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"Ecologie en ekonomie naar een nieuw evenwicht" 

Vlaanderen 
veel te braaf! 

"Vlaamse welvaart of Belgische armoede", louter een VU
propagandaslogan? Er verschijnen steeds meer tekens aan 
de wand die spijtig genoeg de juistheid van de stelling 
bewijzen. Verleden week woensdag gingen te Machelen de 
V1'R-bedrijven failliet: 900 man op straal In het Waasland 
heerst grote onrust bij de 1.100 arbeiders en bedienden van 
Nobels-Peelman. De werknemers van dit metaalbedrijf heb
ben reeds ingestemd met een besparingsplan dat hen van een 
deel inkomen en sociale voordelen zal beroven. Het is echter 
lang niet zeker dat deze inlevering zal volstaan om het be
drijf te redden. 
De klappen vallen nu snel en zwaar, ook in de Vlaamse indus
trie. Grote gevestigde bedrijven, van oudsher gekende namen 
ontsnappen er niet aan: Cockerill-Yards, VTR. Boomse Me
taalwerken, Nobels-Peelman. 
Tussen haakjes: voor degenen die het hele probleem telkens 
opnieuw herleiden tot "te hoge loonkost", mag wel eens 
onderstreept dat in bedrijven zoals Nobels-Peelman of VTR 
een vrij goed sociaal klimaat heerst en dat de werknemers er 
ook al vroeger inleverden. De huidige krisis legt ongenadig 
de fouten van een gebrekkig beheer en het gebrek aan dyna
mische leiding bloot De gebroken potten worden echter in de 
allereerste plaats betaald door de mensen die, bovenop de 
algemene inlevering, nog eens hijstuiveren in de hoop dat 
hun arbeidsplaats niet verloren zal gaan. En uiteraard door 
degenen, die zelfs déze kans niet krijgen en die gewoon de 
laan uitgestuurd worden! 
En nogmaals tussen haakjes: toplui van het Vlaams bedrijfs
leven en de Vlaamse financiële wereld ondergaan de teloor
gang van delen van ons industrieel patrimonium schijnbaar 
nogal onbewogen. Het is natuurlijk makkelijker, risicoloos 
koeponnetjes te knippen voor het geld dat men op een hoop 
gelegd heeft na de verkoop van een bedrijf aan het buiten
land. Deze vlucht voor verantwoordelijkheid en dit gebrek 
aan dynamiek zullen uiteindelijk echter ook de· eigen positie 
van de betrokkenen in het gedrang brengen: hun houding zal 
in de Vlaamse gemeenschap niet onbesproken blijven! 
Inmiddels is ook de Vlaamse overheid niet bij machte om in te 
grijpen waar het moet, te saneren waar het hoort en te red
den waar het kan. Een Vlaamse regering, die naam waardig, 
zou over de mogelijkheden en de middelen moeten beschik
ken voor het voeren van een voluntaristische globale ekono
mische politiek. Behouden wat gezond is, weghakken wat 
geen toekomst heeft, plus zorgen voor een sociale begelei
ding, een stevig management op de been helpen en een dosis 
zuurstof toedienen: het zou allemaal tegelijk en dringend 
moeten gebeuren. Maar dat kan niet, omdat de macht en de 
middelen ontbreken. De Vlaamse regering heeft noch de be
voegdheden noch de centen die nodig zijn om de krisis het 
hoofd te bieden. Ze beschikt over een postsierlijk-kleine 
begroting. Voor de rest hangt ze volkomen af van de centrale 
regering. Die echter, bij het afsluiten van het regeerakkoord 
Martens V, de volle pot aan Wallonië toegezegd heeft en hem 
inderdaad betaalt ook. Gol is er van meet af aan in geslaagd 
en blijft er iedere dag opnieuw in slagen, om de miljarden
stroom naar de Waalse staalbedrijven vloeiend te houden. 
Om maar niet te spreken van de miljardenhonger van de 
Maystadts, de Oliviers en de overige Waalse excellenties. 
Gevaarlijk daarbij is de stilte en de lijdzaamheid, waarmee 
ook goed-ingelichte kringen in Vlaanderen dit ondergaan. 
Buiten af en toe een motie is er van de georganizeerde 
Vlaamse Beweging weinig te vernemen. En op een enkele uit
zondering na hebben de Vlaamse kranten niets dringenders 
om handen, dan het zingen van een eindeloze ode aan de 
huidige regering. Ze vergeten er zelfs bij, dat er ooit zoiets als 
een staaldossier heeft bestaan. En bestaat! En morgen weer 
méér zal kosten dan vandaag! 
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Er wordt met de werknemers vandaag nogal een spelletje gespeeld Zo vandaag bij Nobels-Peelman, een we
ï eldbefaamd metaalkonstruktiebedrijf uit $int-Nik/aas dat jarenlang vooral prachtige realizaties maar ook 
gouden zaken op zijn aktief heeft mogen schrijven. 
Maandag werd door de werknemers zonder verpinken ingestemd met een extra-inleve_rï_ng op de lonen va~ 4 
procent gedurende drie jaar. Nadat die blanco-check was getekend kregen de goedwtfflge werknemers dtns
dag het deksel op hun neus: bij de handelsrechtbank werd een konkordaat aangevraagd 
Naar verluidt zou dit spitsbedrijf leven bij de gratie van nagenoeg twee miljard rode schuldcijfers. 
Ook in de Vlaamse spitsbedrijven blijkt nu vandaag de inleveringsbereidwillige werknemer een nobele 
speelbal geworden te zijn. .. Zo groot was ons bedrijf. zegt nu de direktie_ 

Om van te KOK-halzen 
Het sociaal-ekonomisch kernkabinet heeft vorige week donderdag 
enkele uren vergaderd onder voorzitterschap van eersteminister Wil
tried Martens. Een belangrijk punt op de dagorde was de nota van be
grotingsminister Maystadt ,.betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van 
de se/ektieve schijf van 10 miljard frank van het openbaar investerings
programma 1982': 
Verder heette het nog: ,.het hele pakket van de selektieve investerings
programma's '82 omvatte 19 miljard frank, maar daarvan is 9 miljard 
voorbehouden aan «Strategisch gerichte investeringen• terwijl deze be
handelde schijf van 10 miljard selektief wordt genoemd .. " 
In gewone mensentaal: het kernkabinet vergaderde om te beslissen of 
deze 1 0 miljard aan overheidsinvesteringen niet best zouden toegekend 
worden aan (Waalse) bedrijven die geacht worden zich bedrijvig te 
houden in de sektor van de spitstechnologieën ... 

Begratingsminister en minister 
voor Wetenschapsbeleid May
stadt is er vorige week wonderwel 
1n geslaagd die 1 0 miljard volgens 
plan los te peuteren. De spoedpro
cedure is nu dat tot einde mei 
verschillende departementen de 
door hen gesteunde projekten die 
in aanmerking komen voor over
heidssubsidiëring moeten voorleg
gen aan de ,.Kommissie voor 
Oriëntatie en Koördinatie van 
Overheidsopdrachten ·: Deze 
KOK werd zes jaar geleden opge
richt, niet door de wetgever maar 
door het kernkabinet zelf. De kom
missie werkt op een geheimzinni
ge manier, heeft slechts enkele 
Vlaamse waarnemers, en publi-

ceert vooral geen verslagen van 
haar beraadslagingen en .. advie
zen" ... 
De kunstgreep van Maystadt blijkt 
er nu in te bestaan via deze KOK 
in één klap niet minder dan 1 0 mil
jard als gecamoufleerde bedrijfs
steun toe te kennen aan enkele 
ondernemingen waarvan de iden
titeit klaarblijkelijk reeds gekend is, 
gezien de overhaaste wijze waar
op nu plots 1 0 miljard naar het 
heet ,.in een se/ektieve schijf voor
behouden wordt" ten behoeve 
van spitstechnologie. 
Dat binnen de veertien dagen kan
didaat-projekten bij de KOK-kom
missie dienen ingediend worden 
geeft zwaar te denken. 

Bovendien is het zo dat een dis
kussie van het kernkabinet over 
de miljarden-besteding die May
stadt voorstelde normalerwijze 
slechts tegen het einde van deze 
maand voorzien was. En, dus nu 
toch om wazige redenen zeer 
dringend ter diskussie werd ge
steld. 

10 MIWARD 
Deze beslissing omtrent de beste
ding van 1 0 miljard overheidsgel
den moet gesteld worden in het 
raam van het broeksriembeleid 
dat momenteel 't allen kante ge
predikt wordt De Vlaamse rege
ring (en in een felle reaktie wees 
begratingsminister Schiltz daar in
middels op), mag zich wel met 
zeer weinig financiële middelen 
onledig houden met het lot van 
Vlaamse bedrijven in moeilijkhe
den. Maar de centrale regering 
van Wiltried Martens zet inmiddels 
ongestoord haar Sinterklaaspoli
tiek voort Ten gunste van Waalse 
ondernemingen en burgers. De 
ene week is er het Bastognebeleid 
van Olivier. De andere week is er 
het KOK-beleid van Maystadt Zo 
maakt de centrale regering een 
lachertje van de Vlaamse autono
mie op ekonomisch gebied. 
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VLAANDEREN IS 
NEDERLAND 

Tijdens de huldiging van Toon Her
mans bij gelegenheid van de verkoop 
van zijn miljoenste dichtbundel, ver
klaarde premier Van Agt te Schevenin· 
gen dat T oons sukses zo markant was, 
"ondanks de beperktheid van ons taal
gebied met zijn veertien miljoen inwo
ners". 
Dit cijfer zou juist geweest zijn, indien 
er nooit een Vlaamse Beweging was 
geweest. indien er nooit een Vlaams 
verzet was ontstaan tegen de sociale 
verdrukking en kulturele discriminatie 
door de vroegere unitaire Belgische 
Staat Indien de vaak gesmade natio
nalisten hun strijd niet ondanks alles 
hadden volgehouden, indien zij hun 
druk op de wettenmakers in Brussel 
niet steeds opnieuw hadden verhoogd, 
indien zij de zogenaamde .. taalstrijd" 
die altijd een sociale strijd was, niet 
hadden gewonnen, dan alleen, ja dan 
zouden er nu in Europa zes miljoen Ne
derlandssprekenden minder zijn. 
Heeft het officiële .. Holland" nog nooit 
gehoord van Zuid-Nederland, ons ge
west dus, dat officieel .. Vlaanderen" 
genoemd wordt? Wij, inwoners van 
Vlaanderen, zes miljoen Nedertanders 
dus, beschouwen o.a Toon Hermans 
als een der onzen, waar we trots op 
mogen zijn, zoals we even trots zijn op 
elke beroemde kunstenaar, artiest of 
sportheld of hij nu in Zuid- of Noord
Nedertand woont en werkt 
De cassettes met de shows van Toon, 
en zijn dichtbundels vind je zowel in 
alle Vlaamse speciaalzaken als in de 
Nederlandse. Dit zijn trouwens niet de 
enige uitingen van de kulturele uitwis· 
seling. Mede dank zij de TV die niet 
zonder reden de universiteit van de 
massa genoemd wordt. is Vlaanderen 
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steeds Nederlandser aan 't worden en 
gooit het zijn deuren en ramen wijd 
open voor het Noorden. De Noordne
derlandse TV-omroepen weten onder
hand wel waar hun kijkerspubliek zit.. 
De domme staatsgrens echter scheurt 
onze regio's in stukken. De provincie 
Antwerpen die Midden-Brabant vorm
de, ligt nu als een buffer tussen 
Vlaams-Brabant en Noord-Brabant 
Ook Vlaams-Limburg en Nederlands 
Limburg evenals West-Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen zijn door de Rijks
grens gescheiden, al zijn ze nog zo 
diep verwant naar dialekten en zeden 
en gebruiken. Maar ondanks deze 
kunstmatige scheidingslijn blijven we 
allen .. Nederlanders". 

J.G, Maasmechelen 

Red. • Bovenstaande ingekorte brief 
gericht aan minister-president van 
Agt werd twee dagen later beant
woord. Hieronder een afdruk: 
U hebt helemaal gelijk: het Neder
landse taalgebied omvat niet alleen 
de veertien miljoen Nederlanders 
maar evenzeer de zes miljoen Vla
mingen. Hoe heb ik mij zozeer kun
nen verspreken? Nooit eerder had ik 
gefaald in het betuigen van gevoe· 
lens van verbondenheid met onze 
Vlaamse vrienden. 

Mr. A.A.M. van Agt 

DE FALKLANDS EN HET 
FEDERAAL-AUTONOME 
EUROPA 

De levensgevaarlijke grillen van ene 
Margriet uit Londen, zouden voor het 
Europa der Tien het begin van de 
ontbinding kunnen betekenen. Geluk· 
kig maar zouden we zeggen, als er on
middellijk met een ánder Europa zou 
kunnen gestart worden. Een Europa 
dat afstand neemt van een verstard
sentimenteel ,.Atlantisch" gevoel, dat 
zich rationeel buigt over de wereldpro
blemen en dat zich bovenal federaal 
opstelt naar binnen en naar buiten toe. 
De kleine Volksunie zou hieraan zeker 
kunnen meewerken. De prioritaire on
derwerpen zouden de volgende kun
nen zijn : 1. Een doelmatige, uitge
werkte kontrole van Europa op de 
atoomonderhandelingen tussen de 
twee supermachten. Onze veiligheid 
wordt zowel in het oosten als in het 
westen voor ons, maar zonder ons. 
bepaald. 2. Een sterk defensief, kon
ventioneel Europees leger. Dit houdt 
in : een kernvrij Europa tot aan de 
Oeral, een Europees Strategisch De
fensiebeleid in het raam van een nieuw 
Bondgenootschap. 3. In het Atlanti· 
sche én Euraziatische overleg de 
reële mogelijkheld voorzien om uit 
het Warschaupakt en de NAVO te 
kunnen treden. Vandaag gijzelt Groot
Brittannië de EEG en tracht ze de 
Noordatlantische Verdragsorganizatie 
om te vormen tot Antarctische-Ver
enigd Koninkrijk-organizatie: AVKO •. 
Onze al te brave Mister Europe, in de 
wandelgangen van zijn eigen ministe
rie ook al Mister Thatchermans ge
noemd, heeft dé kans als Europees 
President laten ontglippen door geen 
waarborgen te eisen vanwege Gr.-Br. 
inzake de landbouwprijzen en de bij
drage van dit land aan de EEG even
tueel te koppelen aan een principiële 
solidariteitsgeste. Neen, het is veel 

erger: het al te dwaze opofferen van 
mensen <langs beide zijden) blijft door· 
gaan en Europa is gebonden door zijn 
.. ekonomische sancties" tegen een 
land waarmee het redelijke ekonomi
sche betrekkingen had. Wij hadden 
ons als klein land moeten kunnen 
distantiëren. We staan hier niet alleen 
met onze gedachten. Bij verscheidene 
Europese hoge ambtenaren leeft het 
ideeëngoed, maar diskretie belet hen 
te spreken. 

OvSdC, Zoersel 

MEDELIJDEN 

Telkens ik op de tv koning Boudewijn 
zie dan bekruipt mij een meewarig 
gevoel. Boordevol goede wil, maar 
grondwettelijk machteloos, moet die 
koning het symbool zijn van een natie, 
die als een gescheurde schotel met 
wat velponlijm bij mekaar gehouden 
wordt De republikeinse reflex van het 
linkse Wallonië, weegt iedere dag 
zwaarder en ondraaglijker op de 
schouders van zijne majestiteit Hij 
heeft uit de handen van zijn doortuchti
ge vader. Leopold 111. de zware taak 
ontvangen, de fakkel van de Olympos, 
brandend te houden in de hoop het le
ven te redden van België, een Siamese 
tweeling, want er bestaat geen Belgi
sche Natie, nog amper een Belgische 
Staat 
De twee volksgroepen die etnisch 
Vlaanderen en Wallonië zijn, groeien 
verder uit mekaar, en zullen zeer spoe
dig gescheiden worden op grond van 
een niet langer te dragen Waalse 
geldhonger. Aan die honger dreigt nu 
een einde gesteld te worden door een 
Vlaamse bewustwording. 150 jaren 
verknechting met het statuut van Bel
gische slaaf, zijn te veel geweest Het 
einde van België komt met rasse 
schreden nabij. En de Walen zullen 

ZOEKERCJE 
• 37-jarige man, 14 jaar erva
ring als meubelmaker, ontslag 

'" wegens gebrek aan opdrachten, 
zoekt dringend een betrekking. Is 
bereid om het even wat aan te 
nemen. Voor inlichtingen zich 
wenden : 0 . Van Ooteghem, se
nator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

• Jongeman, 27 jaar, onge
huwd, diploma: hoger middel
baar, rijbewijs D, zoekt dringend 
werk als chauffeur (eventueel als 
convoyeur). Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot: Staf 
Driesen, Punt 22, 2270 Herent
hout. tel. 014/51 .19.63; of tot 
Kempens Sociaal Dienstencen
trum voor Mensen met Vragen 
vzw, Venekstraat 39, 2270 He
renthout 

• Een aantal ongeschoolde 
mensen van rond de 45 jaar 
worden dagelijks slachtoffer van 
de krisis. Wie heeft er voor hen 
een of ander werk? Tel. naar dr. 
J. Valkeniers, volksvert, op num· 
mer 02/569.16.04. 

geen koning wensen. Er zal Boudewijn 
niets overblijven dan vorst te worden 
van een zelfstandig Vlaanderen of het 
koninklijk hoofd van de .. Principauté de 
Bruxelles". Maar de Brusselaars zullen 
dan ook de dotatie voor dat Vorsten
huis moeten opbrengen. 
Ik bewonder nochtans oprecht zijne 
majesteit omdat hij op zulke waardige 
wijze de door zijn vader opgedragen 
taak vervuld heeft Het is zijne majes
teit echter niet mogelijk een persoonlij· 
ke stempel te drukken op deze uiteen
vallende natie. De grondwettelijke be
perking van zijn macht laat hem zelfs 
niet toe met de tram te rijden, laat 
staan een wandeling te maken in het 
Zoniënwoud. 

C.G, Hoeilaart 

BR~EUEnl 
W11 ontvangen graag brieven van 
onze lezers. als ze ondertekend zi jn. 
N aamloze brieven gaan de scheur· 
mand 1n. evenals scheld · en smaad· 
broeven Oe andere publiceren WIJ . 

naarge lang er plaats beschikbaar 1s. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
kla ar te maken zonder de essenfie 
van de tnhoud te veranderen. 
De opmie. vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

UI 
UI 
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Vic Anciaux geschorst 
De Orde van Geneesheren heeft 
dokter Vic Anciaux en een 15-tal 
andere dokters gedurende twee 
weken geschorst omdat zij weige
ren hun bijdrage aan de Orde te 
betalen. 
Tegen de medische plichtenleer 
kon de Orde hen geen enkele fout, 
hoe gering ook, ten laste leggen. 
Wel is juist dat zij sedert 1980 hun 
bijdrage niet betalen. Zij zijn im
mers van mening dat de houding 
van de Orde tijdens de zorgensta
king van 1979-1980 niet strookt 
met de medische plichtenleer. 

Eind 1979 kwam het artsenkorps 
in verzet tegen bepaalde maatre
gelen van het ontwerp van pro
grammawet Syndikale leiders rie
pen de geneesheren op tot een 
zorgenstaking. Konsekwent ver
zetten Vic Anciaux en een aantal 
van zijn kollega's zich hiertegen: 
door de monopolie-positie van de 
arts op het vlak van de gezond
heidszorg brengt een algemene 
staking de gezondheid van de 
enkeling en de gemeenschap in 
het gedrang. 
In plaats van te waken over de na
leving van de medische plichten
leer, keurde de Orde de staking 
impliciet goed. Deze betreurens
waardige houding is, aldus Vic 
Anciaux, enkel verklaarbaar door 
het feit dat syndikale belangen het 
overwicht haalden in de nationale 
raad van de Orde. Om hieraan een 
einde te maken diende hij een 
wetsvoorstel in, dat ondertussen 
door de Kamer goedgekeurd 
werd. 

Zolang de Orde haar houding niet 
drastisch herziet, zal Vic Anciaux 
weigeren zijn bijdrage te betalen 
en dus in konflikt blijven. Tegen de 
uitspraak van de Orde ging de 
algemene voorzitter in ieder geval 
in beroep ... desnoods tot voor het 
Europees Gerechtshof. 

Ook krisis 
voor Coens 
Er bestaan zo van die mensen die 
grandioos toneel kunnen spelen 
zonder dat je'r iets van merkt 
Afgelopen zondag vierde het offi
cieel onderwijs feest in Genk. Ook 
minister Coens was van de partij. 
Niet dat hij daar zo welkom was: 
hij werd er door tientallen mis
noegde leerkrachten wegge
hoond. Het is immers bekend dat, 
wanneeer zijn .. besparingsplan" 
wordt uitgevoerd, duizenden le
raars werkloos worden. Reeds nu 
hebben heel wat tijdelijke krach
ten hun ontslag ter ondertekening 
voorgeschoteld gekregen. En al
hoewel er glasheldere plannen be
staan om in de onderwijsbegroting 
te snoeien zonder verlies van ar
beidsplaatsen (b.v. door Jaak Van
demeulebroeke) toch wil deze Sij
selanaar zijn ideeën erdoor druk
ken. De klap op de vuurpijl kwam 
er evenwel toen deze excellentie 
in beschaafd westvlaams en met 
gladgestreken gezicht verklaarde 
dat hij "drastisch zal optreden te
gen de kumul". Als CVP' er moet je 
het maar durven: veel mandataris
sen van deze partij doen twee, 
drie en soms veel meer jobs. 
Coens niet in het minst Hij blijft im
mers titularis van een aantal vak
ken aan de Verpleegschool van 
het Sint..Janshospitaal te Brugge, 
alhoewel hij deze karwei meestal 
laat opknappen door een slippen
drager van hem. Je weet immers 
nooit dat hij straks misschien 
werkloos wordt! Want tot voor 
enige tijd ging zijn lieve echtgeno
te dagelijks naar het stempello
kaal. 't Is krisis voor iedereen ... 

Deze week dit ... 
Het trof me met welke aandrang 
ze me verzochten even rond te 
lopen in de werkplaatsen van 
hun fabriek : de VTR te 
Machelen. 

Niet de bazen van het bedrijf 
hebben mijn rondgang begeleid. 
Die waren nergens te 
bespeuren. Het waren arbeiders 
en bedienden die wezen op de 
zwijgende machines. Die de 
werking uitlegden. Die 
verbazend deskundig mijn 
aandacht vestigden op de 
kwaliteiten en gebreken van die 
reuzentechniek. Een non-ferro
fabriek is geen propere 
naaischool. Het gaat hier om 
ovens en walserijen. Brute 
kracht. Waar vuur, rook, stof en 
olie aan te pas komen. Toch 
was alles goed onderhouden. 
Bijna kraaknet. Je had moeten 
horen hoe ze over hun werk 
spraken. Vol toewijding en zorg. 
Je had moeten zien hoe ze bijna 
met liefde streelden over de 
koperen banden. Hoe ze wisten 
te vertellen voor hoeveel die 
buizen, platen en schijven 
konden verkocht worden. Ik 
kreeg een beklemd gevoel. Deze 
hallucinante doodstille ruimten 
hadden zij jarenlang niet anders 
gekend dan gevuld met lawaai 

en zenuwachtige bedrijvigheid. 
Hier hadden de meesten tien tot 
veertig jaar koortsachtig 
gewerkt Hier hadden ze 
gelachen en gevloekt Heel die 
sfeer was een stuk van hun 
leven. 
Nu lopen ze wat rond. Ze 
houden hun bedrijf bezet Ze 
bewaken het machinepark, de 
afgewerkte produkten en de 
grondstoffen. Ze willen beletten 
dat alles zo maar verkocht 
wordt aan de meest biedende, 
zonder enige zorg voor 
diegenen die er hun zweet 
hebben gelaten. Een hulpeloos, 
haast wanhopig verzet van 
mensen wier toekomst plots 
werd stuk geslagen. 
Ik kan ze verdomd goed 
begrijpen. Hen treft geen enkele 
schuld. Dit bedrijf is normaal 
goed leefbaar. Een duidelijk 
wanbeheer van de direktie 
bracht dit bedrijf, vlugger dan 
verwacht, in faling. Bijna duizend 
man op straat 
Helaas is VTR geen alleenstaand 
geval. Nobels-Peelman van St.
Niklaas staat eveneens aan de 
afgrond. Cockerill-Yards van 
Hoboken geraakt niet terug op 
dreef. Na de vele KMO's begint 
de aftakeling van de grote 

Remi Van Duyn overleden 

industrieën in Vlaanderen. Waar 
blijft nu de liberale logica dat 
alles wel recht zal komen, als de 
werknemers maar inleveren en 
de ondernemingen minder belast 
worden? Wanneer komt nu het 
Vlaams kapitaal op de proppen 
om te zorgen voor goed 
beheerde en toekomstgerichte 
industrieën? 
Kon de Vlaamse regering nu 
maar beschikken over de vele 
miljarden aan Vlaanderen 
ontnomen om de bodemloze put 
van het Waalse staal te vullen! 
Hadden we nu maar echt 
zelfbestuur en reële macht om 
de holdings en banken rond de 
tafel te zetten! 
Ondanks alle tegenkanting zal 
de Volksunie blijven wijzen op 
de elementaire plicht van elke 
politieke partij solidair te zijn met 
het eigen volk. Onze Vlaams
nationale strijd is een sociale 
strijd. 

Vic ANCIAUX 

Zondagmorgen 16 mei overleed 
de gekende en geliefde massa
regisseur Remi Van Duyn. Eigen
lijk heette hij Remi Ponjaert Hij 
werd geboren te Oostende op 27 
januari 1910, studeerde aan het 
conservatorium van zijn badstad, 
werd akteur en later regisseur. 
Hij behaalde o.m. de .,gouden 
medaille" van Oostende en werd 
ook diktieleraar aan het Sint
Jozefsinstituut te Kortrijk en het 
Sint-Amanduskollege te Genl 
Sterk Vlaams geëngageerd was 
Van Duyn aktief bij de Gram
mensaktie en als officier van het 
Belgisch leger weigerde hij Fran
se bevelen uit te voeren, wat hem 
twee veroordelingen en een de· 
gradatie bezorgde. Vóór de oor
log was hij lid van het VNV en 
tijdens de oorlog schepen van 
Kultuur te Oostende. Ook hij 
werd een slachtoffer van de gru· 
welijke repressie. Dit verzwakte 
evenwel zijn rotsvast geloof in 
Vlaanderen niet Hij ontpopte 
zich als dé stoetenbouwer van 
Vlaanderen en oogstte hiermee 
internationale vermaardheid! 
Zo regisseerde hij in 1952 voor 
het eerst het Vlaams Nationaal 
Zangfeest Verder was hij reali· 
zator van de Tijlstoet te Turnhout 
en leidde hij ontelbare IJzerbe
devaarten, het Heilig Bloedspel 
te Brugge, de Bloemenstoet in 
Blankenberge, de Godelievepro
cessie in Gistel, de liedjesfesti· 
vals .,Nekka", enz._ 
Hij regisseerde ook het onverge
telijke feest .,20 jaar Volksunie" 
in het Gentse Kuipke. 
Remi hield van het leven, van zijn 
volk en zijn Vlaanderen. Onze 
gemeenschap verliest met hem 
een groot kunstenaar, een bezie· 
lend regisseur en een echte .,Pal
lieter". 

Landheer De 
Keersmaeker 
Perstitel en ministerieel initiatief 
van de week: rijkstechnici gaan 
boeren helpen. Voor energiebe
sparing in land· en tuinbouw. 

Staatssekretaris voor de land
bouw, notaris Paul De Keersmae
ker, gaat een ploeg van 34 techni
ci van lagere tot akademische 
graad, aangeworven in het kader 
van de BTW-tewerkstellingspoli· 
tiek, het platteland opsturen. Niet 
om boeren of tuinders te kontro
leren op hun tellingsaangiften of 
zo, maar om hen te helpen en te 
leren zo zuinig mogelijk met 
energieverbruik om te gaan. De 
boeren zijn verkwisters, dat was 
inderdaad al lang geweten. 
Bovendien geeft de staatssekre
taris toch duidelijk zélf een voor
beeld van zuinige aanpak: land· 
en tuinbouwers een lesje laten 
spellen door BTK-krachten die, 
als zij iets beginnen afweten van 
het landbouwersbedrijf niet tijde· 
lijk maar definitief als BTK
kracht uit het tewerkstellings· 

veld van De Keersmaeker afge
voerd worden_ 

Neo-unitaire 
Michel(in)-gids 
Gewezen minister en huidig PAL
voorzitter Louis Michel heeft op 
de RTBF gepleit voor .,de invoe· 
ring van een hiërarchie tussen 
staat en gewest" Hem is het er 
op de eerste plaats om te doen 
de avonturen van het politiek 
overwegend .,links" Waalse ge· 
west tegen te gaan. Meteen 
speelt hij evenwel prachtig in de 
kaarten van de neo-unitairen die 
met de ellebogen aanvoelen dat 
de scheiding van de gemeen
schappen zich hoe dan ook aan 
het voltrekken is via de huidige 
manke regionale instellingen. 

20 MEI 1911.2 
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Walen: 
geen Duits 
in Oostkantons 
Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag van Joos Somers 
<VU) blijkt dat de Waalse ambte
naren het vertikken Duits te spre
ken in het Duitse taalgebied. Op 
de 227 Franstalige ambtenaren in 
de kantons Eupen en Sankt-Vith 
zijn er slechts 16 die een jota Duits 
spreken, laat staan schrijven. Al
hoewel de taalwetgeving ambte
naren verplicht de taal van het 
gebied te spreken, negeren de 
frankofonen deze bepaling. In Mal
medy is de toestand zo mogelijk 
nog erger: slechts 2 op 70 staats
bedienden spreken de taal van 
Goethe en in het agentschap van 
de ASLK staan ze zelfs allemaal 
met de mond vol tanden wanneer 
er Duits wordt gesproken. Aldus 
wordt én de wet overschreden én 
honderden arbeidsplaatsen ontno
men aan de plaatselijke bevolking. 
Zelfs de krant "Le Soir" vindt het 
niet zo korrekt .. : .. 11 est vrai que les 
germanophones sont desservis". 

op zaterdag om 1 0 u. 30 gebeurt. 
Voor andere dagen of op andere 
uren wordt een "bijdrage" van 
2.000 tot 6.000 fr. geëist Hierin zijn 
niet eens de kosten voor versie
ring en opsmuk gerekend (bij 
voorbeeld een luifeD, en ook 
wordt verwacht dat het huwelijks
paar nog een extra-duit doet in 
een klaarstaande schaal. Dit ge
beurt ook wel in andere gemeen
ten, maar dan komt dit geld ten 
goede aan "de armen" of aan het 
OCMW. In Jette werd echter ner
gens enig spoor gevonden van dit 
extra-trouwgeld. Tegen deze han
delwijze werd een klacht inge
diend bij het parket. 
Daarenboven werd deze FDF
schepen, die ooit eens gedurende 
twee uur volksvertegenwoordiger 
was en 8 maand parlementaire 
vergoeding trok, vorige week don
derdag "op heterdaad" betrapt in 
het Centraal-station, bij het plegen 
van zedenfeiten. Hij werd tijdens 
zijn .. aktiviteiten" terstond aange
houden. 

