de wereld (fJ — 21 15 
Het woord des kruizes — 21 37 

Nieuws — 2155 Zeeland-suite 
(show) - 2300 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws — 1859 Zo vader, 
zo dochter (kwis) - 19 25 Kerke
pad '81 - 2000 Nieuws - 2027 
De familie Bellamy (fJ — 21 20 
Speels met lichte klassiek — 
2220 Hier en nu - 2300 Tien 
woorden (meditatie) — 2315 
Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 2005 
Cine Tilt (kwis) — 2040 Les fau-
cheurs des marguerites (fJ — 
21 40 Face au public (Daniel Bala-
voine, zanger) — 2230 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Bananas 
(humor) — 21 00 Aktualiteiten — 
21 45 Dallas (fJ - 2230 Tagesthe
men - 2300 Kulturele rubriek -
000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 
men noch bei Osterreich 
spel) - 21 00 Heute-jo 
21 20 Die Partei hat nimn 
(de Poolse KP) - 220 
Hortons grosster Fall (T\ 
2345 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 C 
Chance (oorlogsfilm) 
Staat in een staèt (het [ 
ger) — 2255 Sommer 
2355 Nieuws 

LUX. 

1955RTL-flash -2000L 
nier (f) - 21 00 La Mï 
(film) 

F 1 

2000 Nieuws - 2030 l 
sienne (film) — 21 55 ü 
pagnons de la Chanson (s 
2245 Vuurwerk (de Fran 
nale feestdag) — 2320 

Z A T E R D A G (11 julO — En de mist trekt op (BRT) is 
een historische gedramatizeerde dokumentaire van 
Pierre Plateau en Anton Stovens over de figuur van 
Albrecht Rodenbach (Werd al eerder in december van 
vorig jaar uitgezonden) Voortgaande op het begin van 
Al die vriendelijke vreemdelingen, moet men de indruk 
krijgen dat deze weekendfilm een leuk verhaal wordt 
Niets IS minder waar de freelance fotograaf Jimmy 
Wheeler beleeft een akelig avontuur bij een familie van 
zeven kinderen, waarvan de ouders al enkele jaren gele
den gestorven zouden zijn en waarvan de oudste 
jongen, de 15-jarige Peter, het familiehoofd blijkt te zijn 
(BRT) - In zijn Weet-je-nog-van-toen-show haalt Willem 
Duys fenomenen uit het recente verleden voor het 
scherm en praat met hen over de „goeie ouwe tijd", 
gelardeerd met „histonsche" opnamen (Ned I - Avro) -
KRO (Ned II) draait een toch wel merkwaardige 
histonsche film De stnjd van de Inca's (The royal hunt 
of the sun) van Irving Lerner (1969) naar een toneelstuk 
van Peter Shaffer De film speelt in de tijd van de 
Spaanse vereovenngen in Zuid-Amenka (1500) en 
heeft Pizarro (Robert Shaw) als centrale figuur Dat de 
Spanjaarden bij hun „missionenngswerk" weinig orto-
doks te werk gingen komt in deze film sterk tot uiting 
Vooral de figuur van Pizarro, door allerlei manipulaties 
van gewone soldaat opgeklommen tot stadhouder van 
Karel V m het veroverde gebied, is sterk verbonden met 
de bloedige onderwerping en uitzuiging van de onder
ling verdeelde Inca-stammen 

Z O N D A G (12 juh) - De toneeliefhebbers komen 
aan hun trekken op BRT De koffer van Pamela is een 
TV-bewerking van een toneelstuk van de Belgische 
franstalige auteur Georges Sion die zijn inspiratie 
hoofdzakelijk uit histonsche gegevens haalt Hij pro
beert de Franse auteurs van boulevardkomedies te eve
naren, doch slaagt daar helemaal met in omdat die zo ty
pisch Franse pikante toets ontbreekt Pamela wacht al 
twee jaar op haar man een piratenkaptein Als Michael, 
de eerste luitenant aankomt met het schip, moet hij Pa
mela het overlijden van haar echtgenoot meedelen Hij 
heeft de nalatenschap van de overleden kapitein bij 
zich een koffer die met open kan en waarvan de sleutel 
zoek IS - Nederland krijgt zowel op het 1 ste als op het 
2de net een weinig verstrooiende film De KRO prezen-
teer topNed 1 De/d;oof(Hakuchi), een Japanse bewer
king van Akiro Kurosawa (1951, z w / w J van Dosto-
jewski En de VPRO draait de Poolse produktte Het land 
van de grote belofte (Ziemia Obiecana) van de Poolse 
regisseur Andrzej Wajda over een stukje historie van 
de Poolse stad Lotz aan het einde van de vorige eeuw 

M A A N D A G (13 juW - Nostalgie op het scherm 
Hedendaagse Britse zangers en zangeressen brengen 
suksessen van vroeger in Oh Boy (BRT) - Als het moet 
over lijken (Cntical list) speelt in de gesloten medische 
wereld Een ziekenhuis raakt in opspraak wegens een 
reeks aanklachten over verkeerde behandelingen van 
de hoog gewaardeerde arts dr Nick Sloane Met Lloyd 
Bridges, Barbara Parkins, Robert Wagner (BRT) - David 
Copperfield heeft rond zich de beste goochelaars en 
showmensen verzameld en een aantrekkelijke show in 
elkaar gestoken De magie van David Copperfield 
Deze David Copperfield heeft op drieentwintigjarige 
leeftijd al de top m zijn vak bereikt In zijn optreden zi|n 

alle teaterelementen vertegenwoor 
drama, komedie die als dekor dienen 
laire goocheltruuks (KRO - Ned 1) 

D I N S D A G (14 juli) - In 1979 r 
zanger Elton John een toernee 
popwereld keek benieuwd toe hoe h 
gen Achteraf bleek het een van zijn 
toernees (Elton John in Rusland- BF 
een Franse dokumentaire op tekst 
chet over de kunst en de bechavii 
(.Zwart Afnka - z w / w ) 

W O E N S D A G (15juli) - Angst 
spel van de Nederlandse NCRV da 
door de in 1979 overleden Andre Ki 
problemen van huwelijken met buite 
The servant (zw / w ) is misschien wi 
de Amenkaanse filmregisseur Josep 
le van McCartney's kommumstenjac 
geland uitweek en daar deze filn 
Ijzersterk dialoog van Harold Pinter 
dekandent en tevens spannend en g 
jonge, ietwat verwijfde anstokaat ne« 
rett in dienst Barrett lijkt de onderc 
butler te zijn die zich op alle vlakker 
en zodanig greep knjgt op het leven \ 
onmisbaar wordt en zelf het doen 
werkgever gaat regelen Hij drijft het 
baas naar zijn pijpen zal gaan dansei 
(NOS) zendt de al eerder op d< 
Amenkaanse TV-film uit De verdv 
Aimee, die gebazeerd is op waar g 
gaat over de macht van de in Amerik, 
ligieuze sektes die vaak uit de grond 
en tot een florissant bednjf worden 
een figuur die zich als goddelijk aanb 
de naïviteit en goedgelovigheid van 
Faye Dunaway en Bette Davis in schi 
gen van de „goddelijke" zuster A 
perfiede moeder - In het muziekprogr 
ca Count down (Ned II) zit een shov 
popformatie Dire Straits die opgebou 
zanger Mark Knopfler die met zijn 
snijdende gitaarslagen en zijn aantre 
zorgt voor het typische geluid van i 

D O N D E R D A G (iSjuii) - in he 
Rondomons worden vaders op d« 
kinderen maken tekeningen van hun 
het lichtvoetige praatprogramma Met 
Carl Huybrechts met Dr Lecompte, 
Groenewoud e a - Het aktualiteitenm 
Panorama wordt grotendeels gevuld i 
taire over de situatie in Komen (I 
Comines) Na Panorama volgt een a 
reeks TV-bewerkingen van verhalen v 
Die van 5 u 48 Mr Blake, een rekla 
dag met de trein naar zijn werk in een 
New York Een jonge sekretaresse di< 
sche behandeling achter de rug heeft 
hem Blake gaat op haar avances in m 
affaire slechts als een voorbijgaand sf 
meent het echter seneus - The Rei 
Mark Rydell (1969) is gebazeerd op 
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v& TV-programma's 15 

ts. - 19.30 Wie Böh-
Bi Osterreich war (blij-
.00 Heute-journal. — 
irtei het nimmer Recht 
KP). - 22.05 Richter 
sster Fall (TV-film). -
s. 

s. - 20.15 Die letzte 
)rlogsfilm). — 21.55 

staat (het Duitse le-
55 Sommer Jazz. — 
s. 

sh. - 20.00 Le prison-
21.00 La Marseillaise 

s. - 20.30 Une Pari-
- 21.55 Les Com-

a Chanson (show). — 
erk (de Franse natio-
3). - 23.20 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.28 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 (3ours après 
moi, shérif! (film en debat over 
CB's). - 23.30 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Le train (film). - 22.45 
Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

14.15 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 17.00 Axel Nort (fO. -
18.00 Klein, klein kleutertje. — 
18.15 Pierrot. — 18.20 De avontu
ren van de hond Reksio. — 18.30 
Chips (f J. - 19.17 Uitzending door 
derden (VNOS). - 19.45 Nieuws. 
- 20.15 Arnold ( f ) . - 20.30 Angst 

om je hart (dok.). — 22.10 Puur kul-
tujr... over derden (over Hesodi-
us). — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

14.15 Overname van BRT-1 (tot 
20.15. — 20.15 Die goeie ouwe 
zomertijd (show). — 21.25 De Die
naar (film). 

NED 1 
15.30 Kinderbios (tot 17.30). -
18.45 Toeristische tips. — 18.55 
Bereboot — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.50 De verdwijning 
van zuster Aimée (tv-film). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 De Ierse kwestie 
(dokJ. - 23.10 Studio Sport extra. 
— 0.00 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 De school
krant (fJ. - 19.25 Kenmerk (info). 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Socute-
ra (info). - 20.32 Countdown 
(pop). — 21.15 Magnum (fJ. — 
22.00 Info TV. - 22.35 De advoka-
ten ( f ) . - 23.08 Nieuws. 

• tegenwoord lgd : muziek, dans, 
ekor d ienen v o o r zi jn spec tacu -
10 - Ned . I). 

- in 1979 maak te de Engelse 
n toernee d o o r Rusland. D e 
/d toe hoe hij he t eraf zou b ren -
sen van zi jn mees t suksesvo l le 
?us/anc/- BRT 1). - BRT II b reng t 
re op teks t van Max-Po l Fou-
de bechav ing van Zu id -Af r i ka . 

iK) -V- Angst om je hart, e e n TV-
i N G R V da t w e r d g e s c h r e v e n 
ïn A n d r é K u y t e n , gaat ove r d e 
sn met bu i ten landers. (BRT I). -
l isschlen w e l d e bes te f i lm van 
jseur J o s e p h Losey d ie omwi l -
nunistenjacht inder t i jd naar En-
r deze f i lm maak te o p een 
rold Pinter. He t is een t rag isch, 
innend en gees t ig v e r h a a l Een 
istokaat neemt een butler, Bar-
t de onderdan ige , ged ienst ige 
alle v lakken onmisbaar maak t 
5 het leven van zi jn baas dat hij 
f het d o e n en laten van zi jn 
Hij dr i j f t he t zel fs zove r dat zi jn 
gaan dansen... (BRT II). - Ned . I 
rder o p d e BRT v e r t o o n d e 

De verdwijning van zuster 
o p waar g e b e u r d e fe i ten en 

e In Amer i ka wel ig t ie rende re
ilt de g r o n d w o r d e n ges tamp t 
Irijf w o r d e n u i t g e b o u w d d o o r 
Jdelijk aanbiedt en inspeel t o p 
vigheid van de mensen . M e t 
)avis in sch i t te rende ver to lk in-

zuster A i m é e en van de 
nuz iekprogramma van Veron i -
j j t een s h o w rond de Engelse 
lie o p g e b o u w d is r o n d gitarist-
ie met zi jn veni jn ig ko r te en 
I zijn aantrekkel i jk s temge lu id 
geluid van d e g roep . 

uli) — In het k i nde rp rogamma 
ders op de roos te r ge legd : 
en van hun vader ! (BRT) - In 
ramma M e f ziclit op zee praat 
Lecompte , R a y m o n d van het 
tual i te i tenmagazine van BRT I 
iels gevu ld me t een d o k u m e n -

K o m e n (Les sorc ié res de 
volgt een af lever ing van een 
n verhalen van John Cheever: 
3, een rek lameman, reist e lke 
werk in een w o l k e n k r a b b e r in 
etaresse die al een psychiat r i -
le rug heeft , w o r d t ver l ie fd op 
i/ances in maar b e s c h o u w t de 
rbi jgaand spel let je. He t meis je 
.. - The Reivers, een fi lm van 
Dazeerd o p e e n boek van de 

suksesvo l le Amer i kaanse au teur Wi l l iam Faulkner d ie 
ne t v o o r zi jn d o o d ve rscheen . Faulkner, Nobe lp r i j sw in 
naar in 1950, s tamde af van e e n d o o r de Amer i kaanse 
Bu rge roo r l og zwaa r ge t ro f f en en geru ïneerde famil ie 
p lanters. Z i jn w e r k e n spe len d a n ook hoofdzake l i j k in o p 
he t t ema van he t verva l van d e zuidel i jke s ta ten. In „The 
Re ivers" haalt hij, veel lucht iger e n zorge lozer dan zi jn 
ove r ige boeken , her inner ingen o p aan het leven in he t 
Amer i kaanse zu iden. D e on langs ove r l eden S t e v e 
M c Q u e e n spee l t d e rol van B o o n Hoggenbeck , chauf
feur van d e konserva t ieve e n autor i ta i re B o s s McCas l i n , 
d e g r o t e m a n in een zuidel i jk s tad je en al in 1905 t ro t se 
e igenaar van d e eers te au to in d e s t reek. He t elf jar ige 
k le inzoont je van B o o n is bes te maat jes me t d e kleurr i j 
ke chauf feur . He t jonge t je kan B o o n o v e r r e d e n o m een 
rit je te m a k e n naar de nabur ige s tad M e m p h i s , een wr ie 
me lend nest. Hier be leef t he t d u o nogal w a t avon tu ren 
d ie eigenl i jk niet gesch ik t z i jn v o o r kinderen... (Tros -
N e d . I). - He t TV-spe l da t d e V a r a u i tzendt via N e d . II 
Hartelijke dank, kameraden (Thank y o u comrades ) , is 
gebazee rd o p waar g e b e u r d e fe i ten d ie z ich h e b b e n 
a fgespee ld in Rus land en d e V e r e n i g d e S ta ten tussen 
1918 en 1921. D e Russ ische le iders d ie na d e revolut ie 
van 1918 he t roe r in handen k regen , w a r e n zeer 
geïn te resseerd in het f e n o m e e n „f i lm". Er b leek ech te r 
e e n schr i jnend teko r t te zi jn aan f i lms en aan ui t rust ing 
o m die t e maken . D e f i lmproducen ten uit de Tsarent i jd 
w a r e n gev luch t en hadden alles w a t bru ikbaar w a s mee
g e n o m e n . N ieuw mater iaal w a s al leen te k o o p in he t 
mater ia l is t ische Amerika.. . 

V R I J D A G (17 juli) — W a r r e n Beat ty , de b roe r van 
Shi r ley MacLa ine , maak te in 1960 in d e f i lm „Sp lendor in 
the g rass" zi jn f i lmdebuut . Z i j n ee rs te g ro te s u k s e s 
b rach t h e m zi jn rol in „Bonn ie and Clyde" . In d e f i lm De 
laatste getuige (The parallax V iew) , van A lan J . Pakula 
(1974) spee l t W a r r e n Beat ty d e rol van e e n journal is t 
d ie ge tu ige is van de m o o r d o p een kandidaat v o o r he t 
p res iden tschap en en ige ja ren later me t e e n hele reeks 
m o o r d e n w o r d t gekon f ron tee rd . (BRT I). - D e Engelse 
t i tel zeg t meer ove r d e inhoud van he t p r o g r a m m a dan 
d e neder landsta l ige vers ie . Een vrouw over vrouwen 
(The u n r e t o u c h e d woman) , het is een Br i tse d o k u m e n -
taire r o n d Eve A rno ld , e e n w e r e l d b e r o e m d e fo tog ra fe 
d ie in haar w e r k het v rouw-z i jn in al zi jn d imens ies heef t 
p r o b e r e n te laten u i t komen. (BRT II). - Va ra (Ned . I) her
d e n k t in Herinneringen aan Nat King Cole de legendar i 
s c h e zanger. In een gezel l ig ka fee w o r d e n de were lbe -
kende l iedjes van Nat K ing C o l e n ieuw leven ingeblazen 
d o o r Sol Ray, een in het Caraïb isch geb ied g e b o r e n 
zanger. - In vegel i jk ing me t zi jn andere f i lms is The 
Touch van Ingmar B e r g m a n eerder een „ g e w o n e " fi lm. 
M e n had dan in het begin ook en ige moe i te o m deze film 
e rgens te k lasseren. „The T o u c h " is een int ieme fi lm 
ove r de v r o u w van een ar ts in een prov inc ies tad je die 
hals ove r k o p ver l ie fd w o r d t o p een Amer i kaanse 
a rcheo loog die w e r k t in het plaatsel i jke kerk je . Z i j is 
zel fs bere id o m voo r hem een onbev red igend huwel i jk 
te v e r b r e k e n en haar t w e e k inderen te ver la ten. V o o r 
het ee rs te w e r k t e Be rgman niet al leen me t Amer i kaans 
geld, maar hij nam zel fs een Ho l l ywood-ak teu r in de cas t 
op. Naast Bibi A n d e r s s o n en zi jn vas te ak teur Max v o n 
S y d o w zet te hij d e Ho l l ywood-ak teu r Elliot G o u l d (Vara 
- Ned. 1). 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws. - 20.15 
Chihuahua. Europeanen en India
nen (dokJ. — 21 25 Le tiercé de 
Jack (tv-film). — 22.50 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Ferien mit 
Joel (tv-film). - 21.55 Revolution 
im Mikrokosmos (dok). — 22.30 
Tagesthemen (tot 23.00). 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Met de 
kajak in de Himalaya (dokJ. — 
20.15 Aktualiteitenprogramma. — 
21.30 Die Füchse ( f ) . - 22.15 
Privileges in staatsdienst. — 23.00 
Barfuss durch die Holle (tv-film). — 
0.30 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Leven in wolkenkrabbers. — 22.30 
Das Fort der mutigen Frauen 
(western). — 23.50 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Hit-parade. - 21.00 Quatre 
étranges Cavaliers (western). — 
2220 Weerbericht en horoskoop • 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Lourdes 8 1 : 
„Que ta volonté soit faite" (reporta
ge). — 21.25 Le piège a loups (tv-
film). - 22.50 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les bons 
Bourgeois (toneel). — 22.40 Mon 
nom ne vous dirait rien (show). — 
23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.30 El Condor (western). -
22.05 Nieuws. 

Donderdag 

BRT1 
15.30 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.30 Rerrot (strip). -
18.36 Rondomons. - 19.05 Pop-
eye (strip). — 19.17 Uitzending 
voor derden (PVV). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Met zicht op zee 
(zomerpraatsfiow). — 21.00 Pano
rama. — 21.50 De verhalen van 
John Cheever (tv-film). — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Opera en belcanto (wed
strijd). - 21.30 150 jaar Belgen 
(dokJ. — 22.15 Scenarioschrijver 
in Hollywood (dokJ. 

NED1 

15.30 De Flintstones. - 15.55 
Francis, de sprekende ezel (jeugd
film). - 18.55 Bereboot - 19.00 
Pluto en het gordeldier. — 19.08 
The Reivers (film). - 20.50 Holle 
boomstammen (historische heilige 
huisjes afgebroken). — 2137 
Nieuws. - 21.55 Cosmos (dok). 
— 22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Circus (f). 
— 1925 Zeker weten (kinderdis-
kussie). - 20.00 Nieuws — 20.27 
Vreemde vogels ( f ) — 2052 Ach
ter het nieuws. — 21 30 Teater 
thuis. - 22 30 Het Lochem „Dauw
trappers" festival (pop). — 2305 
Nieuws. 