In Vorst-Nationaal werd vorig weekend. in aanwezigheid van koningin Fabiola, een pakkend spektakel 
opgevoerd voore duizenden mensen van wat "de vierde wereld" wordt genoemd Er werd niet om aalmoezen 
of medelijden gebedeld Wél werd er de politieke wereld op gewezen dat de mogelijkheden moeten worden 
geschapen opdat de onfortuinlijken zelf hun lotsverbetering ter harte kunnen nemen en niet langs alle kanten 
worden tegengewerkt en dieper de krisisput worden ingeduwd zoals momenteel onverminderd geschiedt 

FDF-schepen 
betrapt 

Blanckaert 
sloopt 
De fraktieleider van de CVP in de 
Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, Karel Blanckaert. is van me
ning dat de oppositie obstruktie 
pleegt in het parlement Blan
ckaert beklaagt zich bij de Kamer
voorzitter dat de frakties niet lan
ger behoorlijk kunnen vergaderen 
omdat vooral de oppositie te veel 
lastige vragen stelt Nadat de 
CVP-PVV -regering het werk van 
het parlement, d.i. wetten maken, 
door de ondemokratische vol
machten omzeggens tot nul heeft 
herleid, komt de CVP nu klagen 
dat deze Vergadering eigenlijk 
toch nog te veel mag doen. leder 
kerstekind weet dat één van de 
belangrijke bevoegdheden, op
drachten en rechten van de volks
vertegenwoordiging is: het kontro
leren, door middel van vragen, van 
de uitvoerende macht Wanneer 
de CVP ook dit te gortig vindt, ja, 
waarom moet er dan eigenlijk nog 
een parlement bestaan? We kun
nen het dan maar best slopen ... en 
de demokratie naar het rijk der 
vervlogen dromen verzenden. 

Eyskens in 
de patatten ... 
Een nationale minister van eko
nomische zaken kan ook vooruit-

ook in ons land (foto dann) 

ziend zijn. Hij leeft niet alleen van 
interpretatie van inderhaast sa
mengestelde statistieken of hem 
voorgeschreven donderpreken. 

Voormalig premier Mark Eys
kens wiens beleid, ook door zijn 
eigen partij werd aangevochten, 
maar nu dan toch weer het mooi 
politiek weer mag maken in het 
ekonomisch kernkabinet, ver
klaarde aan het gezaghebbend 
ekonomisch dagblad de Finan
cieei-Ekonomische Tijd: .,We krij
gen in juni-juli de invloed van de 
primeurs. De aardappel ligt ook 
zeer gevoelig." 

Poma's 
pluimen 
Gemeenschapsminister Karel 
Poma <PWl is verantwoordelijk 
voor de kultuur in Vlaanderen. 
Onder zijn bevoegdheid valt o.m. 
.,het kultureel patrimonium". In 
het handige boekje .,Een regering 
voor Vlamingen" lezen wij het 
volgende: .,Onder biblioteken, 
diskoteken en soortgelijke dien
sten verstaat men de verzamelin
gen die ten dienste worden ge
steld van het publiek: m.a.w. de 
bewaring en verspreiding van de 
kultuurgoederen in de sektoren 
van het gedrukte woord, de klank 
en het beeld." ledereen die maar 
ergens een beetje vertrouwd is 
met kulturele materies weet dat 
het volledige beleid daaromtrent 
moet vertrekken van een goed 
uitgewerkt, vlot funktionerend én 
voor iedereen toegankelijk bi
blioteekwezen. Poma heeft nu de 
subsidiëring van de biblioteken 
met één derde verminderd. De 
Vlaamse Vereniging voor Biblio
teek-, Archief- en Dokumentatie
wezen (WBADl is diep veront
waardigd over deze handelswij
ze. De biblioteeksektor moet 
30 th. inleveren, terwijl andere 
kulturele sektoren slechts 40 th. 
dienen te bezuinigen. Zij stelt dat 
het precies in een tijd van ekono
mische recessie is dat de minst
bedeelden aangewezen zijn op 
een sociaal-kulturele infrastruk
tuur, zoals de openbare biblio
teek. 

Wil deze minister misschien te
rug naar de 19de eeuw? .,De 
mensen mogen niet teveel weten, 
't is best dat we hen dom hou
den", was toen gemeengoed bij 
de liberale elite! 

FDF-schepen Michel PARENT uit 
Jette is een opmerkelijk man. Om 
velerlei redenen. Als schepen van 
Franse kultuur, jeugd en burgerlij
ke stand houdt hij er vreemde 
gewoontes op na Zo is een bur
gerlijk huwelijk enkel gratis als het 

Steentje bij Sinte-Pieter 
De Steen is dood, Steentje van Rotatyp. dio Genes 
zit zich af te vragen of hij deze week zal schrijven 
over VdB's troebele toekomst dan wel over de 
waanzinnige slachtpartij rond de Falklands. En dan 
valt er een telefoontje binnen. Rutger Van Steen
landt is dood, Steentje, 57 jaar oud. Enkele dagen 
geleden in observatie naar het hospitaal, ergens 
een virus waarop nog geen etiket kon geplakt wor
den. En dood, sinds gisterenavond maandag. Be
grafenis volgende zaterdag. 
En dan verwijt je jezelf god, wat is het lang geleden 
dat ik hem nog gezien heb, waarom ben ik niet 
eens binnengelopen als ik in de buurt was. Want 
Steentje is een stuk van je leven geweest Als je 
meer dan een dozijn jaren dag-aan-dag met ie
mand bent opgetrokken, dan is er véél wat beklijft 
Wie Steentje nooit gekend heeft, zal aan deze lij
nen weinig boodschap hebben. Maar op en rond 
onze redaktie, in de Volksunie zijn er nog honder
den voor wie de Steen een begrip was. Het 
redaktiekantoortje van .,Wij" - nauwelijks groter 
dan een kloeke kleerkast - achteraan in de 
Anderlechtse drukkerij is jarenlang het zenuwcen
trum van de partij geweest: samenzweerdershol 
én werkruimte én ontmoetingsplaats tegelijk. Wim 
Jorissen liep dag-aan-dag binnen. Om kopij in te 
leveren. Of drukproeven te verbeteren. Frans Van 
der Eist kwam er, midden het geratel van de oude 
zetmachines, een artikel schrijven in het grote dui
delijke handschrift van hem dat door de zetters 
onveranderlijk geprezen werd als een model. Ed
gard Bouweos (ook al jaren dood) kwam er tussen 
de bedrijven door zijn pintje drinken en een 
politieke boom opzetten. 
Zij allen - de groten van de partij - waren op tijd 
en stond het voorwerp van de ontelbare grappen 
en grollen die Steentje uithaalde. Hij schoof hen 
vijf kilo zetlood in de boekentas en zij stapten 
argeloos naar buiten, zich afvragend waarom het 
zo warm was vandaag en dat het daarom mis
schien zo zwaar woog. Of de mouwen van hun 
regenjas waren toegenaaid, in de leren binnenrand 
van hun hoed was een dikke repel krantenpapier 
gestoken en de koffer van hun auto was gevuld 
met een halve kubieke meter grind. Een dag was 
voor de Steen maar goed, als er eens goed 
gelachen was. Weinig dagen waren slechL 

Hij was .,Wij" - toen nog .,De Volksunie" -
beginnen drukken op het moment dat de partij 
twee man en een paardekop telde. Jorissen en 
Vander Eist waren de twee mannen, hij de paarde
kop. Steentjes bedrijf groeide mee met het blad. 
Een ongelooflijk zootje zetmachines, rijp voor het 
Plantijn-Moretusmuseum. Een amechtig rotatie
persje. Een enkel molentje en een platte pers. Later 
een grotere rotatie, die reeds vóór de Eerste 
Wereldoorlog in Italië moet gedraaid hebben. Heel 
dit overjaarse drukkerij-arsenaal kwam 's morgens 
slechts rammelend en ratelend in beweging, nadat 
Steentje met schroevedraaier en oliekan gekropen 
was in ieder van de vele gaten waaraan de 
machinerie zo rijk was. 
Zo groeide het, tot en met de moderne offset die er 
vandaag staal Ook de partij was inmiddels ge
groeid, en begin van de zeventiger jaren bleek de 
overstap naar een andere drukkerij noodzakelijk. 
Steentje moet daar niet graag bij geweest zijn. dio 
Genes trouwens ook niel Die had het vandaag de 
dag zeldzame voorrecht genoten, de .,gazet" nog te 
kunnen maken rechtop staande aan de marmer, 
mee in te vormen met nog écht lood, de krant te 
zien groeien binnen een eenheid van tijd en ruimte, 
vanaf de kopij op het oude liepmachinetje tot aan 
de eerste eksemplaren op de vouwpers van de ro
tatie. 
En daarbij Steentje, een volksjongen die zich 
opgewerkt had, een onvervalste Brusselse Ket : 
.,Toon, wie gomme na ne kluut aftrekke?" 
Je zal het met Sinte-Pieter moeten proberen, 
Steentje_ 
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Welke toekomst voor 160.00!1 jonge "nietsnutten"? 

Zelfs geen (gedektel blanco-check 
De indrukwekkende 
jongerenbetoging met als 
dringende eis "GEEF ONS 
WERK" heeft in ons land 
menige rode knipperlichten 
doen branden. Een volk dat 
zijn jonge generatie geen 
zinvolle en produktieve 
toekomst kan bieden is in 
menig opzicht toe aan een 
versneld aftakelingsproces. 

De werkloosheidscijfers zijn 
inderdaad tot dramatische 
hoogtepunten opgelopen: 
nagenoeg 160.000 jongeren 
van minder dan 25 jaar willen 
aan het werk, maar schuiven 
aan in de lange rijen aan de 
stempellokalen_ 

Twee 
miljarden
jumbo's 
Twee miljardenberichten op en
kele dagen tijds. Minister van 
Financiën De Clercq vraagt zijn 
kollega's-regeerders de goed
keuring voor een koninklijk be
sluit waarbij de vijf nationale 
sektoren tot het einde van dit 
jaar een blanco-check zouden 
toegestoken krijgen. Un het licht 
van de alarmkreten die de Waal
sa minister Gol op zijn beurt 
alweer slaakte omtrent de zo
veelste kasmoeilijkheden die 
dreigen voor de Waalse staal
bekkens van Cockeriii-Sambre 
moet geen tekeningetje gemaakt 
worden over het motief van dit 
hoogdringend KB). 
Tweede bericht: de Belgische re
gering overweegt in de komende 
dagen onderhandelingen aan te 
vatten voor het bekomen van een 
nieuwe zogeheten "jumbo-le
ning" die op de buitenlandse ka
pitaalmarkt zou opgenomen wor-

Voor elkeen die getroffen wordt 
door werkloosheid is de niets
nutervaring een opdoffer van 
jewelste. Afgedankt worden op 
de leeftijd van 50 jaar, op een 
moment dat in ons land meer 
dan een half miljoen mensen 
zonder vast werk moeten voort
leven, is telkens een schokkende 
belevenis, of het nu gaat om een 
ophefmakende bedrijfssluiting 
zoals deze week alweer bijT exa
co in Gent of bij VTR in Mache
len (waar samen in één klap niet 
minder dan 1.200 mensen op de 
keien komen te staan) of om de 
sluiting van een klein familiebe
drijf waarbij één of twee werkne
mers zonder werk vallen. 
Maar dat het aantal werkloze 
jongeren onverminderd blijft toe
nemen takelt op vrij korte termijn 

den. Deze jumbo-kapitaalinjektie 
zou dan meteen voor het groot
ste gedeelte aangewend worden 
om een hapje van de uitstaande 
kortlopende schulden van België 
aan het buitenland "te konsolide
renw_ 

De kompensatiepolitiek floreert 
als nooit voorheen. 

Bouwen met 
brochures 
Eén van de belangwekkendste 
Vlaamse traditionele sektoren bij 
uitstek is zeker de bouwnijverheid. 
Niet alleen ten gunste van de 
kandidaat-klanten maar ook met 
het inzicht de werkgelegenheid te 
bevorderen werden in de voorbije 
krisisjaren nogal wat innoverende 
en mekaar vernietigende over
heidsmaatregelen genomen. Te
rugbetaling van BTW, verhoging 
van allerhande premies, de innova
tie van onderhand niet minder dan 
drie verschillende stelsels van ren
tetoelage, en noem maar op. De 
jongste maatregel in de poespas
rij was de verlaging van de BTW 

onze gemeenschap zienderOQen 
af. De helse negatieve gevolgen 
moeten we durven onder ogen 
zien, en vooral is het nu duidelijk 
dringend geboden om een eind 
te maken aan de enorme krach
tenverspilling van onze samenle
ving als gevolg van de onge
meen hoge jeugdwerkloosheid. 
Dat bovendien, na loze beloften 
van de centrale regering-Mar
tens, stilaan met mondjesmaat 
bij ministeriële toespraken wordt 
toegegeven dat het terug
schroeven van de werkloosheid 
hoegenaamd nog geen goede 
zaak voor morgen zal kunnen 
zijn, moet duidelijk maken dat de 
krisis van de jaren tachtig een 
gevaarlijke generatiebelastende 
sociaa~konomische uitwerking 
dreigt te krijgen ... 

van 17 tot 6 procent, hoewel er al 
her en der werd op gewezen dat 
ook deze innovatie slechts korn
piele verwarring (en fiskus-diskus
sies> als ferme troef oplevert 
Resultaat is ook de onverminder· 
de toename van de werkloosheid 
in de bouwnijverheid. In de maand 
april, die normalerwijze na de win
terslaap een toename van de 
bouwaktiviteit met zich brengt, 
kwamen er vijfhonderd werkloze 
bouwvakkers bij. 
Momenteel zijn er zo'n 60.000 "vol
ledig-werkloze" bouwvakkers. Nu 
onder meer in het Waalse gewest 
de rentetoelagen werden afge
schaft en in Vlaanderen de koop
premies in het niets verdwenen 
moet er alweer een nieuwigheid 
voor mogelijke bouwrelance uitge
dokterd worden. 
Dat zal ook gebeuren. Er worden 
momenteel niet minder dan 
150.000 voorlichtingsbrochures 
gedrukt die vanaf volgende 
maand op het gemeentebestuur 
zullen verkrijgbaar zijn. Daarin zal 
niet te lezen zijn dat een daling van 
de hypotecaire rente nog niet voor 
morgen is... En dat de informatie
campagne enkele tientallen miljoe
nen franken zal kosten. En dat de 

Natuurlijk is het een eerste prio
riteit om de werkgelegenheid die 
er nu hoe dan ook nog is veilig te 
stellen. Wél was het inmiddels 
alvast voor de jonge werklozen 
alweer een wrang bericht in de 
pers waarin gemeld werd dat de 
minister van financiën De Clercq 
een ontwerp van koninklijk be
sluit heeft opgesteld waarbij de 
verlieslatende nationale sekto
ren, en dan vooral de Waalse 
staalbekkens, tot het einde van 
het jaar alvast een blanco-check 
toegeschoven krijgen. Het gaat 
om een staatswaarborg, voor 
100 procent, voor miljarden-uit· 
gaven die in princiep een onbe
perkte score kunnen bereiken. 
Miljarden investeren in enkele 
bedrijven die, vooral dan wat de 
Waalse staalnijverheid betreft, in 
het internationale ekonomische 
kluwen geen schijn van toe
komstkansen meer hebben._ Be
drijven ook waar reeds onder
hand een falend overheidsbeleid 
en een bedenkelijk management 
werden vastgesteld_ 

_ wel schuldbrieven 
En voor de begeleiding van de 
werklozen, de bijscholing van de 
jongeren_? Het snoeimes in de 
schaarse kredieten die voor
heen al onvoldoende waren! In
spanningen voor de enige 
grondstof die ons land hoe dan 
ook nog rijk is: het onderwijs? 
Het snoeimes in de begroting 
van nationale opvoeding. Leer
krachten naar het stempellokaal 
sturen._ 

Het is het duidelijk hardvochtig 
gevolg van de neo-liberale aan
pak van het kabinet-Martens. Al
les dient naar verluidt in het werk 
gesteld te worden om het be
drijfsleven opnieuw aan te zwen
gelen en nieuwe zuurstof te ge
ven. Maar inmiddels gaan elke 
maand toch maar onverminderd 

nationale regering verantwoorde
lijk moet tekenen voor het faillisse
ment van het bouwbeleid. 

De hefbomen 
van het 
Masereelfonds 
De voorzitter van het Masereel
fonds verklaarde afgelopen week
end op het kongres van deze 
vereniging onomwonden het vol
gende: .. Het Masereelfonds zal in 
volle duidelijkheid de stelling ver
dedigen dat elke autonomie voor 
Vlaanderen en Wallonië een illuzie 
blijft en een fopspeen is, zolang 
niet de hefbomen van het finan
cieel en ekonomisch gebeuren uit 
handen van de Belgische holdings 
en vreemde monopolies worden 
gerukt en overgedragen aan de 
demokratisch verkozen vertegen
woordigers van het Vlaamse 
volk!" 
Afgezien van de marxistische in
terpretatie van het ekonomische 
bestel, bewonderen wij het feit dat 
ook .. de linksen' pleiten voor de fe
deralizering van de ekonomie. 

bedrijven bij trosjes voor de cu
ratorbijl. Behalve dan enkele "na
tionale zwaargewichten" die er 
klaarblijkelijk in geslaagd zijn ste
vige politiek-industriële weefsels 
te laten misgroeien. En de com
munautaire discriminatie duikt 
ook telkens opnieuw in alle he
vigheid op. Een zoveelste blan
co-check voor Cockeriii-Sambre. 
Een in memoriam anderzijds 
voor Cockerill-Yards_ 
Nu zelfs afgezien van die potver
teerders-politiek blijkt in toene
mende mate dat met de schaar
se overheidsmiddelen die er hoe 
dan ook nog voorhanden kun
nen getoverd worden (via een 
jumbo-lening of anderszins) de 
aktieve generatie van morgen, of 
de jongeren van vandaag die 
onze samenleving zullen moeten 
overeind houden, slechts een 
enorme cadeau aan schuldbrie
ven toebedeeld krijgen. 
De VKAJ heeft er begin deze 
week aan herinnerd dat de ook 
in CVP-kringen nog graag geci
teerde stichter van de Kajotters, 
kardinaal Cardijn vooropstelde: 
"jongeren moeten ofwel stude
ren ofwel werkenw. 
Welnu, als we moeten aanne
men, zoals in toenemende mate 
vanwege ministeriële kabinetten 
ons voorgehouden wordt, dat de 
jongerenwerkloosheid nog be
duidend veel jaren een zwaar 
probleem zal b6jven, dan dient 
inderdaad met aandrang werk te 
worden gemaakt van de begelei
ding van werkzoekende jonge
ren via omscholing, bijscholing 
en andere investeringen in de 
"grijze materie", ons kleinood dat 
we nog zouden kunnen koeste
ren. Maar ook dat ons dreigt 
onstolen te worden. Al zolang is 
er immers sprake van de derde 
industriële revolutie die duize
lingwekkend op ons afkomt 
Maar, waar we bijlange niet op 
voorbereid zijn. Ondanks VSO
en andere VLO-experimenten 
moet toegegeven worden dat 
onze jeugd weinig troeven toe
gespeeld krijgt om met de ver
eiste bekwaamheid de uitdaging 
van de nieuwe industriële agres
sies te beantwoorden. 
Nee, besnoeiingen in het onder
wijs dat is volgens de nationale 
regering geboden om nog een 
hoopvolle wissel op de toekomst 
te kunnen trekken. 
Inmiddels moet op initiatief van 
de Vlaams-nationale Werkge
meenschap .. Vlaanderen Mor
gen" en daarbij aangespoord en 
gesteund door minister Schiltz. 
een werkgroep samengesteld 
worden om de krachtlijnen uit te 
stippelen van een sociaa~kono
misch plan inzake de begeleiding 
van werklozen. Waarbij onder 
meer zal onderzocht worden 
welke onderwijskansen er mo
menteel onbenut gelaten wor
den. 
Inmiddels kan evenwel niet ont
kend worden dat de nationale 
regering óók een werkloos
heidabeleid voert: werklozen, 
jongen dar 25 jaar, die langer 
dan 9 maanden stempelen suk
kelen in de kategorie van "lang
durig werklozenw, en kunnen 
door de RVA als uitkeringsge
rechtigde meteen geschorst 
worden_ 

(hda) 
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Jef en Piet 
WAAR. /3L!.JfT l>E AKTIE ? 

'T IS ALS Or /ét:Jéi<EéiY 

Nucleaire 
•• WIJZen ... 

Minister Claes heeft het jaren
lang beloofd. 

eerbiedwaardige kommissie van 
Wijzen in opdracht van de BBL tot 
de konklusie is gekomen dat al
vast een verdere deelname van 
ons land aan de projekten van 
kweekreaktoren zoals in Kalkar en 
bij de Super Phoenix vanuit elk 
maatschappelijk oogpunt bekeken 
onverantwoord is. 

IN c5LM,P GEVALLEN IS . ZE f)f<0!1EN VAl]' 
I T VG!UEOEN • 

Excellentie Knoops van het kabi
net-Martens V realiseert het van
daag: het energiedebat in het 
parlement grijpt plaats. Achter 
de coulissen, in het kommissie
werk, dat naar verluidt bovenste
best is voor de herwaardering 
van de parlementaire werkzaam
heden. 

Voorts wordt de tweede editie 
van het rapport der nucleaire Wij
zen in de verdoemenis geschre
ven wat betreft de veiligheid van 
de voorgestelde nucleaire installa
ties, de gezondheidsbeslommerin
gen, én ook én vooral inzake de 
ekonomische en financiële mis
kleumen in het voorgestelde nieu
we nucleaire investeringsplan 
voor ons land. 

Brussel, zondag 16 mei. In een boog rond 
het Koninklijk Paleis, de Société Généra
le, de Union Minière, de Wetstraat, de 
ambassade van de VSA en van Frankrijk 
wandelen een 350 afgevaardigden van 
Niet-Goevernementale Organizatie& 
voor Ontwikkelingssamenwerking. Heel 
beslist beëindigen ze hun manifestatie 
bij het standbeeld van Leopold 11. Minis
ter van Staat, P. Vermeylen, voorzitter 
van de overkoepeling NCOS-Vlaanderen 
en het transtalige CNCDF stelt in klare 
bewoording de eis: nu een parlementair 
debat over de situatie in Zaïre, over de 
relatie België-Zaïre, en over de toekomst 
van die relatie. Daarmee komt, na twee 
jaar voorbereidingswerk, een eerste be
langrijke eis bij het publiek. 
Het Nationaal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking, beter gekend door 
zijn jaarlijkse straataktie "11.11.11", is 
inderdaad reeds twee jaar bezig met het 
.,dossier Zaïrew. Via informatie, hoorzittin
gen en studie is men tot een inzicht 
gekomen, dat nu tot aktie moet worden 
uitgebouwd. Maurits Coppieters, gewe
zen Europarlementariër, sinds een jaar 
voorzitter van NCOS-Vlaanderen, loods
te het dossier en het bijhorend manifest 
door de Algemene Vergadering en bleef 
de aktie verder ondersteunen. 
Wat wil het NCOS? 
Heel eenvoudig: een echt, degelijk en 
goed gestruktureerd ontwikkelingsbe
leid. Wie het Belgisch beleid terzake op 
de voet volgt is geschokt door de opeen
gestapelde onkunde, door de niet-geïnte
resseerdheid van de elkaar opvolgende 
ministers, staatssekretarissen of hoe ze 
ook mogen heten (vijftien op amper 
twintig jaar!l door het gebrek aan visie, 
en door het grove aanwenden van ont
wikkelingssamenwerking als .. pasmuntw 
bij elke regeringsvorming. Omdat Mark 
Eyskens destijds .. naastw het voorzitter
schap van de CVP greep (lïndemans 
kwam terug) en de postjes al verdeeld 
waren werd hij vlug minister van Ontwik-
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Evenwel, uit tal van rapporten en 
perslekken blijkt dat inmiddels 
zeer verregaande investerings
beslissingen ten gunste van de 
uitbouw van het kern-energie
park werden genomen. En de 
aangegane staatsverbintenissen 
moeten hoe dan ook nagekomen 
worden. 
Een tegenwind zouden de betwe
terige politici kunnen krijgen 
vanuit wetenschappelijke hoek. 
En inderdaad, het eerste rapport 
van de .. Kommissie der Wijzenw 
werd inmiddels zoals dat heet 
geaktualizeerd. Met dit jongste 
schoolwerk van de Wijzen zitten 
een trits parlementairen vandaag 
op schoot in hun studiekommis
sie, ter voorbereiding van het 
fameus-lang-geleden aangekon
digde energiedebat 

• ... 1n 
konfrontatie 
Inmiddels wijst de Bond Beter 
Leefmilieu erop dat een al even 

Een pertinent antwoord verdient 
de oprisping van de Bond Beter 
Leefmilieu dat .. indien men zich 
zou houden aan de groeiscena
rio's 1 en 3 uit het rapport der 
.,Wijzenw de beslissing voor elke 
nieuwe kerncentrale pas zou die
nen genomen te worden in_ 
1985_w 

Waals gat van 
3,25 miljard 
De Waalse regering is pas enkele 
maanden oud of ze zit al tot over 
haar oren in de rode cijfers. Er 
werd zomaar eventjes een tekort 
aanvaard van 3225.000.000 fr. Na
tuurlijk klopt men nu aan bij de na
tionale regering om dit verschil bij 
te passen. En wie zal dat dan wel 
weer betalen? Jij en ik, de Vlamin
gen. Goeie beheerders, die Waal
se begratingsspecialisten! 

Zaïre, niet alleen Mobutu dank zij de militaire bijstand, leidt op on
dubbelzinnige wijze tot het instandhou
den van het regime Mobutu. Of, met 
andere woorden, Mobutu kan zich maar 
handhaven door de hulp van België dat 
zelfs gegronde opstandigheid van Zaïre
se bevolkingsgroepen helpt onderdruk
ken. 

kelingssamenwerking, en bij de jongste 
regeringsvorming was J. Gol van de PAL 
vragende partij, dus werd mevr. Mayen
ce---Goossens van diezelfde partij er 
nog snel bijgenomen. 
En zo heeft elke regeringsvorming haar 
eigen .. ontwikkelingsanekdote". De Brus
selse PS'er Cudell mocht ooit Brusselse 
Zaken met Ontwikkelingssamenwerking 
koppelen. Terloops, het ontwikkelinga
probleem noemt men in officiële rede
voeringen heel graag het .. ernstigste 
vraagstuk van de 20ste eeuww! 
Het laat dan ook nauwelijks twijfel dat 
ontwikkelingssamenwerking een ver
kommerde brok leed is waarin je alle Bel
gische ziekten terugvindt, zowel de dis
criminatie van de Vlamingen (wel goed 
voor het vrijwilligerswerk, niet voor de 
officiële samenwerking) als het vechten 
rond de spaarpot door de grote belan
gengroepen. Dat de Derde Wereld daar
bij niet te pas komt en niet wordt ge
hoord is alleen het logische gevolg er
van. 

NCOS-Vlaanderen zocht dan ook hoe 
deze trieste kringloop van Belgisch on
benul te doorbreken. Als praktisch pro
bleem werd Zaïre uitverkoren. Waarom 
Zaïre? Heel eenvoudig, ruim 40 procent 
van de bilaterale hulp van België of zo'n 
goede vier miljard wordt elk jaar aan Zaï
re besteed. Maar dit .. koninginnestukw 
van onze samenwerking is in een derma
te vergevorderde staat van ontbinding 
gekomen dat er wel vragen moeten oprij
zen naar de aard van onze hulpverlening 
en de aard van ons beleid. Wie Zaïre van 
dichterbij bekijkt weet dat hij er niet 
uitkomt door alles op Mobutu af te 
schuiven. Het Belgisch beleid zelf is op 
zijn zachtst medeschuldig. 

Opde allereerste plaats is het nog altijd 
zo, dat in de globale verhouding België
Zaïre (naast ontwikkelingssamenwer
king bij voorbeeld ook handel, industrie, 
financiële stromen) er voor elke frank die 
naar Zaïre gaat er twee terugkomen, of in 
België zijn er nog steeds groepen die 
zich met Zaïre verrijken. 
Op de tweede plaats, het ontwikkelings
beleid in Zaïre is niet gericht op de lokale 
bevolking (de mensen op het platteland), 
maar op het veilig stellen van de belan
gen van Belgische groepen (de mijnen, 
sommige universiteitsfakulteiten, Frans
talige leerkrachten, enzJ. Het is zelfs 
vaak een hulp van België aan Belgen 
(ruim 50 th. van de hulp is personeels
hulp, lonen voor Belgen). 
Op de derde plaats is de aard van de 
hulp, zoals de grootschaligheid (ook in 
landbouwprojekten), of de aard van het 
onderwijs eerder een ontwrichting van 
de Zaïrese mogelijkheden dan wel een 
opbouw ervan. 
Op de vierde plaats, de wijze waarop de 
Belgische hulp wordt gevoerd, mede ook 

OP I~ 
~NIE 

De Niet-Goevernementale Organizaties 
vinden het dan ook ergerlijk dat het 
parlement in de zaak niet optreedt, om
dat de regering niet wil dat er over Zaïre 
gepraat wordt En er moet heelwat over 
Zaïre gepraat worden. Daarom vragen de 
NGO's een parlementair debat over het 
land aan de Evenaar, liefst voorafgegaan 
door een ernstig parlementair onderzoek 
(niet met Herman De Croo!l waarin vol
gende elementen .,bespreekbaarw moe
ten worden: 
- Het regime Mobutu, de mensenrechten 
en de korruptie; 
- de afhankelijkheidsrelaties België en 
Zaïre (de mogelijkheid om elkaar te 
chanteren, grondstoffen, mensen, missio
narissenJ; 
- de rol van de financiële en industriële 
machten in Zaïre; 
- het stopzetten van de militaire steun 
aan het Mobutu-regime; 
- een ernstige evaluatie van de ontwikke
lingssamenwerking: 
plattelandsontwikkeling, gezondheids
zorg, onderwijs, infrastruktuur, met als 
elementen van evaluatie: de situatie van 
de Zaïrese gewone man, de zelfontplooi
ing van de Zaïrees, de ontwikkeling bin
nen het bereik van de Zaïrees (kleinscha
ligheid). 
We wensen als Niet-Goevernementalen 
geen debat van een minister die ons 
komt vertellen hoe we het moeten zien, 
maar degelijk en ernstig werk, liefst met 
hoorzittingen van getuigen. Pas dan zul
len we ook het eerste deel van de Zaïre
aktie geslaagd kunnen noemen. 