RTB1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-

teiten. — 20.05 De warmtepomp 
(dok). - 20.30 En route pour la 
gloire (film). - 22.50 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Bestem-
ming Mogadiscio (verhaal van een 
vliegtuigkaping). — 21.15 Verste-
hen sie spass? (humor). — 21.45 
Café in Takt (show). - 22.30 Ta
gesthemen. - 23.00 Alfred C Kin-
sey (portreO. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Das beste 
aus „8 X 1 in Noten" (show). — 
20 30 Deutsche Denkmalpflege. — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Mexikos gefahriicher Reichtum (re
portage). - 22 05 Der subjektive 
Faktor (tv-spel). 

D3 

19.00 Een grote familie op het 
platteland (dokJ. — 20.15 Dschun-
gel im Sturm (film) - 21.35 Lieder 
im Park. - 22.20 Kunsthistoricus 
Aby Warburg (portreO. — 23.05 
Nieuws. 

LUX! 

1955 RTL-flash. - 20.00 Super 
Jaimie (SF-f J. - 21.00 Le canard 
en fer blanc (film) 

F1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
2000 Nieuws - 2030 Anthelme 
Collet ( f) . - 2130 1930-1936 
(dok.). — 22.25 Le jeune cinéma 
Francais des courts-métrages. — 
23.00 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Un caprice 
de Caroline Chérie (film). — 22.05 
L'atelier de la chanson (variété). — 
23.10 Nieuws 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Les assassins de l'ordre 
(film) - 22.15 Nieuws. - 22.35 
Agenda 3. 

Vrijdag 

BRT 1 
15.30 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 1830 Knikkie. - 19.00 
Popeye — 19.07 Uitzending door 
derden (KTRO). - 19.45 Nieuws. 
— 20.15 De laatste getuige (thril
ler). — 21 50 De mens en zijn 
muziek (dok). — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 WIJ. heren van Zichem (fJ. — 
21.15 Een vrouw over vrouwen 
(dok). - 21.40 Randmuziek. 

NED 1 
19.00 Love boat ( f ) - 1950 De 

Onedin lijn (f.). — 20.40 The work! 
is made of music (show). — 21.10 
Herinnenngen aan Nat King C^ole. 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Vrou
wen van Suriname (dokJ. — 22.35 
The Touch (film). — 00.30 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Fietscross 
(reportage). - 20.00 Nieuwa -
20.27 Dallas (fJ. - 21.15 Tour de 
France... Tour de Oiants (reporta
ge). — 22.05 Aktueel en informa
tief. - 22.50 Gier en anjelier (f J. -
2320 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.05 Le franco
phone d o r (speO - 20.35 Les 
nouveaux papes (reportage). — 
21 30 Mireille dans la vie des autres 
(film). — 23.00 Nieuws 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Fluss ohne 
Wiederkehr (avonturenfilm). — 
21.45 Schmelztiegel Ruhrpott (tv-
film). - 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Erzahlung eines Unbekann-
ten (tv-film). — 00.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws - 1930Korrespon-
denties uit het buitenland. — 2015 
Die Falie des Monsieur Cabrol (f.). 
— 21 47 Hande hoch, der Meister 
kommt (kortfilm). — 22.00 Heute-
journal — 22 20 Kultureel magazi
ne. — 22.50 Sport am Freitag. — 
23.20 Die Gruft mit dem Ratsel-
schloss (politiefilm) — 00.45 
Nieuws. 

D 3 

2000 Nieuws. - 20.15 Norton 
lectures - Leonard Bernstein in 
Harvard - 21 45 NDR-talkshow. 

LUX. 
19.00 Nieuws - 1955 RTL-flash 
(speO - 2000 Le saint ( f ) . -
21 00 Collision (tv-film). 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 Jef le lion, 
un coeur pur (portret van Joseph 
Kessel, beroemde reporter). — 
21 50 Le roi Lear (toneeO. - 00.50 
Nieuws. 

A 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Arcole ou la 
terre promise (f.). — 21.35 Apos
trophes. - 22.55 Nieuws - 23.05 
Docteur Jerry et mister Love (film). 

F 3 

20.30 Reportage van de vrijdag
avond. — 21.30 Les peupliers de la 
pretantaine (f.) — 22.30 Nieuws. 

Elton John o m g e v e n d o o r Rus
s ische „ b e w o n d e r a a r s " t i jdens 
zi jn suksesvo l le t oe rnee d o o r 
Rus land. (El ton J o h n in Rus
land, BRT, d insdag 20 u. 10). 
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Koninklijk krakeel rond Jean Ray... 

De „francité 

sloeg toe... 

Tot 8 augustus loopt in 
de Koninklijke 
Biblioteek Albert I te 
Brussel (galerij 
Houyoux, Kunstberg) 
een tentoonstelling rond 
leven en werk van de 
Gentse schrijver 
Jean Raymond de 
Kremer (1887-1964). 
alias Jean Ray, 
alias John Flanders. 
En ja hoor, de „francité" 
sloeg eens te meer toe-
Een boeiend doch 
helaas stereotiep 
verhaal over 
kultuurimperialisme en 
kleinmenselijkheid. 

/ / 

Jean Ray: beroepsduivelskunstenaar... 

Verleden jaar werd de vzw Les 
amis de Jean Ray opgericht door 
Jean-Baptiste Baronian, Frangoise 
Levie en J.P. Bours. ALs vierde 
man sloot zich Danny De Laet, de 
Vlaamse Flanders-kenner, aan. 

J.B. Baronian was voorheen literair 
direkteur bij Marabout, thans bij 
de Librairie des Champs-Elysées 
waar hij Jean Ray en Henri Vernes 
(twee auteurs uit de stal van Mara
bout) wist onder te brengen. F. 
Levie is de dochter van Pierre 
Levie, co-producent van Malper-
tuis. een film van Harry Kümel naar 
het gelijknamige boek van Jean 
Ray. Baronian en Levie hebben 
samen een boek geschreven, 
Jean Ray, l'archange fantastique. 
J.P. Bours, een Luikse advokaat 
werd als auteur onderschekJen 
met de Prix Jean Ray. Danny De 
Laet verzorgde de editie van een 
achttal boeken van Jean Ray. 
Doel van de vereniging is aktivitei-
ten te ontplooien met betrekking 
tot Jean Ray, bijvoorbeeld de ten
toonstelling die thans in de Alt)erti-
na loopt. Verder worden ook pu-
blikaties overwogen, w.o. de brief
wisseling (een honderdtal bneven) 
tussen Jean Ray en Michel de 
Ghelderode. 

Duive lskuns tenaar 

Het uitgebrekJe oeuvre van Jean 
Ray verdient ongetwijfeld de 
thans heersende belangstelling. 
Hij was een begenadigde brood
schrijver die zich naargelang van 
de opdrachtgever of mogelijk ge-
interesseerde uitgever met even 
veel zwier in het Frans of het 
Nederlands uitdrukte. „Brood
schrijver" heeft geen enkele pejo
ratieve bijklank: ik bedoel hiermee 
een beroeps, iemand die van zijn 
pen leeft en bijgevolg wel eens 
door hen die het beter weten, voor 
grafomaan wordt versleten. Het 
duurde lang, namelijk tot ongeveer 
1960, eer zijn „literair" werk — wat 
dit adjektief ook moge betekenen! 
— aan een revival toe was, al 
verschenen Les contes du whisky 
reeds in 1925. 

Een groot deel van zijn leven 
kwam Jean Ray aan de kost dank 
zij bijdragen in de Vlaamsche Film
pjes, Zonneland, MK-Het Week
blad, La semaine d'Averbode, Het 
Volk, Zondagsblad, 't Kapoentje, 
enz. In de abdij van Averbode 
(uitgeverij Altiora - De Goede 
Pers) was zijn grote vriend Pater 
De Kesel, en bij Het Volk was dat 
Rik Clément. 

Stichting Boulevard richt 

kleinschalige uitgeverij op 

De Stichting Boulevard, tot voor 
kort uitgeefster van het gelijknami
ge tijdschrift voor kunst & kuituur, 
is overgegaan tot de oprichting 
van een kleinschalige uitgeverij. 
De redaktionele verantwoordelijk
heid berust bij Thierry Deleu en 
Guy van Hoof. 
De bedoeling is o.a. werk uit te ge
ven dat in de gevestigde commer
ciële circuits niet aan bod komt. 
hoewel het kwalitatief deze kans 
verdient. Ook wordt een reeks 
biografieën over auteurs in het 
vooruitzicht gesteld, met het oog 
op een bruikbare informatie en 
dokumentatie voor het onderwijs 
en het specifiek literatuuronder-
richt, zowel voor leerkracht als 
studerende. Deze „Pen"-reeks is 
ook een werkinstrument voor bi-

bliotekarissen en allen die bij het 
boekbedrijf betrokken zijn. 
Ook de Boulevard-Ultgaven, nog 
in voorraad, kunnen door de uitge
verij „Het Schaap' worden gele
verd. 

De eerste uitgaven: een temati-
sche bloemlezing over de liefe, 
„Eigen-liefde", samengesteld en 
ingeleid door Thierry Deleu, een 
essay van de hand van de eind 
1979 overleden Vlaamse filozoof 
Jan Vanspauwen, „Jezus, de god-
geworden mens", een kunstmono
grafie over de Antwerpse kunst
schilder Gerard Vanhove en een 
eerste „Pen" over Gust Gils door 
Guy van Hoof. 
Stichting Boulevard, Postbus 333, 
te 2000 Antwerpen. 

De honderden detektive-verhalen 
die hij schreef (Harry Dickson, 
Edmund BelLJ zijn onvergetelijk, 
en zijn fantastische verhalen wor
den thans unaniem erkend als 
behorende tot de beste van dit 
genre. Over Malpertuis schreef 
Paul Hardy dat met dit boek Jean 
Ray naar voren treedt „als wellicht 
de voornaamste fantastisch-realis-
tische schrijver van zijn tijd" en hij 
aarzelde niet te spreken over een 
„geniale verbeelding". 

Onaanvaardbaar verzuim 
Op méér dat één punt is het 
duidelijk dat de organizatoren van 
de Jean Ray-tentoonstelling niet al 

te vertrouwd zijn met het Vlaamse 
kultuurleven. al blijven tentoonstel^ 
ling en katalogus uitermate 
boeiend. Dit gebrek aan feeling 
komt vooral duWelijk tot uitdruk
king in de afdeling „Jean Ray en de 
kritiek", terwijl het anders toch erg 
voor de hand lag hiervoor bijv. een 
beroep te doen op het Archief en 
Museum van het Vlaams Kultuur
leven te Antwerpen, waar een 
tiental jaren geleden een voortref
felijke tentoonstelling rond de 
Gentse schrijver werd opge-
t)ouwd, mede dank zij de inzet van 

Hubert Lampo, blijkbaar niet be
langrijk genoeg voor Les amis de 
Jean Ray.. 

- -*'-\* ~t:>"<\~J 

- , \>* „S*v - * i * iH 

Jozef Peeters (Universitaire Bi
blioteek Leuven), die overigens 
negen afleveringen redigeerde 
van het meertalige Cahier Jean 
Ray. 
Het gebrek aan inzicht in de 
Vlaamse kulturele wereld kan bij
voorbeeld gemeten worden aan 
het ontbreken van de talrijke kriti
sche bijdragen van Hubert Lampo. 
Het lag immers voor de hand dat 
de tientallen artikelen — soms een 
hele pagina lang — in Volksgazet 
en de essays in tijdschriften en 
boekvorm (De zwanen van Stone-
henge, De ring van Möbius...) van 
Hubert Lampo — die ontzettend 
veel deed voor de bekendmaking 
van het oeuvre van Jean Ray — 
een plaats dienden te krijgen in 
een dergelijke tentoonstelling. En 
dat zelfs Lampo's vertaling van 
Malpertuis ontbreekt, is gewoon 
niet goed te praten. 

Vlaamse aanwezigheid 
In de voorbereidende faze van de 
tentoonstelling voelde de Vlaamse 
Jean Ray-kenner Danny De Laet 
dat het allemaal nogal de Franse 
toer op ging. Hij stelde derhalve 
voor de door hem geredigeerde 
bundel De avonturen van Edmund 
Bell van Jean Ray tijdens de ver
nissage aan de pers voor te stel
len, als Vlaamse aanwezigheid 
dan. De organizatoren vonden dit 
prima en een ambtenaar van de 
edukatieve dienst van de Konink
lijke Biblioteek stemde meteen 
met het voorstel in. Hij deed zelfs 
entoesiast: het was ook hem im
mers opgevallen dat het een frans-
talige aangelegenheid werd, en 
het uitdelen van een Nederlands 
boek van J. Ray aan de pers leek 
hem derhalve een uitstekend ini
tiatief. Als er een vijftigtal eksem-
plaren ter beschikking worden ge
steld, zou dit wel voldoende zijn_. 

Incident 
Wanneer uitgever Walter Soet-
houdt even voor de opening van 
de tentoonstelling zwaar met boe
ken beladen in de galerij Houyoux 
verschijnt begint met verontwaar
digd te doen: het kan niet, er zullen 
geen boeken wórden uitgedeeld. 
Een departementshoofd van de 
Biblioteek wordt er bij gehaald, en 
uitgever Soethoudt wordt ge
woon de laan uitgestuurd. De boe
ken dan maar terug naar de auto. 
Wat later komt de niets-vermoe-
dende, maar weldra woedende 
Danny De Laet aangewandeld. Na 
een hevige woordenwisseling 
handhaaft de konservator van de 
Koninklijke Biblioteek de eerder 
genomen beslissing: er zullen 
geen boeken worden uitgedeeld. 
Exit Soethoudt. Exit De Laet Tij
dens de in een onbehaaglijke 
sfeer veriopende vernissage 
wordt dan een verward boekje 
van ene Jacques Van Herp aan de 
pers uitgedeeld. Naar het woord 
van Rik Clément, een „betekenis
loos" boekje. Maar een boekje in 
het Frans... 

K o n s e k w e n t e houding 

Danny De Laet besluit dan maar 
de waardevolle stukken die hij in 
bruikleen had gegeven uit de ten
toonstelling te verwijderen. Stuk
ken, tussen haakjes, die hij zelf 
had moeten laten verzekeren. 
Want daar hadden de organizato
ren geen geld voor. 
Zo gaat het dan in België. De 
organizatoren hadden een belang
rijke subsidie aangevraagd bij de 
dienst Letteren van Nederlandse 
Kuituur Nog maar goed dat daar 
niet op was ingegaan... 

Henri-Floris JESPERS 
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Na Werchter-Torhout 

De muzikale festivals woeden... 
Het voorbije weekend is voor 

zo'n vijftigduizend jonge mensen 
een muzikaal feest geworden 

Het dubbelfestival Torhout en 
Werchter beleefde dit jaar een 
vijfde uitgave. Een massa volk 
dus op beide terreinen waar een 
gesmeerde organizatie zorgde 
dat alles smetteloos verliep Een 
donker wolkje zaterdag te Tor
hout was het niet tijdig opdagen 
van de Jamaicaan foots Hibbert 
die met zijn Maytallas gewild te 
laat verscheen om later op de 
avond te kunnen optreden. Orga-

Mallemunt 80) en de symfonische 
punkrock van de „Cure". 

Proviciat aan onze bloedeigen 
Leuvense T.C-Matic van Jean-
Marie Aerts en Arno Hintjens die 
te Torhout een denderende beurt 
maakten. Zondag te Werchter 
toonden de Lierse Kreuners 
„nummer één van de nieuwe 
Vlaamse lichting te zijn. Met hun 
nummer "Zij heeft stijl" mogen ze 
bij het internationaal gezelschap 
prijken Zoals verwacht werd het 
voor Elvis Costello met zo gemak
kelijk het jonge volkje op zijn 

prachtsongs, en hij weet die ook 
op charmante en vakkundige wij
ze aan de man te brengen. 

Een slotbedenking. of men nu 
voor of tegen deze en andere 
festivals IS, men kan met naast de 
massale jongerenaanwezigheid 
kijken Zijn dit randverschijnselen 
of de werkelijke levenssfeer van 
een groot gedeelte van onze 
jeugd? 

Jo i - fes t i va l 

Oostende pakt ook dit jaar uit 
met een kleinkunstreeks die van
daag (9 juli) van start gaat en dit 
telkens op donderdag tot en met 
20 augustus. Op een rijtje Ma-
chiavel, Enk Van Neugen, Peter 
Koelewijn, De Kreuners en Zjef 
Van Uytsel als lokvogels op het 
programma Een professionele 
jury selekteerde inmiddels de vijf 
opkomende kleinkunstenaars die 
voor een ruim publiek de kans 
van hun leven krijgen. De man 
(vrouw of groep) die de Pnjs van 

het Publiek wegkaapt, verzorgt 
voor de radio tijdens de finale-
avond in het Kursaal een erekon-
cert Omroep West-Vlaanderen 
zendt integraal uit op 28 augus
tus Ook Gaston en Leo zijn zoals 
vorig jaar twee maanden te gast 
in onze badplaatsen met het blij
spel „Boeing Boeing" Ze zijn van
daag donderdag, morgen vrijdag 
en zondag in het casino van 
Blankenberge, volgende dinsdag 
(14 juli) in het Zeepreventonum 
van Den Haan en vanaf donder
dag 16 elke dag te Blankenberge 
tot eind juli, met tussendoor nog 
even het casino van Koksijde op 
21 juli Oostende op 27 en Scha-
poord-Knokke op dinsdag 28 juli 
De Kreuners zijn op 11 juli om 
20 uur in de gemeentelijke feest
tent te Kalken, terwijl de Em
ployees op die dag om 17 uur op 
het festival zijn „In den Hert" te 
Lokeren en om 22 uur optreden 
in de jongensschool te Zonnebe-
ke. 

Sergius 

TC-Matic uit Leuven 

nizator Herman Schueremans liet 
zich echter nie vangen en gelast
te het optreden gewoon af. Hib
bert was dan ook wat blij dat ie 
zondagnamiddag te Werchter 
wel kon optreden, en was dan 
ook een prettige en dynamische 
afwisseling tussen de sterk ver
beterde Ierse „Undertones" (in 
vergelijking met het optreden op 

ASLK-Magazine; 
in het teken 
van de vakantie 

-iHet nummer 14 van het ASLK-
X Magazine is uit. Met pittige va-
..,kantielektuur die breekt met de 
„sleur van alledag. Prettig om te 

lezen en kleurrijk om te bekijken 
Kleur zit er zeker in het artikel 
over de strandmode van deze 
zomer én in de suksesstory van 
Dolly Parton, Linda Ronstadt en 
Emmylou Harris, de drie zange
ressen die nu al jaren het mooi 
weer maken in de Amerikaanse 
showbizz 
Wat een journalist allemaal lij
den kan, leest u in het bewogen 
relaas van een doorgewinterd 
Ronde van Frankrijk-volger. En 
zou u tussen de tv-beelden van 
de Touraankomsten door nog 
enige tijd hebben, dan kunt u met 
een beetje handigheid en veel 
goede raad uit het ASLK-Maga
zine uw eigen barbecue bouwen. 
Wie het meer op film dan op 
handenarbeid begrepen heeft, 
kan in het ASLK-Magazine ken
nis maken met Robert De Niro 
die er in zijn jongste film „Raging 
Bull" wel biezonder hard tegen
aan gaat. Kunstminnaars zullen 
zeker in hun schik zijn met de 
aankondiging van de prestigieu
ze tentoonstelling „Het naakt in 
de Moderne Belgische Kunst" die 
van 26 juni tot 23 augustus op de 
affiche van de ASLK-Galerij 
staat. 

Ook in dit nummer van het 
ASLK-Magazine voert informa
tie de toon aan. Publiciteit wordt 
bewust geweerd. Dat is een origi
nele keuze die gewaardeerd 
wordt door de 130000 abonnees 
die het ASLK-Magazine gratis in 
hun bus krijgen U kunt uw kos
teloos abonnement aanvragen in 
elk agentschap van de ASLK, op 
de ASLK-hoofdzetel of telefo
nisch op nr. 02-213.71.07 

(meegedeeld) 

Taalgebruik te Brussel 
vóór 1794 

hand te krijgen met zijn nieuwe 
reeks niet zo sterke nummers. 