Mark Vandommele, 
medewerker aan het NCOS 

-. ., ., 
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Het dossier-Vanden Boeynants 
.. In beginsel, de Kamer beslist dat zij niet bevoegd is om met toepas
sing van de artikelen 90 en 134 van de grondwet kennis te nemen van 
misdrijven door een regeringslid gepleegd gedurende de uitoefening 
van zijn ambt, wanneer hij geen lid meer is van de regering en de 
misdrijven geen enkel verband houden met de ministeriële funktie. 
Wat betreft het door de prokureur-generaal te Brussel overgezonden 
dossier: 
Het dossier wordt teruggezonden naar de prokureur-generaal van het 
hof van beroep te Brussel ten einde hem in staat te stellen, in het hier 
bedoelde geval, de gevolgen te trekken van de principiële beslissing 
van de Kamer, mede gelet op de gegevens van de zaak." 

Met dit enig stukje Nederlandsta
lig proza besloten de kamerleden 
achter gesloten deuren het advies 
van de bijzondere kamerkommis
sie te volgen en zich dus onbe
voegd te verklaren inzake het dos
sier van hun kollega Vanden 
Boeynants. Het dossier gaat terug 
naar het parket. Wordt daar ge
oordeeld dat voldoende bewijzen 
voorhanden zijn, dan kan een ge
wone gerechtelijke vervolging op 
gang gebracht worden. Eerst ech
ter moet dan opnieuw de Kamer 
aangesproken worden om de par
lementaire onschendbaarheid van 
Vanden Boeynants op te heffen. 
Deze beslissing betekent dus niet 
noodzakelijk het einde van de 
zaak-VDB en geenszins van het 
bakkeleien over de juridische 
kanttekeningen. 
De feiten van de zaak zijn onder
tussen alom bekend. Enige tijd 
geleden maakte de prokureur-ge
neraal te Brussel een dossier over 
aan kamervoorzitter Defraigne. 

Gewezen minister en PSC-voor
zitter Vanden Boeynants werd 
daarin beschuldigd van belasting
ontduiking, volgens de eerste ge
ruchten voor zo'n 1 00 miljoen. De 
Kamer besloot een bijzondere 
kommissie op te richten, waarin 
negen leden van de vier grote 
partijen zouden zetelen. V oor de 
Volksunie werd fraktievoorzitter 
en eminent jurist Frans Baert aan
geduid. 
De kommissie stond voor een 
levensgroot juridisch vacuüm. De 
inbeschuldigingstelling van een mi
nister wordt namelijk geregeld 
door de artikels 90 en 134 van de 
grondwet. In het eerste artikel 
staat te lezen dat de Kamer het 
recht heeft ministers in beschuldi
ging te stellen en hen te brengen 
voor het hof van kassatie. Verder 
bepaalt het dat enkel dit hof be
voegd is om ministers te berech
ten, "behoudens hetgeen de wet 
zal bepalen_ betreffende misda
den en wanbedrijven die door 

ministers buiten de uitoefening 
van hun ambt mochten zijn ge
pleegd." Een dergelijke wet is er 
nog steeds niet, ook al werd in 
1975 een ontwerp ingediend. 

De kommissie moest het dan ook 
stellen met artikel134, dat bij wijze 
van overgangsmaatregel voorziet 
dat ,.totdat de wet erin zal hebben 
voorzien, de Kamer een diskre
tionaire macht heeft om een mi
nister in beschuldiging te stel
len_" 

P-Sprokkels 
e In de Kamer werd door Joos 
Somers geïnterpelleerd over de 
kosten-batenanalyse van de uit
bouw van het Belgisch • waterwe
gennet Volgens het VU-kamerlid 
gaat het niet op dat minister 0/i
vier deze wetenschappelijke stu
die naar de prullenmand verwijst 
omdat hij van oordeel is dat Vlaan
deren daardoor bevoordeeld 
wordt Op een ogenblik dat het 
land in een zware krisis gedom
peld is, zouden volgens deze 
Waalse liberaal de reële noden 
moeten wijken voor Waalse over
bodigheden. Indien dat het geval 
is, kan slechts één alternatief over
wogen worden: federalizering van 
de openbare werken. 

e In aansluiting hierop bereken
de Willy Desaeyere de extrakost 
van de politiek van 0/ivier. .. Indien 
de minister de prioriteitenlijst van 
de projekten wijzigt - 90 th. van 
de uit te voeren werken liggen in 
Vlaanderen - dan betekent dit 
een extra-inlevering van 53 miljard 
ten nadele van Vlaanderen." 
e In zijn repliek herhaalde de 
minister zijn reeds gekend stand
punt: .. Je suis élu chez moi!': Bo
vendien, aldus 0/ivier, zijn de 
standpunten op communautair 
terrein zo onverzoenbaar dat zelfs 
niet meer hoeft gepoogd te wor
den ze nader bij mekaar te bren
gen." 

e Een aantaf Franstalige Brusse
laars ondervroegen minister No
thomb over het arrest van de 
Raad van State, waardoor alle 
daden van bestuur in de Brusselse 
randgemeenten in het Nederlands 
moeten gebeuren. Jef Valkeniers 
noemde deze beslissing niet meer 
dan logisch, waarop het FDF repli
ceerde dat dan ook in de Brussel
se schepenkolleges geen Nede~ 
lands meer aan bod mag komen. 
Het VU-kamerlid wees op de eeu
wige denkfout van het FDF om 
een ruil te willen aangaan tussen 
het randgebied en Brussel. Eigen
lijk is er slechts één goede oplos
sing: afschaffing van de facilitei
ten. 

Een juridische kluif dus, om de 
vingers bij af te likken. Want be
staat er voor een minister in funk
tie niet de minste twijfel dat hij 
voor alle misdrijven de bijzondere 
procedure via Kamer en hof van 
kassatie moet volgen, anders is 
het gesteld voor een gewezen 
minister. Volgens sommigen kun
nen in dat geval de hogervermelde 
grondwetartikels niet van toepas
sing zijn wanneer de feiten waar
van de gewezen excellentie ver-

e De VU-senatoren hebben zich 
onthouden bij de stemming over 
wijzigingen aan de onderwijswet 
waardoor onderwijsinrichtingen 
die beantwoorden aan de normen 
van de minirationalizatie, beroep 
kunnen doen op de Waarborg
fonds. Namens zijn fraktie moti
veerde Germain De Rouck deze 
houding als een protest tegen het 
uitblijven van een regeling inzake 
de rechtspositie van het personeel 
van het gesubsidieerd onderwijs. 

e Naar aanleiding van een inter
pellatie over de afschaffing van 
'treinen in Luxemburg stipte Wat
ter Luyten aan dat ook Antwerpen 
niet ontsnapt aan deze vorm van 
besparen. Volgens een onderzoek 
van de .. Werkgroep Verkeer Ant
werpen" zou het nochtans gaan 
om treinen die wel degelijk renda
bel zijn. 

e Zijn kollega Guido Van In 
greep het debat over de begroting 
1981 van Sociale Voorzorg aan 
om de problemen in verband met 

Vorige week hield kamerlid Oktaaf 
Meyntjens zijn .. maidenspeech': 
Daarbij handelde hij over het ver
voer van gevaarlijke, giftige en 
ontpitbare goederen. Dit pro
bleem zit immers hopeloos gevat 
in een wirwar van nationale en 
internationale reglementeringen, 
die vaak tegenstrijdig zijn en drin
gend op enige eenvormigheid 
wachten. Bovendien houden zij 
onvoldoende rekening met de be
veiliging van stedelijke agglomera
ties. 

dacht wordt, niets te maken heb
ben met de uitoefening van zijn 
ambt In geval van privé-feiten 
moet de gewone gerechtelijke 
procedure gevolgd worden. Ande
re juristen zijn van oordeel dat de 
bijzondere spelregels in alle geval
len moeten gerespekteerd wor
den. 
Met zeven stemmen tegen twee 
(de SP'erVan den Bossche en de 
PVV'er Claes) heeft de kommis
sie geopteerd voor de eerste in
terpretatie. Het strafbaar feit heeft 
geen uitstaans met de uitoefening 
van het ministerieel ambt en moet 
dus de normale weg van vrouwe 
Justitia volgen. 
De plenaire vergadering heeft de 
kommissie in deze interpretatie 
gevolgd. Alles bij mekaar, een vrij 
logisch principe. Op initiatief van 
Frans Baert werd het door de 
leden van de kommissie in een 
wetsvoorstel gegoten, dat eerst
daags zal behandeld worden. 
Dat bij heel deze zaak ook politie
ke overwegingen om de hoek 
komen kijken - VDB was immers 
kandidaat-burgemeester in Brus
sel - staat als een paal boven wa
ter. Belangrijk nu is echter dat 
recht geschiedt! Het dossier-VDB 
moet zo snel mogelijk zijn beslag 
krijgen. De parlementaire demo
kratie kan op dit ogenblik hangen
de schandaaltjes best missen. Het 
aanzien ervan is zo al meer dan 
voldoende aangetast 

de werkingsmiddelen van de zie
kenfondsen ter sprake te brengen. 
.. Het gaat niet op dat nu de ziekte
verzekering een groot financie
ringstekort vertoont de fondsen 
beleggingen kunnen doen in on
roerend goed zowel in het binnen
land als in het buitenland. De gel
dende wetgeving moet strikt toe
gepast worden." 
e Walter Peeters van zijn kant 
wees nogmaals op de geruisloze 
miljardentransfers via de sociale 
zekerheid. die de onrechtvaardige 
verdeling tussen Vlaanderen en 
Wallonië in belangrijke mate aan
dikken. Ruim 58 th. van de sociale 
bijdragen komt uit Vlaanderen, 
maar slechts 52 th. van de tege
moetkomingen keert terug. Op die 
wijze vloeit een bedrag van 18 mil
jard van Vlaanderen naar Wallo
nië. 
e Senator Oswald Van Oote
ghem heeft een wetsvoorstel in
gediend om wijzigingen aan te 
brengen aan de archiefwet die 
dateert vazn 1955. 

Als Antwerpenaar verduidelijkte 
hij deze vaststelling uiteraard met 
een beschrijving van de situatie in 
zijn stad, die dan toch een van de 
grootste koncentraties van chemi
scheen petro-chemische industrie 
herbergt Ten gevolge van een 
meer dan gebrekkige signalizatie 
wordt het Antwerps grondgebied 
dagelijks doorkruist door vracht
wagens met levensgevaarlijke 
produkten, zodat de plaatselijke 
bevolking haast voortdurend op 
een kruitvat leeft Ook de Ken
nedy-tunnel staat open voor trans
port van de meest gevaarlijke stof
fen en gassen. Zelfs op de be
staande, al te gebrekkige regle
mentering wordt geen toezicht ge
houden. 

In dat verband pleitte het VU
kamerlid voor de spoedige aanleg 
van de Uevekenshoek-tunnel, die 
al dat gevaarlijk vervoer uit de 
bebouwde kommen zou houden. 
Dat projekt prijkt bovenaan de 
ranglijst van de kosten-baten
analyse. En het is niet omdat de mi
nister van openbare werken in 
Luxemburg woont dat hij geen 
aandacht moet besteden aan de 
veiligheid van de Antwerpenaars_ 
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VS-voorstellen niet erg evenwichtig 

Moskou wantrouwig 
over Reagans 
START -pakket 
Na anderhalf jaar bewind en lang aandringen van zijn Westeuropese 
bondgenoten is president Reagan vorige week dan toch op de prop
pen gekomen met voorstellen aan de Sovjetunie voor de hervatting 
van de onderhandelingen tussen beide landen voor de beperking van 
hun strategische kernwapens. De eerste reaktie van Moskou was 
afwijzend en dat was ook te verwachten. De bejaarde heren in het 
Kremlin beginnen altijd met de boot af te houden, terwijl ze de tijd 
nemen om dergelijke voorstellen grondig uit te pluizen. Maar hoewel 
de Westeuropese NAVO-landen zich tevreden toonden dat Washing
ton eindelijk weer de draad van de onderhandelingen wil opnemen 
toonde hun reaktie dat ook zij vinden dat de Reagan-voorstellen op 
zijn minst zullen moeten worden aangevuld voor ze een realistische 
onderhandelingsbasis kunnen vormen. 

Reagan kwam inzake de uiterst 
ingewikkelde onderhandelingsma
terie met een geheel nieuwe aan
pak die ook gesymbolizeerd werd 
in de nieuwe naam die de Ameri
kanen de onderhandelingen ga
ven. De oude afkorting SALT, 
waarin de L staat voor limitation, 
beperking, werd vervangen door 
ST ART, waarin de A de afkorting 
is van reduction. dus vermindering 
van de strategische kernwapens. 
De Amerikanen willen dus verder 
gaan dan het SALT 2-verdrag dat 
plafonds oplegde aan de strategi
sche kernwapens van beide mo
gendheden. en dat nooit door de 
Amerikaanse senaat geratificeerd 
is, en meteen de bestaande kern
wapens verminderen. Jets wat 
uiteraard aantrekkelijk is. maar als 
men de voorstellen van Reagan 
onder de loep neemt, merkt men 
dat bij een vermindering zoals die 
Reagan voor ogen staat de Ver
enigde Staten veruit aan het lang
ste eind trekken. 

pen op onderzeeër-raketten tegen 
zowat 1.900 voor de Sovjetunie. 

De formule die Reagan voor ogen 
staat betekent dus een drastische 
beperking in het wapentype waar 
de Russen het sterkst staan, en 
daarom luidde de eerste Sovjet
reaktie dan ook dat Washington 
erop uit is een eenzijdig voordeel 
te behalen. Wat de strategische 
bommenwerpers betreft, waar 
Washington voor het ogenblik een 
voordeel heeft, stelt Reagan gelij
ke plafonds voor. 

In een tweede faze, zo zei Reagan 
moet ook het laadvermogen van 
de dragers beperkt worden, d.i. 
het gewicht aan kernlading dat ze 
kunnen vervoeren en dat, aldus 
Washington, hun destruktieve 
kracht bepaalt. In het algemeen 
zijn de Sovjet-ICBM's veel zwaar
der dan de Amerikaanse. maar 
ook dat heeft te maken met de 
Russische technologische achter
stand. Hoe trefzekerder een raket 
is, hoe minder explosieve kracht 

ze nodig heeft om het beoogde 
doelwit te vernietigen. Daar de 
Amerikanen veel verder staan in 
de techniek van de meerkopsra
ket en de doelgeleiding van de 
kernkoppen hebben hun raketten 
ook minder zwaarte nodig. Ook dit 
voorstel, aldus de eerste reaktie 
van Moskou. houdt in de eerste 
plaats beperkingen voor de Sov
jetunie in, terwijl het de Amerika
nen de volle bewegingsvrijheid 
laat 

Een bezwaar dat niet alleen van 
Russische zijde maar ook door 
Westerse experten werd geuit is 
dat Reagans voorstellen geen en
kele rem inhouden inzake de kwa
litatieve bewapeningswedloop en 
dat Washington dus rustig door 
kan gaan met Reagans 1.800 mil
jard B.fr. belopend programma 
voor zijn strategische kernwapens 
{de mobiele MX-raket te land, de 

Trident-onderzeeërs en -raketten, 
en de 61-bommenwerper). En ten 
slotte gewagen Reagans voorstel
len ook niet van wapentypes 
waarin Amerika vooropligt, zoals 
de Cruise-raket die zowel strate
gisch als taktisch kan zijn. Dat 
komt, zo zei Reagan, omdat de 
Cruise-raket een traag wapen is. 
Het grootste gevaar gaat uit, aldus 
de president en daar heeft hij 
geen ongelijk in, van de raketten 
die op enkele minuten tijd hun doel 
treffen en die dus zeer weinig 
ruimte laten voor het korrigeren 
van eventuele vergissingen of 
voor het evalueren door de tegen
stander van wat een aangepaste 
reaktie is. 

Dat belet echter niet dat het door 
Reagan voorgestelde pakket veel 
minder inleveringen vraagt van de 
Amerikanen dan van de Russen. 
en dat het volgens de eerste 'reak-

Het defensiedepartement van de 
VSA huurde een artiest in om 
aanschouwelijk voor te stellen hoe 
in de Sovjetunie een MIRV-atoom-

raket gelanceerd wordt ... 

tie van Moskou er veel meer op 
gericht was de toenemende vre
desbeweging in Amerika tot zwij
gen te brengen dan om ernstig 
met de Sovjetunie over een be
perking van de strategische 
atoomwapens te onderhandelen. 
Hoe ernstig Reagan het met on
derhandelingen meent zal moeten 
blijken uit zijn bereidheid om ern
stige Sovjet-voorstellen in het pak
ket op te nemen. Zodat nu moet 
worden afgewacht of en wanneer 
Moskou met een eigen formule 
voor de dag komt, en hoe Was
hington daarop reageert. 

H. Oosterhuys De voornaamste wijziging die Rea
gan aanbrengt in zijn voorstellen 
inzake strategische wapens {dit 
zijn de kernwapens voor de lange 
afstand van beide mogendheden 
waarmee zij elkaars grondgebied 
kunnen treffen) is dat hij niet lan
ger, zoals in SALT 2. de dragers 
van kernkoppen wil tellen en redu
ceren, maar de kernkoppen zelf. 
SALT 2 legde plafonds op aan die 
dragers, d.i. de te land opgestelde 
interkontinentale raketten {ICBM), 
de atoomraketten op onderzeeërs 
{SLBM), en de strategische bom
menwerpers. SALT 2 bepaalde 
een maximum-aantal "dragers" dat 
beide landen mochten hebben 
met daaronder een deelplafond 
voor de ICBM's. Maar dat zei dus 
niets over de aantallen kernkop
pen daar één raket verschillende, 
elk op een apart doel afgaande, 
kernkoppen kan dragen. 

Haig en de weke NAVO- onderbuik 

Volgens Reagan komt het er nu 
op aan èn het aantal èn het vernie
tigingsvermogen van de kernkop
pen te verminderen. Het aantal dat 
beide mogendheden hebben, en 
dat zowat op 7.500 wordt geschat, 
zou met een derde moeten wor
den verminderd, tot ongeveer 
5.000. En daarvan zou slechts de 
helft op te land opgestelde inter
kontinentale raketten mogen 
staan en de rest op onderzeeërs. 
Wat betekent dat de Russen een 
veel grotere reduktie zouden moe
ten doorvoeren dan de Amerika
nen. Immers, tweederde van hun 
kernkoppen staan te land opge
steld, op ongeveer 1.400 ICBM's. 
De Amerikanen daarentegen, die 
veel verder staan in de technologi
sche wedloop, hebben hun kern
koppen veel meer gespreid over 
de triade van ICBM's, onder
zeeërs en bommenwerpers. Zij 
hebben ongeveer 4.750 kernkop-
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De Amerikaanse minister van Bui
tenlandse Zaken Haig, die maan
dag en dinsdag de NA VO-minis
terkonferentie in Luxemburg bij
woonde, bracht voordien een be
zoek aan de weke onderbuik van 
de westerse alliantie, Turkije en 
Griekenland. In Turkije werd hij 
door de militaire junta zeer harte
lijk onthaald, in Griekenland werd 
hij begroet met vredesbetogingen 
en demonstraties om de ontman
teling van de vier Amerikaanse 
basissen in dat land te eisen. De 
animositeit van vele Grieken tegen 
de Verenigde Staten wortelt o.m. 
in de steun die Washington des
tijds het kolonelsregime verleende 
en de - gegronde - verdenking 
dat Amerika destijds achter de 
staatsgreep tegen Makarios stond 
die leidde tot Turkse bezetting van 
het noorden van Cyprus en een 
feitelijke opdeling van het eiland. 
Sinds de jaren zestig al stonden 
de VS wantrouwig tegenover de 
niet-gebonden koers van Maka
rios en maakten ze duidelijk dat zij 
wel voor een opdeling van het 
eiland tussen Turkije en Grieken
land waren, iets waar de Grieken 
heftig tegen zijn. 
De weekheid van de NAVO-on
derbuik ligt niet alleen in de ekono
mische zwakheid van de twee 
partners aldaar, maar vooral in het 
feit dat Turkije en Griekenland, die 
bondgenoten heten te zijn, elkaar 
zeer vijandig gezind zijn. De oor
log van 1918-1922 heeft diepe 
sporen gelaten, en ze liggen niet 

alleen met elkaar in de clinch over 
Cyprus maar ook over de kontrole 
over de Egeïsche Zee. 

Haig stootte in Ankara en Athene 
dan ook op zeer tegenstrijdige 
eisen. Zowel de Turkse als Griek
se leiders eisten grotere Ameri
kaanse militaire bijstand maar wil
len tegelijk niet dat Washington de 
tegenstander te veel versterkt 

De Grieken hebben een aktieve 
lobby in de VS die gedaan kon 
krijgen dat na de Turkse bezetting 
van Noord-Cyprus in 1974 een 
Amerikaans wapenembargo te
gen Turkije werd afgekondigd. 
Maar dat embargo behoort intus
sen alweer tot het verleden en in 
de ogen van Washington weegt 
de strategische positie van het 40 
miljoen inwoners tellende Turkije 
veel zwaarder dan die van Grie
kenland. Gezien de onstabiele si
tuatie in het Midden Oosten is de 
positie van Turkije, dat de brug 
van Europa naar Azië vormt des 
te belangrijker. En daar door de 
Iraanse revolutie de Amerikaanse 
radarposten in dat land voor het 
bespioneren van de Sovjetunie 
verloren zijn gegaan, zijn de kon
trole-installaties in Turkije, ook een 
buurland van de Sovjetunie, des te 
belangrijker geworden. De Turkse 
militaire leiders zullen dan ook 
voor hun verlanglijstje nieuwe wa
pens een gewilliger oor in Wash
ington vinden dan Griekenlands 
lastige socialistische premier Pa
pandreoe. H.O. 



Kommentaar 

PE,RSpektief 
Terwijl de Waalse liberalen nu 
openlijk pleiten voor een terug
keer naar het Belgique à Papa, 
met de oude unitaire strukturen, 
heeft voorzitter Geens van de 
Vlaamse deelregering de steven 
gewend naar de Franstalige Ca
nadese provincie Quebec. Daar 
heeft hij geprobeerd het eigen 
Vlaams ekonomisch imago te 
verbeteren. Goed zo. Dat Geens 
tegelijk zijn eigen Vlaams imago 
wat heeft opgekrikt nemen we er 
dan maar bij. Politici, en vooral 
CVP'ers en liberalen zijn ook 
maar mensen_ 

GOED was alleszins het pleidooi 
van Geens om de Belgische 

Dienst voor Buitenlandse Handel 
te splitsen. Ook het ACV-blad Het 
Volk is positief: . .Zoals telkens 
wanneer er over ,.splitsen" wordt 
gesproken, zal ook nu weer de 
kwestie van de financies een on
derwerp van diskussie vormen. 
Het is mogelijk dat men van Frans
talige kant zoals vaak het geval is, 
zal aandringen op een fifty-fifty
regeling. Het is echter wenselijk 
dat objektievere normen dienen 
toegepast en dat hiervoor onder 
meer het exporteursregister en 
het dynamisme van de uitvoeren
de bedrijven in aanmerking wor
den genomen. Minister Geens 
heeft laten verstaan dat de be
leidsverklaring van zijn regering 
geen vodje papier is maar dat hij 
die Vlaamse dienst er nu snel wil 
zien komen. Het wordt de hoogste 
tijd want onze handelsbalans ver
toont een schrikbarend oneven
wicht en daarvan is Vlaanderen 
mee de dupe~ 

INDERDAAD: een eigen promo
tiedienst voor de Vlaamse be

drijven zou ook voor de werkgele
genheid van groot belang zijn. 
Vooral voor onze jonge mensen, 
voor wie de toekomst (en het 
hedenD niet bepaald rooskleurig 
zijn. Het is dan ook onbegrijpelijk 
dat De Nieuwe Gids vragen stelt 
bij de splitsing en ... opnieuw pleit 
voor een provinciaal federalisme: 
..In Quebec laat men zich aan ons 
communautaire spelletje niet van
gen en bij een officieel bezoek 
vindt men evenveel elementen 
van verwantschap met de Vlamin
gen (taalstrijders en pratikerende 
katoliekenJ als met de Walen (kul
tureel). Eigenlijk gaat het om han
delsbetrekkingen en daarbij past 
nuchterheid. waarin Geens onge
twijfeld nog lessen kan geven aan 
Dehousse. Wat nog niet wil zeg-
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gen dat het Vlaams gewest zijn ei
gen dienst voor buitenlandse han
del moet hebben, maar wat de 
minister precies bedoelt zullen we 
na zijn terugkeer wel vernemen. 
De goede oplossing zou zijn dat 
de bestaande provinciale struktu
ren, die historisch gegroeid zijn, 
werden aangewend om te regio
nalizeren (naar het voorbeeld van 
FrankrijkJ. Maar wie krijgt dat nu 
nog gedaan?. 

NIET te verbazen dat De Nieu
we Gids ook graag Vrije 

Tribunes publiceert van Albert 
Coppé voor een unitair België. 
Want de unitaristen hebben ook 
nog bij de CVP machtige vrien
den... Intussen komen van het 
.. Vlaamse parlement" CDe Vlaam
se Raad) weinig of geen inspire
rende signalen. Hoe kan het ook 
anders, vraagt Gazet van Antwer
pen: .. De staatshervorming loopt 
lang nog niet gesmeerd. konflikten 
tussen de Belgische en de Vlaam
se regering gluren er om elke 
hoek, om nog te zwijgen over het 
nijpend geldgebrek van Geens en 
zijn ministers. Geld dat in Belgisch 
verband over de balg gegooid 
wordt maar in Vlaanderen tien
maal meer zou renderen. Dit alles 
laat de leden van de Raad blijkbaar 
onberoerd De Vlaamse parle
mentsleden weten immers maar al 
te goed dat de Vlaamse kiezer 
geen enkele mogelijkheid heeft 
om zijn vertegenwoordiger te 
sanktioneren. Gezien de dubbelrol 
in het Belgisch en Vlaamse parle
ment weten de leden van de 
Vlaamse Raad ziCh hoe dan ook 
verzekerd van hun mandaat in de 
raad De toekomst zal uitwijzen 
dat deze automatische koppeling 
van twee uiterst belangrijke man
daten nefast is voor de werking 
van onze instellingen. " 

AAN het hele probleem kan 
uiteraard pas een einde ko

men als we hier echt federalisme 
hebben, met een eigen Vlaamse 
staat met voldoende bevoegdhe
den ook en vooral op financieel en 
ekonomisch vlak. Dat weten de 
politici, maar ze durven niet .. 
Waarom eigenlijk niet? Waarom 
nog langer zo aanmodderen? 
Waarom die konservatieve inge
steldheid? Of is het parlement dan 
toch helemaal buiten spel, zoals 
ook Hugo Camps in Het Belang 
van Limburg schrijft: .Dit zielig 
beeld hebben de volksvertegen
woordigers en senatoren wel in de 
eerste plaats aan zichzelf te dan
ken. Ten slotte gingen ze destijds 
in meerderheid opvallend gretig in 
op het kwasi ongebreidelde vol
machtenverzoek van de regering. 
En dit voor niet minder dan een vol 
jaar. Maar ook met die inmiddels 
volop funknonerende volmachten· 
wet hadden de Kamers nog gere
geld voor enig politiek vuurwerk 
kunnen zorgen. Dat dit niet ge
beurde, bewijst alleen maar dat de 
kwaal van de parlementaire • .laat 
maar waaien"-mentaliteit dieper 
ligt dan het bestaan van een toe
vallige koalitie en ook veel verder 
in het verleden reikt dan de dag 
toen liberalen en kristen-demokra
ten hun huwelijkskontrakt teken
den onder Martens v·: 

ZOUDEN de heren politici niet 
beter de hand in eigen boe

zem steken, en dan vooral die 
politici die met handen en voeten 
gebonden liggen aan aHerlei pres
siegroepen, van patroons tot vak
bonden. Omdat zij op de eerste 
plaats die belangen dienen, en niet 
de bevolking, zijn zij de doodgra
vers van de parlementaire demo
kratie. Met of zonder volmachten. 

, OOFvan 
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Door het kapi
taliseren van de 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
zelf intrest op -
bekomt U voor uw 
spaargeld een ste
vig rendement. 

Reeds 5.000 F vol
staat om van de7e 
hoge opbrengsten te 
kunnen genieten. 

De sommen h1eronder 
zijn slechts voorbeelden 
van wat het ruime assor
timent NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen. 

Looptijden van I, 2, 3 ... tot 
12 jaar, al dan niet jaarlijkse uit
betaling van de intrest, alles is 
voorzien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor U te laten werken. 

En mocht U onverwacht toch vroeger over 
uw geld wensen te beschikken. dan 7orgt 
NMKN voor een geschikte oplossing. 

U wil wellicht hierover meer vernemen'! 
1.200 NMKN-agenten staan tot uw dienst. 

Wend U tot de NMKN-agent uit uw buurt. 
U vindt hem in de Gouden Gids, rubriek <<Banken». 