Lijsttrekker Robert Palmer en 
gitaarvirtuoos Mark Knopfler met 
Dire Straits waren met hun aan
stekelijke muziek de moeite 
waard. Palmer heeft na zijn scho
ling bij Vinegar Joe een benij
denswaardige plaats ingenomen 
als zanger en komponist van 

„Wie in Vlaanderen over Brussel 
spreekt, staat telkens weer ver
bijsterd over de grote onwetend
heid van het doorsnee publiek ten 
aanzien van de historische ontwik
keling van dit enorme probleemge
bied in het hedendaagse België 
Vlaanderen kent Brussel zeer 
slecht en staart zich al te zeer en al 
te uitsluitend blind op inderdaad 

KONTICH 
Kon. Astrldpl. 85 
Tel. 031-57.30.32 

• ) ( • 

BRUSSEL 
Nieuw Brugstr. 28 
Tel. 02-218.74.89 

LEUVEN 
Tervuurse Vest 60 

Tel. 016-22.86.72 

• ) ( • 

HULSTE 
Brugse Baan 1 

Tel. 056-71.15.36 

KOUD BUFFET 
KRACHTVLEES-
SCHOTEL 
Pate ossentong var
kensvlees worst - sla 
tomaten - boerenbrood 
boter 130 fr. 
2 sneden boerenbrood -
boter - 2 eieren 50 fr. 
2 sneden boerenbrood -
boter - Trappistenkaas 
van Chimay 50 fr. 
2 sneden boerenbrood -
boter met boerenhesp 

80 f r. 
2 sneden boerenbrood -
boter - Ardense boeren-
leverpastei 50 fr. 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 Frankfurter-
worstjes 50 fr. 
• Op verzoek ook wit 

brood 
In onze keuken 
wordt uitsluitend 
VERSE BOTER ge
bruikt. 

• Voor groepen De 
Brabantse koffieta
fel! Eten naar harte
lust brood, boter, 
varkensvlees, pate, 
kaas, konfituur, ap-
pelkompot, eieren, 
suiker, koffie 130 fr. 

• GROTE PARKEERTERREINEN 

Zalen vrij voor feesten, bals, 
banketten, trouwfeesten e d 

NU, in deze „DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN: Duitse specialitei
ten. "Dortmunderthier - Bier van 't vat" „ ' t Levende water -
Tönissteiner Sprudel" er nu ook te proeven en te koop! 

ONZE SPECIALITEITEN 
Ajuinsoep 
Hongaarse Goulache 
Kip aan 't spit (950 gr.) 

brood - boter of aardappelen - sla 
of appelcompotte 

Thler-Braü-uitsmljter (spek met eieren) 
uit Grootma's ti jd! 

Zuurkool met wi jn (Sauerkraut mit Eisbein) 
ham (ongev. 1 kg) - aardappelen 
of boerenbrood met boter 

50 fr. 
80 fr. 

150 fr. 

100 fr. g 

250 f r. I 

reële wantoestanden" 
Aldus begint dr Paul de Ridder de 
brochure met bovenstaande titel, 
nr 266 in de Vlaamse Toeristische 
Biblioteek 
Na een blik in de geschiedenis van 
de Nederlanden wordt de positie 
van Brussel in onze gewesten 
nader belicht Zo vernemen we 
o m dat de Brabantse hertogen 
zich van het Diets en van het 
Frans bedienden naargelang de 
taal van hun onderdanen, aldus 
gold b V het gebruik van het Frans 
voor de betrekkingen met Nijvel 
en omstreken, die tot het hertog
dom Brabant behoorden Onder 
de Boergondiers werd de hoftaal 
Frans, maar zelfs Filip de Goede 
gebruikte altijd het Nederlands in 
zijn oorkonden voor de Brusse
laars. 

Uit langdurige en grondige raad
pleging van ontelbare archiefstuk
ken heeft de auteur kunnen vast
stellen dat de Brusselse adminis
tratie, de kerk, enz steeds het 
Nederlands gebruikten niettegen
staande de taal van de staatsadmi-
nistratie (onder de Boergondiers 
en de Habsburgers) meestal 
Frans was. De Franse bezetting 
(1794-1815) voerde overal in Euro
pa een systematische verfran-
singspolitiek Waar in de Neder
landstalige Belgische provincies 
de volkstaal stilaan en met veel 
moeite terug de bovenhand haal
de, verf ranste Brussel in de 19de 
en 20ste eeuw sterker 
En de auteur besluit „De Brusse
laars zijn het eerste slachtoffer 
geworden van eeuwenlange 
vreemde heerschappij in de Zui
delijke Nederlanden Dat laatste 
vergeet men in Vlaanderen, he
laas, al te vaak." 

Losse nummers van de Vlaamse 
Toeristische Biblioteek zijn, zo
lang de voorraad strekt, verkri jg
baar in al de VTB-boekhandels 
tegen 30 fr. per eksemplaar (33 fr. 
als over de post moet worden 
toegezonden). Men kan daar ook 
inschrijven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 300 fr , 
verzendingskosten inbegrepen. 
Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan. 
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Bittere naklank 
Beringen 

Björn Borg, de onttroonde koning 
Het heeft een tijdie geduurd eer mijn zoontje van twaalf van de slag 
bekwam Bjorn Borg geklopt En dan nog op het gras van Wimbledon 
Vierentwintig uur na „de feiten" zocht hij nog steeds naar een afdoen
de verklaring Neen, de scheidsrechter had zich met misteld En die 
McEnroe was een zeurpiet, een kankeraar en misschien zelfs een 
valsspeler „Want heb je gezien dat die alti/d ballen opsloeg waar je 
amper bijkon En gebeurde dal toch dan stond hij al bijhetnet om af te 
maken Mocht dat wel^" 
Nadat wij hem daaromtrent hadden gerustgesteld vormde hij zich een 
enigszins milder oordeel over „die Amerikaan" Maar even hoog als 
Borg zal hij hem toch nooit inschatten Dat kan gewoon met 

Deze inleiding gewoon onri de 
myte Borg te schetsen Het staat 
voor ons buiten twijfel dat de 
populanzering van de tennissport 
voor een groot gedeelte het werk 
IS van de Zweed Bjorn Borg was 
getooid met het aureool van on
overwinnelijkheid Bovendien 
kreeg de massa geen hoogte van 
de man Hij bleef altijd even onaan
tastbaar Emoties schenen hem 
volkomen vreemd Juist daardoor 
was hij de meest passionante per
soonlijkheid binnen de huidige 
sportwereld Borg regeerde als 
Europeaan in een wereld die door
gaans door Amerikanen en Aus
traliërs werd beheerst Vijf jaar 
lang weerde hij alle aanvallen op 
zijn meesterschap af Hij verdreef 
Connors van de top en stopte de 
aanvankelijk onstuitbare opmars 
van John McEnroe Drie topten-
nissers en tegelijk ook drie per
soonlijkheden Dit drietal drong 
binnen in elke huiskamer Hun 
onderlinge duels werden nog bij-
gekleurd door de okkasionele 
vorm van enkele andere hoogbe
gaafden zoals Gerulaitis, Tanner 
en de jonge LendI Kortom, de 
tennissport bezat een top waar 
geen andere sporttak zich kon op 
beroemen 

Toch heeft Wimbledon nu een en 
ander veranderd Bjorn Borg deed 
troonsafstand Zij het wellicht 
voorlopig Want van de voor een 
goede maand geinsinueerde in
storting was geen sprake Borg 
tenniste in Wimbledon op topni
veau Voor de halve finale verloor 
hij geen set De halve eindstrijd te
gen Connors was de match van 
het jaar Bjorn won na drie en een 

half uur met 3 — 2 Connors speel
de mogelijk de beste partij uit zijn 
schitterende loopbaan De kon-
frontatie van 2 juni 1981 heeft zijn 
plaats in het belangrijkste hoofd
stuk van de Wimbledongeschie-
denis 
Twee dagen later verloor Borg 
met 3—1 tegen McEnroe De 
Amenkaan verwierf beslissend 
voordeel bij de opslag en won 
twee sets via een tie-break Borg 
gaf de wedstrijd uit handen in de 
derde set Hij liep tot 4 — 1 uit en 
bestond het nog de set te verhe
zen De radertjes van de meest 
perfekte tennismachine aller tijden 
liepen toen even vast Bjorn Borg 
was heus een echte mens Dat 
bleek ook na afloop van de partij 
HIJ inkasseerde het verlies met 
waardigheid Borg was even groot 
in de nederlaag als in de winst Het 
deed goed dit te ervaren 
Daarmee zijn we ook beland bij 
McEnroe De nieuwe 's werelds 
beste Zijn overwinning verraste 
enkel de echte Borgsupporters 
W I J hadden het al eerder over de 
ongewone talenten de onwaar
schijnlijke veelzijdigheid van deze 
tumultueuze vuurbal Toch heeft 
McEnroe ons in Wimbledon enigs
zins ontgoocheld Minder door zijn 
spel dan door zijn gedrag Wij zijn 
heus geen zedenmeesters maar 
John McEnroe gaat gewoon te 
ver Dat kan echt met Normaliter 
moet hij na de halve eindstrijd 
tegen Frawley worden uitgesloten 
HIJ was toen al de derde keer aan 
echt wangedrag toe Eerder was 
hij reeds twee keer beboet gewor
den Wat McEnroe zich allemaal 
veroorlooft tegen de wedstrijdlei-
ding gaat de welvoeglijkheid ver te 

buiten Het getuigt bovendien van 
en absoluut gebrek aan respekt 
voor de tegenstander die al een 
Borg moet zijn om door die verto
ning niet nefast te worden beïn
vloed De Wimbledonbestuurders 
zouden na McEnroes eerste op
voering de uitsluiting hebben over
wogen ZIJ dreigden ermee maar 
kozen vooralsnog voor een forse 
geldboete Daar kwamen er na
dien nog twee bovenop McEnroe 
werd gespaard om het tornooi met 
te onthoofden Wij hopen maar 
dat geen voorgaande werd ge
schapen want anders zien de or-
ganizatoren over korte tijd door 
de bomen het bos met meer 
Met deze bedenking willen wij 
McEnroes overwinning met baga-
tellizeren Integendeel De Ameri
kaanse „krul" IS voorbestemd voor 
de absolute top In september 
moet hij in Flushing Meadow de 
bevestiging brengen van zijn ver
worven positie We zijn benieuwd 

Prec is ie tegen pass ie 

Chris Evert, in Engeland ook wel 
eens Miss Loyd genoemd, won 
voor de derde keer de titel in het 
vrouwenkampioenschap Dat was 
geen en toch ook weer wel een 
verrassing Geen omdat Chnssie 
nu eenmaal Miss Wimbledon is 
Achtmaal al drong de zesentwin-
tigjarige Amenkaanse door tot de 
finale In 78, 79 en '80 werd zij tel
kens geklopt Tweemaal door Na-
vratilova eenmaal door Evonne 
Goolagong Nu rekende zij af met 
de negentienjarige Hana Mandli-
kova die voorbestemd schijnt om 
een onvergelijkbare erelijst samen 
te tennissen Na haar schitterende 
halve finale tegen haar gewezen 
landgenote Navratilova was Hana 
gepromoveerd tot de absolute fa
voriete In de eindstrijd werd zij 
„geimmobilizeerd" door haar zenu
wen Haar steenharde opslag 
bleef in haar racket steken Ze 
geraakte amper tot aan het net 
Haar sprankelende, agressieve 
speelstijl werd nooit ontwikkeld 
De passie legde het af tegen de 
precisie Evert imponeerde met 

Vorige week stelden wij verkeer
delijk dat het voetbalseizoen '80-
81 met de jaarlijkse algemene 
vergadering „definitief beëindigd 
was Verkeerdelijk omdat achteraf 
op de bond nog klacht werd neer
gelegd tegen Beerschot De Kiel-
ploeg zou haar onverhoopt be
houd in de eerste klasse gekocht 
hebben, aldus de geruchten die 
door FC Beringen werden aange
haald als voorlopig (V bewijsma
teriaal 
Het spreekt vanzelf dat de klacht 
van de Limburgse klub in haar 
huidige vorm zeker zal worden 
afgewezen Met geruchten kan de 
rechtspraak nu eenmaal geen re
kening houden Maar het loont wel 
de moeite even op het „geval' 
Beerschot terug te komen Wij 
maakten desbetreffend overigens 
al eerder toespelingen Naar aan
leiding van om „onwaarschijnlijke" 
matchverslagen in de kranten 
Zo schreef F Colin in „Het 
Nieuwsblad" dat AA Gent in de 
uitwedstrijd op Beerschot net niet 
zelf scoorde om de thuisploeg aan 
de overwinning te helpen Maar 
desnoods hadden de Gentenaars 
ook dat nog wel gedaan Dat was 
onmiskenbaar de teneur van be
doeld verslag De opsteller ver-
dent desbetreffend alle lof Hij 
zegde tenminste luidop wat ieder
een die avond dacht in het stede-
Ijk stadion van Antwerpen 
Onder de journalisten zijn de ver
halen over „de redding" van Beer
schot overigens gemeengoed Het 
zou heus wel om meer dan een 
match gaan Daarmee wensen wij 
Beerschot geenszins in diskrediet 
te brengen Wij hebben het in 
deze kolommen al herhaaldelijk 
gesteld de bond straft de kleintjes 
en beschermt (omwille van het 
prestige) de groten Betekom, 
Merchtem en Eisden dat kan nog 
net Maar in de kruin van de boom 
ga je toch niet snoeien"^ 
De verhalen rond Beerschot vor

men geen alleenstaand feit Jaar
lijks voltrekken er zich wonder
baarlijke reddingen in de hoogste 
reeksen En het zal ook al wel 
voorgevallen zijn dat de ene klub 
de andere voorthielp op weg naar 
titel, kwalifikatie (voor een Europa
cup) of promotie Daarover maken 
WIJ ons al lang geen illuzies meer 
WIJ begrijpen ook enigszins de 
dubbelhartige houding van de 
bond ZIJ kan met ingrijpen op 
grond van vermoedens en ge
ruchten Maar zij zou misschien 
wel op geregelde tijdstippen de 
klubs voor hun verantwoordelijk
heid kunnen plaatsen 
De voetbalsport maakt overal 
moeilijke tijden door In Europa 
loopt de belangstelling duidelijk 
terug Om vele redenen slechte 
vertoningen omwille van de over
macht van taktiek op techniek, 
oververzadiging door de kabelte
levisie, almaar afnemende geloof
waardigheid 

Voor twee van de drie oorzaken 
zijn de klubs rechtstreeks verant
woordelijk In een verhitte recep
tiesfeer geven de bestuurders dat 
ook volmondig toe Na de zesde 
pint of voor de zevende whisky 
praten zij zelfs luidop over de 
remediering Maar verder reikt 
hun ingreep niet Niemand is be
reid een uitslag (de taktiek) op te 
offeren aan het spektakel (de 
techniek en de improvizatie), nie
mand wil de inkomsten van de 
televisierechten (het is al zo moei
lijk om rond te komen meneer) 
derven en iedereen sluit begrij
pend — dienst en wederdienst 
zitten op de lange termijn aan 
elkaar vast — de ogen wanneer 
een ploeg opvallend weinig strijd
lust aan de dag legt Maar deson
danks verwondert men zich „offi
cieel" over het wantrouwen van 
(sommige) journalisten en (vele) 
toeschouwers De recente klacht 
zal dat wantrouwen zeker met 
doen afnemen 

-\ 

.'^^^-

^ffttftftHflMiifiii' — 

haar klassiek base-iine en back
hand spel Haar zwakke kanten 
werden nooit afgetast Zo gemak
kelijk kreeg ze het voordien nooit 
Toch IS het waarschijnlijk dat vrij
dag jl de grootste kampioene van 
haar generatie tegenover haar op

volgster stond Want Hana Mandli-
kova bezit, ondanks haar gemiste 
finale, zoveel talent en kracht, zo
veel zegewil en ambitie dat grote 
suksessen (ze won al in Melbour
ne en op Roland Garros) met lang 
kunnen uitblijven 
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NJIaams Nationaal bVeekblad 

de Volksunie 
zaterdag 11 juli 20 uur 

Guldensporenviering 81 op Grote Markt te Brussel 

Het Brussels Guldensporenkomitee 
nodigt uit tot deelneming aan de Gul
densporenviering op zaterdag 11 juli 
ek om 20 u Plaats van gebeuren is 
het histonsch kader van de Grote 
Markt te Brussel 

Het twee uren durende programma is 
opgebouwd rond vier elementen 

1 Vendeliersgilde Don Bosco - Wolu-
we Deze Brusselse groep, bestaande 
uit vendeliers en trommelkorps, weet 
de massa te begeesteren met zijn 
entoesiast en sprankelend vertoon 
2 Bob Boon-singers Goede waar 
pnjst zichzelf Op de Brusselse Grote 
Markt zullen zij ons vergasten op een 
kunstzinnige uitvoenng van Vlaamse 
(en andere) liederen 

3 De bindteksten Tekstschnjver is 
Gijs Garré 
4 Het publiek Geruggesteund door 
een groot Brussels gelegenheidskoor 
en een muziekkorps wordt aan alle 
aanwezigen de kans geboden tot ak-
tieve deelmsming aan deze vienng 
Om iedereen de kans te bieden deze 
viering bij te wonen is de NMBS bereid 
een aanzienlijke verminderinq toe te 

staan aan personen Ondividueel of in 
groep) die per tran naar Brussel willen 
reizen 

Deze vermindenng bedraagt 50 % 
voor volwassenen en 75 % voor kin
deren tussen 6 en 12 jaar, met een mi
nimumprijs die overeenstemt met de 
afstand van 40 km enkel en een maxi- • 
mumpriis overeenstemmend met 

210 km enkel De fieenreis mag maar 
plaatsqnipen na 16u 

Deze speciale biljetten wo-den slechts 
afgeleverd aan reizigers die hierom 
uitdrukkelijk vragen aan de k)ketten 
van de stations 
Voor alle verdere inlichtingen sekretah 
naat Vlaams Komitee, Rijkeklaren-
straat 45 te 1000 Brussel, tel 02-
5117372 

De VU'dossiers 
De volledige teksten van zes re
cent gehouden VU-perskonferen-
ties kan u bekomen op het sekre-
tanaat van het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum 
• 10 jaar kultuurbeleid in Vlaan
deren, fjerskonferentie over het 
kultuurbeleid, gehouden op 26 
maart 1981 

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

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

• Vlaamse staatsvorming, VU-
biauwdruk voor een konfederale 
staatsstruktuur, voorgesteld op de 
provinciale VU-kaderdagen 
(maart-apnl 1981) aan de pers 
voorgesteld op 16 juni 1981 
9 Een uitweg voor Limburg, vol
ledig VU-dossier over Limburg, 
voorgesteld op perskonferentie 
op 29 apnl 1981 

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

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

De kostprijs van het VU-
dossier „Een uitweg voor Limburg" 
bedraagt 100 fr, te betalen met 
een check of een overschrijvings
formulier Schrijven of bellen naar 
VNS, Studie- en dokumentatie-
dienst, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel, 02-2194930 
U kan eveneens sprekers over 
deze tema's aanvragen Schrijven 
of bellen naar VNS, dienst Kader
vorming (kontaktpersoon Lieve 
Schoofs), Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel, 02-2194930, bin-
nenpost 38 

Bouwpremies inruilen voor woongeld 

VU heeft reddingsplan ,.vv' 
voor de bouw. .,,oV̂ **!.cV *** 

(Van onze redakteur) 
De Volkaunie heeft (isic 

ren een reddingtplan voor 
de bouwnijverheid voorge 
ateld waarvaneronmiddrl 
Iijk werk nwet gemaakt 
worden wil men dete voor '<« pi»«t 
de tewerkstelhns lo vitale hST^VMi"» 
lektor van de totale meen di*«ri# bri 
atorting redden bou» b*r«k 
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NA 10 JAAR AUTONOMIE 

Volksunie velt vernietigend 
oordeel over cultiiurbeleid 
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„Ik wil het weten"-bon 
Op te sturen naar VNS, Studie- en dokumentatiedienst, 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 

Zend mij de teksten van 

— 10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen 

— Reidooi voor een eigen 
Vlaams onderwijsbeleid 

— Een reddingsplan voor de bouw 
en het wonen 

Aantal 
eksemplaren 

eks 

. . . . eks 

. . eks. 

eks. 

eks. 

eks 

— Vlaamse staatsvorming 

— Een uitweg voor Limburg 

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

Naam 

Adres 

Woonplaats Tel 

• ^ % -

„Ik wil een spreker"-bon 
Op te sturen naar VNS, dienst Kadervorming fl<ontaktp)er-
soon Lieve Schoofs), Barnkadenplein 12,1000 Brussel, 02-
2194930 

Ik wil een spreker over: 
— 10 jaar kultuurbeleid in Vlaanderen D 

— Reidooi voor een eigen Vlaams onderwijsbeleid D 

— Een reddingsplan voor de bouw en het wonen D 

— Vlaamse staatshervorming D 

— Een uitweg voor Limburg D 

— Federalizering van gezondheidszorg D 

(aanduiden naast het gewenste tema) 

Neem kontakt op met mij 

Naam . . 

Adres 

Woonplaats Tel 
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Dag van de fiets: heel Antwerpen reed mee! 

Wij in de Volksunie 

Onder een dreigende hemel vertrok
ken vanuit 5 verzamelpunten rond 
Antvi/erpen (Berchem, Merksem, 
Deurne, Kielpark en Linkeroever) erv 
kele honderden fretsers naar Antwer
pen. Algemene verzameling was aan 
het Sint-Jansplein. In verschillende ge
meenten was er politiebegeleiding 
voorzien, maar de Antwerpse stadspo
litie weigerde elke medewerking Re
sultaat was langgerekte fietsersrijen 
die de tainjke automobilisten danig op 
de zenuwen werkten. Hier en daar 
sympathieke reakties. maar meestal 
morrende automobilisten omdat ze 
eens een keertje niet zo snel door de 
Scheldestad konden koersen als ze 
gewoon zijn. Op het Sint-Jansplein 
konden we ook enkele tientallen 
Volksuniejongeren ontwaren, duidelijk 
herkenbaar aan de leeuwevlaggetjes, 
daarmee beantwoordend aan de op
roep van hun arrondissementeel komi-
tee. Van overal waren ze gekomen 
Ook van het al wat verderaf gelegen 
Mechelen was er een afvaardiging, en 
zelfs vanuit het verre Nederlandse 
Breda kwam men zijn solidariteit betui
gen. De vrienden van de Rupelstreek 
waren verontschuldigd want die waren 
op dat ogenblik hun Stortroute aan het 
Inniden. Vanaf het Sint-Jansplein ging 

het dan met allen naar het Steenplein, 
dwars door het Antwerpse stadscen
trum. Nu was er wel een zeer beperkte 
politiebegeleiding, in die zin dat er 
voorop een politiewagen reed Voor 
de rest moesten de organizatoren er 
zelf maar voor zorgen dat de erg lange 
fietserskaravaan overal veilig door
heen het drukke'stadsverkeer geraak
te Het autoverkeer raakte dan ook 
hopeloos in de knoet, wat de fietsers 
zich natuurlijk met erg konden aantrek
ken Vandaag waren zij eens baas op 
de weg, en daar konden woedende 
automobilisten nu eens mets aan doen. 
Op het Steenp>lein werden de deelne
mers vergast op een happening, met 
een kinderatelier, toespraken, optre
dens, standjes enz. Ook verschillende 
vrije radios hadden hier hun tenten 
opgeslagen om rechtstreeks verslag 
te kunnen uitbrengen aan hun luiste
raars. 
Namens öe Werkgroep Verkeer Ant
werpen sprak Paul Van Dijck. Hij zette 
de bekende gneven van de fietsers 
nog eens op een njtje. in de ganse Ant
werpse aggk>meratie wordt niets ge
daan voor de fietser. Als er nu zoveel 
problemen zijn met het autoverkeer in 
het centrum, kan dat alleen maar ver
weten worden aan de overfieid. 

Indien er wat meer echte en veilige 
fietspaden zouden aangelegd worden 
zouden er heel wat meer mensen ook 
jaer fiets naar hun werk rijden. De 
automobilisten mogen zich nog geluk
kig prijzen dat er nog steeds meer dan 
700.000 fietsbezitters zijn in de provin
cie. Stel je voor dat die ook allemaal 
per auto zouden gaan njden, waar 
zouden we dan naar toe gaan. HIj 
hekeUe ook FEBIAC, de vereniging 
van de autokonstrukteurs, die steen en 
been gaan klagen dat de overfieid 
dringend maatregelen moet nemen om 
de auto-industrie te redden. Ook het 
Antwerpse stadsbestuur werd gehe-
kekj. Het laatste jaar werd geen meter 
fietspad aangelegd Vorig jaar was 
schepen Bob Cools (SP) op de Dag 
van de Fiets komen verklaren dat er 
heel wat plannen bestonden voor nieu
we fietspaden. Zij zijn allemaal in de 
lade blijven liggen, of speelde de fanta
sie de schepen parten? Ook is er al 
lang sprake van fietsroutes vanuit de 
randgemeenten naar het Antwerpse 
stadscentrum. Dit is blijkbaar ook to
taal verwaarloosd. Ten slotte had hij 
het over het nieuwe aansluitingscom
plex E3-E10-Binnenspiegel-Generaal 
Lemanstraat Hier heeft de overheid 
het klaargespeekj om (toegegeven 

een veilig en afgescheiden) fietspad 
zodanig aan te leggen dat het kwasi 
onbereikbaar is voor de fietsers. Een 
alternatief plan van WEVA werd uiter
aard weggewimpeld. 

Ook iemand van de fietsersgroep uit 
Breda kwam zijn solldanteit betuigen. 

De rest van de namiddag waren er op
tredens van volkskunstenaars De fiet
sers hadden hun eisen nog eens ken
baar gemaakt Zal de overheid nu 
luisteren? 

Winfried Vangramberen 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen 

. Geneeskundig personeel 
Volgende bedieningen worden openverklaard: 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Prof. Dr. G. Parizel) 
— twee plaatsen van adjunkt-dlensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 

halftijds, 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 

voltijds, 
— een plaats van tissistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Radiodiagnose - alle instellingen (Prof. Dr. L Appel) 
— drie plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) 

voltijds, 
— vier plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr J. Van Broeckhoven) 
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst Neus- Keel- en Oorziekten (Dr C. Willemse) 
— een plaats vain adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 

halftijds; 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof. Dr. R. Dierickx) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds, 
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr J. Alleman) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds; 
Dienst voor Urologie (Prof. Dr. L Denis) 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 

voltijds, 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Oogziekten en Oogheelkunde (Prof. Dr A. Neetens) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds, 

in tijdelijk verband, 
— drie plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Mond- en Tandziekten en Maxillo-Faciale Heelkunde 
(Dr. L Peeters) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds. 
— een plaats van assistent-licentiaat (rang 5) halftijds, 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds; 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie 
(Prof. D r G Mortier) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Kerngeneeskunde (Prof. Dr F. Molter) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Laboratorium voor Haematolog^ie (Dr. C Hermans) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds. 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. H Verbraeken) 
— zeven plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof. Dr. A Hubens) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds 

(de kandidaat moet blijk geven van een bijzondere interesse voor 
de proctologische en colorectale heelkunde), 

— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Prof. Dr. Hanegreefs) 
— drie plaatsen van assistent in opleiding (tang 5) voltijds; 
Dienst voor Urologie (Dr. M. Kauch) 
— een plaats van geneesheer-diensthoofd (rang 1), 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) deeltijds; 
Dienst voor Electro-Encefalografie (Dr E. Luysterborg) 
— een plaats van geneesheer-diensthoofd (rang I) voltijds. 

ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. L Standaert) 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 

voltijds, 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds; 
Dienst voor Urologie (Dr M. Kauch) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds. 
Dokters, die toegewezen worden aan een bepaalde dienst, kunnen om 
dienstnoodwendigheden tijdelijk gedetacheerd worden in een andere 
dienst van dezelfde discipline 
— voor de assistenten (rang 5) zullen de benoemingen ingaan op 

1.10.1981 en geschieden voor een termijn van één jaar, die voor de 
assistent-licentiaten tandheelkunde maximum vijfmaal en voor 
de assistenten in opleiding zovele malen kan hernieuwd worden 
als de door de erkenningskommissie voorgeschreven opleidings
duur vereist. (De assistenten in opleiding dienen zo mogelijk een 
afschrift van het door de erkenningskommissie goedgekeurd of 
goed te keuren stageplan voor de betrokken specializatie voor te 
leggen); 

— voor de bijgevoegden (rang 4) zullen de benoemingen ingaan op 
1.1.1982 en geschieden vooreen termijn van twee jaar die tweemaal 
hernieuwbaar is; 

— voor de adjunkt-diensthoofden (rang 2) en de geneesheren-dienst
hoofden (rang 1) zullen de benoemingen ingaan op 1.1.1982 
(uitgezonderd voor de plaats van geneesheer-diensthoofd in de 
Dienst voor Urologie van het A.Z. Stuivenberg wtiarvoor de 
benoeming zal ingaan op 1.2.1982 en geschieden in statutair 
verband indien de kandidaten voldoen aan de vereiste voorwaar
den t.t.2L nog 20 pensioengerechtigde dienstjaren kunnen verwer
ven voor de leeftijd van 65 jaar en ten minste vijf jaar dienst tellen 
in de gezondheidsinstellmgen van het O.C.M.W. en ten minste als 
geneesheer-specialist. De kandidaten geneesheer-diensthoofd 
moeten de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben op 31.12.1981. 

De assistenten (rang 5) zijn, behoudens de licentiaat-tandheelkundi
gen halftijds, gehouden tot het verrichten van voltijdse prestaties. Zij 
dienen de diensturen te verrichten die hun door de dienstnoodwen
digheden worden opgelegd. Zij verzekeren de wachtdienst en hebben 
verbod van private praxis. 
Het barema voor de assistenten in opleiding is vastgesteld op 321.414 
(basis) per jaar, gehalveerd voor de assistent-licentiaten tandheelkun
de halftijds. 
De kandidaten dienen een eensluidend verklaard afschrift van hun 
diploma in te leveren waarop het visum van de FYovlnciale Genees
kundige Kommissie van Antwerpen voorkomt. Zij moeten tevens een 
bewijs binnenleveren van inschrijving bij de Orde der Geneesheren 
(uitgezonderd licentiaten tandheelkunde). De kandidaten die houder 
zijn van een diploma waaruit blijkt dat zij hun onderwijs niet in de 
Nederlandse taal genoten hebben zullen, overeenkomstig de wet van 
2.8.1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, aan een 
taalproef onderworpen worden. Voor alle bedieningen vanaf bijge
voegd geneesheer-specialist dienen de kandidaten een eensluidend 
verklaard afschrift van hun erkenning als specialist in te leveren. 
De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn. Zij moeten 
tevens een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, bestemd voor een 
openbaar bestuur, inleveren alsook (voor de mannelijke kandidaten) 
een militieattest. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot kontraktuele aanstelling van 
onderdanen van de lidstaten van de E.E.G, op voorwaarde dat de te 
begeven betrekking noch leidinggevend is, noch uitoefening van het 
openbaar gezag inhoudt. 
Bij eventuele benoeming moeten de kandidaten de reglementering 
omtrent de standplaatsverplichting naleven. 
Opgave dient gedaan van de huidige aktiviteiten. Ingevolge het 
statuut van het geneeskundig personeel is het aan de leden ervan 
slechts toegelaten nevenaktiviteiten uit te oefenen na een vooraf
gaande toelating van de Raad van het O.C.M.W. Zulks impliceert de 
verbintenis zich tot de toegelaten nevenaktiviteiten te beperken. 
Aangezien het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de 
wedde van het personeel betaalt door tussenkomst van het post-
checkambt of van een bankinstelling, zijn de kandidaten ertoe 
gehouden in het bezit te zijri van een post- of bankrekening op hun 
naam, binnen het tijdstip van twee maanden volgend op hun 
indiensttreding 
De aanvragen dienen op het sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op 3.8.1981 voor de plaatsen 
van assistent in opleiding (rang 5) en uiterlijk op 1.9.1981 voor de 
overige plaatsen. 
Belangstellenden die nog 2de zittijdeksamens dienen af te leggen 
kunnen hun kandidatuur indienen. Zij dienen evenwel onmiddellijk 
nadat zij geslaagd zijn een bewijs hiervan in te leveren. 
Het inschrljvingsrecht bedraagt 200 fr. 
Inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e Afdeling/Personeelsza
ken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 32.98.35 - 31.09.70). 

(Adv. 123) 

Natuurkampen 

voor jongeren 
Voor alle belangstellende jonge
ren tussen 14 en 25 jaar organl-
zeert de jongerenbeweging voor 
natuurbehoud „Natuur 2000" drie 
natuurbeschermingswerkkampen 
gedurende de komerujle zomerva
kantie. 

Van 10 tot 19 juU wordt gewerkt in 
het natuurreservaat „Bourgoyen-
meersen" bij Gent De uit te voe
ren orKlerhoudswerken (maaien, 
opnieuw graven van een sloot, 
enzJ worden afgewisseld met ex-
kursles en lezingen. Verblijf in het 
onthaalcentrum „De Grutto" aan 
de rand van het natuurreservaat 
Deelnemingsprijs 650 fr , alles in
begrepen. 

Van 1 tot 5 augustus is er een 
werkkamp in het Stramproyer-
broek, een der laatste heide- en 
moerasgebieden van Noord-Lim-
burq. Verblijf in een kampeerboer

derij te Bochoit Deelnemingsprijs 
900 f r 
Een derde werkkamp gaat door 
van 7 tot 17 augustus In het 
internationaal bekende natuurge
bied „Snepkensvijver" bij Licht-
aart. Daar wordt gewerkt aan het 
In stand houden van het oorspron
kelijke heidelandschap en aan het 
verwijderen van gagelbosjes die 
de vennen dichtgroeien. Verblijf in 
kamphuis vlakbij het natuurreser
vaat gelegen. Deelnemingsprijs 
650 fr. 

* Voor meer informatie kan men 
steeds terecht bij het sekretariaat 
van Natuur 20()0, de Vlaamse 
Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Milieubehoud, Bervoetstraat 33, 
2000 Antwerpen (tel. 031-
31.26.04), alle werkdagen open 
tussen 9 en 18 u. 
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lepel & vork... 
Restaurant 

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

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
v/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

V O E D I N G „DE P O L D E R " 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubt>ele Valois-zegels 
aan alle leden 

Indus t r ië le 
b r o o d en b a n k e t b a k k e r i ) 

R o o m i j s 

Wi i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

„U ILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

VU-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open vnjdag vanaf 19 uur. za
terdag vanaf 13 uur. zondag van

af 10 uur 

COR'JITALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
D i - n d e r s t r o o k 

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

SPECIALITEIT 
van WArELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61. 
2280 Grobbendonk 

Tel 014-512148 
Gesloten 

inaandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

t e t ^alinsïjuwi 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0 « familiezaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per^elei 51 
9300 AALST BORGERHOüT 
Maunts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135 33 Tel 03136 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.2148 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S .. 
Vossemberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

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

b e s t e k k e n 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel. 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
G o n t r o d e H e i r w e g 49 

9 2 3 0 M e l l e 
Tel 0 9 1 - 3 0 0 6 53. 

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

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

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 6 8 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

' \ ] ' f " i Verzorgde keukon 
\NlmUl\ Dpmokratibchp pi i jzcn 
V Q ^ ^yy Uitgelezen dienstbetoon 

Kosseisteenwc^q 38 
2?C0 N()k>n - Tel 031 /818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulverlngemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 038/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve tn seizoen 

Café Het V laams Hu ls 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaai 59 
PEER 
Tel 011-734945 
Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt 
Wmderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

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

A.inrw [IK f V in .ill( f( ( sl( n 
Ook v( riuiriru) v.in l,lf( ]()( rif f 

Sd l ik l i rsir.i.it 33 
?Ü00 Ai i lw i i|)( 11 
T. I 031 37 45 7? 

DE O U D E K R I N G 

C lil v u Icik.i il 

' )(irpspU ir- H( II ' (It n l itnhiiri) 

Dr.Tiik en cctluiis 

« W A L T R A » 
Arduinkn.TP 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

Dt' vier rrocvcti \inn de Wnitr.i 
1 W.f.t/Ms in t hnrl vnit Brussel 
2 Jv k Ui et .i/f(/ri ft.trkeren 
3 Je kriigt er .ilti/d w.it Ie eicii 
4 D( firii/eii zifii "ioci-i il 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 
Porst^^1t voor <tlle 

qelegt3nbeden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

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

Algemene voeding bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare. 

F O N T A N A - B R O N N E N 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 

Tel 031-7101.73 

Waters en limonaden 

Hotei-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimtjergen Tel. 02-2520240 

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

T 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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In de Antwerpse gemeenteraad: 

Geharrewar over miljarden ANTWERPEN 

Oe schepen voor Financien ontsnap
te er ook deze maand met aan Oe VU 
stelde opnieuw identiek dezelfde vra
gen die fraktieleider Bergers al een 
maand geleden had gevraagd Toen 
had de schepen zich onvoldoende 
voorbereid gevoeld Hij kreeg uitstel 
Nu deed hij of er geen vuiltje aan de 
lucht was Het punt stond immers met 
meer op de agenda Spijt ig genoeg 
moest de stadsrekening goedge
keurd worden En zo kwam de VU aan 
de financiële hoogstandies Een paar 
minuten later ging dan de PVV in de 
clinch rond fakturen die een jaar 
bleven liggen voordat ze ter betaling 
aangeboden werden Onmachtig rea
geerde de schepen met de opmer
king dat men raar deed in de raad 
Zulke hardnekkigheid had hij well icht 
niet verwacht 

Bergers herhaalde zijn vragen Hoe
veel geld hadden de likwiditeitsproble 
men gekost was het waar dat men 
konstant op een kaskrediet moest 
beroep doen hoeveel intrest wordt 
daaraan betaald wat gaat men doen 
voor de grote lening uitgeschreven 
wordt De schepen herhaalde hetzelf 
de onsamenhangend sprookje van de 
vorige zitting Alles was normaal Het 
gebeurt elk jaar Hoeveel het kaskre 
diet kost weet hij niet dat is iets voor 
de stadsontvanger Maar die had hem 
niet ingelicht Toen Bergers dan vroeg 
of hij wel toestemming had voor een 
kaskrediet antwoordde de schepen 
dat de gemeenteraad die niet moet 
geven Het antwoord zorgde wel voor 
hilariteit vermits de raad toestemming 
moet geven voor alles wat geld kost 
De voorzitter sloot echter handig het 
debat Enkele ogenblikken later kwam 
echter een aanvraag tot overbrug
gingskrediet van 3 miljard voor In de 
toelichting stond expliciet dat het Ge 
meentekrediet het schepenkollege 
voorstelde de toestemming aan de 
gemeenteraad te vragen De V U vroeg 
dan ook of het kollege dat zonder die 
vraag ook zou gedaan hebben De 
schepen begon te bewijzen dat 3 
miljard niet zo veel is 

Zandverstuivingen 
Na het geharrewar over het qeld werd 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 

Welzijn 
van Antwerpen 

Plaatsen van 
maatschappelijk assistent(e) 

De bediening van maatschappe 
lijk assistent(e) wordt openver 
klaard 
Huidige bruto-aanvangswedde 
38094 fr of 38600 f r per maand 
naargelang de kandidaten ge 
rechtigd 7i|n op standplaatsver 
goed ing of op haard toelage 
Een vergelijkend eksamen zal af 
genomen worden 
De kandidaten moeten een ge 
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag dienstig voor openbaar be 
stuur inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat 
test 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 12-10-1981 Toepassing der 
wetten van 3-8-1919 27-5 1947 en 
27 7 1961 
Studievereisten diploma van 
maatschappelijk assistent(e) 
Inschnjvingsrecht I20fr 
Volledige voorwaarden en ver 
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken van het Open 
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn van Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 39 
De aanvragen dienen op het se-
kretanaat Lange Gasthuisstraat 
33 toegekomen te zijn uiterlijk op 
12-10-1981 

(Adv 124) 

de raad heel wat rustiger Raadslid 
Wil lockx (VU) verbeterde de schepen 
voor de Haven nog even in de bena 
ming van een dok Staf De Lie (VU) 
vroeg aandacht voor de werken aan 
het Delwaide dok Regelmatig zou 
hierdoor zand op de rijweg komen De 
schepen beloofde dit gevaar zo snel 
mogelijk te verhelpen 