10.900F 
in 1983 

(bruto-opbrengst· '1/MKN-kashon op I jaar· 9'() 

14.3JOF 
in 1985 

(bruto-opbreng>!· «Mull•-Rendcment» k"'hon na J Jaar· IJI 'i) 

16.300F 
in 1986 

(bruto-opbrengst- NMKN-kapilalisallebon na 4 Jaar· IJ'() 

18.760F 
in 1987 (bruto-opbrengst

«Mulli-Rendcment» kasbon na 5 jaar· IJ.65':i) 

24.~90F 
1n 1989 

( bruto-opbrengsl · 
uMuli1-Rendement» kasbon na 7 1aar- 13.65 1·,) 

28.0JOF 
in 1990 

(bruto-opbreng>! - N M K ·kapitalisatiebon 

na 8 iaar- JJ.75 1 i\ 

46.9JOF 
(bruto-opbrengst in 1994 
N M K N-kapllah>allebon 
na 12 Jaar- IJ.75 1 i) 

Vuur tnteken In~ up 'M K '-clfck.tcn 
kunt u 1u.:h uuk wenden tol een .Jgcnt
'ch<tp """de ~ottmnalc Hank \an tklgtc. 
de hnold1ctcl en de agcnl\chappcn \an de ASI K. 
de ma:tt..,dusppclllkc /Ct cl 'an de 'M K" 

aag eplaatst 
·k s 0 s 
t 

ventandig sparen 
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Dossier: 
,, Vlaamse zeevisserij'' 
Zeebrugg~ donde~ 
dag 13 mei, half zes 
in de morgen. Oe zon 
twijfelt nog even of 
zij haar dagelijkse 
taak zal aanvatten, 
het gefluit van vo
gels is op dit uur nog 
opvallend hoorbaar, 
enkele vroeg-men
sen schuifelen reeds 
naar hun werk, op 
slaapkamers en in 
keukenplaatsen be
speur ik ontwakend 
leven. Het belooft 
een prachtige dag te 
worden. Ik ben op 
weg naar de Zee
brugse vismijn. "Tus
sen zes en negen zie 
je d'r het meest en 
kun je best de sfeer 
opsnuiven~ had de 
direkteur ons telefo
nisch verteld. Hij 
haalde gelijk. 
Terwijl het gros van 
Vlaanderen& ar-

Ik denk onwillekeurig aan het won
dere verhaal van de visvermenig
vuldiging en ik paratrazeer mijme
rend het bijbelse gebed: .. Onder
werp alle dieren aan uw heer
schappij... Ze zijn er voor u, de 
mensen~ Met een ongezien kundi
ge vlugheid worden deze zeedie
ren gesorteerd naar soort en te
vens naar gewicht Uefst zeven 
kategorieën tong bijvoorbeeld. 
Deze vissorteerders, goed voor 
circa 50 man in Zeebrugge, zijn 
meestal gewezen vissers en werk
loze vissers die zich elke dag 
aanmelden. Zowat het systeem 
van de dokwerkers. Zij werken 

beidskrachten de 
laatste nachtelijke 
minuten verslaapt, 
gonst het in die vis
mijn van bezige druk
te. Een zeer lange 
hangaar die aan de 
ene zijde uitgeeft op 
de kade en aan de 
andere zijde plaats 
maakt voor opladen, 
en verder enkele vis
winkeltjes. 

Oe geur van "levende 
verse" prikkelt mijn 
nog vermoeide reuk
orgaan wanneer ik 
mij tussen de haasti
ge vissorteerders 
begeef. Grote rieten 
manden worden, met 
behulp · van handige 
kraantjes, omhoog 
uit de vaartuigen ge
hesen en uitgekipt 
op lange tafels. Dui
zenden vissen kijken 
me lankmoedig aan_ 

elke nacht vanaf 1 uur tot 11 uur in 
de voormiddag. 
Tussen die honderden kilogram 
.. produkten-van-de-zee" smelten 
ijskorrels weg. Het ruim van elk 
schip wordt immers Cliefst boorde
vol> gevuld met een laag gevan
gen beestjes, een laagje ijs, op
nieuw een afdeling vis, weer be
vroren water, enz... De meeste 
vissersschepen trekken er niet zo
maar voor één nachtje op uit Met 
uitzondering van de kleine gar
naalschuiten, zijn de grotere vaar
tuigen dagenlang weg ; tussen tien 
en twintig dagen. Na zo'n lange 
trip is de bemaning dan twee tot 

"Levende verse" te Zeebrugge 
vijf dagen .. aan wal". Een reder 
deelt mij verder mee dat je twee 
soorten vangst kunt beschouwen. 
De .,bodemvissen" zijn deze visjes 
die veelal leven op of juist boven 
de zeebodem, waarbij het vangnet 
dus over de bodem moet slepen. 
Dit zijn de meeste ons bekende 
vissoorten: schelvis, kabeljauw, 
wijting, schol, (pladijs), tarbot, heil
bot, rode poon (roodbaard), ... 
Daarnaast kent men de pelagi
sche vis; deze zwemt in scholen 
eventjes onder het watervlak, zo
als bijvoorbeeld haring, makreel, 
sprot en tonijn. 

Oe "afslager" 
Wanneer het sorteerwerk gedaan 
is staat de helft van de vismijn ge
vuld met boordevolle plastiekbak
ken. Het werk van de vrouwelijke 
veearts verloopt vlot Een gelaars
de meid bekijkt goedkeurend bak
na-bak en legt, meestal, een ticket 
op elke hoeveelheid waarop ver
meld staat dat dit zeevoedsel ge
schikt is voor menselijke kon
sumptie. 

De afgematte schippers, matro
zen en scheepsjongens, zijn on
dertussen reeds naar huis. 
Om klokslag zeven uur start het 
prijzenspel van vraag en aanbod. 
De .,afslager", geflankeerd door 
enerzijds een bediende van de 
vismijn en anderzijds een koppel 
ogen van vadertje staat, herhaalt 
telkens een aftelrijmpje. Elke bak 
tong, haring of roodbaard wordt 
afzonderlijk geschat en geprijsd. 
.. 50 kg, kleine, goeie schelvis': 
roept een gebankte kerel. .. 40. 39, 
38, 37. 36. ... , ratelt de afslager zoals 
een beste pilaarbijter. Tot op een 
plots moment een koper zijn roep
naam ertussen slingert Vinger
vlug wordt dit genoteerd door de 
aanwezigen. De kopers hebben 
rond hun nek een handig telefoon
tje hangen. Nu en dan bellen ze 
het thuisfront (hun firma) om te 
vragen hoe ver ze mogen en 
moeten gaan, wat betreft kwanti
teit en prijs, om te kunnen voldoen 
aan hun bestellingen. 
Zo wordt bak na bak, schip na 
schip, verkocht.. Het sukses van 
een vangst wordt bepaald door de 
onverbiddellijke ekonomische wet 
van vraag en aanbod. Zo is het 
best mogelijk dat een mand tong 
het dubbele haalt bij de verkoop 
van de laatste lading, in vergelij
king met eenzelfde mand een half 
uur eerder. Men spekuleert hier 
enorm. Niet de hoeveelheid vis is 
belangrijk voor de gemaakte 
winst, maar wel de prijs die deze 
massa vis zal halen. Het kan ook 
gebeuren dat, bij een overaanbod. 
de prijs zo erg ineenstort dat men 
het vastgestelde minimumbedrag 
bereikt Dan wordt deze vis opge
kocht door de vismijn zelf en 
ongeschikt voor konsumptie ge
maakt en daarna doorverkocht 
aan een firma die er veevoeder 
van fabrikeert. Gelukkig gebeurde 
dit niet vaak de jongste tijd. 
.. 't Wordt een goeie dag·: mompelt 
een reder, .. kijk maar, d'r zijn Hol
landers ': Dit blijkt achteraf te klop
pen. Onze noorderburen betalen 
voor 't ogenblik goed voor de door 
onze vissers binnengehaalde zee
vis. 
Onmiddellijk na de verkoop wordt 
de vis in daartoe bestemde vracht
wagens (met zware koelinstalla
ties) geladen en vervoerd om op 
de markt te worden aangeboden. 
verwerkt tot een diepvriesprodukt 
of direkt bereid tot een heerlijk 
gerecht. 

Om 1 0 uur is het nog even erg 
druk. Dan zijn de garnaalschuiten 
binnengelopen en worden ontel
bare van deze verrukkelijke 
schaaldiertjes verkocht Dit ver
loopt vlugger en heviger. Tegen 
11 uur kan men de vismijn gaan 
opkuisen en alles klaar zetten voor 
over een paar uur. Een gesprek 
met de direkteur van de vismijn, 
de h. Ameel, verduidelijkt veel (zie 
kader artikel>. 

Gelukkig zijn 
Terwijl ik, na dit gesprek met direk
teur Ameel, door de nu kalmere 
mijn slenter, maak ik mezelf be
denkingen over die rampzalige in
vloed van de aanhoudende vervui
ling van de zee. Een vis kan toch 
onmogelijk leven in een oliereser
voir of tussen de opengereten 

De Vlaamse 
• •• zeevisseriJ: 

getallen 
Aantal vissersvaartuigen 
(1 jan. '82>: 

Zeebrugge . . . . . . . . . 11 0 
Oostende . . . . . . . . . . 65 
Nieuwpoort . . . . . . . . 30 

Totaal . ............. 205 

Totaal aantal vissers 
(1 jan. '82): ............ 894 
Aanvoer in Vlaamse havens 
(1981 ): . . . . . 38.705 ton vis 
Aanvoer in andere havens, 
maar van Vlaamse vissers: 

5.199 ton vis 

Totaal aanvoer (1981): .... 
43.904 ton vis 

(dit betekent een totale om
zet van 2.116.000.000 fr J 

Aanvoer kg/vis 
(in ton) 

'78: 44.000 
'79: 41.000 
'80: 40.000 
'81 : 38.705 

Omzet 
(in B.frJ 

1.790.000.000 
1.875.000.000 
1.917.000.000 
2.116.000.000 

<Gegevens ons verstrekt door de h. 
Van Roose, van de Bedrijfsraad van 
de Zeevisserij te Oostende). 
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kernafvalvaten. Niettemin lezen 
wij onder de titel .. De evolutie van 
het gehalte aan zware metalen in 
schol, wijting. sprot en garnaal van 
de Belgische kunstwateren" van 
het Landbouwtijdschrift het vol
gende: 
.. De algemene konklusie is dat de 
koncentraties aan zware materia
len in organismen uit de Belgische 
kunstwateren weliswaar hoger 
zijn dan in de open zee, maar geen 
reden tot ongerustheid mogen 
vormen·: (p. 2 van nr. 5, jrg. 1980. 
Deze laatste zinssnede herinnert 
me aan de koele uitspraak van een 
arts die, na onderzoek, over een 
familielid sprak met zo'n zoete en 
geruststellende woordjes. Twee 
jaar later overleed de betrokkene 
aan kanker ... Te laat ingegrepen", 
fluisterde hij zijn achtbare kollega 
toen ... 
De zon heeft het gehaald. Het is 
een wondermooie zomerdag. Ik 
kuier langsheen de grotere en 
kleinere vaartuigen, bekijk de vis
sers die in touw zijn om straks 
weer de open zee te kiezen en 
koester diepe waardering voor 
hun lef en werk. Een babbeltje met 
een visser levert mij een dampen
de kop koffie op (met een ijzer
draad erin). Hij verhaalt mij enkele 
eigenheden van de visserij. 

Hoe bevalt het leven u als vis· 
ser? Is dit niet keihard? 
Visser: .. Wij zijn Vlamingen, hé! 
Wij weten wat werken is en wij 
doen het graag." 
Is het juist dat u per week zowat 
70 uren werkt? 
Visser: ..70 uren? Jongen, dan is 
dat een gemakkelijke week ge
weest. dan hebt ge 't rustig ge
had" 
Hoeveel uren slaapt u dan maar? 
Visser: .. Geen enkele dag op zee 
is gelijk aan een andere. Maar 
gewoonlijk slapen wij een viertal 
uren per dag. Twee keer twee 
uren. .. 
~ou u graag hebben dat uw 
zoon later ook gaat vissen?" 
Visser: Kijk, ik hou van dit leven 
en van mijn werk. Ik zou heel 
graag hebben dat mijn jongen 
visser wordt Hij zit thans is de vis
serijschool in Heist en ik hoop 
intens dat hij later met ons mee
gaat 
Vreest u het gevaar niet? 
Visser: .,Gevaar?_ lmijmertl Het 
is natuurlijk soms gevaarlijk. 
Maar vrachtwagenchauffeur zijn, 
of gewoonweg op de baan lopen 
is ook gevaarlijk. Kijk maar es 
hoeveel slachtoffers het verkeer 
jaarlijks opeist" 
Na een rondgang langs de stuur
hut. die zeer veel wegheeft van 
een vliegtuigcockpit. de machine
ruimte en het huiselijke, loop ik, 
enge landmuis, verder op de kade. 
Een bezoekje aan een ochtendlijk 
nachtkroegje met passend-bijho
rende posters laten toe na te 
genieten van de ervaringen. 
Ik ontmoette gelukkige mensen._ 

(pvdd) 

Info: 
Belgisch-Nederlandse Zeemans· 
almanak 1982, uitgegeven door P. 
Vandenberghe, Oostende, 1982, 
s.p. 
Gaston en Roland Desnaerck, 
Vlaamse visserij en vissersvaar
tuigen, 2 dln, Handzame, 1974, 
256 en 542 p. 
Marcel Poppe, Van Mannen en 
de Zee, Een eeuw Vlaamse zee
visserij 1875-1975, Oostende, 
1977, 60 p. 
Olivier Vannaste en Pierre Ho
vart, De Belgische Zeevisserij, 
Een ekonomische studie, Brugge, 
1959, 357 p. 

Vismijndirekteur Ameel: 

, Vlaamse vissers, een entoesiaste groep!' 
Hoeveel mensen en vaar

tuigen zijn nog betrokken bij 
de Zeebrugse visserij? 

De h. Ameel: .. Het perso
neel van de vismijn zelf be
draagt een 90-tal mensen. 
Daarnaast heb je uiteraard 
de zowat 100 vaartuigen die 
bemand worden door in het 
totaal 480 personen (4 à 5 
mensen per schip: één schip
per. één motorist, een paar 
matrozen, en soms nog een 
scheepsjongen). Dit getal 
moet men natuurlijk verme
nigvuldigen met 5 tot 10 wan
neer je het totale aantal wil 
weten van mensen betrok
ken bij de visserij Ik denk 
hierbij aan de toeleveringsbe
drijven (brandstof. tuigage, 
scheepswerven), evenals 
aan de heel visverwerkende 
nijverheid." 

Met welke problemen 
heeft de zeevisserij te kam· 
pen? 

De h. Ameel: .Het grote 
probleem is precies .,het eige
ne" van de zeevisserij. Je 
moet immers het zuivere en 
harde spel aanvaarden van 
vraag en aanbod De ,.myte 
van de besomming" ver
klaart alles. Het enige wat telt 
is op hoeveel de fading, groot 
of kleiner, wordt besomd 
Tussen haakjes. de hoogste 
prijs die een vangst ooit haal
de was 3.412.980 Ir. (19 mei 
1980). 

Ik voeg daar graag aan toe 
dat onze Zeebrugse vissers 
een zeer dynamische en vita
le groep vormen. Het zijn 
doorgaans entoesiaste en 
doorzettende vissers. die 
heel fier zijn als zij nog iets 
beters kunnen meebrengen. 
Er is nog gezonde konkurren
tie. Het hart van onze Brugse 
visserij klopt fantastisch Je. 
venskrachtig. Bovendien zijn 
ze nog dikwijls een heuse 
groep. Het kamavalfeest is 
daarvoor sprekend illustra
tief. 

Natuurlijk is er het pro
bleem van de brandstofprijs. 
Sinds vorig jaar is daar iets 
aan verholpen. dank zij dE 
brandstofbesparende pre
mie. Niettemin blijft de steeds 

maar duurder wordende 
stookolie een zeer zware fi
nanciële dobber. Een door
snee vaartuig verbruikt meer 
dan 3.000 I per 24 uur." 

Hoe zijn de toekomstper
speklieven voor de zeevis· 
serij? 

De h. Ameel: Een stabilize
ring. De laatste decennia is 
het aantal schepen meer dan 
gehalveerd Toch is de ton
nenmaat gelijk gebleven door 
het in de vaart brengen van 
steeds grotere en zwaardere 
vaartuigen. De omzet en 
vangkapaciteit is immers af
hankelijk van het vermogen 
der motoren. Wel is de legen
darische /Jslandvisserij. met 
uitzondering van 6 schepen 
uit Oostende, weggevallen. 
Maar ondertussen kwamen 
er de voorbije jaren regelma
tig nieuwe vaartuigen bij. met 
steeds krachtiger motoren, ja 
zelfs tot 1.500 pk. Deze ster
ke motoren zijn er vooral 
nodig om vlug terug te keren 
na de vangst" 

Waarheen vaart men 
zoal? 

De h. Ameel: Men vaartop 
de .Noord~ (d.i. het gebied 
tussen Schotland en Dene
marken), de • West" (het vis-

gebied tussen Nederland en 
Oost-Engeland), het Nauw 
van Kales en het zogenaam
de .. Kanaal~ waarmee vooral 
de streek van de Ierse Zee 
wordt aangeduid In amper 
48 uren slagen onze vissers 
erin vandaar terug te zijn in 
de thuishaven." 

Gevaar 
Hoe wordt iemand vis· 

ser? 
De h. Ameel: .De familiale 

band blijh heel sterk bepa
lend De jonge, vissers krij
gen hun opleiding in één van 
de drie bestaande visserij
scholen lHeist. Oostende of 
NieuwpoortJ. Dit is een soort 
technisch onderwijs. waarbij 
o.m. een opsplitsing wordt 
gemaakt volgens de verschil
lende type-schepen. Heel wat 
vissers volgen overigens na
dien nog bijscholing, want de 
apparatuur evolueert enorm. 
U moet weten dat de Britse 
regering nu reeds vissers
vaartuigen heeh opgeëist om 
deze om te bouwen tot oor
logsschepen voor de Falk
landkrisis. De geperfektk>
neerde toestelfen aan boord 
van een visserschip maken 
dit best mogelijk. De tijd van 
de .. visserssloepjes" is definJ. 

tief voorbij Een nieuw. stalen, 
groot en modem vaartuig 
kost nu zowat 60 tot 70 mil
joen. Releen dan dat de mees
te schepen 30 tot 40 jaar 
meegaan en u begrijpt best 
dat men niet zomaar visser 
wordt.." 

Hoe gevaarlijk is het be
roep van zeevisser? Nu en 
dan horen wij toch berichten 
over rampen 1 

De h. A meel: .Ja. iedereen 
herinnert zich nog het tragi
sche ongeval, enige tijd gele
den, met één van onze vaar
tuigen ten zuidwesten van 
Engeland. Nochtans waren 
wij de jongste jaren, relatief 
bekeken, gespaard gebleven. 
Jarenlang was er geen enkel 
dodelijk ongeval 1981 was 
evenwel een zwart jaar voor 
onze sektor._ Daarbij mogen 
wij niet ontkennen dat som
mige vissers wel eens grote 
risico's nemen. Zo zal het u 
verbazen dat onze vissers 
nog uitvaren bij windkracht 9, 
daar waar bij voorbeeld de 
marine zoveel mogelijk aan 
wal blijft vanaf windkracht 8! 
De vissers vragen hen dan 
spottend-verwonderd: .Hoe 
zit dat, waarom blijven jullie 
thuisT 

Natuurlijk eist het beroep 
van schipper een sterlee fysi
sche konditie en een groot 
uithoudingsvermogen." 

Welke zaken zouden ne· 
gatief kunnen inwerken op 
de viaserijaektor? Vreest u 
niet de uitbreiding van de 
zeehaven? 

De h. Ameel: .Wij vrezen 
vooral de gevolgen van de 
LNG-terminal. Wanneer deze 
over een paar jaar operatio
neel wordt zal de haven voor 
iedereen, dus ook voor de 
vissers, gedurende 8 uur per 
week gesloten zijn. Dit zullen 
uiteraard de beste uren zijn. 
d.wz. de urnen van het 
.hoogwater". Maar dit zijn 
ook voor onze vissers de 
beste uren voor het binnen
en buitenvaren. De gevolgen 
zouden wel eens erg nadelig 
kunnen uitvallen. Verder zijn 
er de moeilijkheden in de EG 
en de verdere verontreini
ging van de wateren_" 

' t 120 MEI 1182 
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Zaterdag 
22 MEI 

BRT 

15.40 Voetbal : Cup final (report& 
ge). - 18.00 De schitterbol (jeugd
film). - 18.55 Dit leuke land. -
19.45 Nieuws. - 20.1 0 De Kolder· 
brigade (fJ. - 20.50 Paul Sirnon 
show. - 21 .40 De schuldvraag (tv
film). - 23.1 0 Nieuws. 

NED 1 

16.00 Koenak, de trouwe lynx 
(jeugdfilml - 17.15 Jeugdherber
gen, da's pas vakantie! - 18.58 
Nieuws. - 19.00 In de kijkert 
(smalfilms). - 1925 Familiekwar
tet (tv-spel). - 19.50 Kieskeurig 
<konsumentenrubriekl. - 20.15 
Kus van een Rus (klucht). - 21 .37 
Nieuws. - 21 .55 Kus van een Rus 
(vervolg). - 22.45 Eerst huil je ... 
(tv-film). - 025 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. - 18.59 De woord • 
in • beeld • kwis. - 19.25 De 
lieverdjes van Grange Hili (fJ. -
20.00 Nieuws. - 2027 In de macht 
van Quilp (fJ. - 2120 Mijn vriend, 
de moordenaar (tv-film). - 22.40 
Hier en nu. - 23.45 Tot besluit -
0.00 Nieuws. 

ATB 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire. - 20.30 Le pont de 
Remages (oorlogsfilm). - 22.20 
Festival du rire a Roehefort (finale). 
- 23.30 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
reponse (magazine). - 21 .50 Dal
las (fJ. - 22.40 Le magazine de la 
semaine. - 23.40 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs
Eiysèes (variété). - 21 .40 Le re
tour d'Eiizabeth Wolff (tv-film). -
23.15 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal magazine. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.3 On sort 
ce soir (cirkusl 

ARD 

20.15 Auf los geht's los (spel). -
2220 Die Comaocheros (western). 
- 0.05 Nieuws. 

ZDF 

20.15 Ehekrieg (film). - 21.50 
Nieuws. - 21.55 Das aktuelle 
Sport-Studio. - 23.1 0 Uebe, Tod, 
und Heringshäppchen (tv-spel). 

D3 

19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. - 20.15 Clocks and 
clouds. - 21.00 Die oberen zehn· 
tausend (musical). - 23.10 Rock
palast 

LUX 
20.00 Huit ça suffit (fJ. - 21 .00 Ce 
sacrè grand-père (film). - 22.30 
Les ensorcelés (film). 

BRT 

11 .00 Konfrontatie (debat). -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 14.30 Bonjour la France 
<Open schooD. - 15.00 De Bere
boot - 15.1 0 Grote Prijs van 
Monaco voor . formule 1 (report& 
ge). - 17.45 Sportuitslagen. -
18.00 De Bereboot - 18.10 
Sprookjesstoet te Maasmechelen 
(reportage). - 19.00 Bussana 
Vecchia ·Een sprookje voor grote 

20 MEI 1982 

mensen (dokJ. - 19.45 Nieuws. -
20.00 Sportweekend. - 20.30 Ver· 
halen uit Shillingbury (fJ. - 2120 
Van straten en pleinen (straatlied· 
jesl. - 22.1 0 Nieuws. 

ATB 1 

1 0.30 Le vie de la forèt (dokJ. -
12.00 Faire Ie point (debat). -
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. -
20.00 A la beige èpoque <Variété). 
- 21.10 Mozart (fJ. - 22.40 
Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Rollebol 
(strips). - 19.10 Alle mensen 
(dokJ. - 2020 Tot welke prijs_? 
(pasgeboren baby's met ernstige 
afwijkingen). - 21 .50 Traditioneel 
jodendom (dokJ. - 22.35 Nieuws. 

NED. 2 

15.30 Nieuws. - 15.35 New wave 
(show). - 1625 Heden kijkdag 
<kulturele rubriek>. - 17.05 Studio 
Sport 1. - 18.00 Op zicht (kunst
magazine). - 18.45 Sesamstraal 
- 19.00 Studio Sport 2. - 20.00 
Nieuws. - 20.10 Panoramiek. -
20.45 BGTV <info). - 21.15 Mijn 
vader (film). - 22.40 De letteren 
(debat). - 23.35 Nieuws. 

F 1 

19.30 Les animaux du monde 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.35 A 
nous deux (misdaadfilm). - 2225 
Sportuitslagen. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Enquête 
sur une vie d'artiste: Serge Gains
bourg. - 21 .40 Remue-meninges 
(magazine). - 2225 De spoorwe
gen (dokJ. - 2320 Nieuws. 

F 3 

20.00 Merci Bernard (humor). 
20.30 De witte woestijn (dokJ. -
21 .25 Korte films. - 22.05 Nieuws. 
- 22.30 Les hommes contre (anti
oorlogsfilm). 

ARD 

20.15 Das Hambacher Fest (dokJ. 
- 21 .00 Brandschutz. - 21 .05 Der 
Flug des Adlers (f.), - 22.05 
Nieuws. - 22.10 Auschwitz und 
die Alliierten (dokJ. 

ZDF 

21.10 Nieuws. - 21.15 Der Deut
schen Mai (diskussie). - 22.1 0 
Weltsprache Musik. 

03 

19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. - 20.15 Welt der Eisen
bahn • Eisenbahnen der Welt (re
portage). - 21 .00 Auslandsstudio. 
- 21 .45 25 jaar Westduitse radio 
(gala). - 23.30 Nieuws. 

LUX. 
19.30 Cineremo. - 20.00 Chopper 
Squad (fJ. - 21 .00 Nevada Smith 
(western). 

Maandag 
24 MEI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Wil
lem de Woudgeest (strip). - 18.05 
Sesamstraal - 1820 Klein, klein 
kleutertje. - 18.35 Hoe word ik 
olympisch kampioen in zeven les
sen? (Open school). - 19.00 Te
legym. - 19.17 Uitzending door 
derden (Middenstandstribune). -
19.45 Nieuws. - 20.15 De Ma
nions (fJ. - 21 .45 De ~ow. 
- 22.30 Rubens (dokJ. - 23.30 
Nieuws. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Rollebol. -
19.05 Minivoetbalshow. - 20.00 
Eenzame opsluiting (toneel>. -
21 .37 Nieuws. - 21.55 Huishou-

den in Parijs (reportage). - 22.25 
Uit vervlogen dagen <Barokperio
de). - 23.10 Tot besluit - 23.40 
Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Dieren in 
bewegen (dokJ. - 19.25 Shelley 
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Achter het nieuws. - 21 .10 Pol
dark (fJ. - 22.00 De Ombudsman. 
- 22.30 Sonja op maandag. -
23.30 .. De Vereenigde Staat" (fJ. 
- 0.00 Nieuws. 

ATB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Flic Story 
(politiefilm) en debat over relaties 
tussen politie en misdadigers. 
23.00 Nieuws. 

F 1 

20.35 Magazine.- 21 .35 L'Epoque 
sauvage (film). - 22.50 Tornooi 
Roland-Garros. - 23.15 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Emmenez
moi au théàtre <ballet-komedie van 
Molière). - 23.15 Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). -
20.30 Hibernatus (film). - 21 .50 De 
haven van Bordeaux (dokJ. -
2220 Nieuws. - 22.50 Le docteur 
Mirade (opera-bouffa). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Ein stück 
Himmel (fJ.- 21 .15 President Mu
barak van Egypte (dokJ. - 21 .45 
Professor Muliars Böhmischstun
de (dokJ. - 23.00 Der zehnte Tag 
(thriller). 

ZDF 

21 .00 HeutENournal. - 2120 An 
uns glaubt Gott nicht mehr (tv-film). 
- 23.1 0 Zeugen des Jahrhunderts 

D3 

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. - 20.15 Montagabend im 
Dritten <Euro-show). - 21 .45 Wir 
antworten. - 22.00 Fernsehspiel 
des Monats (tv-film). - 23.45 
Nieuws. 

LUX 
20.00 La croisère s'amuse m. -
21.00 Pot-bouille (film). 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie <Natuurkun
de). - 18.00 Willem de woudgeest 
(strip). - 18.05 Sesamstraat -
18.35 Popeye. - 18.40 Klassieke 
oudheid <Schooltelevisie>. - 19.07 
De Israëlisch-godsdienstige uitzen
ding. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Zuid-Noord <laatste uitzending). -
21 .15 De vrouw in de middeleeu
wen (dokJ. - 22.151.Q. <kwis). -
22.45 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Toets. - 19.45 Nieuws. -
20.15 Het koraalrif bij Ras Muham
med (dokJ. - 21 .05 Spel zonder 
Grenzen. - 22.30 Bonjour la Fran
ce <Open School). 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij (kleuterprogramma). -

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Te l. 031-30.07.72. 

TF 1 
portages). - 22.05 Vladimir 
witz in London (koncert>. 

19.15 Kop en staart (dierendokl -
19.30 Van u wil ik zingen. - 20.10 
Black Buffalo (dokJ. - 20.30 Op 
weg naar het beloofde land (reli
gieuze gesprekken). - 21 .30 
Voetbal (Engeland- Nederland). 
- 22.37 Nieuws. - 22.55 Den 
Haag vandaag. - 23.1 0 Muziek 
voor ons plezier. - 23.45 Nieuws. 

20.00 Nieuws. - 20.35 La sorcière 
(tv-film). - 22.25 Tennis <Roland 
Garrosl - 22.50 Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijk nieus. -
Nieuws. - 20.15 Japans tee 
gische uitdaging. - 21 .00 < 
Rivel, de beroemde klown 
- 21.45 Monitor in Kreuzfe, 
22.30 Erich von Stroheim der 
mit Dem Bösen Bliek (do 
23.55 Nieuws. 

A2 

NED 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le faux 
coupable (film). - 2220 Filmmaga
zine. 

FR3 18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal - 18.59 Archibald. 
- 19.05 Avro's toppop. - 20.00 
Nieuws. - 2027 Dallas (f), -
21 .20 Babbelonië (spraakverwar· 
rend speO. - 21 .50 Hollands glorie 
m. - 22.45 Televizier Magazine. 
- 2325 De toestand in de wereld. 

19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). -
20.30 La grand bagarre (f). - 22.05 
Hoe de Elzas Frans werd (dokJ. -
23.05 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Mèdecins d'aujourd'~ 
- 21 .00 Drame da la jalous~ 

- 23.30 Honderd beroemde schil-
derijen (dokJ. - 23.45 Nieuws. ARD 

ATB 1 

19.00 Antenne-soir. 19.30 
Nieuws. - 19.55 Ardechois creur 
fidèle m. - 21 .05 Jeux sans fron. 
tières. - 22.35 Nieuws. 

20.00 Nieuws. - 20.15 Bananas 
(nonsens). - 21 .00 Monitor (aktu
aliteitenl - 21.45 Dallas m. -
22.30 T agesthemen. - 23.00 Emil 
Träumt (kabaret). - 23.45 Nieuws. 