Oude landen 
In zijn eerste interpellatie sneed Bob 
Loete het probleem van de Oude 
Landen aan Dit domein van ongeveer 
300 hektare kocht de stad van het njk 
als bouwgrond aan Men wou er im 
mers sociale woningen neerzetten In 
het gewestplan werd de bestemming 
echter tot natuurgebied omgevormd 
waar de stad dan ook te veel voor be 
taald heeft Bob Loete vroeg nu wat de 
stad ging doen om haar schade te re-
kupereren Ook had hij vernomen dat 
Rechtszaken een nota had opgesteld 
Aan de hand van die nota had het 
schepenkollege besloten met de ver 
nietiging van het gewestplan te vragen 
Loete vroeg dan ook namens de VU 

waarom die nota met in de gemeente 
raad was gekomen Vol begrip ant
woordden de bevoegde schepenen 
dat ze ook met de zaak verveeld zaten 
Vernietiging was met aangevraagd 
omdat tientallen partikulieren dat toch 
al gedaan hadden Men legde wel uit 
op welke wijze men tegen de staat 
ging procederen Eerst zou men het 
verkoopkontrakt inroepen lukte dat 
niet dan zou men planschade vorde
ren 

Fietspaden 
Namens de Polderraad vroeg VU-lid 
De Lie meer uitleg over het al dan met 
aanleggen van fietspaden in fiet hoge 
noorden De VU heeft daar altijd voor 
gepleit het schepenkollege heeft ech
ter nooit konkreet geantwoord De 
schepen stelde voor dit probleem met 
de mensen van de polder en de Pol
derraad zelf te behandelen De Polder-
raad IS de naam die alle gemeente
raadsleden uit het noorden zichzelf 
gegeven hebben Ze verdedigen daar
in hun kiezers over de partijgrenzen 
heen 

Ttior Bergers 

JULI 

10 BOECHOUT-VREIVIDE Gemeentelijke Sporenviering op Dorps-
plaats te Vremde om 20 u Tema Wi j houden van alle mensen 
die het Vlaamse karakter van Brussel eerbiedigen M m v fanfare 
Kempenland uit Nijlen 

11 BRECHT Guldensporenviering in feestzaal K H De Eikel Veld-
straat Om 10 u autokaravaan door de dne dorpsgemeenten 
Brecht St-Job-in-t-Goor St-Lenaarts 18 u 11 julimisviering in 
St-Michielskerk opgeluisterd door het St-Ceciliakoor van 
Brecht 18 u 45 wandelkoncerten door de Brechtse muziekvere
nigingen 20 u avondprogramma met als gastspreker meester Fi-
lip Lambrechts Jo Nell prezenteert Eigen schoon' Inkom 49 f r , 
kinderen — 12 j , gepensioneerden en gehandicapten gratis 

WOMMELGEM Zangavond in , Den Klauwaert Boodschap van 
Bart Vandermoeren Jos De Houwer, algemene leiding Inkom 
gratis 

ZWIJNDRECHT-BURCHT 9 u eucharistievienng voor onze 
overleden Vlamingen in de H-Kruiskerk te Zwijndrecht 18 u 30 
voetbalwedstnjd op het terrein Adhemar Borinstraat te Zwijn
drecht met Were Di I en II, aangevuld door sympatizanten 20 u 
gezellig samenzijn in het Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijn
drecht 

EDEGEM Gezellig samenzijn in het lokaal Dne Eiken om 21 u 
Iedereen moet aanwezig zijni Innchters V U en VNSE 

MOVE Kaartwedstnjd in onze Reinaertzaal om 14 u 3000 fr pnj-
zen Inleg 30 fr Inschnjvingen vanaf 13 u 

12 KONTICH. Te Deum ter gelegenheid van 11 juli in St-Martinus-
kerk om 11 u 

11 

11 

11 

11 

Guldensporenviering in Borgerhout 
Vrijdag 26 juni was weer een echte Vlaamse hoogdag in Borgerhout Het 
Kultureel Centrum „Hof ter Lo", zeker geen kleine zaal te noemen, was te klem 
om alle kijklustigen toegang te verschaffen, zodat de laatkomers pech hadden 
Onder het motto „Zoveel appels aan die Boom" vierde het kollege van burge
meester en schepenen, samen met de ganse Borgerhoutse bevolking, de her
innering aan de Guldensporenslag Elk jaar weer en steeds verscheiden, ook 
dit keer een vienng om met een hoofdletter te schri jven 
De muziekakademie en de Borgerhoutse scholen verzorgden een fijn 
afgewerkt en artistiek hoogstaand programma, waarop de orgamzators en 
vooral regisseur Gil Vrydaghs terecht fier mogen zijn 

De koperklas van I heo Mertens de to
neelschool van Gil Vrydaghs het koor 
Alma Musica o l v Peter Hermans de 
zangklas van Frans De Swert de 
balletklas van Gerda Vandenbos de 
kamermuziekklas van Patrick Hicke-
tick en de slagwerkklas van Leo Oude 
rits samen met de Borgerhoutse lage 
re scholen alle onder de algemene 
leiding van Gil Vrydaghs hebben met 
denderend sukses een merkwaardig 
staaltje van hun kunnen getoond 
Zoals we van hem gewoon zijn stak 
burgemeester Dirk Stappaerts in zijn 
toespraak zijn mening niet onder stoe 
len of banken 
Hieruit enkele passages 
Historisch bekeken zijn er wellicht 

weinig volken in de wereld die er 
eeuwen hebben moeten over doen om 
hun uiteindelijke onafhankelijkheid te 
bevechten In jeugdige overmoed kan 
deze historische feitelijkheid gevoe
lens oproepen van revolutionaire wan 
hoop en ophitsing tot baldadige oplos 
singen van de Vlaamse kwestie Voor 
de politiek geschoolde is het echter 
een bijkomende waarde dat het 
Vlaamse volk zich blijft sieren door 
haar trouw aan de aloude demokrati-
sche waarden om des te sterker via 
de wettelijke wegen van krachtdadige 
geleidelijkheid het verworven terrein 
langer veilig te stellen dan tijdens een 
steeds voorbijgaande periode van on 
beredeneerde vormen van diktatuur 
BIJ het opmaken van de balans valt het 
ons zeker op dat Vlaanderen als Ne 
dei landssprekende gemeenschap — 
de laatste schermutselingen aan de 
grenslinies met te na gesproken' — 
zich heeft bevestigd en beveiligd voor 
de toekomst en dit doorheen de op
eenstapeling van kon f likten en moei 
lijkheden zowel op het nationale als op 
het internationale vlak Als de rode 
draad door dit lustrum van mijn 11 juli-
toespraken moet ik blijven herhalen 
dat binnen deze essentiële allereerste 
realizatie van de veroverde zelfstan
digheid Vlaanderen toch nog steeds 
de eisende partij blijft binnen het aan 
slijtage onderhevige 151 jarige Belgi 
sche keurslijf 

BIJ de minste verzwakking aan onze 
kant trachten bepaalde francofone uni
taire excellenties olie op het commu-

.nautaire vuur te gooien door loslippige 
verklaringen uitpuilend van klinkklare 
nonsens kortom Voer voor psycho
logen waarmee echter alle aandacht 

wordt afgeleid van de belangrijkere 
kwesties van de algemene ekonomi-
sche krisistoestand Hier schijnen de 
kaars en de bril van de talrijke deskun
dige ekonomische studies en versla
gen met dito plannen van herstel en 
relance met te baten zolang bepaalde 
uilen in het hoogste politieke Belgische 
gezag met willen zieni 
Het heeft inderdaad geen enkele zin 
dat een sociaal-ekonomisch rendabe
ler Vlaanderen onherroepelijk moet 
meegesleurd worden in het gestadige 
Waalse verval alleen omwille van het 
princiep van de dualistische solidan 
teiti Het gaat echt niet langer op dat 
met een onverdf^iqhaar 'systeem van 

twee maten nog steeds jaar in jaar uit 
miljarden kredieten en subsidies aan 
de Vlaamse gemeenschap worden 
ontroofd onthouden of afgeschuimd 
om weg te vloeien in bodemloze Waal
se putten of niet meer te redden 
industriële verouderde complexen 
Dit en gelijkaardige spelletjes van ver
dacht allooi gestoeld op een blijvend 
Brussels en franskiljons unitair dirigis
me blijven slechts mogelijk door de 
kromsche verdeeldheid binnen het 
Vlaamse kamp zelf Het schijnt een 
tragisch aspekt van onze ontvoog-
dingsstrijd te zijn dat steeds weer het 
kwaad van de tweedracht de afsplit
sing en de talloze varianten van ver
dachtmaking meer bepaald in het ge
zicht van de haven binnenin meer 
kwaad en ontmoediging verwekt dan 
het gevaar met open vizier van de 
gekende vijand van buitenaf' 
Het motto van de vienng Zoveel 
appels aan die Boom dn het Borger-
houts wapenschild staat inderdaad 
een boom indachtig nodigde de bur
gemeester het talrijk opgekomen pu
bliek uit tot het drinken van een spran
kelend glas appelwijn I 

Diksmuide voor 
een sukses 
De IJzerbedevaart enkel beschouwen 
als een herdenking van een historisch 
gebeuren zou getuigen van kortzich
tigheid De IJzerbedevaart is mede een 
uiting van hedendaagse Vlaamse 
strijdkracht en bewustzijn een terug
blik op een jaar Politiek Vlaamse 
werking 

Het IS dan ook de taak van de Vlaamse 
politieke en kulturele orgamzaties om 
aan de IJzerbedevaart de nodige 
ruchtbaarheid en bekendheid te ge
ven 

Een van deze mogelijkheden is het 
inleggen van een autobus De VU 
Aartselaar en het AVK hebben hier
voor de handen in elkaar geslagen en 
leden en symatizanten uitgenodigd sa
men naar de IJzerbedevaart te gaan 

Aartselaar 
Waar wij normaal met zon 10 a 15 
mensen uit Aartselaar naar Diksmuide 
trekken, zijn wij dit jaar met 2 autobus
sen en 84 bedevaarders naar Diksmui
de gereden 

Een sukses over de ganse lijn mogen 
WIJ stellen en was het op de bede
vaartweide te nat en daarna aan zee te 
veel wind wij zijn ervan overtuigd dat 
deze maidentnp door velen volgende 
maal zal overgedaan worden 

Voor ons is het een initiatief dat zij in 
gedachten moeten houden zeker voor 
volgend jaar dan zal Vlaams bewust
zijn meer dan ooit noodzakelijk zijn 

Met een kollektieve organizatie bereik 
je ook diegenen die eruit zichzelf waar
schijnlijk met zouden toe komen naar 
de IJzerbedevaart te gaan een Vlaam
se vitaminebron die wij allemaal wel 
eens nodig hebben 

HK. 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 
plaats van kontrole-geneesheer 

van het personeel 

Een plaats van kontrole-genees
heer van het personeel, halftijds, 
wordt openverkaard Ze is toe
gankelijk voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten 
Vaste jaarvergoeding 331 250 fr 
(basis) per jaar Dit bedrag is 
gekoppeld aan de levensduurte-
koefficient 
De benoeming geschiedt voor 
een termijn van twee jaar die 
tweemaal kan hernieuwd wor
den 
De kandidaten moeten een eens
luidend verklaard afschrift van 
hun diploma afleveren waarop 
het visum van de Provinciale Ge
neeskundige Kommissie van 
Antwerpen voorkomt Zij moeten 
tevens het bewijs leveren dat zij 
ingeschreven zijn m de Orde der 
Geneesheren De kandidaten die 
houder zijn van een diploma 
waaruit blijkt dat zij hun onder
wijs niet in het Nederlands heb
ben genoten, zullen overeenkom
stig de wet van 2-8-1963 op het ge
bruik van de talen m bestuursza
ken aan een taalproef onder
worpen worden 
Zij moeten tevens een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor openbaar bestuur, 
inleveren, terwijl de mannelijke 
kandidaten ook een militieattest 
moeten bijvoegen 
Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing , 
Opgave dient gedaan van de hui-' 
dige aktiviteiten 
Aangezien het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn de wedde van het personeel 
uitbetaalt door tussenkomst van 
het postcheckambt of van een 
bankinstelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een postrekening of een 
bankrekening op hun naam, bin
nen het tijdstip van 2 maanden 
volgend op hun indiensttreding 
De eianvragen dienen op het se 
kretariaat. Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 3-8 1981 
Inschnjvingsrecht 200 fr 
Inschrijvingsformulier en nade
re inlichtingen te bekomen op de 
7de Afdeling/Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwerpen 

(Adv. 125) 

9 JULI 1981 



ii»5«KV.'---4l-»,'»f 

Wij in de Volksunie m 23 

Beschamend optreden van histor icus (?) Herman Todts 

Wrange naklank 
11 juli-viering Kontich 

OCMW-BERCHEM (Antwerpen) 

Op zaterdag 27 juni ging de Kontichse 
Sporenvienng door Het was een orga-
nizatie van de gemeentelijke kulturele 
raad en had plaats in Waarloos n a v 
de 10de verjaardag van de plaatselijke 
Davidsfondsafdeling 
Alles samen een geslaagde kulturele 
avond, waarvoor alle medewerkers 
dienen gelukgewenst 
W I J vernoemen ze dan ook graag de 
fanfare St -Cecilia-Waarloos, het zang
koor St-Cecilia, eveneens Waarloos, 
en de Kontichse vendeliers en volks
dansers Isegrim 
Het geheel knap aan elkaar gebracht 
door een schitterende mevr Lieve 
Giile-Anssoms, die zorgde voor bind-
teksten en voordracht 
Op het einde van de avond werden 
twee Davidsfondspioniers terecht in 
de bloemetjes gezet, nl voorzitster 
mevr Ceuppens-Van Bogaert en pen
ningmeester Herman Somers Beiden 
op hun post 10 jaar present' 

Nogmaals aan alle medewerkers en 
het jubilerende Davidsfonds een wel
gemeend proficiat 

Feestrede? 
Een hoogtepunt van zo'n gemeentelij
ke herdenking vormt telkenjare de 
feestrede 
Wat WIJ dit jaar in Waarloos evenwel 
mochten beleven tart elke verbeelding 
en was deze hcoostaande avond meer 
dan onwaardig 
Op advies van de gemeentelijke kultu
rele raad deed men beroep op de h 
Herman Todts, historicus, aldus ook 
vermeld op het programma 
CVP-mandatans, de h Todts is sche
pen te Deurne, stond er niet bij maar 
dit kon vrij vlug achterhaald worden 
Akkoord dat het voor menigeen moei
lijk IS sommige dingen te scheiden 
Maar dat de h Todts, als historicus, dit 
met kan, aanvaarden wij niet 
Daarenboven moest een regelmatig 

dooddoenertje „schiet mij met dood als 
ik mij van datum vergis', zijn totaal 
onvoorbereid optreden verdoezelen 
De opgang van de Vlaamse Beweging 
werd aldus op een beschamende ma
nier in een eng partijpolitiek kader 
geschetst en bij d? redders des Va
derlands klonken de namen van 
slechts een partij Lefevre Houben, 
Verroken Van Mechelen Tindemans 
Orgelpunt de faciliteitenpolitiek de 
Voer wordt extra vernoemd wordt 
voorgesteld als een Vlaamse overwin
ning 
Onvoorstelbaar wanneer ieder recht
geaard Vlaming nu langzamerhand er
kent hoe nefast en rampzalig deze 
faciliteiten zijn 
Onvoorstelbaar hoe een historicus 
zich door zijn eigen dogma's laat Cmis)-
leiden 
Besluit Arm Vlaanderen dat zij die u 
verraden, meesters zijn in huis' 

Ferre De Beukelaer 

Edegems volkskunstkomitee zoekt gastgezinnen 
Traditiegetrouw gaat het 6de Interna
tionaal Volksdansfestival van Edegem 
dit jaar door van 13 tot 19 augustus, in 
en rond de hovingen van het Hof ter 
Linden Edegem 
Ditmaal zullen volkskunstgroepen uit 
Baskenland, Italië, Luxemburg, Canada, 
Slowakije, Turkije, Zweden en natuur
lijk ook uit eigen streek er borg voor 
staan om hun eigen folklore op een au-
tentieke wijze voor te stellen 
Alhoewel het element „spektakel" 
geenszins zal ontbreken wordt nog 
altijd, zoals dit reeds van bij 't begin de 
bedoeling was, de nadruk gelegd op 

de verbroedering tussen de gasten 
enerzijds en het aanwezige publiek en 
vooral de gastfamilies anderzijds 

Het zijn vooral deze gastgezinnen, die 
tijdens de vorige festivals logement 
verstrekten aan een of meerdere bui
tenlandse deelnemers, die ervaren 
hebben hoe boeiend het kan zijn om 
op die manier het festival nog intenser 
mede te beleven Taalbarrières wer
den opgeruimd, wederzijdse kontak
ten ontstonden, blijvende vriend
schapsbanden werden gesmeed, er 
werden individueel of in groepsver

band tegenbezoeken gebracht, en 
zelfs de postdiensten in Edegem za
gen elk jaar de buitenlandse bnefwis-
seling groeien' 
Voor djt jaar zoeken de inrichters nog 
gastfamilies voor Turkse Canadese, 
Italiaanse en Slowaakse deelnemers 
Wie meer inlichtingen wenst kan te
recht bij de verantwoordelijke Cgast-
gezinnenwerking), mevrouw Bea Bru-
loot, Kontichstraat 119, Edegem (tel 
57 46 79) of bij het sekretanaat van het 
inrichtende Edegemse Volkskunstko
mitee vzw Onafhankelijkheidsstraat 
34, Edegem (tel 57 04 10) 

Bij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Berchem-Antwerpen zijn de be
trekkingen vakant van GEGRA
DUEERDE of GEBREVETTEER-
DE VERPLE(E)G(ST)ER, ZIEKEN-
HUISASSrSTENT(E), VERPLEEG-
ASSISTENT(E), ZIEKENOPPAS-
S{T)ER. GEZINSHELP(ST)ER voor 
buitendienst en BEJAARDEN-
HELPISTIER voor buitendienst. 
Leeftijd: m i n i m u m 18 jaar, maxi
m u m 45 j aa r op d a t u m van in
d i e n s t t r e d i n g 

De sollicitaties, vergezeld van 
een ui t t reksel uit het regis te r d e r 
geboor t eak ten , een bewijs van 
Belgische nationali tei t , e en ge
tuigschrif t van goed zedelijk ge
drag , een d o o r het g e m e e n t e b e 
s t u u r voor e ens lu idend ver
k laa rd afschrif t van d ip loma, 
brevet, a t tes t of getuigschrif t , 
een mil i t iegetuigschrif t voor d e 
manne l i jke k a n d i d a t e n en een 
bewijs van v o o r k e u r r e c h t e n zo 
men deze inroept, moe ten toeko
men uiterlijk op dinsdag 4 au
gustus 1981 om II u. op het sekre
t a n a a t van het OCMW. Uitbrei-
d ingss l r aa t 322 te Berchem 

VEREISTE DIPLOMA'S, 
BREVETTEN, ATTESTEN 
OF GETUIGSCHRIFTEN 

VerpKelegIstler: 
— tjrevet van / lekenhi i i sver -

pl(e)eglsl)er. 
— d ip loma van g e g r a d u e e r d e 

verpl(e)eK(sl)er 

Zieken hu isassistentlel: 
— brevet van /lekenhui.sas.si.s-

lent(e) 

Verpleegassistent(e): 
— brevet van verp leegass i s -

tent(e) 
Ziekenoppassltler: 
— geluig.schri l t van / l e k e n o p -

pass(t)er. 

— getu igschr i f t van z iekenver -
zorg(st)er 

Gezinshelpistler voor buiten
dienst: 
— ofwel a t tes t van gez inshe lp -

(st)er. a fge leverd d o o r het mi
nis ter ie van Volksgzondhe id 
en het Gezin (d w,z b e k w a a m 
heidsat tes t , a fge leverd d o o r 
d e min i s t e r of de s t a a t s s e k r e -
t a n s die, voor wat d e V l a a m s e 
G e m e e n s c h a p betreft , be las t 
IS me t d e u i toe fen ing v a n d e 
b e v o e g d h e d e n inzake d e 
d iens t en voor gezins- en be
j a a r d e n h u l p ) . 