BRT 1 

ATB 2 
ZDF 

20.55 Starlift <musicaD. 
21 .00 HeutENournal. - 21 .20 
Amenka's zorgen om Europa (re-

16.00 Bonjour la France 
School>. - 17.00 Op het 
padplein. - 17.30 Het 

ZATERDAG (22 mei) - De finale om de Engel
se voetbalbeker (de cup final) is altijd een hele gebeur
tenis die al vroeg op de dag rond het Wembleystadion 
in Londen aanvangt en laat in de nacht eindigt De BBC 
en ITV bouwen rond dat gebeuren een dagvullend pro
gramma, terwijl de meeste zenders op het vasteland 
enkele sfeerbeelden ervoor en ema en uiteraard de 
match ook brengen. Dit jaar wordt de belangrijkste en 
meest tot de verbeelding sprekende match uitgevoch
ten tussen Tottenham Hotspur en Queen's Park Aan
gers. In de weekendfilm van vanavond De schuldvraag 
CQuestion of guiiO speelt Tuesday Weid een knappe, 
losbandige, openhartige en temperamentvolle jonge 
vrouw die beschuldigd wordt van de moord op haar 
twee kinderen ... (BRD - De Tros (Ned. 1) zorgt voor 
een portie dolle lach en menselijk drama. Een kus van 
een Rus is een klucht over een danser van het Bolsjoi 
ballet die politiek asiel vraagt in Nederland. Hij belandt in 
het huis van een hoge ambtenaar van het Ministerie van 
Defensie. De Russen mogen niet te weten komen dat 
de vluchteling zich daar bevindt Eerst huil je ... (first you 
cry) zet een portie tragiek op het scherm waar wij in de 
realiteit dagelijks kunnen bij betrokken worden: een jon
ge, aantrekkelijke vrouw lijdt aan borstkanker. Een borst 
zal moeten worden afgezet Haar man kan het gebeuren 
niet verwerken. De vrouw zoekt steun bij een vroegere 
vriend. Met Mary Tyler Moore als de ongelukkige 
vrouw ... 

ZONDAG (23 mei) - De BRT huilt lustig mee 
met de andere zenders die gratis promotie geven aan 
de meest uitzinnige sport: de autosport (Autorennen · 
De G.P van Monaco). De BRT is aan de tweede afleve
ring toe van Verhalen uit Shillingbury CThe Shillingbury 
Tales). Het is een soort vervolgreeks op het TV-spel 
..The Shillingbury Blowers" dat onlangs door de BRT uit· 
gezonden werd. Hierin speelt Robin Nedwell (dokter 
Waring in de .Doctor" -reeksen) een jonge popmuzikant 
die met zijn vrouw in een idyllisch dorpje neerstrijkt..
De reeks Van straten en pleinen over volks- en 
straatliedjes sluit met een aflevering over België CBRD. 
- Uefhebbers van het New Wave-muziekgenre wor
den door de KRO vergast op een koncert waarop o.a. 
de toen veelbelovende lnmates optreden, die sinds eind 
1980 omzeggens van zich niet hebben laten horen. 
(Ned. 1) - Mijn vader, een film van de Westduitse 
regisseur Fritz Poppenberg brengt een portret van 
vader Poppenberg waarin de relatie vader/zoon, verle
den/heden en het vroegere en huidige Duitsland wordt 
weerspiegeld. Zo verklaart vader Poppenberg .. De klok 
staat in Duitsland op 5 minuten voor 12. Er is een sterke 
man nodig. Zo groot als Bismarck, zo Duits als Fritz 
Ebert. zo populair als Hindenburg, zo meeslepend als 
Hitler, zo slim als Stalin_." <Ned 2/VPRQ) 

MAANDAG (24 mei)- Vanavond start op de 
BRT een nieuwe Amerikaanse 3-delige reeks over de 
Ierse familie O'Manion die naar de VS emigreerde om 
daar een nieuw leven op te bouwen. In 1846 reist de jon
ge Engelse aristokrate Rachel Clement naar Galway in 
Ierland waar haar vader een landgoed heeft geërfd. Zij 
maakt er kennis met de onwaardige omstandigheden 
waarin het door Engeland gekolonizeerde Ierse volk 
moet leven. Tussen haar en Rory O'Manion, een rebelse 

zoon uit een pachtersfamilie, groeit e 
blusbare passie. Rory strijdt voor de 
heid. Zijn tweelingbroer wil een 
Rachels broer David is Engels off 
onder de indruk van de miserie in 11 
verliefd op de mooie zuster 'l(an 
Manions • The Manions of America) 
zet twee interessante programma's 
opsluiting CThe jail diary of Albie Sac 
dat op ware gebeurtenissen is geb<i 
Albie Sachs wordt het slachtoffer 
..Negentig dagen-wet" die toelaat 
proces opgepikt en negentig dage 
kunnen worden. Het tweede progra 
Parijs is een dokumentaire over NE 
meisjes in Parijs, aan de hand van ee1 
jarige Erica. Zij heeft zojuist haar ei~ 
en wil op eigen benen staan. Zij trek 
beert als .. au pair" aan de slag te ~ 

DINSDAG (25 mei)- De laa 
levering is een kompilatie van de l:l 
uit de hele reeks CBRT 1l - Het 
Toets (BRT 2) is gepast gewijd aar 
eksamenkoorts", .. Jongeren en va~ 
vriendschappelijke wedstrijd Engel 
het Wembley-stadion in Londen (N 
las-reeks is het de beurt aan de afiE 
dentrijke gebeurtenissen tg.v. het h 
Mitch. Zakdoeken klaar voor kwijl 
Ned. 2). 

WOENSDAG C26 mei) - 1 
spel Groene frambozen verteHen 
genoten die elkaar na vijftig jaar 
wat hen in het leven is overkomen 
probeert Annie Declerck een portr~ 
de Zwitserse architekt/schrijver IV 
Nog voetbal: Bayern München-A 
de Europese Beker voor Landska 
dam. - En opnieuw de zakdoeken · 
de film Love Story. Het is al 12 jaar 
dukt van het new-wave-romantism 
fabrieken naar de hele wereld wer 
werd door het weekblad .. Time" 
weeper" genoemd. Deze tranenve 
vangende film naar een stationsro 
ter een kip te zijn die massa's goude 
de voor Paramount. Schrijver ei'Vc 
jarige Erich Segal. Arthur Hiller ven 
kon beschikken over Ryan O'Neal 
de hoofdrollen te vertolken. Ayan 
een rijke student die verliefd 
CAii MacCraw), Jennifer. De 
Oliver zijn echt niet gelukkig 
trouwen Oliver en Jennifer . ..... ,mm ... 

Oliver zijn studies voortzet 
echt slecht en Olivers 
Maar het jonge paa~ slaat er 
zijn diploma heeft behaald, vPr"n"'""" 

gen. Maar dan slaat het 
een ongeneeslijke kwaal. Ali 
te beurt als fraaie jonge 
dramatisch te mogen sterven. 



TV-programma's 

~
jk nieus. - 20.00 
5 Japans technolo
. - 21.00 Charlie 
mde klown (dokJ. 
~r in Kreuzfeuer. -
Stroheim der Mann 
n Bliek (dokJ. -

Ardoewaan (fJ. - 18.00 Willem de 
Woudgeest - 18.05 Sesamstraat. 
- 18.35 Buck Rogers <SF-0. -
19.22 .. Als je het mij vraagt..." (Uit
zending door Derden). - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Arnold (fJ. -
20.40 Groene frambozen (tv-speD. 
- 22.10 Persona: Max Frisch (ge
sprek>. - 22.55 Nieuws. 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Pubertijd 
(fJ. - 19.25 Kenmerk (info). -
20.00 Nieuws. - 20.32 Love Story 
(film). - 22.10 Nederland muziek
land komt naar je toe. - 23.02 
Teleac. - 23.37 Nieuws. 

BRT 2 RTB 1 

s d'aujourd'hui (fJ. 
da la jalousie (film). 

19.00 Toerisme '82: Wach mar es! 
(over Hasselû. - 19.45 Nieuws. -
20.00 Voetbal <Bayern München
Aston Villa). 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 La 
chasse au trésors (speD. - 21 .00 
C'est chouette, la musique! (varié
té). - 22.15 Le choc des idées 
(info). - 23.15 Nieuws. 

NEO 1 
TF 1 

15.30 Avro's kinderbios. - 18.58 
Nieuws. - 19.00 Van gewest tot 
gewest <Regionaal nieuws). -
19.25 Oogst in beeld (agrarisch 
magazine). - 19.50 Politieke par
tijen. - 20.00 Voetbal CBayern 
München-Aston Villa). - 22.17 
Nieuws. - 22.35 Den Haag van
daag. - 22.50 Studio Sport -
23.20 Nieuws. 

20.00 Nieuws. - 20.40 Les mar
eredis de l'information (aktualitei
tenrubriek>. - 21 .40 Lorenzo da 
Ponte (portreû. - 22.45 Tennis 
<Roland Garros). - 23.10 Nieuws. 

A2 

22.05 Juste une image <korte film-

groeit een vreemde en on
voor de Ierse onafhankelijk
wil een zachte oplossing. 

officier. Ook hij komt 
in Ierland en hij wordt 

van Rory, Deirdre ... (De 
Amencal - NCRV <Ned. 1) 

stapel : Eenzame 
een Brits tv-spel 

ae1oo1LJWa. De advokaat 
bl~~hlrn~for van de genaamde 

dat mensen zonder 
dagen gevangen gezet 

nrr"'r"""""" Huishouden in 
Nederlandse au pair

van een portret van de 19-
haar eindeksamen gedaan 
Zij trekt naar Parijs en pro

slag te gaan. 

- De laatste Zuid-Noord-af
van de beste (?) momenten 

1>. - Het jongerenmagazine 
gewijd aan o.a. "Jongeren en 

!ren en vakantie". - Voetbal: 
strijd Engeland- Nederland in 
Londen (Ned. 1). - In de Dal
f aan de aflevering met de inci
' tg.v. het huwelijk van Lucyen 
voor kwijl en tranen! (Avro/ 

16 mei) - In het Tsjechisch tv
vertellen vier vroegere studie
~ijftig jaar opnieuw ontmoeten 
r.verkomen (BRT 1 ). In Persona 
i< een portret op te hangen van 
rschrijver Max Frisch <BRT 1). 
tinchen-Aston Villa, finale van 
~r Landskampioenen in Rotter
rakdoeken bovengehaald! Voor 
~ al 12 jaar geleden dat dit pro
C~omantisme uit de Hollywood
r.'ereld werd verstuurd. De film 
~ad "Time" een "five-Kieenex
e tranenverwekkende, uienver-
stationsromannetje bleek ech
~·s gouden eieren produceer
l"~'~ver ei'Van was de toen 33-
tr Hiller verfilmde het boekje en 
1an O'Neal en Ali MacCraw om 
ken. Ryan speelt Oliver Barrett 
rliefd wordt op een arm meisje 
~r. De voorname ouders van 
ukkig met OI i vers keuze. Toch 
Fer. Jennifer gaat werken, terwijl 
zet Financieel vergaat het hen 
ouders willen niet bijspringen. 
lat er zich door en nadat Oliver 
1ld, verdwijnen de financiële zor
t noodl<;>t toe : Jennifer lijdt aan 
11. Ali MacCraw valt hier de eer 
1e vrouw na zoveel miserie zo 
. terven. <Veronica - Ned. 1 ). 

- . -

DONDERDAG <27 mei) - En nog voetbal: 
Denemarken-België, vriendschappelijke wedstrijd. 
Rapport '82 gaat over kleding: uniformen, modejourna
listen, mode-ontwerpers, impressario's. Gasten: pop
groep Venus en kunstfenomeen Fabiola (?). - Jo 
Röpcke prezenteert in zijn filmmagazine Première de 
meest opvallende filmproduktles op het Festival van 
Cannes 1982 <BRT 2). - Het Vara-vrouwenmagazine 
Kijk haar! is gewijd aan de verbanden tussen macht, 
geweld en seksualiteit (Ned. 1 ). 

VA IJ DAG (28 mei) - Eric Blanckaert maakte een 
dokumentaire over de Brabantse gotiek, een typisch 
15de-eeuwse eigen Vlaamse stijl, die vermaard werd 
over de hele wereld dank zij de families Keldermans en 
De Waeghemaekers. BRT 1 zet die dokumentaire in 
herhaling op het programma - De 14de aflevering van 
Maurice De Wildes steeds meer irritaties opwekkende 
reeks De Nieuwe Orde "Het kamp der verdrukte 
minderheden" gaat over de Vlaamse officieren van de 
Lt. De Winde-kring die naar het indoktrinatiekamp in 
Luckenwalde werden gestuurd <BRT 1 ). - Het jonge
renmagazine Een vinger in de pap draait rond het tema: 
verliefd zijn. Gasten: Raymond van het Groenewoud en 
Radeis. - De wekelijkse vrijdagse film is de satirische 
Le sucre van Jacques Rouffio (1978). Met Gèrard 
Depardieu, Jean Carmet, Michel Piccoli. 

Ryan O'Neal en Ali MacCraw in de romantisch
dramatische film LOVE STORY van Arthur Hiller (1970> 
<Woensdag 26 mei, Nederland 2 om 20 u. 32> 

pjes). - 23.15 Nieuws. 

FR 3 

1 9.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma - 20.00 
Les yeux de 20 heures (spel). -
20.30 Un juge pas comme les 
autres (tv-film). - 21.20 Nieuws. 
- 21 .50 Prélude à la nuit <Bach). 

ARO 

22.00 Titel. Thesen. T emperamente 
kultuur). ( 

ZOF 

21 .25 Die Profis (fJ. - De Franse 
katolieke kerk vandaag. <Reporta
ge). - 22.50 Nieuws uit de filmwe
reld. 

03 

19.45 Gewestelijk niel!WS. - 20.00 
Nieuws. - 20.1 0 Emigranten uit 
Sardinië in T oscana. - 22.15 Närri
sche Weiber (film). - 0.40 Nieuws. 

LUX. 

I 
20.00 Hit-parade. - 21 .00 Cat Bal
ou (western). - 22.30 Juliette 
Man Ray (portreû. 

I 

I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie <Wij en Euro
pa). - 18.00 Willem de Woud
geest. - 18.35 Dieren van het 
groene woud. - 18.58 Natuur in 
Nederland (bos). - 19.10 Popeye. 
- 19.17 Markant (Uitzending door 
Derden). - 19.45 Nieuws. - 20.1 0 
Wit-rood-goud! (telefoonkwisJ -
20.40 Panorama. - 21 .30 Dallas m. 
- 22.15 Sporttribune. - 22.45 
Nieuws. 

BRT 2 

18.55 Voetbal : Denemarken-Bel
gië (reportage). - 20.45 Rapport 
'82 : "Krijg de k'lere" (over unifor
men). - 21.30 Première (filmmaga
zine). - 22.20 Werchter '81 (pop
festival). 

NEO 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Nieuwtjes 
uit Uhlenbusch. - 19.30 De natuur 
en de mens (dok.). - 20.00 Geral
dine Fitzgerald at Reno Sweeney. 
- 20.50 Macht, geweld en seksua
liteit (feministisch magazine). -
21.37 Nieuws. - 21 .55 Den Haag 
vandaag. - 22.10 Gemeente
raadsverkiezingen (diskussie). -
23.15 Nieuws. 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat. 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Popi (f). -
19.25 De Sullivans m. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Lou Grant m. -
21 .20 Brandpunt - 21 .55 Onder 
vaders vleugels CO. - 22.20 Het 
hart van Engeland (dokJ. - 22.55 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Voedsel - koöperatieven (info). -
20.20 La cité de la violence (film). 
- 22.05 Le carrousel aux images. 
- 23.10 Nieuws. 

RTB 2 

20.45 Promenade-koncert - 21 .55 
Clap, la fête aux imaoes. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Non reeu
persbles <TV-film). - 22.05 Agres
siviteit CdokJ. - 23.00 Nieuws. 

A2 

20.35 Affaire vous concernani (ak
tualiteitenmagazine). - 21 .40 Les 

13 

TV~ 
De dikste Vriend 

van uw TV. 

enfants du rock (pop en rock>. -
23.15 Nieuws. 

F3 

19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. -
20.30 Salpëtre sanglant (film). -
22.20 Debat: Het militarisme in La
tijns-Amerika. Kan een militair links 
zijn? - 22.50 Nieuws. 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 Pro und 
contra (diskussie). - 21.15 Wis
sen sie es besser? <TV-speD. -
22.30 T agesthemen. - 23.00 Theo
dor Chindler (f). - 0.00 Nieuws. 

ZOF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Mit Musik 
geht alles besser (show). - 21 .00 
Heute-Journal. - 21 .20 Nieuws uit 
Oost- en West. - 22.05 Hysterie 
(koncert-<:ollage). 

03 

19.45 Gewestelijk meuws. - 20.00 
Nieuws. - 20.15 Das lrrlicht (film). 
- 22.00 Hilferufe. - 22.45 Portrail 

LUX. 
20.00 Dallas. - 21.00 Kijkers zelf 
bepalen hun film, of La cinquiéme 
offensive of La poursuite impitoya
ble. 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Wil
lem de woudgeest - 18.05 Se
samstraat. - 18.20 Klein, klein 
kleutertje. - 18.35 Aktie openbaar 
vervoer. - 19.05 De Brabantse 
gotiek (dokJ. - 19.30 Popeye. -
19.45 Nieuws. - 20.15 De nieuwe 
orde (dokJ. - 21 .40 Angelo Bran
duardi (reportage). 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. -
19.30 Lieve plantjes (dokJ. - 19.45 
Nieuws. - 20.15 The Muppets. -
20.40 Le sucre (film). - 22.25 
Evergreen (gedichten en proza 
van Vlaamse en Nederlandse au
teurs). 

NEO 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Holland 
België <kwis>. - 20.10 Brandt Pa
rijs? (film). - 21 .37 Nieuws. -
21 .55 Brandt Parijs? (vervolg). -
22.50 Mevrouw Fortuin (gesprek>. 
- 23.35 Nieuws. - 23.45 Night of 
hundred stars (show). 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 De Hulk 
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Voetballer van het jaar (gala>. -
21 .45 Aktua tv special. - 22.35 
Max Havelaar (f J. - 23.20 Inter
view minister-president. - 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 A suivre 
(info). - 21 .15 Chytilova versus 
Forman (dokJ. - 22.40 -Nieuws. 

RTB 2 

19.00 Victor Hugo en exil (dokJ. -
19.55 L'homme à l'orchidée (fJ. -
20.45 Vendredi-sports. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
studio (variété). - 21 .40 Marion 
(fJ. - 22.35 De orchidee (dokJ. -
23.00 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Paris-Saint
Lazare CD. - 21 .35 Apostrophes 
(magazine). - 22.55 Nieuws. 
23.05 Femmes, femmes (film). 

F 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma - 20.00 
Les jeux de 20 heures. - 20.30 Le 
nouveau vendredi <reportage). -
21 .30 Le théàtre est mon navire 
(poëtisch-muzikaal programma: de 
zee). - 22.25 Nieuws. 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Kuss 
zuviel <film). - 21 .45 Waarom 
moest Reinhard Heydrich sterven! 
(dokJ. - 22.30 T agesthernen. -
23.00 Die Sportschau. - 23.25 Kaz 
& Co (fJ. 

ZOF 

19.30 Auslandsjournal. - 20.15 
Maigret (fJ - 21 .44 Ein himmli
sches Vergnügn <komisch filmpje). 
- 22.00 Aktualîteitenrubriek. -
22.20 Kultureel magazine. - 23.05 
20.000 Jahre in Sing Sing (politie
film). 

03 

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. - 20.15 Reporter. -
21 00 Wenn die Liebe hinfällt 
(dokJ. - 21 .30 Gott und diE! Welt 
- 22.00 Eine Frau von heute (fJ. 
- 22.50 Kultur und Wissenschaft 
- 23.35 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Embarquement immédiat (fJ. 
- 21 .00 Un monde fou, fou, fou 
(film). - 22.40 Chrono (autosporû . 

20 MEI 1982 
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1VIonografie over Karel Pinxten 

n de reeks monografieën uitgegeven door de Ekonomische Hoge
;chool St-Aloysius (Brussel) verscheen recentelijk een biografie van 
<a rel Pinxten ( 1903-1956), geschreven door drs. Jos Drouillon. Tot 
10g toe ontbrak een levensbeschrijving van deze Vlaamse voorman. 
)e auteur (handelsingenieur en licentiaat in de Handelswetenschap
)en) slaagt erin een wetenschappelijk verantwoorde rekonstruktie te 
3rengen van leven, werk en betekenis van de mens, de geleerde en de 
lllaamse gesensibilizeerde Karel Pinxten. 

<arel Pinxten werd op 27 augus
:us 1903 te Overpelt geboren als 
ongste uit een gezin van acht 
<inderen. )n gezinsverband zal 
'<are/ Pinxten opgemerkt hebben 
'"roe waarden zoals godsdienst -
zijn moeder Maria Broers was 
zeer godsvruchtig - trouw aan 
de eigen volksaard, arbeidszin 
(dorre heide werd omgevormd tot 
vruchtbare landbouwgrond) en 
eerbied voor de traditie, iedere 
dag opnieuw beleefd worden·: 
(p. 16) 

Ht.T * MOÇ.EI.VK· 
H60~11 YAN 1>6 

I 

2o MEI \182 

Drs. Jos Drouillon tekent bevatte
lijk en vlot het leven van deze 
merkwaardige flamingant. Briljant 
student, ijverig medewerker aan 
het Algemeen Katoliek Vlaams 
Studentenverbond, bezielend le
raar en prefekt aan de Limburgse 
Handelsschool en als redakteur bij 
het tijdschrift .. Nieuw Vlaanderen" 
was e.h. Karel Pinxten reeds vroeg 
voor een vérgaande vorm van 
echt federalisme gewonnen. In de 
eerste, de zogenaamde Limburg
se, periode wordt de opleiding van 
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Pinxten bekroond met het behalen 
in 1937 van het doktoraal in de 
Ekonomische Wetenschappen 
o.l.v. de professoren G. Eyskens 
en L. Polspoel. Van 1930 tot 1944 
in Pinxten leraar aan de Handels
school van Limburg en, vertrek
kend van de ekonomische proble-

"Als een 
pijl ... " 
Dit boekje is een eigentijds gebe
denboek speciaal voor jonge tie
ners. De auteurs ervan zijn drie 
jonge priesters uit het bisdom 
Hasselt. samen met Poltie Gre
goor, tekenaar en medeschrijver. 
Het bevat zestien verhalen met 
o.a. de volgende titels: een bezin
ningsdag, een bivakverhaal, wer
ken aan een stukje wereld, enz._ 
Dan zijn er nog twee rubrieken: 
.Mijmerend door het leven" en 
.. Gebeden om van te leven". 
"Als een pijl door het leven" wordt 
ingeleid door Paul Schruers, hulp
bisschop van Hasselt en is ge..Uus
treerd met een hoop tekeningen 
en foto's. 
In deze tijd van jeugdverloedering 
is dit boekje best op zijn plaats. 
Het doet eerst zeemzoet aan maar 
bij nader toezien en lezen blijkt dit 
niet het geval te zijn. Het is aange
naam om lezen. Het religieuze 
leven van jonge tieners kan er 
baat bij vinden. 

Oktaaf Rutten, Simon Lambregs, Renè 
Vancleef. Uitgeverij Lannoo, Tielt-Bua
sum, 157 bladzijden, geen prijs ver
meld . .. Als een pijl door het leven." 

,,Gezangen 
en ... 
Met dit boekje van 76 bladzijden 
brengt de schrijver ons de herin
neringen van een vrouw aan haar 
man die aan de gevolgen van zijn 
angst en honger ten onder is 
gegaan. Als een wrak kreeg de 
vrouw haar man terug uit een 
Duits koncentratiekamp op het 
einde van de tweede wereldoor
log, vlak voor de bevrijding. 

Het ging allemaal spoedig. De ziek
te - waanzin - bracht Felix eerst 
naar een gesticht en van daar was 
het maar een stap naar het kerk
hof. 

matiek van het Kempisch steen
koolbekken, ontwerpt deze hoog
leraar een algemeen programma 
voor de Vlaamse ontvoogding. De 
degelijkheid van deze ekonomi
sche analyse werd alom bekend 
- niet in het minst door prof. 
G. Eyskens. Als sociaal bewogen 
en Vlaamsgezind priester verruimt 
Pinxten al vlug deze ekonomische 
visie tot de ermede verband hou
dende sociale, kulturele en gods
dienstige aspekten. Niet ten on
rechte wordt Pinxten door Drouil
lon beschouwd als de opvolger 
van Lodewijk de Raet tijdens de 
periode 1920-1940. 

De tweede - Leuvense - perio
de van Karel Pinxtens leven start 
in de woelige tijd van de repressie. 
Na Wereldoorlog 11 is Pinxten één 
van de eersten geweest om de 
Vlaamse beweging weer op gang 
te brengen door het repressieleed 
te helpen verzachten en door op 
te treden als durvende raadsman 
van ganse studentengeneraties. 
Hij ijverde o.m. voor de oprichting 
van het nog bloeiende centrum 
voor Ekonomische Studiën te Leu
ven, een centrum bedoeld om de 
Vlaamse ekonomie op weten
schappelijke wijze door te lichten. 

Voor de vrouw zijn er nu nog 
alleen de herinneringen, zijn brie
ven uit Duitsland en zijn laatst 
geschreven boodschap op een 
stuk grauw papier voor haar nage
laten in het gesticht De droefheid 
van de vrouw steekt scherp af 
tegen de uitbundige vreugde van 
hen die de bevrijding vieren. Maar 
zij begrijpt des te beter de on
rechtvaardige en vernederende 
behandelingen die sommigen met 
de bevrijding moesten ondergaan. 
Jozef Deleu, .. Gezangen uit het Ach
terland", Nijgh en Van Ditrnar, 'a Gra
venhage. 

... Brieven" 
Jozef Deleu toont met dit boek dat 
hij er als schrijver mag zijn. Zoals 
de titel het zelf zegt, gaat het over 
brieven. Maar het zijn zo maar 
geen gewone brieven. Of toch 
wel? 
Het is in elk geval een mooi stuk 
proza vol heimwee naar een tijd 
die vervlogen is: zijn jeugd. 
De schrijver richt zich tot zijn 
grootvader die reeds een hele tijd 
overleden is, maar met wie hij in 
kontakt blijft. zoals met iemand die 
nog leeft. 

Hij propageerde de ideeën van 
J.M. Keynes in Vlaanderen. Zijn 
grootste verdienste blijft evenwel 
het formuleren van een ontwikke
lingsprogramma voor de Vlaamse 
ekonomie.. Drouillon besluit : 
..Steeds komen twee ideeën cen
traal te staan: ten eerste, de eko
nomie moet ten dienste staan van 
de algehele ontplooiing van de 
mens; ten tweede, in het Belgi
sche staatsverband wordt te wei
nig aandacht gegeven aan de 
Vlaamse ekonomie, zodat alleen 
autonomie (=echt federalisme) 
redding kan brengen·: (p. 1 05) 
25 jaar na het overlijden van Karel 
Pinxten verschijnt dus eindelijk 
een degelijke studie over deze te 
weinig gekende erudiete Vlaming. 
Bovendien is dit opzoekingswerk 
ondersteund door een volmaakte 
bibliografie en uitgebreide voetno
tities. Het was evenwel wenselijk 
geweest dit boekje op te frissen 
met enkele illustraties. 

Cpvddl 

Karel Pinxten, een bio-bibliografische proe
ve door Jos Drouillon, Eclectica, 11ste 
jaargang, nrs. 46-47, Uitgegeven door de 
Ekonomische Hogeschool Sint-Aloysius, 
Brunei. 300 fr. 

De grootvader heeft op het leven 
van zijn kleinzoon zijn stempel 
weten te drukken. Na zoveel jaren 
is hij daar nog altijd gelukkig mee 
en hij denkt piëteitsvol terug aan 
die mooie tijd. 
Het zijn doodgewone, kleine bele
veni~n van een schooljongen 
die hij beschrijft; maar hij geeft 
blijk van psychologisch doorzicht 
van de kinderziel te bezitten. Het is 
ontroerend om lezen. 
Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, 91 
bladzijden, .. Brieven naar de over
kant", Jozef Deleu. 

"Artikel 8" 
Met "Artikel 8" is Jos Cels niet aan 
zijn proefstuk. Het is reeds zijn 
zoveelste in de rij van .. non-fiction
story's", waaronder .Mijnheer Ar
seen en de Rechtvaardige Rech
ters" dat handelt over de wereld
bekende schilderijendiefstal in de 
St.-Baafskatedraal te Gent 
De titel van het boek "Artikel 8" is 
ontleend aan het artikel van ons 
strafwetboek nog altijd luidend dat 
elke ter doorveroordeelde ont
hoofd wordt 
Het is een aangrijpend boek over 
de guillotine in België en over hen 
die er door werden onthoofd. Ook 
over sommigen die op de valreep 
nog gratie kregen. 
Het boek behandelt o.a de zaak 
Coucke en Goethals, de twee Vla
mingen die te Charleroi onschul
dig werden gehalsrecht; de moord 
gepleegd door graaf de Visart de 
Bury de Bocarmé op zijn schoon
broer. Verder het mysterie van de 
vermiste sergeant-majoor rond 
1818 in de streek van Dendermon
de. Het ging toen om een ingewik
kelde en onthutsende zaak waarin 
men met spanning wacht op de 
ontknoping. Vervolgens de moord 
op een rijke ridder die achter het 
koninklijk paleis te Brussel woon
de en een andere moord gepleegd 
om aan de guillotine te ontsnap
pen. Verder worden nog andere 
ophefmakende gerechtszaken be
handelt. 
Het is een zeer boeiend boek. 
N.V. Uitgeverij Kluwer, Santvoort
beekleen 21-23, 2110 Deurne. Jos Cels. 
1981, 295fr. 
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Studiecentrum "Taal en Sociale Integratie" onderzocht 
Brusselse problematiek 

Brussel was 
lange tijd Nederlandser dan 
Brugge, Gent en leper 

Sinds zijn oprichting koördineert en stimuleert het studie· 
centrum Taal en Sociale Integratie van de Vrije Universiteit 
te Brussel het wetenschappelijk onderzoek aangaande de 
Brusselse problematiek. Specialisten inzake verschillende 
disciplines zoals filologen, sociologen, historici, demogra
fen, psychologen, politikologen en mensen van de pers- en 
kommunikatiewetenschappen werken hier samen. Hun be
vindingen worden onder leiding van prof. dr. E. Witte 
gepubliceerd in een taal die ook voor niet-specialisten ver
staanbaar is. Met de steun van het Fonds voor Kollektiel 
Fundamenteel Onderzoek werden reeds vijf delen gepubli
ceerd. ledereen die met kennis van zaken over Brussel wil 
meepraten moet deze studies gelezen hebben. Daarom ook 
leek het ons aangewezen ten behoeve van de lezers van 
"Wij" een korte samenvatting te brengen van de reeds ver
schenen publikaties. 