— ofwel b revet van g e z m s h e l p -
(st)er e n / o f s an i t a i r help(st)er, 
d w / 
ofwel brevet of ge tu igschr i f t 
van ge / inshe lp(s t )e r of ge -
zins- en san i t a i r help(st)er. 
ofwel kwalif ikat ie-at test van 
het zesde leerjaar, 
olwel s lud iea t t e s l w a a r u i t 
blijkt da t d e kandida(a)t(e) 
met vrucht het zesde lee r jaa r 
heeft gevolgd. 
a fge leverd d o o r een h o g e r e 
s e c u n d a i r e beroepsschool . f i - , 
naliteit gezmshelp(s t )er of ge-
zins- en san i t a i r help(st)er 

Bejaardenhelplstler voor buiten
dienst: 
— attest van gezins- of bejaar-

denholptsDer, a fge leverd 
d o o r het minis te r ie van 
Volksgezondheid en van het 
Gezin ( d w z b e k w a a m h e i d s 
attest , a fge leverd d o o r de mi
nis ter of de s t a a t s s e k r e t a r i s 
die, voor wat de V l a a m s e Ge
m e e n s c h a p betreft, belas t is 
met de u i toefen ing van d e 
b e v o e g d h e d e n inzake d e 
d iens ten voor gezins- en be
j aa rdenhu lp ) 

Inl icht ingen k u n n e n op voor
meld a d r e s b e k o m e n w o r d e n 
Telefoon 031-309870. toestel t l7 

(Adv. 1291 

Gezien de huidige energieprijzen en de te verwachten prijsstijgingen is te rmische isolat ie een zeer 
rendabele investering die zich snel terugbetaalt en winst oplevert in funktie van vermindering van de verwar-
mingskosten. Bovendien wordt een goed geïsoleerde woning komfortabeler om in te wonen. 
Belangrijk bij de keuze van de te gebruiken materialen is wat we moeten investeren en welk rendement we 
bekomen. We zoeken dus een materiaal met een zo hoog mogelijk isolatie-effekt voor een zo laag mogelijke 
prijs! 

De oplossing: KEMISOL PS-hardschuimplaten 

mmy©i De celstruktuur van Kemisol-platen staat borg voor de blijvende optimale isolatie. Een voorbeeld: 1 cm Kemi-
sol isoleert als ongeveer 50 cm beton! Vocht en damp kunnen het materiaal niet aantasten. Het is makkelijk 
verwerkbaar en verrot of beschimmelt niet. 

TOEPASSING MET KEMISOL-HARDSCHUIMPLATEN 

• VLOERISOLATIE 

• MUURISOLATIE 

• DAKISOLATIE 

NIEUWBOUW 

— zware platen (densiteit 20 tot 30 kg/m3) 
onder chappe 

— zwevende vloerplaat voor kontakt ge
luidsisolatie 

— KEMIDUR-platen speciaal ontwikkeld 
voor gedeeltelijke spouwvulling Zelfdo-
vend, hoge drukweerstand, tand &, groef ver
binding 

— KEMIDAK zelfdragende dakplaat met 
een kern van Kemisol en beide zijden be
kleed met een watervaste houtspaander
plaat Bovenzijde voorzien van tengellatten 

BESTAANDE WONING 

— Kemisolplaten onderaan de welfsels 

- langs de binnenkant KEMlGYP-platen 
= Kemisol bekleed met gipskarton 
— langs de buitenkant Kemisolplaten. na
dien afgewerkt met gewapende sierbepleis-
tering 

— Kemisolplaten in zelfdovende kwaliteit 

ANDERE TOEPASSINGEN 

Koelhuis- en diepvriesbouw. stallenbouw 
Kemisolplaten bekleed met aluminiumfolie, 
polyester, enz 

Voor meer inlichtingen en verdeeladressen, tel. of schrijf vrijblijvend: 

KEMPISCHE ISOLATIEFABRIEK 
WISHAGENSTRAAT 6, 3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

TEL. 015-24.46.21 
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FILMTHEATERS^ 

studio 
PROGRAMMA 

VAN 10 TOT 16 JULI 1981 

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

13 30 Tweede week K T 
Roger Moore is James Bond 007 

THE SPY WHO LOVED ME 

1545 K T 
Walt Disney 

DE 101 DALMATIËRS 

1715 K N T 
EXCALIBUR 

1930 Tweede week K T 
THE SPY WHO LOVED ME 

21 45 Tweede week K T 
JULIA 

2345 K N T 
Nigel Terry Helen Mirren 

EXCALIBUR 
van John Boorman 

LEUVEN 2 
1400 K T 

Walt Disney 
DE 101 DALMATIËRS 

1530 K N T 
EXCALIBUR 

van John Boorman 

1800 Tweede week K N T 
NIGHTHAWKS 

1945 K N T 
SHO-GUN 

naar de roman van James Clavell 
2200 K N T 

EXCALIBUR 
015 K N T 

Arrabal 
VIVA LA MUERTE 

TERVUREN 
K T 

K T 

Zondag 15 u 
SPACEMAN 

AND KING ARTHUR 
Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u 

BRUBAKER 
met 

Jane Alexander 
Murray Hamilton 

van Stuart Rosenberg 

Zon- maan- dins- woens- en 
donderdag 20 u 30 K N T 

APOCALYPSE NOW 
van Francis Coppola 

Gouden Palm Cannes 1979 

TIENEN 
Zondag. 15 u K T 

LITTLE MISS MARKER 
(Sara Stimson) 

van Walter Bernstein 
Vr i jd , zat. zon 20 u K N T 
Maandag dinsdag 20 u 30 

BILITIS 
van David Hamilton 
Muziek Francis Lai 

Vnjdag zaterdag 22 u K N T 
Zondag 17 u 30 en 22 u 
Woensdag donderdag 20 u 30 

De nieuwe film van de 
ALIEN ploeg 

DEAD EN BURIED 
(Dood en begraven) 
met James Farentino 

Melody Anderson 

KURSAAL TURNHOUT 
Zat- zon-, woensdag 15 u K T 

MICKEY JUBILEUM 

Vrij zat- zon-, maan- en 
woensdag 20 u 15 K N T 

Louis Malle 
PRETTY BABY 

Keith Carradine Brooke Shields 

Vrij- zat- zon-, maandag en 
woensdag 17 u 30 K T 

ORDINARY PEOPLE 
Robert Redford 

Vrij- zat- zon- maandag en 
woensdag. 22 u 15 K N T 

George C Scott 
HARDCORE 
Een film van 

Paul Schrader 

Vrouwelijke bestuursleden 
(arr. Antwerpen) rond de tafel 
o p woensdag 3 juni jongstleden had in 
zaal .Trefpunt" te Deurne de eerste bij
eenkomst van vrouwelijke bestuursle
den mandatarissen en arrondissemen-
tele afgevaardigden plaats Niet min
der dan dertig aanwezigen' Mevrouw 
J Van Thillo-Verbruggen, medeverant
woordelijke V V M tekende voor de 
organizatie 
Dat een dergelijk initiatief als deze 
bijeenkomst zeer lonend en noodzake
lijk IS. blijkt uit de verscheidenheid van 
onderwerpen die aan bod kwamen 
Vooreerst werd een gevoelige plek 
geraakt door de problematiek te 
belichten rond de algemene vraag 
Welke vrouwen zetten zich aktief in 
betreffende leden- en abonnementen-
werv ing ' 
Men komt tot de vaststelling dat door 
een te nauwe centralizatie van de 
verrichtingen er beter een systeem 
kan worden uitgewerkt dat een verde
ling per wijken inhoudt Deze manier 
van werken geeft een overzichtelijker 
beeld over het ganse werkterrein en 
het zou tevens meer aanspreken om 
terug echte militanten .aan te kweken" 
Aansluitend werd een taktiek voorop
gesteld die zou moeten toelaten een 
blijvend kontakt te hebben met de 
abonnees en zodanig het lezersbe
stand gevoelig uit te breiden Eens 
deze werklijnen terdege doorgeno
men werd het weekblad ..Wij" onder 
de loep genomen, vooral wat betreft 
de algemene inhoud, leesbaarheid 
(eenvoudige taal ') van de artikels, ook 
de inbreng van FVV-kommentaren 
Zou hef bij voorbeeld niet mogelijk zijn 
om vrouwen die iets presteren, meer in 
de bloemetjes te zetten en met enkel 
bij opzienbarende gebeurtenissen. 

want zo stelt de vergadering een 
vrouw in de politiek kan meer bereiken 
door gewoon „gewoon" te doeni 

Kansen voor 
vrouwen? 
Als tweede luik in de debatten werden 
vragen gesteld over de rol en de 
beweegredenen van de vrouw in de 
politiek Men kan stellen dat de grote 
meerderheid zich hierdoor politiek be
wuster wil maken, maar aan de hand 
van de reakties blijkt toch dat er 
hieromtrent enige knelpunten blijven 
bestaan Zo bij voorbeeld over de 
kansen die men als vrouw in de VU 
krijgt welke funkties zijn voor haar 
bes temd ' Kan zij sekretans worden of 
zelfs voorzi t ter ' Hierop wordt zeer 
realistisch gesteld dat de V U wel de 
kansen geeft, maar dat de vrouwen 
zelf dikwijls niet het voorzitterschap 
wensen, doordat ze b v alles perfekt 
willen doen en zich beperkt voelen in 
hun mogetijkheden door de huishou
ding en kinderen Het idee wordt geop
perd dat onze kinderen meer zouden 
moeten betrokken worden in de poli
tiek, zodat ze later meer en betere 
kansen krijgen 
Men besluit dit deel met de gedachte 
dat men zich als vrouw niet mag 
..bezondigen" aan de eigen goede be
doelingen In deze optiek wordt de 
vraag gesteld of vrouwen wel voorbe
reid zijn op hun taken in de politiek 
men denkt aan meer voorlichting door 
het Dosfelinstituut of bv . eeri avond 
georganizeerd betreffende de verkie
zingen (hier wordt reeds aan 
gewerkt O of b v rond het probleem 
van de fusie Groot-Antwerpen, dat 
zeer zwaar op de maag ligt i 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s 

s c h i l d e r i j e n 
l us f re r i e 

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

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

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Spoedig herstel mevr. Vinckx! 
De echtgenote van onze sympatieke 
oppertopwerver WIJ-abonnementen 
Jet Vinckx heeft zopas een zware 
heelkundige ingreep achter de rug en 
zal nog verscheidene maanden moe
ten rusten 
Waarom zouden WIJ-lezers mevr 
Vinckx met een beetje laten delen m 
hun vakantiestemming en haar een 
kaartje met de beste wensen op een 

volledig herstel sturen uit hun vakantie
o o r d ' 

De top-twintigers en de redaktie gaven 
reeds het voorbeeld Vanop hun jaar
lijkse bijeenkomst stuurden zij een 
telegram voor spoedig herstel naar 
mevrouw Vinckx Wie vo lg t ' 

Adres mevrouw Vinckx, Mechelse-
stwg 67 te 3071 Erps-Kwerps 

De jaarlijkse Guldensporenherdenking van de Vlaamse Bond van 
Gepensioneerden van Jette kende opnieuw een groot sukses Jef Ei
bers zong voor een 200-tal aanwezigen zijn gekende „liefde" uit voor ons 
koningshuis Erevoorzitter Jan De Berlanger VU-gemeenteraadslid en 
aggi schepen hield een strijdrede Het koor van de gepensioneerden 
zorgde voor een fijne muzikale omlijsting 

Veel mogelijkheden 
Men moet er van uit gaan dat de EVV, 
als vrouwenbeweging zeer zeker 
sterkte kan geven aan de VU door een 
goedgenchte werking die uit vete fa
cetten moet bestaan, teneinde zoveel 
mogelijk mensen de kans te bieden 
hun gading te vinden, maar vooral zich 
als vrouw nuttig te kunnen maken in 
een groeiende beweging i 
Een greep uit gespreide werkingsmo-
gelijkheden 
— gezagsproblemen (door een psy
choloog). 
— handwerken (bloemschikken, ko
ken, enz) , 
— allerlei kulturele aktiviteiten (prakti
sche vrouwenbelangen), 
— zwemklub opnchten voor vrou
wen, 
— zeer voornaam mensen aantrek
ken (hoeven met per se leden van VU 
te zijn). 

— ontspanning voorop stellen, 
— hogerop ideeën geven voor een 
gespreksavond, dus hulp krijgen, 
— mensen die zich geroepen voelen, 
mee aan het werk zetten, 
— mensen bewust maken bij de ver
kiezingen, 
— eenzame mensen aantrekken 

Alle kansen opnoemen zou onmogelijk 
zijn, maar een dergelijke uitgebreid
heid vraagt wel een centralizenng van 
de aktiviteiten 

Het besluit van deze meer dan interes
sante avond kan als volgt samengevat 
worden het is wel degelijk nodig dat 
vrouwen alleen vergaderen, er moet 
regelmatig worden samengekomen 
dat steunt de VU Maar ook vrouwen 
zijn nodig in de politiek om stemmen te 
winnen 

De algemene gedachte die bij onze 
vrouwen leeft kan eigenlijk met beter 
worden weergegeven dan in het vol
gende statuut (Huguette De Blee-
cker) „Wij vrouwen moeten zelf onze 
toekomst en die van onze kinderen 
opbouwen Daarom moeten wij poli
tiek bedrijven, een deel van de macht 
veroveren, het politieke spel leren ken
nen en meespelen 

Denise Cuypers 

BRABANT 

JULI 

10 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: Gemeenteraad om 20 u in het 
gemeentehuis Op de agenda VU-punten i v m wegenaanleg en 
verkeersveiligheid Inl Marcel Gemoets, 013-771798 of Rob ' 
Janssens, 013-773240 

ZELLIK: 11-julivienng in gemeentelijke feestzaal. Noorderlaan 5, 
vanaf 19 u 30 Spreker Noel De Cramer, voorzitter van de Ko-
mense vriendenknng en Guido Sweron, kultureel werker in de 
Voerstreek Tema Brussel, Komen en Voeren Optreden van Jef 
Burm Inkom gratis 

10 BRUSSEL: Viering 679ste Vlaamse nationale feestdag in 
't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 Inr Vlaamse en Kulturele 
Knng Broecksele Gegnlde haantjes en boestenng-eetfestijn 
Tentoonstelling van werken van Etienne Van Vlierberghe 

11 

11 

11 

ROTSELAAR: 3de 11-juliherdenking in het Montfortkollege te 
Rotselaar M m v zangkoor Jubilate uit Heikant-Rotselaar, Volk-
sdansgilde Erps-Kwerps. fanfare De Veldbazuin uit Nieuwrode, 
balletschool Abovo uit Keerbergen Voordracht en prezentatie 
Marleen Vandeput uit Rotselaar Gelegenheidstoespraak door 
Maurits van Haegendoren Vanaf 17 u een jeugdnamiddag Voor 
kinderen vertoning film „Tom en Jerry" Avondprogramma vanaf 
19u 
HAACHT. Guldensporenviering om 20 u in zaal Onder de Toren, 
Markt 4 Ingencht door VUJO en V V V G met getuigenissen van 
VOS en kamerlid Willy Kuijpers met een archief-lichtbeelden-
reeks over de 1ste Wereldoorlog en de Frontbeweging 
ASSE. 11-julivienng in gemeentelijke zaal 't Smis, Arsenaalstraat 
53 te Asse Vanaf 19u 30 Spreker Godfned Van de Perre, 
voorzitter Vlaamse personeelsvereniging ASLK. over „Schat
plichtig Vlaanderen" Optreden Koreo Piko Inkom gratis Tema 
Vlaanderen = betalende partij 

DE BRUSSELPOORT 

Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

D Technisch bediende, elektro-
mechamka en technisch tekenen, 
in bezit van daktylo-getuigschrif. 
en ervaring, zoekt betrekking in 
West-Brabant en Brusselse Zo
wel handwerk als administratie, 
praktisch en fijn tekenwerk wor
den aangenomen 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot dr J Valkeniers, volksverte
genwoordiger Schepdaal. tel 
5691604 

D Klinisch pyscholoog zoekt 
naar betrekking in West-Brabant, 
Brussel inbegrepen 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot dr J Valkeniers, volksverte
genwoordiger Schepdaal, tel 
5691604 

D Student uit de streek van 
rioeselare zoekt een kamer te 
huren in de omgeving van de St -
Mariakerk en het Noordstation 
Telefonisch te bereiken op nr 
051-206592 

D Dame 33 jaar. zoekt een 
betrekking als kuisvrouw, als 
hulp in de keuken of als hulp in 
het onderhoud, liefst in de omge
ving van Mechelen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers. Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-217900, referen-
tienummer 2442 

9 JULI 1981 
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An Gijsen in gemeenteraad: 

„Genk leeft boven zijn stand!" 
LIMBURG 

In december '80 werd de begroting '81 
aan de Genkse gemeenteraad voorge
legd Gewone Dienst met ruim 1 090 
miljoen uitgaven tekort eigen aan het 
dienstjaar bijna 139 miljoen en bij 
samenvoeging met het resultaat van 
de vorige dienstjaren een globaal na
delig saldo van 1925 miljoen Een 
zwaar deficit dus waaruit befjerkingen 
( i v m uitgaven) en verplichtingen 
(i V m belastingen) voortvloeien Bij KB 
wordt de gemeentebegroting van 
Genk door de hogere overheid op 
zeer drastische wijze aangepast alle 
fakultatieve uitgaven d w z de toela
gen (ruim 9 miljoen) zijn geschrapt In 
de buitengewone dienst worden heel 
wat projekten minstens voor een jaar 
uitgesteld 
Zijn zo geschrapt verdere afwerking 
van het administratief centrum of 70 
miljoen, verwerving van onroerende 
goederen renovatie Stalenstraat aan
leg fietspaden, bestrating en groene 
ruimten Boxbergheide, nolenng Zwart
berg Noord-West verplaatsen van 
nutsleidingen bij het uitvoeren van 
werken, nolenng Neerzijstraat studie
kosten nieuwe akademie, aankoop 
gronden voor speelpleinen, werken 
aan Casino, sportschuur Fletersdel, 
aankoop gronden voor parken, de 
nieuwe kerk van Kolderix)s 
Tot zover enkele der belangrijkste 
projekten die uit de begroting verdwe
nen 

Het resultaat van deze beslissing de 
buitengewone dienst wordt terugge
bracht van 551 tot 316 miljoen het al
gemeen totaal buitengewone begro
ting (eigen dienstjaar -f vonge dienst
jaren) komt van 639 terug tot 342 
miljoen Het eindresultaat is een nade
lig saldo van 1348 miljoen 

Het IS de eerste keer in de loop van 
mijn mandaat als gemeenteraadslid (elf 
jaar) dat de overheid op zo mgnjpende 
wijze de voorgestelde begroting ver
andert 

We moeten dan ook de vraag stellen 
waarom is dit gebeurd' ' 

Dit IS te wijten aan het zeer zware te
kort op de gewone dienst en aan het 
feit dat in de Buitengewone Dienst 
kredieten zijn uitgetrokken waarvan 
de inschnjving strijdig is met de finan-

cieringsmogelijkheden van de ge
meente Om dit deficit enigszins te 
milderen worden enerzijds een groot 
aantal investeringen geschrapt en an
derzijds worden alle fakultatieve uitga
ven weggelaten 
Deze niet-verplichte uitgaven zouden 
in een begrotingswijziging kunnen her
opgenomen worden indien de ge
meenteraad het voorstel aanvaardt de 
opcentiemen op de onroerende voor
heffing te verhogen 
Nochtans dient opgemerkt 

• De fiskale inspanningen van de 
Genkse bevolking zijn reeds zeer 
hoog De schepen geeft fiet zelf toe 
de eigen fiskale inspanningen van 
Genk tegenover al de andere Vlaamse 
gemeenten zijn veruit de belangrijkste 
— 46,54 % van de gewone ontvang
sten 

• De perekwatie van de K I was 
biezonder nadelig voor de gebouwde 
eigendommen (-1-45 miljoen) daaren
tegen gunstig voor de industriële outil-
lering (- 36 miljoen) 