Deel 2 van .,Taal en Sociale Inte
gratie" omvat tien wetenschappe
lijke artikels die uiteenlopende as
pekten van de Brusselse proble
matiek bestrijken. 
Steunend op een systematisch 
onderzoek van de Brusselse privi
legieboeken en stadsrekeningen 

· toont dr. Paul De Ridder aan dat 
ook tijdens de Boergondische pe
riode (vijftiende eeuw) het Neder
lands de . gebruikelijke taal bleef 
van de Brusselse stadsadministra
tie. Waar de schepenen van Brug
ge, Gent en leper zeer veelvuldig 
het Frans gebruikten (30 tot 60 
procent van hun akten uit de 
periode vóór 1500 werden in het 
Frans gesteld!) daar zijn Franstali
ge oorkonden van de Brusselse 
schepenen in die periode vrijwel 

onbestaande. De nog vaak ver
kondigde opvatting dat Brussel 
door de Boergondiërs verfranst 
werd, is dan ook onhoudbaar. 

Veel meer dan de aanwezigheid 
van een hofhouding en edelen 
schijnen andere faktoren beslis
send te zijn geweest voor de 
verfransing van de Belgische 
hoofdstad. Sinds kort wint de op
vatting veld dat dit fenomeen 
vooral voortvloeide uit de inwij
king van Walen en Franstaligen, 
vooral vanaf het einde van de 
achttiende eeuw, en dus lang niet 
uitsluitend uit het overschakelen 
door de autochtone Brusselaars 
van het Nederlands naar het 
Frans. Met het oog op een onder
zoek naar de geografische en 

Ontgoochelend teater van Hugo Claus 

taalkundige herkomst der migran
ten die in de hoofdstad zijn inge
weken maakte Machteld De Met
senaere een taalkaart van België. 
Steunend op de talentellingen van 
1846, 1866 en 1880 krijgt de lezer 
per arrondissement het percenta
ge Nederlands, Frans- en Duitstali
gen. Voor de provincie Brabant 
worden deze gegevens ook nog 
per gemeente verstrekt Uit dit 
onderzoek blijkt onder meer de 
aanwezigheid van Franstaligen in 
verscheidene Vlaamse steden. 
Prof. dr. A. Van Loeygaat nader in 
op de kenmerken van het Brus
sels dialekt terwijl Piet Van de 
Craen en Ann Langenakens een 
onderzoek instelden naar het taal
gedrag van de Nederlandstaligen 
in de faciliteitengemeente St-Ge
nesius-Rode. Hieruit blijkt het be
lang dat de jongere generatie 
hecht aan een keurig taalgebruik 
en hun groeiende weerstand te
gen verfransing. De ouderen daar
entegen kijken nog met enig ont
zag op naar het Frans. Prof. dr. R. 
Willemyns toont aan dat meer dan 
dertig procent van de universi
teitsstudenten uit Brussel-Halle
Vilvoorde geen dialekt meer ken
nen daar waar bij voorbeeld in 
West-Vlaanderen dit percentage 
slechts twee procent bedraagt 
Ook hier deed het dagelijks kon
takt met anderstaligen de nood
zaak van een keurig taalgebruik 
aanvoelen. 
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Verordening van het Brusselse stadsbestuur omtrent het ambacht der 
.. kleermaeckers" (uit 1660). 

Frank Logie van het geografisch 
instituut van de VUB bestudeerde 
de geografische spreiding van de 
Nederlandstaligen in Watermaal
Bosvoorde en stelt vast dat zij 
vooral wonen in de oude dorps
kern terwijl de nieuwe residentiële 
wijken meestal bevolkt worden 
door Franstalig kaderpersoneel en 
vertegenwoordigers van vrije be
roepen. Op basis van een kwanti
tatieve studie der huwelijksakten 
wijst Dominique Deserrano erop 
dat de grootste groep der gehuw
den te Anderlecht tijdens de perio
de 1850-1910 van Vlaamse her
komst was. Een verfranste admi
nistratie werd er pas ingevoerd na 
1870. Ook Anderlecht kende een 
sterke inwijking van Walen wat 

een weerslag had op het taalge
bruik in deze gemeente. 

De taalsituatie in het lager onder
wijs te Brussel tijdens de periode 
1795-1814 werd onderzocht door 
Ans Behling. De Franse bezetter 
verbood het gebruik van het Ne
derlands in het openbaar lager 
onderwijs en deed veelal een be
roep op echte Fransen om dit 
onderricht te verschaffen. Gezien 
het gering aantal kinderen dat 
school liep, mag de weerslag van 
deze systematische verfransings· 
politiek niet overschat worden 
Toch werd het taalgedrag van de 
Brusselse middenklasse er door 
beïnvloed. 

Lauw applaus voor "Het haar van de Hond" 

Ook de afdeling "psychologie" van 
de VUB werkt mee aan de publi
katies van het Studiecentrum Taal 
en Sociale Integratie. T ony De 
Backer en Ann Kristoffersen be
studeerden de maturiteit van kin· 
deren van vijf en zes jaar. Hieruil 
blijkt dat het volgen van onderwij~ 
in een andere taal dan de moeder· 
taal niet zo zeer het leren al~ 
dusdanig ongunstig beïnvloedt 
maar wel een nefaste weerslaç 
heeft op het koncentratieverrno 
gen. de taakgerichtheid en de so 
ciale aanpassing van het kind in de 
klas. 

Magda Cnudde als de entraineuse Mira zoals ze te zien was in de NTG
versie. 

Uit een interview met Hugo Claus 
leren we o.m. dat de titel van zijn 
jongste toneelstuk refereert naar 
een Engelse uitdrukking "Take the 
hair of the dog that bit you", wat 
betekent dat je als remedie het
zelfde middel moet gebruiken dat 
je ook te pakken heeft genomen. 

Zo steekt dit stuk boordevol refe
rentiepunten, symbolen en fantas
men van zijn schepper. Men heeft 
gezegd dat in .,Het haar van de 
hond" triller-elementen zaten: er 
wordt een hoertje in een baancafé 
vermoord en heel het stuk door 
zijn er vermoedens naar de dader. 

Bovendien lijkt de interventie van 
de politie erg betekenisvol. Maar 
die zogenaamde thriller-elementen 
doen het niet want de politie
interventie die nochtans een plot
se ritmeversnelling invoert draait 
uit op een nogal zwaarliggend en 
slechtpassend symbolische ver
schijning. Claus zelf weigert -
terecht - dit stuk als "realistisch" 
te beschouwen. Het is inderdaad 
niet omdat er meer dan twee uur 
en veertien taferelen lang over 
hoeren en het hoerzijn gewau
weld wordt dat je daarmee dat 
probleem de baan afwerkt. Wat 
Claus zijn bedoeling ook niet was. 

Maar wat dan wel? Want veel 
meer dan een konfliktsituatie heb 
je hier niet. De prostitutie vormt 
dan ook niet het tema maar ge
woon een onderwerp waarrond 

wat geluld wordt. Als ik het stuk 
ontlast van zijn vaak pretentieuze 
attributen blijft er enkel een indivi
dueel drama over van een vrouw 
- niet zomaar een hoer - die 
haar einde voelt naderen. Veel 
meer is er dan ook niet om je op te 
winden terwijl je geduld als toe
schouwer wel eens met lastige 
kwartiertjes zwaar op de proef 
wordt gesteld. 
Maar ja, het is Hugo Claus, dat is 
nog altijd een pak meer en beter 
waard dan de rest van toneel
schrijvend Vlaanderen. want hij 
heeft zijn techniek, zijn vakman
schap en vooral zijn taal mee. 
Als de akteurs bovendien er eens 
het beste uithalen dan valt het 
nogal eens mee: Hugo Van den 
Berghe, als de zielige mislukkeling 
en pooier, Magda Cnudde als de 
hoer, Chris Boni als haar moeder 
en Raf Reymen in een nummertje 
dat naar maat gesneden werd, 
doen het prima. 
Het is echter voor wat Claus be
treft een ontgoochelend stuk. Op 
de een of andere manier deed 
Claus' stuk me onweerstaanbaar 
denken aan het toneel van Henri 
Becque, maar wat zo'n 1 00 jaar 
geleden nogal revolutionair klonk 
is thans niet bepaald meer dende
rend te noemen. Het applaus was 
dan ook aan de lauwe kant 

KOTHURN 
- Het Haar van de Hond, door Hugo Claua 
bij De Bezige Bij te Amsterdam, 370 Ir. 

De sektie ,.pers en kommunikatie' 
wordt vertegenwoordigd door Jo 
han Muyldermans. Hij onderzoch· 
de manier waarop het dagblad ,.Le 
Soir" zijn lezers tracht te beïnvloe 
den. Meer bepaald wordt he· 
Franstalige standpunt steed~ 
voorgesteld als een daad van ver 
zet tegen anti-demokratische 
krachten die de edele idealen var 
vrijheid, gelijkheid en verzoenin{ 
bedreigen. De Vlamingen daaren 
tegen worden systematisch in eer 
negatief daglicht gesteld als inci 
vieken. kollaborateurs, fanatia 
Hierbij worden akties van TAK er 
VMO uiteraard extra dik in de ver 
gezet Met emotionele middeler 
(vrees voor minorizatie. het ophe 
melen van de Franse kultuur, enz. 
wordt gepoogd de lezers voor he 
pro-Franse standpunt te winner 
Toch wordt ook getracht de reed! 
verfranste Vlaming nog een zeke 
gevoel van vertrouwdheid te ge 
ven door berichtjes over folklore 
sport en ongevallen in het Vlaarr 
se land. 

Jozef Oe Ridde 
.Taal en Sociale Integratie", delen 2, 3 en • 
kosten elk 450 Ir. en kunnen besteld woo 
den op rek. nr. 001-0679664-61 van h< 
.Centrum Taal en Sociale Integratie" VUl 
lokaal C.425, Pleinlaan 2 te t050 BrussE 
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Voetbal zonder toekomst 

dat de scheidsrechter de bezoe- Het spelpeil was van een bescha
kers voor de thuisploeg aanzag, mend niveau. Beide ploegen be
op de beslissende momenten van schikten over te weinig individueel 
de match koos hij schaamteloos talent, over te weinig denkvermo
partij voor de gastheren. Het gen om enige originaliteit in hun 
tweede doelpunt van Barcelona spelpatroon te leggen. Het zou 
mocht nooit gevalideerd worden rechtvaardiger geweest zijn beide 
en wij durven er een fortuin op ploegen met .. een nederlaag" te 
verwedden dat hij een identieke krediteren en de beker niet toe te 
goal aan de overzijde annuleert kennen. Wanneer wordt een aktie 
De gelijkmaker had hij wegens in het hedel')daagse voetbal nog 
voorafgaandelijke fout kunnen eens uitgespeeld? Het gaat mo
weigeren. De kleine Simonsen menteel angstaanjagend slecht 
stond alleen omdat er een Stan- met .,het voetbal zonder toe
dardspeler tegen de grond lag... komst". De grote sociaal-ekonomi-

Vij hebben op deze bladzijde al eerder onze bekommernis geuit 
•mtrent het komende wereldkampioenschap voetbal. Het was ons 
tpgevallen dat de Spaanse klubs in de Europese bekerkompetities 
ten opvallend gebrek aan talent kompenseerden met .,fysiek geweld". 
)m heel duidelijk te stellen: ze probeerden de sterkere tegenstander 
1ewoon van het veld te trappen. 
n Kaiserslautern leverde die aanpak Real Madrid een reeks uitsluitin
len op. In Londen, op Tottenham Hotspurs, verging het Bar~elona 
tmper beter: één rode en een pak gele kaarten. Maar ~elukktg .nog 
tilzicht op een plaats in de eindstrijd om de Europacup 11 m_ het etg~n 
1tadion. Die finale heeft bij ons de laatste twijfels weggenomen: m 
uni en juli zal men aan één scheidsrechter niet genoeg hebben om de 
,pgezweepte Spanjaarden in toom te houden. 

:igenlijk komt het hierop neer: de reputatie van het toeristisch sterk 
)rganizatie van het wereldkam- ontwikkelde Spanje door de Mun-
)ioenschap vertegenwoordigt een dial niet eerder wordt geschaad 
~eweldige, eigenlijk onverant- dan opgevijzeld ... 
Noorde, investering voor een land Uit een en ander vloeit logischer-
:m een sportbond. De nodige gel- wijze voort dat het financieel suk
:ien kunnen slechts worden .,gere- ses - voor zover dit nog haalbaar 
<upereerd" indien het gastland is - van de onderneming in hoge 
3terk presteert en bijgevolg lang mate zal worden beïnvloed door 
'Tleedraait in het tornooi. Een de prestaties van de Spaanse 
:>laats in de halve finales is op zijn ploeg. Een snelle uitschakeling zou 
zachtst uitgedrukt .. wenselijk". Te- de .. nationale geestdrift" danig 
meer daar almaar vaker signalen temperen en onoverzienbare fi-
worden opgevangen over de ver- nanciële gevolgen hebben. 
minderde interesse voor het vier- De Fifa, al jarenlang geleid door 
jaarlijkse voetbalfeest Begrijpelijk behendige zakenlui, weet dit maar 
als je weet hoe de organizatoren al te goed. Zij zal dan ook alles 
uit. alles en nog wat financieel doen om het de Spaanse voetbal-
voordeel pogen te halen. Wie één Iers zo gemakkelijk mogelijk te 
welbepaalde, interessante, wed- maken. Daarom ook werd, via de 
strijd wil zien moet ook toegangs- Uefa, de finale om Europacup 11 
kaarten kopen voor minstens aan Barcelona toegewezen. Uiter-
twee andere, uiteraard bijkomsti- aard kan men in september '81 
ge, matchen. Aan die toegangs- niet weten dat .. Barca" in mei '82 
kaarten hangen ook nog hotelre- de finale van bedoelde kompetitie 
servaties vast De vrije keuze van zal mogen spelen. Maar de waar
de .. klant" wordt niet enkel be- schijnlijkheidsgraad van Spaans 
perkt, hij is gewoon onbestaande. sukses was in de Europacup 11 
Ander frappant voorbeeld van de veel groter dan in gelijk welk an
schandalige praktijken rond dit der (Europacup I en/of Uefacup) 
monstertomooi : wie langs de .,offi- tornooi. De Europacup 11 is al jaren-
ciële kanalen" aan een ticket wil lang de zwakste van de Europese 
geraken voor de slotwedstrijd kampioenscappen en eens Baree-
krijgt een hotelreservatie van lona met beenharde opdrachten 
veertien dagen in de Spaanse werd gekonfronteerd (zoals in de 
hoofdstad in de maag gespietst.. halve finale) waren er scheids-
Tegen deze praktijken is eindelijk rechters om orde op zaken te 
verzet op gang gekomen. Ook al stellen. Want zowel op Tottenham 
omdat men vermoedt dat de orga- als in de returnmatch op Nou 
nizatoren de .,te verwachten in- Camp had de ref meerdere Span
komsten", ondanks de vele extra- jolen kunnen en mogen uitsluiten. 
sportieve initiatieven, hebben Om de finale naar wens te laten 
overschal In zoverre zelfs dat verlopen negeerde men evenwel 
men zich begint af te vragen of de gemaakte afspraken. Om de wed-
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strijd te leiden deed men een 
beroep op de Duitser Eschweiler. 
Een .,mislukte kloosterling" die een 
stevige reputatie als home-referee 
verwierf en die destijds in datzelf
de Barcelona op zijn eentje An
derlecht versloeg. Eschweiler 
kwam normaliter niet in aanmer
king om de partij te leiden. Hij was 
eerder aangeduid voor opdrach
ten in juni en juli in Spanje en be
doelde .,begunstigden" mochten 
na de kwartfinales niet meer aan
geduid worden voor Europese op
drachten. Maar er werd een uit
zondering op de regel gemaakt 
Toevallig Eschweiler en toevallig in 
Barcelona. Zelfs een blinde kon 
het zien. Eschweiler floot er overi
gens niet naast Rik De Saedeleer 
mocht dan nog veronderstellen 

Wij veronderstellen dat ook dat de 
Eerwaarde Heer Eschweiler tij
dens de Mundial met minstens 
één .. Spaanse" opdracht zal wor
den .. belast". Waarmee wij niet 
willen zeggen dat Standerd de 
overwinning verdiende. Integen
deel zelfs. De Rouches brachten 
er aanvallend weinig of niets van 
terecht. De .. ontsnappingsweg" 
Tahamata was onbruikbaar omdat 
de watervlugge Molukker over
hoop werd getrapt voor hij in 
balbezit geraakt en verder reikt 
het offensief potentieel van onze 
landskampioen momenteel niet 
Bovendien bewees Standard ook 
bij deze gelegenheid over genoeg 
.. lichamelijk weerwerk" te beschik
ken om helemaal mee op te gaan 
in de .. slopingswerkzaamheden". 

Foto boven: de geselekteerde 
Rode Duivels voor de Mundial 
Onder: de Japanse elektronische 
industrie heeft in het vooruitzicht 
van het grote voetbaltreffen een 
reuzescherm ontworpen om de 
Mundial fuif-color uit te zenden. 

(foto's Coecke en UPI) 

sche belangen die mee op het spel 
staan hebben het rekreatief en 
sportief element van het gebeuren 
totaal verstikt. Hoort het heden
daagse topvoetbal, met al zijn 
commerciële belangen en vertak
kingen, nog wel op deze bladzijde 
thuis? Vorige week woensdag 
werd de Europese finale immers 
overheerst door één bekommer
nis: in het voetbalgekke Spanje 
voor aanvang van de Mundial de 
overwinningsroes verwekken ... 

Goed om weten 
KOMEDIANT 
Jean-Marie Pfaff was vorige zaterdag opnieuw de 
trieste held van Freethielln de bekerwedstrijd tegen 
Waterschei slaagde de komediant van Beveren erin 
tegenstander Gudmunsson met een uitsluiting op te 
zadelen. Pfaff. die als gebruikelijk de eerste overtre
ding maakte, liet zich voor vermoord vallen toen de 
jonge IJsfander hem van achter onderuit haalde. De 
scheidsrechter liep er kinderlijk in ... Jean-Marie Pfaff. 
alom gekend als schutsengel van de verdrukten (het 
is algemeen geweten dat hij de hongerigen spijst de 
dvrstigen laaft en de behoeftigen kleedV zwoer 
natuurlijk voor de zoveelste maal op het licht in de 
ogen van zijn kinderen dat hij de onschuld zelve 
was ... 
Wij weten uit betrouwbare bron dat de sympatieke 
en bekwame klubleiders uit Beveren hun begaafde 
doelman liever kwijt dan rijk zouden zijn maar is er 
nu werkelijk niemand die de handelaar in sportartike
len aan het verstand kan brengen dat geen welden
kend mens in dit land hem nog .. voor ernstig" neemt? 

MEER DAN 
VIJFTIG MIWOEN 
In de Guimardstraat staat men op zijn achterste po
ten wanneer men durft stellen dat begaafde voetbal
lers op de transfermarkt worden verhandeld als vee. 

Wij hebben die vergelijking ook altijd als erg over
trokken aangevoeld Maar toch. Wat moet men 
immers denken over de transfer van Erwin Vanden
bergh van Lierse naar Anderlecht ... 

s Lands gevaarlijkste aanvaller werd verhandeld 
voor een bedrag van méér dan vijftig miljoen. 
Anderlecht betaalde onmiddellijk vijfentwintig mil
joen plus het duo Geurts-Ciuytens. Indien laatstge
noemde twee spelers niet naar Lierse willen zal An
derlecht nog eens tweeëntwintig en een half miljoen 
moeten betalen ... 

Wij maken de rekening van de klubs niet maar wij 
vinden niet direkt argumenten om te weerleggen dat 
dergelijke bedragen een "immoreel" karakter bezit
ten. Is het niet lachtwekkend dat klubs als Ander
lecht Standard en Brugge - en al de andere 
profklubs - bij de overheid om steun, onder welke 
vorm (subsidie, onderhoud en! of aanleg van een sta
dion) dan ook, durven bedelen ... en dan onderling 
bovenvermelde bedragen uitwisselen (het kan geen 
kwaad. het geld blijft in het voetbalcircuit durft men 
doodemstig argumenteren)? 

Vandenbergh blijft zeker geen alleenstaand geval 
Het heet dat er in dit land. dat als geen ander door de 
krisis wordt geteisterd. nog andere .. toptransfers" in 
het zout liggen ... Waarop wacht de overheid om kri
sisbelasting op de boven en onder tafel afgesloten 
voetbalovergangen te heffen ... ? 
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Ekologie en ekonomie 
naar een nieuw evenwicht 

ZATERDAG 5 JUNI 

Voormiddag 

1 0 u.: Inleidende rede en situering 
van de werkzaamheden door ver
gaderingsvoorzitter Frans Kuij
pers. 
1 0 u. 15: Sektievergaderingen: 

"Algemene beginselen": 
voorzitter: Willy De Saeger 
referent: minister Hugo Schiltz 

"Ruimtelijke ordening, vervoer en 
verkeer": 
voorzitter: Senator Oswald van 
Ooteghem 
referent: Jan Peumans 

"Energie" : 
voorzitter: Senator Nelly Maes 
referent : André Geens 

"Fysisch leefmilieu": 
voorzitter : volksvertegenwoordi
ger Daan Vervaet 
referent: volksvertegenwoordiger 
Willy Desaeyere. 

Namiddag 

14 u.: Plenaire vergadering. 
Stemming over de resoluties uit 
de sekties : 
- algemene beginselen 
- fysisch leefmilieu 
- ruimtelijke ordening, vervoer en 
verkeer. 

ZONDAG 6 MEI 

Voormiddag 

10 u.: Plenaire vergadering 
Stemmingen over de resoluties 
van de sektie energie en de aktua
liteitsresoluties. 

De Taalklachtenbus, 
nieuwe bloemlezing 
Lezers uit Koksijde en De Panne 
protesteren tegen het feit dat op de 
Nederlandstalige propaganda van de 
verenigingen van de elektriciteitsbe
drijven te Brussel eveneens een 
strookje voorzien wordt dat kan uitge
knipt worden door de Franstaligen en 
waarbij deze een Franstalig eksem
plaar van de propaganda kunnen krij
gen. Natuurlijk is hierbij geen enkele 
wet of dekreet overtreden doch wij 
protesteren bij de vereniging van de 
elektriciteitsbedrijven en vragen of dit 
ook aan de andere zijde van de taal
grens gebeurt, met verzoek ons een 
eksemplaar te willen toesturen. Wij zijn 
benieuwd. 

* * * 
Wij ontvangen een niet al te vriendelijk 
briefje van de zaakvoerder van de 
firma Euro-Lamon, Zuidstraat 32 te 
Ronse. waarover wij eenvoudig ge
zegd hebben dat een verkoopster 
ééntalig Frans is. De zaakvoerder er
kent dit en hij zegt dat dit is om de 
Franstalige klanten te kunnen bedie
nen. waarop zij recht hebben. In Ronse 
hebben de Franstaligen zeker recht op 
een goede bediening doch het is niet 
om Franstaligen te bedienen dat dat 
meisje als verkoopster daar tewerkge
steld werd vermits wij klachten ont
vangen dat zij geen Nederlands kent. 
Dat wil dan met andere woorden zeg
gen dat zij de Nederlandstalige klanten 
niet kan bedienen. Verder deelt de 
zaakvoerder ons mee dat de publiciteit 
binnen de zaak tweetalig is en wij 
willen hem daaromtrent best geloven. 
Onze enige bedoeling was een zaak 
aan de kaak stellen die naar ons 
gevoelen in de stad Ronse niet meer 
aanvaardbaar is. 

* * * 
vVij kregen een brief van minister J.L. 
De Haene die ons mededeelt dat hij 
het Rijksinstituut voor Ziekte en ln
validiteitsverzekering er op gewezen 
heeft dat de lidboekjes in overeen
stemming dienen gebracht te worden 
met het advies van de VKT. die be
paald heeft dat die in het Nederlands 
moeten gesteld worden in het Neder
lands taalgebied. De minister is zo 
vriendelijk te herinneren aan onze par
lementaire vraag van 6 december 1979 
waar wij reeds dergelijke zaken aan de 
kaak gesteld hadden. 
Wij zijn dus benieuwd wat er van zijn 
instrukties zal komen. 

* * * 
Een lezer utt Scherpenheuvel deelt 
ons een zeer interessant advies mee 
van de V.K.T. waarbij gezegd wordt 
dat de vermeldtng van de verkeersbor
den te Tongeren van de namen Visé 
en Aachen niet in orde zijn met de wet 
op het taalgebruik tn bestuurszaken. 
Wat de Duitse stadsnaam .. Aachen" 
betreft is er slechts één geldende 
Nederlandse term .. Aken" Voor de 
naam .. Visé" bestaat een wetteliJke en 
reglementatre Nederlandstalige naam 
.. Wezet" De beide benamtngen ziJn 
opgenomen tn het bijvoegsel btJ het 
gerechteliJk wetboek onder de rubriek 
gebtedsomschrtJVtngen en zetel van 
Hoven en Rechtbanken (de wet van 
10 oktober 1967). Deze wet heeft 
rechtskracht en maakte het voorwerp 
utt van een voorafgaand advtes van de 
afdeling wetgeving van de Raad van 
State. De beide benamingen ZtJn even
eens voorzien tn de tabel gevoegd bij 
het besluit van 29 december 1972 tot 

Namiddag 

14 u. 30: Openbare slotzitting met 
binnen- en buitenlandse gasten. 
Kongresrede door volksvertegen
woordiger Jaak Gabriëls. Slottoe
spraak door de partijvoorzitter, 
volksvertegenwoordiger Vic An
ciaux. 
De muzikale omlijsting wordt ver
zorgd door de Brabantse liedjes-

groep Zakdoek. 

17 u. 30 : Vlaamse Leeuw. 

PRAKTIKA 

Waar : Universitaire Instelling Ant
werpen, Aula Major. Universiteits
plein 1 261 0 te Wilrijk. 
Telefoon : (031) 28.81 .78. 
Middagmaal en kinderopvang 

vaststelling van de schrijfwijze van de 
namen der gPmeenten van het Rijk. 
Aangezien het hier gaat om berichten 
aan het publiek. dient men met deze 
schriJfwijze ;e;kening te houden en 
moet men de wettelijke schriJfwijze 
aanhouden. 

* * * 
WtJ hebben onlangs aan de firma tn 
Frankfurt/Matn die het uitstekend pro
dukt Tipp-Ex produceert dat door alle 
typtsten wordt geprezen. laten weten 
dat hun verpakktngen geen enkel 
woord 1\Jederlands bevatten, ook niet 
"""'nneer de produkten in Vlaanderen 
en in i-J.,Jerland worden verspreid. 
De g A-• .-l::ksaanwijztng staat in ver
o::c:hill~r'lde talen op het bnefJe, doch 
alleen h&t Nederlands dat dan toch 
r:en t'lal is van de Europese gemeen
schap. ts er ntet op te vtnden. 
Oe firma t:; zo vnendelljk om mede te 
delen dat btnnenkort alles zal tn orde 
gebracht worden en dat er teksten 
zullen op voorkomen dte eveneens in 
het Nederlands zullen worden gedrukt. 

* * * 
Wtj hebben onlangs tegen de MIVB 
een klacht ingediend wegc:-~s het niet 
naleven van de taalwetgevtng. Mtntster 
De Croo deelt ons thans mee dat hij de 
MIVB nogmaals hennnerd heeft dat de 
voorschnften van de taalwetgevtng bij 
het verstrekken van de mededelingen 
aan de reizigers in de toekomst strikt 

Taalklachtenbus 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Weekblad 

/ 

Aanbesteding 

Schilderwerken gevels 
alg. s~kr. te Brussel 
Aan de gevels van het VU-sekretariaat te Brussel die
nen een aantal schilderwerken te worden uitgevoerd. 
Hieronder een beschrijving van de werken en de 
prijsraming: 

Alle houtwerk van kroonlijsten, ramen en deuren: 
zuiver maken, plaatselijk afbranden, afschuren, bij
schilderen, opstoppen en bijplamuren, bijschilderen, 
daarna schilderen met 1 laag voorlak en afwerken 
met 1 laag lak. 

Muren: zuiver maken en afschuren ; barsten en na
den, uithalen en opstopppen ; slechte gedeelten her
stellen. 1 laag isolatie om de ondergrond vast te zet
ten. Volledig plamuren en daarna schilderen met 2 
lagen acrylverf. Kleur naar keuze. 

Uzerwerk: afschuren en zuiver maken; schilderen 
met 1 laag loodmenie ; daarna afschilderen met 2 la
gen roestwerende lak. 

Deze werken zullen uitgevoerd worden voor de prijs 
van 482.860 fr. (vierhonderd tweeëntachtigduizend 
achthonderdenzestig fr. B1W niet inbegrepen). 

Kandidaten dienen hun offerten in bij de heer Willy 
De Saeger, algemeen VU-sekretaris vóór 30 juni 1982 
op het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

dtenen tn acht genomen te worden. De 
lezers dienen daarover te waken en 
ons mede te delen of de instrukttes 
van mtntster De Croo nauwkeurig wor
den opgevolgd. 

* * * 
De koncesstehouders van de NMBS 
ztjn onderworpen aan de taalwet en 
wanneer ZIJ de ktosken bevoorraden 
dan moet dtt geschteden overeenkom
stig de taalwet Dit gebeurt ntet en zo 
komt het voor dat de houders van de 
kiosken tn het Nederlands taalgebied 
tweetalige lormulteren ontvangen van 
de koncessiehouder. 
Senator Vandezande stelde hterover 
een vraag. Mintster De Croo wist hier 
enkel op te antwoorden dat de explot
tatte van de krantenktosken tn de 
stations toevfd, trouwd is aan de NV 
Stationsbiblioteken te Brussel en dat 
htJ de koncesstehouder eraan herin
nerd heeft dat htJ de verphchttngen van 
de taalwet dtent na te leven en dat hij 
slechts eentahge formulieren mag stu
ren naar de ktosken tn de ééntalige ge
bteden 

* * * 
De voorzitter van de Vaste Taalkom
misste deelt mede dat hij op 8 1anuan 
1982 aan de huidtge mtntster van Ver
keerswezen heeft medegedeeld dat er 
onverwtJid taalkaders in de NMBS 
moeten worden vastgesteld 
WtJ hebben hem gevraagd wanneer 
mtntster De Croo daartoe zal overgaan 
doch wtllen ook de verantwoordelijk
heden vaststellen van de heren Rade
maekers. Anseele. Bertrand. Chabert, 
P W Segers. e.a die allemaal Vlamtn
gen ztJn en nagelaten hebben de taal
wetten toe te passen. 

.. . . 

(AdvJ 

WtJ ontvangen van mevrouw de 
staatssekretans van de PTT een bnef 
waann ZIJ steunend op een advies van 
de VKT voorhoudt dat de stempels en 
de briefJes die op de brieven worden 
gekleefd met de mededehng tn twee 
talen b v. afweztg zonder adres na te 
laten enz. toch tn de twee talen mogen 
gesteld worden 
Mevrouw de staatssekretaris houdt 
voor dat de kantoren van afgifte als
mede de afzenders kunnen gevestigd 
ztJn tn een ander taalgebted dan dit van 
de bestemmeling van de zendingen, 
zodat de stempels tweetalig moeten 
ztJn. Graag zou ik wel eens wtllen 
weten op welke bepaling van de taal
wet de advtezen van de VKT rusten en 
steunen en op welke bepalingen van 
dtezelfde taalwet de VKT zich steunt 
Mtsschien tS deze werkwijze gemak
keiijker voor éénlaltgen doch wetteliJk 
ts ze allesztns ntel En of nu deze 
handelsWIJZe later door een minister 
bevesttgd wordt doet ntets ter zake. 
De handelswiJZe ts en blijft onwettelijk. 

* * * 
Tot tn den treure moeten wij klagen 
over de NV Zurich verzekeringsmaat
schappij te Brussel dte soms beweert 
de taalwet std«-te zullen toepassen en 
wanneer wij dan tnlichttngen hebben 
genomen of dit JUtst tS. vernemen wij 
dat dtt helemaal ntet met de werkehJk
hetd strookt 
De dtrekteur ts de heer Jaumatn die 
ons steeds meer maar belooft dat de 
Nederlandstalige bedienden zich in 
hun moedertaal kunnen uitdrukken. Er 
schtJnt evenwel ntets van in huis te ko
men en butten de ondememtngsraad, 
waar men zich in het Nederlands kan 
uitdrukken. hebben de Nederlandstali
gen tn de maatschappij geen rechten. 

Rob Vandezande, senator 
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In de Antwerpse gemeenteraad 

Gaat Antwerpen leningen aan 
om raketten te kopen? 
Zou de Volksunie dan toch de enige partij zijn die de gemeenteraad van 
Antwerpen nog ernstig opneemt? Je zou de vraag al bijna niet meer retorisch 
durven opnemen na de merkwaardige vertoning van maandag 10 mei. Het 
begon al scherp. Bij ordemotie liet Gerard Bergers een extra-punt op de 
agenda zetten. Is het waar dat Antwerpen zonder geld komt volgende maand? 
De VU-fraktieleider had immers vernomen dat Antwerpen tegen de stellige 
belofte van de liberale minister voor Financiën in toch niet naar de 
kapitaalmarkt mag. Dit betekent dat de stad nog enkel van banken kan lenen. 
In tegenstelling tot de gewone burger vragen die echter een waarborg, een ge
westwaarborg nog weL 

tsergers toonde ook aan dat die borg 
niet gevraagd was, of minstens dat bij 
gemeenschapsminister voor Financiën 
Schiltz deze aanvraag niet aangeko
men was. 
Op een zeer merkwaardige manier 
poogde schepen van Passen aan te to
nen dat hij toch zijn best gedaan had. 
Hij zat immers meer in Brussel dan in 
Antwerpen. Met wie hij daar dan ging 
praten is echter minder duidelijk, ver
mits Schiltz repliceerde dat hij gedu
rende deze drie toch wel cruciale 
weken niets van Antwerpen gehoord 
had. Hij beschreef dit als een duistere 
periode, waarin hem gevraagd was 
een initiatief van de stad af te wachten. 
Vandaag poogde Van Passen hem 
aan te lijmen dat de stad op de ge
meenschapsminister had zitten wach
ten. Verontwaardigd repliceerde 
Schiltz dat hij wel van goede wil was, 
maar dat dat wel eens zou kunnen min
deren indien de stad haar verantwoor
delijkheid niet emstig zou opnemen. 

Verklikkers_ 
Even later diende de VU weer allè 
registers open te trekken. Ditmaal had 
het SP-CVP-kollege het in het hoofd 
gestoken tv-camera's voor de veilig
heid van de gevangenen in de cellen te 
plaatsen. Zodat ze geen ongelukken 
zouden tegenkomen. Samen met de 
PVV bleek de VU echter nog over vol-

doende demokratisch fatsoen te be
schikken om dit niet te nemen. Onder 
druk besloot de meerderheid het pro
bleem nog eens te bekijken. 

Bouwcentrum 
Het was raadslid Willockx (VU) opge
vallen dat men vandaag pas toestem
ming vroeg aan de gemeenteraad om 
een aantal werken uit te voeren. Wer
ken die overigens al voor 80 % uitge
voerd waren. Als gemeenteraadslid 
was Willockx hier zeer onaangenaam 
door verrast De schepen gaf toe dat 
ook hij onaangenaam verrast was. Het 
past inderdaad niet de raad te veron
achtzamen. 

Antwerpen 
atoomvriendelijk L 
Raadslid Anita Viaene had een motie 
ingediend om Antwerpen kernwapen
vrij te laten verklaren. Deze motie 
werd onmiddellijk overgenomen door 
Van Elewijck, fraktieleider van de SP. 
Van Elewijck was echter afwezig op 
de raad, net zoals De Clerck, fraktielei
der van de CVP en het ACW. Beiden 
waren onder druk gezet door het 
VAKA om Antwerpen kernwapenvrij 
te maken. Wat bleek echter? Het 
kollege had een andere motie ineenge
stoken, die bijna zo ver ging de plaat
sing van de raketten goed te keuren. 

Zondag 30 mei van 14 tot 18 u. 

9de Ambachtenmarkt 
in Wilrijks Neerland 
Het Neerland is een wijk gelegen aan 
de Boomsesteenweg in het zuidelijk 
deel van Wilrijk. Deze jonge woonwijk. 
waar het goed om wonen is, bruist van 
energie. Wie heeft er al niet gehoord 
van de Belle Epoque feesten, de karna
valstoet of de feestweek? Het hoogte
punt echter blijft de Ambachtenmarkt 
Gans de wijk leeft jaarlijks naar deze 
folkloredag toe. Deze ambachten
markt wordt dit jaar voor de negende 
maal georganizeerd door de Socio
kulturele Vriendenkring van het Neer· 
land. Deze vriendenkring richt zich tot 
de bewoners van de wijk onafgezien 
hun politieke of filozofische overtui
ging. Zij zorgt ervoor dat de nieuwe 
bewoners van de wijk zich op een zo 
goed mogelijke manier kunnen integre
ren in het leven van de wijk. Wat zeker 
moet aangestipt worden is dat deze 
vriendenkring die op een zeer positie
ve wijze aan kultuur doet geen enkele 
subsidie ontvangt van hogerhand. Het 
•s dan ook voor een groot deel te 
danken aan het entoesiasme van de 
mensen binnt'n deze vriendenkrinÇJ dat 
zij tot zoveel in staat zijn. Dat het 
entoesiasme nog steeds niet geluwd is 
~an men_pfleiden uit het feit dat er 
weer haro gewerkt wordt aan deze 
9.:le uitgave van de Neerlandse Am
bachtenmarkt. 

kan gaan van klompenmakers tot pom
penmAkers, van strodekkers tot kui
pere en nog vele andere meer. Al deze 
ambachten worden terug tot leven 
gebrach, door ambachtsgroepen uit 
het ganse Vlaamse land en zelfs uit 
Nederland. Eveneens op deze dag kan 
men in een van de tenten op het 
terrein de film gaan bekijken over het 
onderwerp .. Van graan tot brood". 
Een Vlaams feest. want dat is deze am
bachtenmarkt, zou geen feest zijn 
wanneer men niet kan drinken en eten. 
De verschillende tenten over het gehe
le grondgebied verspreid zorgen voor 
een echte Breugheliaanse sfeer. Naast 
allerlei oude Vlaamse bieren kan men 
ook het gewoon .. pintje" drinken. Rijst
pap, beuling ... het is er allemaal. 
En ... om het gehele kompleet te maken 
zetten over de gehele omloop ver
scheide harmonieën, fanfares en 
drumband hun beste beentje voor. 
Zondag 30 mei 1982 naar het Neer
land dus. Van 14 tot 18 u. een droom
wereld voor slechts 50 fr., kinderen tot 
12 jaar gratis. 

Luk Lemmens 

LIMBURG . 
MEI 

Men stelde de plaatsing van de raket
ten te Antwerpen immers afhankelijk 
van de ontwapeningsgesprekken te 
Genève. 
De konservatieven binnen de CVP 
onder leiding van schepen Huygcbaert 
hadden nog maar eens de SP in het 
hoekje gedrumd. Zodat nog enkel de 
VU een politieke vertaling gaf aan de 
brede vredesbeweging in Antwerpen. 
Viaene lichtte haar motie toe, maar het 
kon niet baten. Enerzijds wenste de 
PVV te stellen dat deze motie niet tot 
gemeentelijke bevoegdheden behoor
de. Hierop antwoordde Hugo Schiltz 
dat weer een typische uiting van de 
slaafse mentaliteit was, die in Vlaande
ren al te vaak heerst. En dit in een land 
waar vroeger de gemeenten zeer on
afhankelijk opkwamen, overal waar het 
belang van hun burgers in het gedrang 
kan komen. En dat was hier toch het 
geval. Als verkozen orgaan. dat het 
dichtst bij de bevolking staat. is het vol
gens Schiltz de .morele plicht de ver
antwoordelijkheid op te nemen en aan
dacht en bekommernis te hebben voor 
al wat bij de bevolking leeft. De PVV 
bleef bij haar standpunt, wellicht door 
andere motieven ingegeven. De CVP 
van haar kant dreigde de gemeente
raad lam te leggen met een urenlang 
debat als de VU bij haar standpunt 
bleef. En de SP zweeg, heel verveeld. 
Op een drafje liet de burgemeester 
echter wel een licht aangepaste versie 
van de kollegemotie stemmen. VU 
onthield zich teleurgesteld voor de 
halfslachtige houding van de meerder
heid. En de pers, die zat met open 
mond. De motie van het kollege werd 
immers n1et voorgelezen, en wat meer 
is: men verbood de motie aan de pers 
te geven. 
Vermits er toch wel vrijgevige raadsle
den waren. werd de motie zonder enig 
kommentaar een paar dagen later op
gezonden. Wellicht ter informatie. 

Thor Bergers 

REISBURO 

TT"' A 1409 

~~urent 
Lambrechtshoekenlaan 284 

MERKSEM 

* * * 
ALLE soorten REIZEN 

* * * 
Specialisatie 

VERRE OOSTEN 

Telex: 71656 

(031) 45 14 33 
4514 30 

(Adv. 811 

Het staat nu reeds vast dat op zondag 
30 mei weer duizenden mensen zullen 
afzakken naar het Neerland. Zij zullen 
op daze pinksterdag weer vijftig oude 
ambê.chten kunnen bezichtigen. Het 
Neerland wordt op deze dag omgeto
verd tot een oudheidkundig museum. 
De. ambachten die men er kan bekij-

22 TONGEREN-MAASEIK: Arrondissementeel VU-bal in dancing 
Texas. Vinkstraat te Peer. Om 20 uur. Om 20 uur. Inkom: 80 fr. 

29 GROTE BROGEL: voetbaltornooi : 12 deelnemende ploegen. 

20 MEI 1982 

Suggesties altijd welkom. Aanvang om 11 u. FC Breughel, 
Kaulillerweg te Grote Brogel. 

• 

. A~TWERPEN . 'j 
MEI 

23 NIJLEN: Koncert door VU-fanfare Kempenland in rustoord te 
Merksem om 1 0 u. 30 in de voormiddag. 

24 BORSBEEK: Debatavond om 20 uur in zaal Tyrolerhof, de 
Robianostraat 214. Tema: .. Kernernergie" met Prof. W. Desaeye
re, Jan Michiels. Ir. M. Potemans, Jos Van Hove en Armand Van 
Linden als moderator. lnr.: VU-Borsbeek. 

27 WOMMELGEM: .. De Heksen van Komen" om 20 u. in .. Den Klau
waert". 

27 NIJLEN: Bloemschikken in Kempenland om 20 uur. Org. : FVV. 
27 DEURNE : VWO-arrondissementsraad in lokaal Trefpunt, Turn

houtsebaan 28 om 20 u. 30. Gastspreker Nelly Maes. 
29 NIJLEN: 4de deelname van Kempenland aanVU-voetbaltornooi 

te Peer. Vertrek aan Kempenland met autobus om 9 uur. 
29 ANTWERPEN: Aktie van VUJO-arrondissement Antwerpen : 

openbare verkoping van de gemeentehuizen van de fusiegemen
ten om 14 uur op de Groenplaats. 

JUNI 
5 NIJLEN: Jaarlijks bal ten voordele van de VU-fanfare & Drum

band Kempenland in feestzaal Nilania te Nijlen. Om 20 u. Orkest 
Eddy Smets. 

5 HOMBEEK-LEEST: Barbecue op de hoeve .. Ten Broecke", 
Kerkenblokweg 28 te Leest CMchelen) om 20 uur. 

8 BERCHEM: Uitstap naar het Kalmthouts arboretum. lnr. : 
FVV-Berchem. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

van Antwerpen 
In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vakant: 
GEGRADUEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 40.425 fr. per maand of 

40.962 fr. met haardgeld 

GEBREVETTEERDE ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 37.739 fr. per maand of 

38.814 fr. met haardgeld 

ZIEKENHUISASSISTENTEN (voorheen VERPLEEGASSISTENTEN) 
bruto-aanvangswedde: 36.486 fr. per maand of 

37.561 fr. met haardgeld 
De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma, 
gevizeerd en geregistreerd door de Provinciale Geneeskundige 
Kommissie. Houd(st)ers van een wettelijk brevet van ziekenoppas
s(t)er (oud regime) kunnen postuleren voor de plaats van ziekenhuis· 
assistent(e). 
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
De kandidaten mogen de leeftijd van 40 jaar niet overschreden heb
ben op 1-6-1982. Toepassing van de wetten van 3-8-1919,27-5-1947 en 
27-7-1961 . 
De aanvragen moeten uiterlijk op 1-6-1982 toegekomen zijn op het 
Sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 33. Antwerpen. 
lnschrijvingsrecht: 300 fr. 
Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel. 31.09.70 · 32.98.35). 

OCMW 
MERKSEM 

"Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en aanleggen van een 
wervingsreserve van: 

Laborant A2 
De aanvragen voor deze be

trekking dienen bij een ter post 
aangetekende zending, gericht 
aan de heer S. Smits, voorzitter 
van het OCMW, uiterlijk op 
31.5.1982 toe te komen. 

Nadere inlichtingen zijn te be
komen bij het personeelsbureau 
Jaak De Boeckstraat 3, 11 te 
Merksem, (tel. 45.75.80, toestel 
216)" 

VU-kanton 
Ekeren start. .. 

1Adv.791 

De Volksunie van het kanton 
Ekeren start de campagne van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
'82 met een grote .. start"-meeting. 
Spreker: Vic Anciaux. nat. VU
voorzitter. Deze meeting gaat 
door op donderdag 3 juni om 
20 u. in zaal Krekelhof, Krekel
berg 71 te Stabroek-Hoevenen. 
ledereen welkom! 

(Adv.l 

Uw KEUKEN aan 
IMPORTPRIJZEN 
alle grote DUITSE · FRANSE 
- ITALIAANSE MERKEN 
5 jaar WAARBORG 
V. VLAAMSE FIRMA 

vraag dokumentatie: Postb. 25, 
2000 Antwerpen XI. 

• 28-jarige jongeman, gehuwd, 
diploma technisch ingenieur. 
grondige kennis van Nederlands. 
Frans en Engels en praktische 
kennis van Duits zoekt een pas
sende betrekking. Voor inlichtin
gen zich wenden : 0 . Van Oote
ghem. senator. A. Lonquestraat 
31 , 9219 Gentbrugge, tel. 
091-30.72.87. 

• 22-jarige jongeman. gedane 
studies : hoger middelbaar en 
1 jaar regentaat kursus be
kwaamheid voor bibliotekaris 
zoekt een passende betrekking. 
Dienstplicht volbracht. Voor in
lichtingen zich wenden : 0 . Van 
Ooteghem · Senator · A. Lonque
straat 31 · 9219 Gentbrugge ·tel. 
091-30.72.97. 

1-



_W_ij_in_d_e_V_o_lk_su_n_ie ____________________ ~~----------------------------19 

Kamerlid Somers eist uitvoering 
kosten-batenanalyse waterwegennet 

Openbare Werken 
blijft bij verkwistingen 
om elektorale redenen 

VU-kamerlid Joos Somers hield een interpellatie over de benadeling van de 
Vlaamse Gemeenschap als gevolg van het ministeriële standpunt inzake uit
bouw van het waterwegennel 

De reeds eerder geuite belaidsmentaliteit van de minister van Openbare Wer
ken, die sterk gekleurd was door elektorale en communautaire belangen, 
wordt ook nu, bij het vrijgeven van de tweede objektieve kosten-batenanalyse 
voor het waterwegennet (de eerste analyse betrof het wegennet) volgehouden. 

De openhartige meningsuiting van mi
nister Olivier van Openbare Werken 
liegt er deze keer niet om. Hij minimali
zeart niet alleen de wetenschappelijke 
waarde, maar is bovendien niet zin
nens de objektieve gegevens te vol
gen van deze kosten-batenanalyse. die 
als ze toegepast zou worden, meteen 
een einde zou stellen aan de jarenlan
ge achterstelling van Vlaanderen. 
Wat minister Olivier wil, is maar al te 
duidelijk: een evenwicht van Openba
re Werken op basis van de taal. Een 
eigenaardig evenwicht dat alleen maar 
tot gevolg heeft dat in deze krisistijd 
geldverspillende werken worden uit
gevoerd ten voordele van Brussel en 
Wallonië. Trouwens, wat hebben 
Openbare Werken met een taaleven
wicht te maken? Minister Olivier 
steekt zijn Waalse communautaire 
voorkeur niet eens onder stoelen of 
banken. Maar de Vlaamse Gemeen
schap kan niet meer dulden dat een ef
ficiënt beleid van nuttige investeringen 
voor Vlaanderen moet wijken voor 
geldverspillende en bijkomstige pro
jekten in Brussel en Wallonië. 

Centraal departement 
of niet? 

Zolang Openbare Werken een cen
traal departement blijft, dient de minis
ter zich te houden aan objektief kon
troleerbare gegevens die aan de basis 
liggen voor investeringen waarvan 
Vlaanderen de grootste financier is. 
Zoniet moet het ministerie van Open
bare Werken gesplitst worden op ba-

sis van een zelfbestuurformule met 
eigen fiskaliteit Elke gemeenschap 
krijgt dan zijn eigen autonome beslis
singsorganen. Maar minister Olivier 
bewandelt liever de gemakkelijke tus
senweg die erin bestaat het centraal 
beleid te volgen zolang hij Vlaamse 
gelden kan misbruiken; maar gaat met
een op de regionale toer om de keuze 
van projekten vast te leggen. 
Om de kamerleden van de meerder
heidspartijen ertoe aan te zetten hier 
een duidelijk standpunt in te nemen, 
waarbij ze ofwel de Vlaame Regering 
bijtreedt in haar wil om de objektieve 
studie te laten volgen, dan wel of ze mi
nister Olivier volgt in Waalse liefdadig
heidspolitiek, heeft de VU-fraktie een 
motie ter stemming neergelegd. 

Spanje - SALOU 

te huur 

Rechtstreeks van eigenaar: app. 
voor 6 pers. Privaat zwembad, 
zicht op zee, 250 m van strand. 

V oor maanden: juni, juli, augustus 
en september. Aan zeer voordeli
ge voorwaarden. Tel. 
054-32.18.57. 

(Adv. 77) 

KAMER VAN RETORIKA 

DE GEZELLEN VAN DE H. MICHIEL 

Nationale 
poëziewedstrijd 
voor de jeugd 
Op initiatief van de Rederijkerska
mer .. De Gezellen van de Heilige 
Michiel", gevestigd te Brugge, 
wordt voor de negende maal de 
tweejaarlijkse poëziewedstrijd 
voor de jeugd georganizeerd. 

Hiermee wil deze Rederijkerska
mer haar taak in het literaire leven 
van deze tijd vervullen door het 
werk van jongere dichters te be
vorderen en bekend te maken. 
Alle jongeren die in 1982 de leef
tijd van 25 jaar niet bereiken. kun
nen aan deze wedstrijd deelne
men. Het volledig reglement is aan 
te vragen op volgend adres: Se
kretariaat Nationale Poëziewed
strijd, p/a de h. André Savaete, 
Kranenburg 12, 8200 Brugge 2. 
Uiterste datum voor inzending: 15 
september 1982. Proklamatie : ok
tober 1982. 

De toe te wijzen prijzen bedragen : 
5.000 fr., 3.000 fr., 2.000 fr. en vijf 
boekenpakketten elk ter waarde 
van 500 fr. 

VU-Vossem bereidt 
gemeenteraadsverkiezingen voor 
VU-Vossem heeft reeds geruime tijd 
de koorts te pakken. Gedurende zes 
jaar werd er gewerkt om de afdeling in 
een zeer gunstig daglicht te stellen. 
Niets werd onverlet gelaten om het 
werk van onze schepenen en raadsle
den bekend te maken. Hoe sneller 
oktober nadert, hoe aktiever ons be
stuur wordt! Vanuit het Politiek Kolle
ge werden zeven plaatsen voorbehou
den voor "mensen uit Vossem". 
Eerst even navraag doen bij de vijf uit 
1976. Schepen Frans T rappeniers, 
raadsleden Aerts en Vander Hulst, en 
Gilbert Van Loo stelden zich opnieuw 
kandidaat. Onze vijfde man uit 76, 
Willy Puttemans, kon spijtig genoeg op 
ons verzoek niet meer ingaan. Wij 

houden er aan langs deze weg Willy 
nogmaals te danken voor zijn jarenlan
ge inzet - al was ze aanvankelijk 
maar tijdelijk beloofd - in onze afde
ling. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op 
zijn hulp en steun steeds kunnen blij
ven rekenen. 
Zijn plaats wordt nu ingenomen door 
onze VUJO-kandidaat Peter Van den 
Abbeele. VUJO-Vossem is in het ar
rondissement Leuven ook al geen on
bekende kracht en Peter is één van de 
stuwende krachten uit het VWO-be
stuur. iets waarvan wij reeds lang 
droomden was een "vrouw op de lijst"! 
Dat zou de eerste keer zijn in de 
geschiedenis van Vossem. 
De vraag werd gesteld aan onze twee 

VU-Overijse feest 
Na recente vernieuwing en verjonging 
van het bestuur lijkt het erop dat de 
VU-Overijse een nieuwe bloeiperiode 
heeft ingezet. Na een fikse stijging van 
het ledenaantal en een groeiende be
langstelling onder de jongeren, werd 
een VUJO-afdeling opgericht Op de 
eerste geslaagde vergadering boden 
er zich reeds onder de aanwezigen 
9 kandidaten aan om deel uit te maken 
van het bestuur. Akties in verband met 
het leefmilieu en serristenproblematiek 
bleven niet onopgemerkt en staan nog 
op stapel, zonder te spreken van de 
VU-invloed in het gemeenteleid Kort
om. het is nu tijd om even te verpozen 
en samen na het vele werk te vieren, 
maar ook als nieuwe start om met volle 
inzet naar de gemeenteraadsverkiezin
gen te gaan. Overijse ligt nog steeds 
op de taalgrens, tussen Brussel en 

.. ., 

Wallonië, zonder hinterland en meestal 
op zichzelf aangewezen om het te 
rooien. Daarom doet het bestuur een 
oproep opdat men ook vanuit het 
veilige Vlaanderen naar Overijse zou 
komen om eens lekker te smullen. Je 
kan er een daguitstap van maken en 
tevens komen genieten van het prach
tige Zoniënwoud, de IJse-, Lane- en 
Dijlevalleien. 

Ons etentje gaat door op zondag 
30 mei van 11 u. 30 tot 16 u. en vanaf 
16 u. gezellig samenzijn met bar tot in 
de late uurtjes, in het parochiecentrum 
Ter IJse, Stationsstraat te Overijse. 
Parkeergelegenheid op het Marktplein. 
Wij bieden U Vlaams toerisme en 
gastronomie te Overijse. Leer ook dit 
prachtig stukje hardnekkig strijdend 
Vlaanderen kennen. 

vrouwelijke bestuursleden, Eva en 
Carmen. Carmen stond niet zo afkerig 
tegenover dat verzoek. Dank zij de 
ruggesteun van haar echtgenoot -
dank je Rob! - werd het vlug een defi
nitief ja. 
Als zevende kandidaat werd één van 
onze aktieve leden Felix Rans bereid 
gevonden de rangen te sluiten. 
Met zeven treden wij dus naar voor, 
zeven vast besloten er voor Vossem 
het beste van te maken en er uit te 
halen wat er uit te halen valt Dank zij 
de harde doch korrekte onderhande
lingstaal van onze ondervoorzitter, 
Fons, werden er voor de Vossemse 
kandidaten zeer gunstige plaatsen op 
de lijst bekomen. 
VU-Vossem gaat met groot vertrou
wen deze verkiezingen tegemoet Zij 
weet dat zij niet alleen op de steun van 
haar leden kan rekenen doch ook op 
die van zeer vele Vossemse vrienden. 
1 0 oktober wordt zeker weer een 
zege-dag voor VU-Vossem! 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

ATHOS p.v.b.a 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Ale x 

t 
Wij melden u met droefheid het overlijden van 

DE HEER 

Rutger VANSTEELANDT 
Medestichter van de PVBA ROTATYP 

Geboren te Zarren op 5 oktober 1924 en overleden te Jette CAZJ op 17 mei 
1982. 
Dit melden u: 
Mevrouw Griet VANSTEELANDT-VANDEN DRIESSCHE. 

zijn echtgenote; 
Hilda VANSTEELANDT. 
Rita VANSTEELANDT en verloofde Willy SZÜCS. 
Els VANSTEELANDT. 
Katelijoe VANSTEELANDT, 
Hugo VANSTEELANDT, zijn kinderen; 
Mevrouw Adriana VAN STEELANDT·DESWARTE. zijn moeder; 
De Heer en Mevrouw Emiel DE BUEL-VAN STEELANDT en kinderen, 
De Heer en Mevrouw Jan VAN DEN DRIESSCHE-ROOSE en kinderen. 
Mevrouw Frans VANDEN DRIESSCHE-MANIQUET en kinderen, 

zijn zuster. schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten; 
De families VAN STEELANDT. DESWARTE, VANDEN DRIESSCHE. 

De eucharistieviering zal plaatshebben op zaterdag 22 mel1982 om 11 uur in 
de parochiekerk van Sint-Agatha-Berchem. gevolgd door de teraardebestel· 
ling op het kerkhof van Sint·Agatha·Berchem. 
Samenkomst en begroeting om 10 u. 45, Groot-Bijgaardenstraat 469 te Sint
Agatha-Berchem. 
Een autobus zal de lijkstoet volgen naar het kerkhof. 
Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht ontvingen, 
gelieven dit bericht als dusdanig te willen aanzien. 
Rouwadres: Groot-Bijgaardenstraat 469 

1080 Sint-Agatha-Berchem CBrusseD. 

BRABANT 
MEI 
30 OVERIJSE: Eetfestijn vanaf 11 u. 30, vanaf 16 uur gezellig sa

menzijn met bar in het Parochiecentrum Terijse, Stationsstraat 

JUNI 
5 VOSSEM: VU-bai.,Zes jaar Frans Trappeniers" in zaal Edelweiss. 

5 JETIE: Skandinavische tafel vanaf 18 uur in zaal St-Pieterskolle
ge. lnr.: VU. 

"De Vlaamse Beweging" te Halle 
Op vrijdag 28 mei a.s. organizeren de 
VU-jongeren van Groot-Halle een info
avond over .. de Vlaamse Beweging. 
gisteren en vandaag". Deze vormings
aktiviteit richt zich vooral. maar niet 
uitsluitend tot jongeren. De inrichters: 
"Wij zien dat de Vlaamse Beweging 
weinig of niet aan bod komt in ons on
derwijs. Nochtans heeft zij een goed 
deel van de Belgische geschiedenis 
richting gegeven en is zij van essen
tieel belang geweest voor de ontplooi
ing en emancipatie van het Vlaamse 
volk en dus voor ieder van ons. Willen 

wij vermijden dat wij aan kollektie 
geheugenverlies gaan lijden, dan moe 
ten wij ons terdege informeren ove 
het ontstaan, het verloop, het waaror 
van de Vlaamse .kwestie". Onwetenc 
heid leidt naar onverschilligheid 81 

onbeqrip". 

Het boeiende verhaal van het wondE 
van de Vlaamse Beweging wordt dL 
verteld op 28 mei a.s. om 20 u. in h. 
lokaal .. Vergeetmenietje" <St-Jozef. 
zaal) te Essenbeek. Aansluitend wor< 
de diareeks "Schatplichtig Vlaandl 
ren" (Davidsfonds) vertoond. 

• Een 36-jarige gehuwde man 
die reeds sedert 1968 ononder
broken aan het werk was als 
handelsvertegenwoordiger, 
zoekt een nieuwe betrekking. 
Voor inl. tel. kamerlid Valkeniers, 
02/569.16.04. 

De Nederlandse Kultuurkommissie legt voor haar Plaatse
lijke Openbare Biblioteek een wervingsreserve aan van 
biblioteekassistenten. 
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een diploma HSO en 
een Akte van Bekwaamheid tot het ambt van bibliotekaris. 

Schriftelijke sollicitaties voóór 14 juni 1982 te richten aan de 
voorzitter van de vzw Hoofdstedelijke Openbare Biblioteek, 
Schildknaapstr. 28, 1000 Brussel. (Adv. aol 

20 MEI IN 

• 
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Drie jaar Vlaams- Nationaal 
vormingswerk in Groot-Ninove 
Toen wij als VU-bestuur voor Groot-Ninove in oktober 1979 gestart zijn met 
het inrichten van vormingsavonden, was het onze eerste bedoeling onze be
stuursleden een beter inzicht te geven in het gemeentebeleid. Na een reeks 
boeiende en nuttige studieavonden in eigen midden hebben wij - met wisse
lend sukses wat betreh publieke belangstelling - geprobeerd om een grotere 
groep mensen bij de zaak te betrekken en hebben wij ook algemene tema's 
behandeld zoals de Vlaamse Staat, Ekonomisch Federalisme en de Sociale 
Zekerheid. Door de aankondiging van al deze avonden in de pers, en het ver
slag dat er soms op volgde, werd de bevolking duidelijk gemaakt dat de VU 
duidelijke standpunten had over kookrele problemen. 