• Het grootste deel van de niet-
verplichte uitgaven is noodzakelijk 
Door het schrappen komt de werking , 
van een aantal diensten in het gedrang 
Wat kan b v de jeugddienst nog reali-
z e r e n ' Een groot deel van zijn budget 
valt onder de fakultatieve uitgaven 
Wat met de uitgaven van de voorbije 
feestelijkheden, de kulturele kalender 
Genk-Nu" de speelpleinwerking de 

wijkwerking, de uitgaven voor kulture
le en sportmanifestaties'' om maar 
enkele knelpunten te noemen 

Boven onze stand! 
Hoe komen we nu tot zon slechte 
financiële positie en uiteindelijk tot een 
dergelijk fundamenteel ingrijpen van 
de overheid "̂  

Uit een analyse van de gewone begro
ting blijkt dat de schuldenlast voor 81 
rond de 31 % bedraagt 
Dit percentage op zichzelf is niet on
rustwekkend hoog maar er zijn zeer 
hoge bedragen nodig voor een be
perkt aantal projekten Twee voorbeel
den Het sportcentrum kost de ge

meenschap dn eigen aandeel) gedu
rende 30 jaar ongeveer 19 miljoen wat 
neerkomt op 570 miljoen Het adminis
tratief centrum' ' Een eindcijfer is hie. 
onmogelijk voorop te stellen omdat 
nog met alle leningen zijn opgenomen 
Op dit ogenblik 62 miljoen in eigen 
aandeel en dit gedurende 20 a 30 jaar 
We kunnen zonder enige overdnjving 
stellen 1 miljard 500 miljoen te dragen 
door de eigen gemeenschap Trou
wens de schepen stelt het zelf waar hij 
zegt ,De vervanging van het gemeen
tehuis heeft een zeer belangnjk eigen 
aandeel opgeslorpt Dat komt neer op 
meer dan 2 miljard eigen aandeel voor 
twee projekten Reeds meer dan 10 
jaar zegt onze fraktie steeds opnieuw 
dat we leven boven onze stand en dat 
er te veel prestigeprojekten zijn die 
aan de gemeenschap veel te veel geld 
kosten I 
Nu een paar van deze werken bijna af 
zijn en voor het volle gewicht finan
cieel drukken op de gewone begroting 
komen we in een zeer moeilijke situatie 
terecht 
Voor het station moesten de gebou
wen van de gemeentelijke technische 
dienst en de tekenakademie verdwij
nen 
Alleen al de getxjuwen voor de huis
vesting van onze technische dienst 
hebben 100 miljoen gekost' 
De tekenakademie verging het slech
ter Een verhuis van de ene voorlopige 
oplossing naar de andere voorlopige 
oplossing die de gemeenschap uitein
delijk tientallen miljoenen heeft gekost 
en nog zal kosten 
W I J hebben jaren geleden voorgesteld 
om een sober en funktioneel prefabge-
bouw op te richten op de plaats waar 

JULI 
10 HERDEREN Om 20 uur Guldensporenvienng van Zuid-ümburg 

In Hove Malpertuus te Herderen Onder het motto „Limburger 
vecht voor uw recht ' Toegang 50 fr (ten bate van de Streek-
pers) Sprekers R Vandekerckhove senator provinaeraadsle-
den M Van Buul en J Sauwens 

11 ZUTENDAAL Wandeling i p v 15juli en Kennepstraat i p v 
Hennep 

15 ZUTENDAAL Wandeling door Gebroek Samenkomst om 14 u 
aan de verbinding Schansstraat-Hennefjstraat 

de tekenakademie voorzien is en 
waarvoor 4 ha grond zijn aangekocht 

Weinig rooskleurige toe
komst 
Het bestuur wacht te lang om wijzigin
gen aan te brengen in de plannen van 
het administratief centrum De aanne
mer die reeds een aantal werken in uit-
voenng had maar die moet verande
ren of laten vallen stelt een schade-eis 
in Waarschijnlijke kosten voor de ge
meenschap 22 miljoen I 
En hoeveel gaat uiteindelijk het Casino 
kosten de sportschuur de tekenaka
demie' ' 
Als we dit alles beschouwen dan ziet 
de toekomst er niet rooskleung uit En 
moeten we dan jaar na jaar de finan
ciële inspanningen van de bevolking 
nog opdri jven' ' 
Met een tekort van bijna 200 miljoen 
op onze begroting heeft de minister 
drastisch gesnoeid in de uitgaven Ge
volg men zal nog meer belastingen 
moeten heffen De gemeenschap 
wordt op die manier twee keer ge
straft Enerzijds zijn er een aantal 
werken die niet mogen uitgevoerd 
worden en men moet dus bepaalde 
voorzieningen ontberen maar ander

zijds moeten de fiscale inspanningen 
(die al zeer hoog zijn) nog opgevoerd 
worden 

We vinden het onrechtvaardig dat de 
bevolking moet opdraaien voor de 
gevolgen van het gevoerde financieel 
beleid en zeggen dan ook kordaat 
neen tegen de gevraagde belasting
verhoging 

An Gysen, gemeenteraadslid 

Oorlog en 
repressie 
in Limburg 
Welke Limburgse „WIJ'- lezer 
heeft nog dokumenten of eigen 
getuigenissen over de oor logs
jaren in Limburg, toen daar een 
niets ontziende terreur woed
de? Die gescfi iedenis en ook 
die van de repressie mag voor 
de komende generalies niet 
verloren gaan, en wordt daarom 
nu te boek gesteld Wie helpt? 
Schri jven naar Jos Bouveroux, 
Bierbeekstraat 30, te Heverlee 
of tel na 20 uur op 016-23 1642. 

11-juliviering te Maaseik 
Na vele jaren onderbreking is er terug 
een 11 -julivienng in het kanton Maas
eik De enorme inspanningen die Louis 
Brouwers en vrienden zolang hebben 
volgehouden willen wij verder zetten 
Daarom nodigt het IJzerbedevaartko-
mitee kanton Maaseik, alle Vlaamse 
vnenden over alle politieke strekkin
gen heen, van harte uit om deel te ne
men aan deze vienng Kan je met 

meedoen met de autokaravaan kom 
dan naar de markt te Maaseik' 
Op zaterdag 11 juli om 18 u verzame
len we met zoveel mogelijk beplakte 
en bevlagde auto s op het kerkplein te 
Opoeteren Met de mikrowagen op 
kop trekken we doorheen Opoeteren 
naar Neeroeteren tot op de markt te 
Maaseik Op de markt te Maaseik 
wordt een toespraak gehouden, we 

zingen er enkele Vlaamse liederen en 
sluiten met een daverende Vlaamse 
leeuw Het einde is voorzien rond 
1 9 u 30 Langs deze weg wordt er 
tevens een oproep gedaan om zoveel 
mogelijk de huizen te bevlaggen met 
de leeuwevlag Vlaggen zijn te verknj-
gen bij Leo De Clerck Dorperberg 18 
te Opoeteren 

Hugo Schiltz te Bazel: 

„Deze regering devalueert het geld niet 
officieel maar wel in de praktijk!" 
Donderdagavond 11 juni II was Hugo 
Schiltz, orüdervoorzitter van de Volks
unie te gast bij de VU-afdeling van 
Bazel In zaal Den Eenhoorn hield hij 
voor een 120-tal aanwezigen een uit
eenzetting over de ekonomische krisis, 
en het standpunt van de Volksunie 
terzake 
Eerst schetste hij een algemeen beeld 
van de ekonomische situatie Hij zei 
o m het volgende Uit cijfers van het 
rekenhof blijkt dat het Vlaams aandeel 
in de Belgische export sinds 1960 van 
40 t h naar 70 t h gestegen is In Vlaan
deren duurt het langer vooraleer de 
krisis echt voelbaar wordt omdat na ja
renlange noeste arbeid en spaarzin in 
Vlaanderen een grote kapitaalreserve 
voorhanden is Nu de ekonomische 
krisis om zich heen grijpt teert Vlaan
deren op deze reserve Het dynamis
me van de Vlaamse mensen heeft 
Vlaanderen na de tweede wereldoor
log tot een echte welvaarstaat ge
maakt met sociale voorzieningen die 
elk ander Europees land ons benijdt 
Maar ook de reserves geraken uitge
put en zeer binnenkort zal in Vlaande
ren de knsis echt voelbaar worden 
Totdaar de inleiding 
Na deze inleiding sprak Schiltz over de 
aktuele politiek 
HIJ stelde dat het met opgaat dat een 
eerste minister-professor het land af
reist om als onheilsprofeet de grote 
knsis aan te kondigen maar dat het de 

taak IS van een kabinet de stier bij de 
horens te nemen en een oplossing te 
zoeken 
De Volksunie stelt een gedurfd pro-
gramnna voor om de knsis te bestrij
den, maar eerst en vooral moet men 
de Belgische ekonomie goed analyse
ren 
Uit dag- en weekbladen van allerlei 
strekkingen is uit enquêtes gebleken 
dat tussen Vlaanderen en Wallonië 
een enorme mentaliteitskloof gegroeid 
IS In Vlaanderen bestaat nog de wil om 
een echte inspanning te leveren opdat 
het terug beter zou worden In Vlaan
deren heerst het algemeen besef dat 
het bevorderen van het pnvé initiatief 
de beste garantie geeft op sukses In 
Wallonië echter verwacht men alles 
van de overheid en verwacht men het 
meest heil van overheidsinitiatief Het 
IS het volste recht van Walbnie er 
deze mening op na te houden maar 
beide visies staan diametraal tegen
over elkaar en er is tussen beide geen 
kompromis dat ekonomisch rendeert 
mogelijk Hieruit moeten wij dan onze 
konklusies trekken en moet iedere 
gemeenschap ekonomisch het eigen 
potje trachten te koken Dit besef 
dnngt nu ook tot de vakbonden door 
alhoewel dit een programmapunt van 
de Volksunie is dat reeds 25 jaar oud 
IS 

Het IS omdat de Volksunie sterk ge
looft in het Vlaamse volk, m zijn moge

lijkheden en kwaliteiten en omdat de 
Volksunie ervan overtuigd is dat in 
Vlaanderen men nog een opk>ssing wil 
bereiken dat de Volksunie dit gedurfd 
maar onpopulair programma voorstelt 
Vlaanderen heeft in de geschiedenis 
reeds veel doorstaan en steeds is het 
de met aflatende ijver en werkzaam
heid van de Vlamingen die ons de 
welvaart hebben gebracht Uit de ge
schiedenis moet de kracht en de hoop 
geput worden om steeds verder te 
bouwen aan een welvarend Vlaande-

Schiltz meent dat zeer veel van ons
zelf afhangt Nu meer dan ooit moeten 
WIJ het recht grijpen om ons lot in eiqen 
nanden te nemen, ook ekonomisch 

Niemand kan ons verhinderen al is het 
uit zelfbehoud resoluut de weg in te 
slaan waarvan wij menen dat hij de 
beste IS Het modern flamingantisme 
moet zich toespitsen op dit ekono
misch zelfbehoud Vlaanderen heeft 
reeds zeer veel bereikt Het frankiljo-
nisme is nog slechts folklore, de verte
genwoordiging van de Vlaamse jeugd 

in het hoger onderwijs is hoopgevend 
en de kwaliteiten van onze art)eiders 
en bedrijfsleiders dwingen respekt af 
in de hele wereld Nu eist de Volksunie 
eerbied en verdraagzaamheid van alle 
inwoners van dit land voor onze 
Vlaamse arbeid de Vlaamse mensea 
hiet Vlaamse eerlijk verdiende geld 
Niemand kan ons verhinderen die op
lossing voor de knsis te kiezen die 
Vlaanderen zelf wil Nu Vlaanderen 
ook in de krisis terechtgekomen is 
moeten de eigen verdiensten voor 
eigen mensen besteed worden Hugo 
Schiltz betreurde de houding van de 
andere Vlaamse partijen Keer op keer 
eisen de Franstalige landgenoten mil-
jardensteun voor hun bednjven Keer 
op keer worden dan telkens de water
verdragen met Nederland beloofd en 
nog eens beloofd Een gezonde vorm 
van zaken doen is echter wachten tot 
de handtekening er staat boter bij de 
VIS Reeds viermaal zijn deze verdra
gen van de Franstaligen een bek>fte 
geweest Reeds viermaal hebben deze 
waterverdragen als pasmunt gediend 
Dit IS geen nalatigheid meer maar 
kwade trouw Zullen de andere partij
en dan nooit leren hoe men zichzelf 
laat respekteren Zullen zij de fouten 
pas beseffen als het Vlaamse schip 
half gezonken is of volledig leegge
p lunderd ' Aldus HuQO Schiltz 

Na een korte (jauze werden door Kiet 
publiek meer dan een uur vragen 
gesteld aan de spreker over zeer 
uiteenlopende onderwerpen De 
Volksunievoorzitter gaf blijk van een 
enorme dossierkennis en antwoordde 
telkens m de hem eigen en duidelijke 
stijl met een klare kijk op het probleem 
De avond werd afgesloten met een 
minutenlang applaus Tevens werd de 
aanwezigheid van mevr Nelly Maes, 
provincieraadslid De Rijck en van de 
gemeenteraadsleden voor de V U uit 
•^ruibeke opgemerkt 
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26 m 
VUJO en FVV-Menen, 
naar Frans-Vlaanderen 
Op 11 juli 1981 
In samenwerking met FVV en VUJO 
wordt een studie- en ontspanningsreis 
georganizeerd doorheen dat Franse 
Vlaanderen op zaterdag 11 juli a s 
Er zijn twee bussen voorzien een 
speciaal aangepaste bus voor onze 
gehandicapten, langdurig zieken en 
hoogbejaarden en 'een bus voor alle 
belangstellenden Een bekwame gids 
zorgt voor de nodige uitleg De gehan

dicapten reizen gratis, andere belang
stellenden betalen 200 fr Vertrek aan 
O C te Menen om 7 u 30 Thuiskomst 
tussen 20 en 21 uur 
Belangstellenden worden vriendelijk 
verzocht kontakt op te nemen met 
Lieve Favoreel-Craeynest, Rekkem-
straat 19, Lauwe, tel 41 54 8 1 . Ariette 
Tahon-Bovit, Leeuwerikenlaan 6, Me
i e n , tel 51 2874, Chris Wyseur-Van-
holme, Lentedreef 35, Rekkem, tel 
41 41 57 

WEST-VLAANDEREN 
JULI 

11 KORTRIJK- Guldensporenherdenking met toespraak door VU-
kamerhd Frans Beert Om 20 uur in cafe 1302. Burg Reynaert-
straat 9 

11 juM 
te Oostende 
Het 11 julikomitee dat 24 jaar te Oost 
ende bestaat en 20 groepenngen ver
zamelt rond eenzelfde doel, nl ,elk jaar 
op 11 juli een luisterrijk optreden ten 
beste te geven" deelt het volgende 
mee 

Dit jaar gaat de 11 juli-avond door in 
het Kursaal om 20 u 30 met een zeer 
geanimeerd programma optreden van 
het Westvlaams orkest o I v Dirk Va-
rendonck, het zangkoor „'t Muze-
schuitje" o I v Mia Cops het zangkoor 
„Ter Duinen Kantorij" o l v Lieve Tim-
mers Wilfried Deroo, violist Paul Cle
ment, pianist koncertmeesters Ivan 
Demeulenaere en Wilfned Deroo, 
bindteksten Dries Degryse kommen 
taar Noel Lalleman 
Orkest-optreden koren en samenzang 
Ingang 80 fr bij de VU-bestuursleden 
en in het Kursaal 

Verder doet het 11 -julikomitee een 
oproep tot alle Vlamingen om op deze 
dag te vlaggen met de leeuwevlag 

11 juli-wandeing 
te Oostende 
De bijdrage van VUJO-Oostende aan 
de 11 juli-viering een toeristische wan
deling op zondag 12 juli 1981 Inschrij
ving op het Wapenplein (MarkO aan 
het feestpaleis van 14 tot 16 u Afstand 
ongeveer 5 km De deelname be
draagt 60 fr en elke deelnemer ont
vangt aan de aankomst een tegeltje 
met een afbeelding gemaakt door Piet 
Vanden Buys -^ 

11 juli teWevelgem 
De zomer is aangebroken en onze 
nationale feestdag ligt in het verschiet 
en de eerste eis van VOS „Vlaande
ren zelfbestuur" is nog met verwezen
lijkt In de plaats kregen we een driele
dig federalisme dat alleen de Brussel
se heethoofden bevredigt Daarom 
Vlamingen staat uw steke en vlagt met 
de leeuw Die nog geen leeuw bezit 
kan zich een aanschaffen op het VOS-
sekretariaat Brugstraat 31 te Wevel-
gem waar vele vlaggen te zien en te 
knjgen zijn in alle prijzen Aan de 

A.Z. St.-Jan 
van het O.C.M.W. 

Ruddershove 
8000 Brugge 

Op maandag 7 september 1981 
om 9 u, zal er m de Beheerraads-
zaal van het AZ St-Jan van het 
O C M W , Ruddershove 10 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de algemene offerteaanvraag m 
het AZ St-Jan te Brugge „Uitba-
ting Kapperssalon m koncessie" 
1) Dossier ter inzage vanaf 
15-7-8! in het direktiesekreta-
riaat (2de verdieping) van het A Z 
St-Jan van het O C M W , iedere 
werkdag van 9 u tot 12 u en van 
14 u tot 17 u, behalve de zaterdag 
in de voormiddag 
d.) Dossier te koop in het direktie-
sekretariaat tegen de pnjs van 
150 fr (BTW en port inbegrepen) 
te storten op PR 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan van het 
O C M W 
Brugge, 2 juli 1981 

De ziekenhuisdirekteur, 
Lic M Van Oyen 

(Adv. 138) 

bevolking aanbevolen op 10 juli te 
Kortrijk, viering van Vlaams-nationale 
feestdag met optocht naar Groeninge-
kouter met kransneerlegging en 
spreekbeurt Verzamelen St-Michiels-
plein, Rijselstraat om 18 u 45 Te We-
velgem op 11 juli om 17 uur eucharis
tieviering met aangepaste homilie Ver
der in gemeentelijke hovingen vlag-
genzwaaien en muziekkoncert Op bei
de feestvieringen zal de VOS-vlag 
tegenwoordig zijn Zult u er ook z i j n ' 

A.V, Wevelgem 

Damme: 
Vedettenparade voor Komen! 

De Vlaamse Kring Damme organizeert in een reuzetent een grootse 
„Vedetteparade" op zondag en zaterdag 29 en 30 augustu '81, te 
Damme-Moerkerke, Middelburgse steenweg 55 
Zaterdag- aanvang om 20 uur 

— Grote Oberbayernavond met het fantastisch blaasensemble uit 
Voeren „De Djaasvliegele" 

— Prezentator Luc Appermont 
— Alex Andry en Conny Collins 

Zondag: aanvang om 15 uur 
— Prezentator Walter Capiaux 
— Jef Eibers, Bobby Rangers en Jef Vanuytsel die het allerbeste van 

zichzelf geven 
Dit alles ten voordele van de Vlaamse School van Komen. Wij ver
wachten 5000 mensen, allen op post 

De Vlaamse Kring Damme 

Wij in de Volksunie 

OOST-VIMNDEREN 
Juli 

10 

11 

11 

12 

12 

HAMME: 11 juli-vienng om 20 u in de Vlaamse Schouwburg Or-
ganizatie VU-werkgroep Milieu en Kuituur en de groep Vrou
wenwerking 
Programma Jef Eibers Feestredenaar Bart Vandermoeren 
Inkom 100 f r . voorverkoop 80 fr 

AALST: Grootse Guldensporenviering om 15 u in zaal De 
Koornbloem, Grote Markt Gastspreker senator O Van Oote-
ghem Slotwoord door kamerlid Jan Caudron 

LEDE: Om 20 u in het Kultureel Centrum 11 juli-herdenking Toe
spraak door Luc Delafortrie, voorzitter van het Pr Daensfonds 
Zang door de fam De Smedt Achteraf gelegenheidsdrink 
aangeboden door de soc-kulturele raad 
ZOTTEGEM: Gezellig 11 juli-etentje van 12 u tot 22 uur In 
feestzaal Graaf van Egmont, Hoogstraat Prijs 300 fr Kinderen 
tot 12 j 150 fr Inr Vlaamse vnendenkring Zottegem 

LAARNE: Guldensporenviering in het kasteel van Laarne Vanaf 
19 u volksdans en optreden van koor Jubilate uit Munte 
Feestrede door Hugo Schiltz 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

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

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

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 20 juli 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-
krisiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk 
voor mannen en vrouwen, tenzi) het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-2123 93 - toestel 102) 

^ (Adv. 122) 

VU-Lede treurt om Frans Godefroit 

De vaste aanwezigen op de tradit io
nele gewesteli jke 11-)ull-viering in 
Impe merkten al dadelijk dat er ie
mand ontbrak op het appel: Frans 
Godefroit, een stri jder van het eerste 
uur Op 15 januari 1908 in Impe 
geboren en net zoals de hele familie 
Godefroit zwaar getroffen door de 

repressie Vri j plots gestorven op 2 
juli in het St.-Elizabethziekenhuis in 
Geel. De inleider op de 11-juli-viering 
schetste een beeld van Frans, waar 
wij , de VU-afdeling van Groot-Lede, 
ons ten volle kunnen bij aansluiten 
Ook wij nemen deel in de smart om 
dit spijt ige afsterven. 

ZO€K€feC3€ 
• Heer uit Rumst volledig mid
delbaar onderwijs en 4 jaar tech
nische school Bouwkunde, met 
goede noties van Engels, Duits, 
Frans en Spaans, zoekt dnngend 
een passende betrekking in de 
omgeving Mechelen-Antwerpen-
Brussel Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015-21 79t307re-
fentienummer 2417 

n Heb je een diploma A6 /A2 
en kun je typen Kombineer je dit 
met een Vlaams-nationale geest 
en een sociaal voelende per
soonlijkheid, bekommerd om de 
toekomst van Vlaanderen' 
Dan ben jij de geschikte bedien
den bij VUJO-Nationaal Sollicita
ties zo spoedig mogelijk richten 
aan het VUJO-sekretanaat, Barri-
kadenplein 12,1000 Brussel t o v 
Ivo Coninx VUJO-lidmaatschap 
strekt tot aanbeveling 

ü September weekeinde 
VUJO gaat door te Westouter 
op 4-5-6 september 1981 Geïnte
resseerden gelieven nu reeds dit 
weekeinde vnj te houden Nade
re informatie volgt later 

D Assistente in de psychologie 
zoekt halftime werk (mag ook 
nachtdienst zijn) in de verzor
gingsinstellingen voor bejaarden 
of kinderen, en aanverwante 
jobs, in Brabant 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, Schepdaal, T e l ~ 
5691604 

D Jonge dame, 18 jaar. zoekt 
passende betrekking als kinder
verzorgster Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, 
senator, Oud-strijderslaan 29, 
9219 Gentbrugge (307287) 

D Jonge dame 24 jaar, diplo
ma's A2 plastische kunst - A l 
plastische kunst-specializatie 
schilderkunst Verleende haar 
medewerking aan het „Museum-
boek" voor kinderen en kreeg 
een eervolle vermelding voor 
schilderwerk v / d „Leieprijs" van 
Rotary/Gent, zoekt een passen
de betrekking Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem -
senator, Oud-stnjdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 

U Jonge dame, 18 jaar, zoekt 
passende betrekking als kinder
verzorgster Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, 
senator. Oud-Stnjdersstraat 29 
te 9219 Gentbrugge, tel 30 72 87 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
T tRNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
sti|lmeubelen en modern 

P V B A B E R T 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

KUNSTGEBinEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEIJN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

|)of ten (t'tnïiooxn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel- 5116133 

Privé 56903.18 

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

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60, LEUVEN Tel 
016-22 8672 
Kon Astridlaan 85, KONTICH. TeL. 
031-573032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL TeL-
02-218 7489 
Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten banketten e.a - Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tonissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten 
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Aanbevolen huizen 

f 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerii 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

\ 
r 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
« KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsesiraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tnl 054 412589 

Wi) bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-altergtsche matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP. Veldstraat 12, 9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.'tlenj -do G.ip.iert-. 
Molenstr.i.it 45. 9300 Aalsi 
T.;[ 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
Ie Niel 
Antwerpsir.l.lt 164 177 

Sti|lnieubelen -f klemmeubelen 

Ed Cl.iei.beni.).in 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Rcods 20 j.i.ir ervaring 
2 500 tcvioden kkinlen 

Valerius De Saedeleersiraal 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

d 
1 K E U K E N S 1 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel o n 534349 

Gelogenheidsgr.ifiek Hu^.cliik Ge 
boorie • Zelfklevende pl.ikb.tnd en 
ciikeiteii Hoiiteii drukleiiefs Rekl.i-
cne-koieiiders 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
d é o p l o s s i n g v o o r a i u w d r u k w e r l < in t y p o e n o f f s e t . 

S p e c i a l i s t in m e e r k l e u r e n d r u k . 

P r e u l e g e m 1 5 0 - 1 5 2 , 9 4 0 0 N i n o v e , 0 5 4 / 3 3 . 1 4 . 2 4 

H. V e r r i e s t s t r a a t 6 4 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , 0 5 3 / 6 6 4 1 . 4 0 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204. Antwer
pen Tel 031/290787 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van hel vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerk weg 8. 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054-333756 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 09I-4Z51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - sloom - sanitair 
Alle herstellingen. 

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

Kleinlederwaren • handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wl|n«g«nwiraai 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-539530 en 53 75 75 

KLEDING LENDERS 

Sint Dtiniitianstroat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPEMERE 

Vloeren -
Open haarden 

lel. 053-62.37.65 

B + M 
Bouwpronnotoren en 
daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

Wi) b o u w e n voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

A L G E M E E N B O U W B E D R I J F 

Van d. Branden pvba 
W u i l e n s l a a n 39. 9 1 6 0 H a m m e 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie e n pri jsofferte 

H e r o p m a k e n o u d e i jzeren poor
ten en balkons e n allerlei smeed-

Do Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tol. 031-8177.06 

Gratis prijtoHert* 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwilz 
Rodenstock 

Herent.iKeb.i.in 340 
Deurne Z Tel 210896 
K«*rkbtroül 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Let terkunde 244 2610 WILRIJK 
Tel 031-28 93 14 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te huur 

Op aanvraag 
foto's 

gratis kataloog met 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG It 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
BadkanDers • Keukens • Coniralo 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautonnaten # Frigo's on 

Diepvriezers. f 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegete 
10 % kortng voor VLMeden , 

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

Fortsiraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

O m te sparen, te lenen of voor 

een verzeker ing, wendt u zich in 

ver t rouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep A R G E N T A 
Bet tendr ies laan 22, 
1711 I t te rbeek-D i lbeek 

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmsiraal 7 
SLEIOINGE 
tel 091/573146 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreporlage*. 

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

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr Craoybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tol. 031/24.53.30 

Mocholso str 59 
1800 VILVOORDE 
Tol. 02/251.81.66 

...Uit sympatic. 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014-31 13 76 

ANTIEKZAAK 
Mevr Julion SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113. 
8700 IZEGEM 
Tel 051-30.1537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -i- kunstvoorwerpen 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar r u z e l l e i . i d n 56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n b r u g g e kortri jk 
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EN BROEKEN 

r moeilijke maten, ^ 
vakkundige retouche 

t 
Vermees 
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Boekhandel Studico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-5860.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 3 6 

1810 W E M M E L 
Tel 0 2 / 4 7 8 1 9 9 3 
Import — Export 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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28 ^I4| Mensen van bij ons 

Ivo Goris: 

„Jonge Vlaamse kracht 
in Brusselse 
Ancienne Belgique" 

BRUSSEL-STAD — Zowat twee 
jaar geleden kreeg de frankofone 
en de verfranste bourgeoisie van 
Brussel een zware opdoffer. Op 
9 maart '79 koctit staatssekreta-
ris Vic Anciaux de „Ancienne 
Belgique" — tweeduizend vier
kante meter ruimte voor sociaal-
kulturele aktiviteiten — in het 
hart van Brussel-stad ten behoe
ve van de Vlaamse gemeen
schap. 

Reeds na de zomervakantie, op 
21 september, werd de Vlaamse 
AB officieel geopend. Een ti jdeli j
ke werkgemeenschap zorgde 
middels heelwat kunst- en vlieg
werk voor een prestatie die de 
Franstaligen de ogen uitstak. 
Over het pionierswerk van de 
eerste weken geraakt direkteur 
Ivo Goris nauwelijks uitgepraat. 
Hij is er alleen beginnen werken, 
zonder papier, omslagen of post-
zegels„ 

„Achteraf bekeken, zo oordeelt 
hij vandaag, hadden we mis
schien best een jaartje voorbe
reidend werk gedaan. Maar nu is 
dat natuurlijk makkelijk om zeg
gen. Toen de Ancienne Belgique 
in Vlaamse handen kwam was 
het er ons vooral om te doen in 
de kortste keren te bewijzen dat 
de Brusselse Vlamingen dit ont
moetingscentrum broodnodig 
hadden. Uiteindelijk hebben we 
niets moeten bewijzen; er was 
wel enorm hard werken bij, maar 
de Ancienne Belgique schoot als 
vanzelf uit zijn sloffen. Dat is 
allicht één van de redenen waar
om er vrij spoedig tegenwerking 
kwam. Zo werd bijvoorbeeld 
door het stadsbestuur, na klach
ten van frankofonen, onze exploi
tatievergunning ingetrokken. In 
beroep bij de Bestendige Depu
tatie van Brabant hebben we 
evenwel (en de beslissing is pas 
gevallen begin juni) de uitba-
tingsvergunning mogen behou
den. Financiële en politieke peri
kelen op en af, mogen we van
daag na amper twee seizoenen 
een gemiddelde zaalbezetting 
van 90 procent noteren, werden 
er een vijfhonderdtal aktiviteiten 
georganizeerd en kregen we een 
kwart miljoen bezoekers over de 
vloer. 

De AB is alvast bij de Brusselse 
Vlamingen, en ook ver buiten 
Brussel, een begrip geworden. 
Het is niet mijn bedoeling de 
loftrompet te steken, want er zijn 
nog enorm veel problemen en 
knelpunten, maar ik wil hier toch 
een kleine anekdote aanhalen. 
Toen staatssekretaris Persoons 
(die op zijn beurt de Kruidtuin 
verwierf voor de Franstaligen, en 
waar nu nog geen enkele aktivi-
teit plaatsvond) op een perskon-

ferentie zijn beleid toelichtte ant
woordde hij op een grimmige 
vraag van een „Soir'-journalist 
over de bloei van de Vlaamse 
Ancienne Belgique: „Het volstaat 
dat de Vlamingen iets in handen 
nemen, en het blijkt meteen ook 
te slagen-" 

Lollepot 
Zowel de ligging van het gebouw 
(In het hart van de stad met de 
bijhorende parking-ellende) als 
de Franse naam zelf stuitten aan
vankelijk op behoorli jk wat scep
ticisme. Maar de AB kon door 
staatssekretaris Anciaux voor 
een symbolische frank aange
kocht worden, en vri jwel meteen 
werden de deuren voor het 
Vlaamse publiek geopend. Ter
wij l de weliswaar prachtig gele
gen Kruidtuin momenteel nog im
mer in de steigers staat en aan 
een komplete verbouwing is. 
Ivo Goris: „De Ancienne Belgi
que" heeft een pracht van moge
lijkheden als sociaal-kultureel cen
trum, maar het complex zal pas op
timaal bruikbaar zijn na een aantal 
verbouwingen die tegen septem
ber '85 kompleet dienen voltooid 
te zijn. Wij werken in schulfjes, 
want de AB moet inmiddels een 
Vlaamse draaischijf blijven; min
stens zo intens als de twee voor
bije seizoenen. Ik wil seffens mijn 
visie geven over de subsidiëring 
van kulturele centra, maar alvast 
kan ik niet verhelen dat ook bij ons 
de miljoeneninvestering in „De 
Brakke Grond" in Nederland vra
gen deed rijzen. 

Vandaag hebben we niet al te veel 
te klagen in de Ancienne Belgique, 
maar de Brusselse Vlamingen 
mochten twee jaar geleden toch 
maar uitsluitend steunen op eigen 
werkkracht en pionierswerk. De 
eerste fakturen werden betaald 
met eigen spaarcenten... Bij de 
„Brakke Grond" blijkt er vanwege 
Nederlandse Kuituur wel een an
dere aanpak mogelijk te zijn." 
— De „Ancienne Belgique" was 
twee jaar geleden nog een uitge
doofd Frans-Brussels pretcen-
trum. Vandaag is er in de Steen
straat en in de ganse Lollepot-
wijk wél behoorli jk wat Vlaamse 
animatie. De AB vertoont sterke 
levenskracht; is dit een strovuur-
tje of een vaste Vlaamse waarde 
in het Brussels stadscentrum? 
Ivo Goris: „Van meetaf aan was 
het onze bedoeling om de „An
cienne Belgique"uit te bouwen tot 
een ontmoetingscentrum waar de 
Brusselse Vlamingen al lang recht 
en behoefte aan hebben. 
Ik meen te mogen zeggen dat de 
tijdelijke werkgemeenschap van 
de „Ancienne Belgique", inhakend 
op de infrastrukturele gok van 

staatssekretaris Anciaux, niet al
leen goede punten heeft ge
scoord, maar ervoor instaat dat de 
AB (zij het misschien met Vlaamse 
naamverandering na verloop van 
tijd) een Brussels-volkse traditie in 
ere houdt; dit keer ten voordele 
van de Brusselse Vlamingen. 
Sinds 1 januari van dit jaar is het 
beheer van de AB in handen van 
de vzw „Trefcentra Brussel", die 
gezamenlijk vijf Vlaamse centra in 
beheer heeft: de hoofdstedelijke 
biblioteek, het jeugdcentrum in de 
Grétrystraat, het trefcentrum van 
de Brusselse sociaal-kulturele 
raad. de „VAL" aan de Graanmarkt 
en natuurlijk ook de AB aan de 
Steenstraat, vlakbij de Beurs. 
Met deze formele beheersorgani-
zatie zijn we er onverbloemd op 
uit aanspraak te maken op de 
mogelijkheden die een paar dekre
ten van de Vlaamse raad uiteinde
lijk ook potentieel inhouden voor 
de Vlamingen in Brussel Het dos
sier „Ancienne Belgique" voor de 
erkenning als Vlaams kultureel 
centrum is voor de Brusselse Vla
mingen een piloot-dossier 
We vragen niet op de eerste 
plaats een erkenning omwille van 
de lieve centen; integendeel Van
daag, na het tweede werkingssei
zoen noteren we lichte winstcij
fers. Hier moet ik meteen verdui
delijken dat wij in de AB werken 
met 17 mensen, waarvan amper 4 
in vast dienstverband werken. 
Onze ploeg telt voorts 11 BTK'ers 
en 2 gewetensbezwaarden. Die 
werksituatie is op termijn onhoud
baar als je bovendien weet dat in 
het voorbije werkseizoen elk lid 
van de AB-ploeg gemiddeld 67 
uren per week dienst klopte..! Het 
entoesiasme is onze grote kracht 
maar op termijn moet je de mede
werkers toch ook een behoorlijk 
sociaal perspektief kunnen bie
den... " 

— De „Ancienne Belgique" over
leeft momenteel niet alleen, maar 
lééft week na week intens. Maar, 
om het AB-streven ook nog be
hoorli jke toekomstkansen te ge
ven is er op termijn een helpende 
hand van de Vlaamse Raad no
dig. Als „De Brakke Grond" een 
kulturele investering waard is, 
wat zou de Brusselse „Ancienne 
Belgique" dan in de kou moeten 
gehouden worden? 

Ivo Goris: „Hier is er voor de 
Vlaamse gemeenschap een vette 
kluif om te bewijzen dat Vlaande
ren Brussel niet loslaat Ik weet 
wel dat sommigen last zullen (blij
ven) hebben om onze eigenheid, 
onze specifieke leefsituatie, te be
grijpen. Wij leven in deze stad 
immers in een zeer kultureel hete
rogeen milieu; de Vlaamse ge
meenschap IS in Brussel in aantal 

de tweede grootste in de rij van 
niet minder dan 121 nationaliteiten 
die hier voet aan wal hebben. 
Vandaar dat wij ook in de Ancien
ne Belgique bij gelegenheid feest-
ruimte geven (verhuren) aan voor 
ons vreemde gemeenschappen 
die hoe dan ook onder ons leven. 
De Vlaamse gemeenschap in 
Brussel ondervindt het nadeel van 
de strakke uitgangspunten van 
Vlaamse dekreten; die zijn immers 
voor een groot deel geënt op 
middelgrote gemeenten in Vlaan
deren. Initiatieven op het platte
land en in grote steden hebben 
last om behoorlijke in de dekretale 
(subsidiërende) plooien te vallen. 
Maar, onze grootste kracht is dat 
de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel in de voorbije tien jaren 
een fantastische evolutie heeft 
doorgemaakt Na het algemeen 
Vlaams Kongres in juni '71, volg
den onder meer de twee kongres-
sen van de Brusselse Vlamingen 
(in juni '75 en in oktober '80), 
waarbij een volwassen geworden 
Vlaamse gemeenschap politieke 
effekten boekte. Niet alleen inzake 
het pilootdossier van de „Ancien
ne Belgique", maar toch op de 
eerste plaats wat de stimulans aan 
dit soort Vlaamse gemeenschaps
leven in Brussel betreft, kan de 
Vlaamse gemeenschap bewijzen 
dat het haar daadwerkelijk me
nens is met effektieve steun aan 
de Brusselse Vlamingen." 
— Gaan de Brusselse Vlamingen 
dan weer aan de klaagpaal 
staan? Dit is zeker niet het geval 
voor de werkploeg die om en 
rond de „Ancienne Belgique" 
draait. Betere subsidiëring voor 
de personeelskosten wordt on
verminderd bepleit Maar AB-di-
rekteur Ivo Goris heeft zijn apar
te kijk op de subsidlëringspoli-
tiek ten voordele van kulturele 
centra. 

Ivo Goris: „De Ancienne Belgique 
heeft één keer een starttoelage 
van 900.000 frank gekregen. Ver
gelijk dat maar even met grote 
kulturele centra in Vlaanderen. In 
de AB zijn op een kleine twee jaar 

tijd niet minder dan 250.000 men
sen over de vloer geweest! 
Kijk, ik wil hier niet meteen van 
leer trekken tegen de rijkelijke 
dekreten inzake subsidiëring, 
maar het wordt toch tijd dat we 
vragen stellen omtrent zwaar-be
toelaagde kulturele manifestaties. 
Ik vind dat een centrum als de „An
cienne Belgique", afgezien van de 
personeelskosten, in belangrijke 
mate zelf moet zorgen voor finan
cieringsmiddelen van de aktivitei
ten. Zeker in deze krisistijd is het 
aangewezen de schaarse geld
middelen vooral te besteden aan 
het buurtwerk, het opbouwwerk, 
de biblioteken... Aan die sociaal-
kulturele aktiviteiten die hoogno
dig zijn voor het welzijn van onze 
mensen, maar die niet meteen in 
aanmerking komen voor verwe
zenlijking van budgettair-sluitende 
inkomsten... Ik vind dat in de kultu
rele sektor meer bedrijfsekonomi-
sche normen zouden moeten ge
hanteerd worden..." 
— In het geval van de „Ancienne 
Belgique" betekent dit dat bals 
van zotte gezelschappen, politie
ke kongressen van allerlei plui
mage, banketten van Lions en 
andere service clubs door presti-
ge-aktivitelten en zware fakturen 
zorgen voor voldoende geldmid
delen opdat Vlaamse verenigin
gen het ontmoetingscentrum te
gen onderbetaling kunnen benut
ten. 

Ivo Goris: „Inderdaad, en mag dat 
. niet? Wat ons betreft hebben de 
Brusselse Vlamingen in de AB een 
pracht van een groot ontmoetings
centrum in het hart van Brussel; tal 
van „toestanden"zijn hier mogelijk 
tegen een schappelijk prijsje. 
Maar dat is slechts doordat wij 
onze ontmoetingsruimte prijzig ter 
beschikking stellen van klubs en 
professionele bureaus die de volle 
pot van de Lollepot kunnen en 
willen betalen. Maar dat maakt 
meteen ook dat de Vlaamse ge
meenschap in Brussel zich niet 
krom zal betalen aan de Ancienne 
Belgique... 

(hds) 
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