Deze zes~ien vormingsavonden en 
drie evaluatiedagen vormden een 
voorbereidingscyclus, vooral naar de 
gemeenteraadsverkiezingen toe. onze 
volgende grote opdracht VU Groot
Ninova maakt zich ook sterk om, na 
het gedane studiewerk en de gevoer
de akties, onze Vlaams-Nationale posi
tie in de gemeenteraad te verstevigen. 
Tot slot een woord van dank aan alle 
sprekers die bij ons te gast waren en 
er allen voor zorgden dat men nu in 
Groot-Ninove weet dat de VU in haar 
rangen sterke persoonlijkheden heeft. 
en knappe redenaars. 
De slotavond met Jaak Gabriëls 
bracht hiervan een welsprekende be
vestiging. 

Overzicht 
1979 

12 maart: gemeentelijk middenstands
beleid (P. Peeters. senator) 
11 me1 : de gemeente en het leefmilieu 
(J. Gabriëls. volksvertegenwoordiger) 
Deze vormingsavonden en evaluatie
dagen (19 in totaal) werden ingericht in 
samenwerking met het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel en het Politiek 
Kaderinstituut van de Volksunie. 

Rik Haelterman 

2 oktober: de gemeentelijke instellin
gen (A. Keldermans. gemeenteraads
lid) 
16 oktober: de gemeentelijke begr~ 
ting (S. Hereygers, gemeenteraadslid) 
23 oktober: de gemeentelijke begr~ 
ting (S. Hereygers. gemeenteraadslid) 
30 oktober: de gemeente en het leef
milieu (S. Kiesekoms, schepen Open
bare Werken) 

Georgette De Kegel. gastspreker senator Peeters, Renaat Raes en Rik 
Haelterman luisteren geboeid naar het betoog van André Baro over zijn 

stokpaardje: het gebrek aan middenstandsbeleid in Groot-Ninove. 
(foto Fredcly Van Der Roost> 

In aanwezigheid van vijf getuigen 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 
21 AALST: Tentconstelling van kunstschilder Leon Boel om 20 u. 30 

in de Belfortcrypte. Inleider: Kamerlid Jan Caudron. 
22 SINT-AMANDSBERG: DUO-filmvertoning. Om 16 u.: .. The blues 

brothers" en om 20 uur .. The electric horseman", vooraf .. lsola 
D'Eiba". In de bioskoopzaal van de H. Hartkring, H. Hartplein. In
kom: 80 fr. Organizatie: VWO. 

31 RUPELMONDE: Familiereis met geleid bezoek aan Gent, boot
tocht door de kuip van Gent en 's namiddags bezoek aan het pr~ 
vinciaal domein te Wachtebeke. Organizatie: VU. 

JUNI 

5 LOCHRISTI: Lustrum-barbecue Goossenaertskring vanaf 20 uur 
op de bloemisterij D. Goethals. 

Goossenaertskring- Lochristi: 
Lustrum- barbecue-festijn 
De Goosenaertskring bestaat nu 5 
jaar. Het waren geen 5 .. gemakkelijke" 
jaren. De Vlaams-nationale idee onder· 
vindt in Lochristi, vooral van officiële 
politieke zijde <CVP) veel tegenstand. 
Niettegenstaande dat heeh de Goos
senaertskring sinds zijn ontstaan toch 
reeds een en ander gebracht voor de 
bevolking van Lochristi. Er werden 
toneelavonden georganizeerd i.s.m. 
Theater Antigone uit Kortrijk. Van de 
Goossenaertskring uit wordt deelne
ming aan IJzerbedevaart en Zangfeest 
georganizeerd. De kring werkt ook 
aktief mede. samen met de andere 
kulturele organizaties, aan de jaarlijkse 
inrichting van een 11 juli-herdenking. 
Nu reeds 2 jaargangen houden we 
Vlaams-nationale Aperitieven: ver-

scheidene sprekers onder wie M. Cop
pieters, gemeenschapsminister H. 
Schiltz, senator B. Maes, e.a. kwamen 
een zondagvoormiddag praten over 
Vlaanderen, elk op hun specifiek ter
rein. Nadien werd er aan de opgek~ 
men toehoorders een gratis aperitief 
aangeboden tijdens het .. vragenuur· 
tje". 

Het jaarlijkse .. koninginnestuk" even
wel is de inrichting van een reuzenbar
becue. Met een steeds toenemend 
sukses wordt een barbecue-festijn in
gericht in de verzendhallen van de 
bloemisterij D. Goethals, K. Albertlaan 
te Lochristi. Dit jaar gaat dit door op 5 
juni om 20 u. Lustrum-feest. want het is 
reeds de 5de maal! Voor de prijs van 
400 fr. wordt een aperitief, vier vlees
soorten, brood en boter aangeboden. 
Nadien is er een dansavond tot in de 
vroege uurtjes. Inlichtingen bij G. Boo
ne. Tel. 091-23.70.98. 13 november: het gemeentelijk kul

tuurbeleid (H. Servaes, inspekteur kul
tuurpaktkommissie) 

1 äecember: evaluatiedag. 

1980 
14 oktober: de gemeentelijke begr~ 
ting r.w. De Metsenaere, schepen van 
Financiën) 

VOS-Oost-Vlaanderen doorkruiste 
frontstreek I 14- I 1 8 

VU-N ieuwerkerken 
(Aalst) van start! 
Het is zover! De afdeling Nieuwerker
ken <Aalst) zal opgericht worden en dit 
op vrijdag 28 mei 1982 om 20 u. stipt in 
het VU-lokaal Het Gulden Vlies, Espla-

4 november: OCMW <A. Carlier, 
OCMW-lid) 
25 november: ekonomisch federalisme 
(prof. Jef Maton) 
20 december: evaluatiedag. 

1981 
15 mei: De Vlaamse staat <Vic An
ciaux, algemeen voorzitter) 
29 september: reddingsplan voor de 
bouw en het wonen (ûswald Van 
Ooteghem, senator) 
20 oktober: de sociale zekerheid <Wal
ter Peeters, senator) 
22 december: gespreks- en vergader
technieken (Johan Beke, Centrum L 
Dos fel> 
29 december: gespreks- en vergader
technieken (Johan Beke, Centrum L 
Dosfel) 

1982 
30 januari : evaluatiedag 
12 februari: nationaal programma ge
meenteraadsverkiezingen CP. Van 
Grembergen, volksvertegenwoordi
ger) 

"Zuid-Vlaanderen 
verheerlijkt 
Nog tot zondag 23 mei loopt in de 
kunstgalerij Libert. Markt 26 te 
Oudenaarde de merkwaardige 
tentoonstelling ,.Zuid-Vlaanderen 
in houtsneden en etsen verheer
lijkt". Het gaat om werk van Karel 
Rossier (houtsneden) en van 
Emiel De Cooman (etsen). 
De tentoonstelling is vrijdag, zater
dag en zondag te bezichtigen tel
kens van 14 tot 19 u. en is een ini
tiatief van het Vlaams kultureel en 
Jongerensenter CVKJS)-Ouden
aarde. 

Aan de lezers van .. WIJ" op 
vertoon van deze bon 20 % 
korting op familiedrukwerk. 

Drukkerij ATLAS 
Boerderijstraat 41 
9000 GENT 
Tel. 091-26.11.11 

(Adv. 78) 

20 MEI 1982 

Op initiatief van het gouwbestuur van VOS-Oost-Vlaanderen werd onlangs 
een bustocht langs de frontlijn '14-'18 ondernomen. Ongeveer 200 Oostvlaam
se Vossen - waaronder vijf kranige oud-strijders '14-'18, nl. Jef De Waele 
(Mechelen), Louis Van den Steen (Sint-Niklaas), Renast De Snoeck <Gent), Rik 
De Bondt (Hamme) en Raymond Verstraete CVinkt) - meldden zich te leper, 
het vertrekpunt van de frontroute. Zij werden er verwelkomd in lokaal 't 
Zweerd door het Ieperse VOS-bestuurslid Van Eecke en door de Oostvlaamse 
gouwbestuursleden Dries De Mulder en Koen Baert, die het doel van de tocht 
toelichtten. 

De VOS-bussen uit het Meetjesland, 
het Gentse, het Waasland en de Leie
streek verlieten onder een stralende 
zon leper via de monumentale Menen
poort, waarin de namen van meer dan 
50.000 vermiste soldaten van de Britse 
legers staan gebeiteld. De eerste halte 
was het Franse militaire kerkhof Saint
Charles de Potyze met zijn sobere 
Bretoense piëta. die een familie voor
stelt die treurt om het verlies van een 
cf.erbare. 

Daarna reed men door tot het Britse 
soldatenkerkhof T yne Cot te Passen
dale. Tyne Cot Cemetery vormt met 
zijn 12.000 graven het meest indruk· 
wekkend en het grootste Britse ~ 
denveld in West-Vlaanderen. Vervol
gens werd het Duitse Soldatenfriedhof 
te Langemark bezocht Deze begraaf
plaats. waarop meer dan 44.000 Duitse 
soldaten begraven liggen, wordt ook 
het Studentenkerkhof genoemd om
dat er 3.000 studenten-vrijwilligers hun 
laatste rustplaats vonden. 

Kranslegging 
Daarna hield de VOS-karavaan halt te 
Steenstrata aan het monument van de 
Gebroeders Van Raemdonck. Het was 
aan het graf van deze twee Vlaamsge-

"Mensen van bij 
ons" te Aalst 
Vanaf vrijdag 28 mei om 20 u. tot en 
met maandag 7 juni richten de Pries
ter Daensvrienden een tentoonstel
ling in van hobby- en vrijetijdsbeste
ding onder het motto: .. Mensen van 
bij ons". Deze tentoonstelling gaat 
door in de bovenzaal van het bierhuis 
.. De IJzer", Vlaanderenstraat 13 te 
Aalst en is dagelijks gratis te bezichti
gen tijdens de openingsuren van de 
herberg, uitgenomen woensdag. 

zinde oorlogsvrijwilligers uit T emse dat 
in 1921 de tweede IJzerbedevaart 
doorging. Nadat Albert Van Britsom, 
voorzitter van VOS-T emse, hulde had 
gebracht aan de nagedachtenis van de 
Gebroeders Van Raemdonck, werd 
aan het monument een bloemenkrans 
neergelegd door twee bestuursleden 
van de Wase Jonge Leeuwen. Ook op 
de eerder bezochte begraafplaatsen 
werden bloemenkransen neergelegd. 
In Alveringem werd het graf gegroet 
van kapelaan Cyriel Verschaeve, men
tor van de Frontbeweging tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Een eindje ver
derop, te Oeren. werd een krans neer
gelegd aan een van de vier Vlaamse 
Heldenhuldezerkjes die zich daar op 
het Belgisch militair kerkhof bevinden. 
Op dit kerkhof werden in februari 1918 
de letters A VV • VVK van verscheide
ne Heldenhuldezerkjes met cement 
dichtgevoegd 

IJzersluizen 
Na de middagpauze te Veume ging de 
tocht verder langs de IJzersluizen van 
Nieuwpoort Deze werden in oktober 
1914 opengedraaid, zodat door de 
overstroming van de IJzervlakte de 
frontlijn werd gestabilizeerd. Aan de 
sluizen staat ook het ruiterstandbeeld 
van Albert I, dat ontwerpen werd door 
de Temsenaar Karel Aubroeck, die 
ook de beelden voor de IJzertoren 
vervaardigde. 

Vervolgens passeerde men langs het 
Grenadiersmonument aan de T ervate
brug, waarna het VOS-gezelschap het 
Duitse soldatenkerkhof te Vladslo be
zocht Op deze begraafplaats, waar 
25.000 jonge mannen rusten, staan de 
bekende beelden, het .. Treurende Ou
derpaar" van Käthe Kollwitz. Vóór de 
beelden ligt haar gesneuvelde 18-jari
ge zoon begraven. 

De frontstreekverkenning van VOS 

Oost-Vlaanderen eindigde te Diksmui
de. Omringd door de vlaggen van de 
deelnemende VOS-afdelingen werd 
een groet gebracht aan de laatste 
rustplaats van de symbolen van de 
IJzertragedie in de crypte van de in 
1946 gedynamiteerde IJzertoren. De 
Oostvlaamse Vossen werden er toe
gesproken door Paul Kemynck, afge
vaardigde van het IJzerbedevaartk~ 
mitee. Lieven O.handachutter 

Taai-Aktie-Komitee 
10 jaar strijd 
Kijk- en leesboek: het relaas van 10 
jaar Uilenspiegelkamp! Auteurs: hist~ 
rici Herman Verachtert en Henk Cuy
pers. 159 blz., talrijke illustraties, met 
een inleidend strijdgedicht van Anton 
Van Wilderode. Bestellingen door stor
ting of overschrijving van 225 fr. (200 
fr. + 25 fr. verzendingskosten) op rek. 
nr. 444-5584141-33 van TAK te 9000 
Gent met vermelding van .. 1 0 jaar 
TAK". 

TAK aan de kust 
Zondag 30 mei: Vlaamse aktiedag aan 
de kust onder het motto .Onze kust. 
gastvrij maar Vlaams". Verzameling : 
11 u., Albertplein. Daarna protestwan
deling van Het Zoute naar Heist In 
Heist wordt de knapzak aangesproken 
<TAK zorgt voor drank>. Hierna ver
trekken we met de autobus naar Kok
sijde. Na Koksijde brengt de autobus 
eenieder terug naar het beginpunt 
Alleen de leeuwevlag is toegelaten. 
Om één en ander organizatorisch op 
punt te stellen, neem vlug kontakt op 
met onderstaande telefoonnummers. 
Antwerpen : 031-57.72.40; Gent: 091-
22.68.96: Aalst: 053-21 .32.34; Brussel : 
02-242.45.99. 

• Architektassistente (23 jaar) 
zoekt passende betrekking. Kon
takt met R. Lernout-Martens, Be
selarestraat 1 0, 8680 Geluwe. 
056-51 .18.33. 

nadeplein 13 te Aalst . 
Uit de aanwezige leden zal het bestuur 
van de afdeling gekozen worden, 
waarna tussen de nieuwe bestuursle
den de taken verdeeld worden. 
Het arrondissementeel bestuur wenst 
bij voorbaat de nieuwe afdeling Nieu
werkerken wind in de zeilen en zal 
steeds paraat zijn om te helpen waar 
het kan. 
De leden van deze heropgerichte af
deling kunnen ook inschrijven voor de 
reis naar de IJzerbedevaart op zondag 
4 juli as. met de VU-bus, prijs 200 fr., 
vertrek om 8 u. lokaal Het Gulden Vlies 
Aalst. terug thuis om 18 u. 
Veel sukses VU-Nieuwerkerken. 

Kursus 
stadsvernieuwing 
te St.-Amandsberg 
VWO St-Amandsberg organizeert 
een kursus .stadsvernieuwing". 

vrijdag 14 mei: ontleding van de toe
stand in Sl-Amandsberg <huidige si
tuatie en onderzoek nieuwe plannen); 
zaterdag 5 juni: namiddagwandeling 
door St-Amandsberg met praktische 
beoordeling van probleemsituaties; 
maandag 14 juni: nabespreking van 
onze .. verkenningsuitstap" en algeme
ne evaluatie. 
De teoretische vormingsavenden (7 -5, 
14-5 en 14-6) hebben plaats in de 
bovenzaal van café .,Tijl", Klinkkouter
str. 72 te Sint-Amandsberg, steeds om 
20 u. 
Inschrijving (is gratis) via het sekreta
riaat VWO-Sint-Amandsberg: Grond
wetlaan 99, St-Amandsberg. 

• Regentes aardrijkskunde-we
tenschappen, 22 jaar, zoekt dnn
gend werk, al of niet in het onder
wijs. Heeft goede kennis van 
daktylo. Voor inlichtingen: Geert 
Bourgeois, Vandenbogaerdelaan 
47, Izegem, telefoon 30.52.87. 
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lepel & vork ... 
BAN KETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.1 5 

Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 

v1aandag gesloten - Rustieke 
sfeer. 

Herberg 

"De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
(hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 6_1 

2280 GROSBENDONK 

Tel. 014-51.21 .48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

Lokaal ·T SCHUURKE· 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel.: 016-
22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031 -57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.: 056-
71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier van 
't vat, Levende Water Tönissteiner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 1 0 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71.15.49 

WEKELLJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS
DE BRAUWER 
0. hunlllezuk met traditie. 

FEESTZAAL 
·EDELWEISS· 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
Al UW FEESTEN 

Verzorgde keuken. 
Demokrnllsçhe pnJzcn 
Uitgelezen dltmstbetoon. 

Kn~s<'I St<'""wcg 38 
noo Nitlm> Td 031 / 8188.41 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, 
terras. Woensdag en donder
dag gesloten. Maandag, dins
dag, vrijdag vanaf 15 u. Zater
dag en zondag vanaf 's mid
dags. 

Tel. 053-66.87.40 

• 52-jarige man specialiteit 
ijzerbinden - werkloos sinds ja
nuari '82 zoekt dringend een be
trekking. Voor inlichtingen zich 
wenden: 0. Van Ooteghem, se
nator. A. Londuestraat 31 . 9219 
Gentbrugge. Tel. 091-30.72.87. 

• Jonge man gezocht met 
technische ople1ding: A 1 mecha
nika of dgl. Wordt opgeleid als 
verkoper voor auto- en vracht
wagenfabriek. Sollicitaties met 
curriculum vitae aan Senator 0 . 

RESTAURANT TIJL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Van Ooteghem, A. Londuestraat 
31, 9219 Gent-Gentbrugge. tel. 
091-30.72.87. 
• Jonge dame. 24 jaar, diplo
ma A6/ A2. getuigschrift steno
grafie 2-talig, daktylografie. han
delskorrespondent.e. klassement 
en bediening va;1 tele-x zoekt 
dringend een passende betrek
king. Reeds vier jaar ervaring 
Voor inlichtingen zich wenden: 
Oswald Van Ooteghem. senator. 
A. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel. 091-30.72.87. 

VOEDING "DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

lndustnele 
brood- en banketba~o:kenJ 
RoomiJS 

Wi1fried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

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

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

WiJnimport HERMAN 
Douane - stpelhu1s 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29.22 
056-41 .81 .68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wiJ(ten 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

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

en op afspraak. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 

Dr. Van De Per•alei 51 
BORGERHOUT 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn~ Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/2994.91 

Gesloten: vri1dag. behalve 1n setzoen 

Hotel-restaurant-pub 

Maurits GOSSYE 
Tel. 053·21 35.33 

Café De Toekomst 
Kauwstraat 43, 
9560 Sint-Lievens-Esse 
Tel. 054-50.06.49 

Valideringscentrum LOTTO, 
aanneming tot donderdag
avond 24 uur. 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom és binnen waar Vlamingen 
thUIS zijn 

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

!"lest. zondag gesloten - Hotel open 

njdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding. bieren. wijnen. li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

• Juffruw, 19 jaar en wonende 
te Mechelen zoekt bureelwerk. 
Betrokkene heeft reeds één jaar 
ervanng en IS in het bezit van het 
diploma van lager secundair on
derwijs en het studieattest van 
beroepssecundair onderwiJS + 
kwalifikatiegetuigschrift <Ref. 
3011 /202). 

• Jongeman. 25 jaar en wonen
de te Meche:len zoekt dringend 
werk. Betrokkene is in het bezit 
van een diploma A3. elektricien. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 

Voorkeur gaat uit naar een job 
als verkoper of hersteller. <Ref. 
2665/124) 

• Jongeman, 20 1aar en wonen
de 1n de omgeving van Mechelen 
zoekt werk. Betrokkene IS bereid 
alle werk aan te nemen. Diplo
ma's: A3 schnjnwerkerij + spe
Cializatiejaar en getuigschrift van 
bedriJfsbeheer. Reeds anderhalf 
jaar ervaring in schrijnwerkerij. 
<Ref 203/2186) 

Joost GOSSYE 
Tel. 031 -36.56.54 

CAFE-FRITUUR 

DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcelia Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091·30.06.53. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbartstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-58.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

"De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

• Man. wonende in de omge
ving van Bornem. zoekt een pas
sende betrekking als chauffeur. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor· 
d1ger Joos Somers - ofwel Lier
sesteenweg 11 te 2580 St. -Kat
Waver. tel. 015-21 .79.00- ofwel 
v1a het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen. 
D. Boucherystraat 7 te 2800 Me
chelen, tel. 015-20.95.14 tijdens 
de kantooruren. ref. nr. JS/L VH/ 
2717. 
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VUJO laat van zich horen in Izegem 
Politieke jongerenwerking is geen 
gemakkelijke zaak. Dat heeft VUJO
Izegem ook wel ondervonden. Maar 
ze blijven niet bij de pakken zitten. 
Traditiegetrouw gaan ze weer hun 
aanwezigheid demonstreren op de 
.Batjes" tijdens de pinksterdagen. 
Met een eigen stand, met een natio
naal pamflet over jeugdwerkloos
heid, met affiches, en ook met veel 
gesprekken, losweg op straat, met 
andere jongeren. 

Een andere kijk op 
de jeugdwerkloosheid 
Op een goed voorbereide perskonfe
rentie zette Bart Staes, huidig VUJO
voorzitter in Izegem, de kijk uiteen van 
VUJO op de problemen van werkloos
heid. Volgens sommige prognoses zou 

het werkloosheidscijfer kunnen stijgen 
tot het miljoen tegen 1990. Nu al is één 
werkloze op 3 een jongere. Dat per
spektief vindt VWO onaanvaardbaar. 
Het VUJO-alternatief is gebaseerd op 
de volgende krachtlijnen: zorg voor de 
3de wereld, aandacht voor het ecologi
sche, minder konsumptie, zorg voor de 
wereldvrede. aandacht voor kleinscha
ligheid. Dat alles ligt al vervat in de inte
graal-federalistische gedachtengang. 
Daaruit leidt VUJO enerzijds .,recht op 
arbeid voor iedereen" af. maar tevens 
.,plicht tot arbeid", ieder volgens zijn 
mogelijkheden. 

VUJO-aktiviteiten 
Zoals al gezegd zal er weer een 
VUJO-stand zijn op de .. Batjes". De 
Izegemse VUJO-mensen realizeren 
zich best dat zij op hun eentje de 
jeugdwerkloosheid niet kunnen oplos-

Een nieuw VOVO-initiatief 

,,Top en basis'' samen 
op de IJzerbedevaart 
Het oud VTI-instituut te Diksmuide is 
een reusachtig gebouw en komt volle
dig vrij op 1 juni e.k. door VOVO 
gehuurd voor 3 juli (vooravond IJzer
bedevaart) en 4 juli (IJzerbedevaartl. 
Een ontmoetingsplaats voor .. Top en 
basis" met 
- volledige barbecuemaaltijd aan 
zeer demokratische prijs 
- een drankje (pils, frisdrankjes, Ro
denbachbier) aan nog meer demokra
tische prijs 
- gezellige Vlaamse muziek met tus
sendoor interviews voor de mikro van 
de mandatarissen (ook door u, waar
om niet!) 

Een Vlaamse hoogdag 
Het oud VTI-gebouw, op 3 en 4 juli een 
VOVO-trefplaats, ligt op de weg van 
de .. Hoge Brug" (brug aan de IJzerto-

ren) naar de markt. op slechts 400 m 
van de brug. 
Adres: IJzerlaan 1. 
Volgende mandatarissen gaven reed 
hun toezegging om aanwezig te zijn : 
Volksvertegenwoordigers : Vic An
ciaux (algemeen voorzitter) ; Julien 
Desseyn; Frantz Vansteenkiste ; Juul 
van Boxelaer; Frans Baert ; Jan Ver
niers; Jaak Gabriëls: Oktaaf Meyn
tjens. 
Senatoren: Oswald Van Ooteghem; 
Michel Capoen ; Guido Van In; Jef 
Thijs; Germain De Rouck en Walter 
Peeters. 
Provincieraadsleden: Johan Beke: 
Kris Lambert : Ward Baert; Bart Van
dermoere; Maurits Zwaenepoel en Jo
ris Roets. 
Burgemeesters en schepenen : Omer 
Dombrecht <S> : Raymond Reynaert 
<S> en Jan Vandewalle <S>. 

Zaterdag 19 juni te Marke 

VU-arr. Kortrijk roept kader 
De Volksunie van het arrondissement 
Kortrijk richt op zaterdag 19 juni a.s. in 
het Ontmoetingscentrum, Hellestraat 6 
te 851 0 Marke een arrondissementele 
kaderdag in. Hier het programma voor 
deze belangrijke dag voor het Kortrijks 
VU-kader. 
10 u.: ontvangst en koffie. 
10 u. 30: verwelkoming door de voor
zitter van de afdeling Marke J. Dornez 
en de arrondissementele voorzitter S. 
Taccoen. 
10 u. 45 : referaat door senator Nelly 
Maes. ..De gemeenteraadsverkiezin
gen. partijpolitiek gezien". 

VU-Brugge-Noord 
nodigt uit 
Het bestuur meldt het goede verloop 
van de 1 ste Vlaamse kermis die plaats
had op 17 april 1982. We danken voor 
de talrijke opkomst, waaronder voor
namelijk opvielen : 
Schepen Omer Dombrecht ; arrondis
sementeel voorzitter Erwin Van Dries
sche; gemeenteraadslid Jean-Marie 
Bogaert ; voorzitster Brugge kern An
drea Heus; voorzitter Brugge-St.-Mi
chiels Herman Gevaert en andere VU
leden. 
Dit welgeslaagd experiment hopen we 
in de toekomst te kunnen herhalen. 
Op 1 juni 1982 komen we op de 
planken te Koolkerke met een grootse 
info-avond die een algemeen zicht zal 
geven op de dorpskernvernieuwing, 
door de sprekers: 
Eerste schepen Pier Leys; schepen 
Omer Dombrecht <Peter. afdeling 
Brugge-Noord) ; schepen Ra1mond 
Reynaert; senator Guido Van In. 
Deze gaat door in de sportzaal te 
Kooikerkerkdorp om 20 u. 30. 
ledereen is welkom! 
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11 u. 30: referaat door de heer. A. 
Coucke, medewerker stichting Lade
wijk de Raet, .. De gemeenteraadsver
kiezingen en de Wakkere Burger". 
12 u. 15: vragenkwartiertje. 
12 u. 30: lunch. broodjes, koffie, soep. 
14 u.: korte uitleg rond de namiddag
sessies door S. T accoen. 
14 u. 15: werkgroepen : 
- O.C.M.W., o.l.v. G. Verreth. Inleider 
D. Thys, voorzitter OCMW-Bree (ver
slaggever R. Declercq). 
- Participatie, o.l.v. F. Vansteenkiste. 
Inleider J. Gabriëls, volksvertegen
woordiger, burgemeester van Bree 
(verslaggever L Decaluwé>. 
- Mijn stad, mijn dorp, mijn erfgoed", 
o.l.v. J. Balduck. Inleider R. Reynaert. 
schepen van de stad Brugge (verslag
gever P. Thiers). 
15 u. 30 : rapportering werkgroepen. 
16 u. 15: slottoespraak door Frans 
Baert, VU-kamerfraktievoorzitter. 

Hugo Schiltz op 
Roeselaars stadhuis 
.. Het werkend Vlaanderen, morgen." 
Onder dit motto zal de minister van Fi
nanciën in de Vlaamse deelregering, 
Hugo Schiltz, een spreekbeurt houden 
te Roeselare. 
Dit gebeuren gaat door in de boven
zaal <Raadzaal> van het stadhuis, op 
woensdag 26 mei e.k. om 20 u. 
De zaal is voor ieder gratis toeganke
lijk. Dit is dan ook een dringende 
uitnodiging! De Raadzaal moet vol lo
pen voor onze minister. Zegt het ver
der, en beter nog, brengt vrienden en 
kennissen mee, het zal zeker de moei
te lonen. 
Vooraf zal Hugo Schiltz een onder
houd hebben met het schepenkollege. 
ledereen van harte welkom! 

sen. Zij willen wel een bewustmakings
praces mee op gang helpen brengen. 
Zij realizeren zich biezonder scherp de 
vaak bedroevende apatie van de jon
geren. Daar willen wij iets aan doen, 
verklaren ze. Of zoals iemand het 
onder hen verwoordde : .. Wij willen de 
idee doorbreken dat werkloosheid een 
gewoonte wordt." 
Vroeger al heeft VUJO verschillende 
keren een "politiek kaffee" georgani
zeerd. Dit komt nu weer op vrijdag 
28 mei, precies over de zaak van de 
jeugdwerkloosheid, met Luk Seynae
ve en Bart Staes als inleiders. Zoals 
gebruikelijk heeft die avond plaats om 
20 uur in het Vlaams Huis. En dan is er 
ook de informatiecampagne tijdens de 
Batjesdagen. VUJO pakt het inder
daad serieus aan. <EV> 

Op en rond 
Sint -Jacobs 
een Brugse wijk 
tussen 't Zand en 
Bie korf! 
Op maandag 24 mei '82 om 20 u. stipt 
in de bovenzaal van .. Hof van Giste!", 
Naaldenstraat 7, Brugge, geeft vzw 
Trefpunt een info-avond over wat er 
leeft en broeit op en rond de Brugse 
wijk Sint.Jacobs. 
Op de agena o.m. groenvoorziening 
(hof van Sebrechts - Binnenhof Giete
rijstr. - RaamstraaO, verkeer (verkeers
regeling Oude Zak en EzelstraaO, par
keergelegenheid (regeling 't Zand, 
Speelmansrei, Biekorf), gebouwen 
(dienstencentrum St.Jorisstraat. 
Godshuizen, Biekorf, St..Jacobskerk, 
St.-Mary's Church, Europacollege, ge
bouwen van de belastingen>. 
Samen met belaidsverantwoordelijken 
komen alle belangstellenden tot beter 
inzicht en... tot het formuleren van 
wensen en grieven. 
Inkom vrij. 

samen 
• 25-jarige dame - regentes 
schoonheidszorgen zoekt een 
passende betrekking. Voor in
lichtingen zich wenden: 0. Van 
Ooteghem, senator, A. Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel. 
30.72.87, 

• Jonge dame. 23 jaar, diploma 
lagere onderwijzeres zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden : 
0 . Van Ooteghem. senator, A. 
Lonquestraat 31 , 9219 Gentbrug
ge, tel. 091-30.72.87. 

• 21-jarige jonge dame zoekt 
een betrekking. Gedane studies: 
humaniora menswetenschap
pen; hoger niet-universitair on
derwijs; bedrijfsopleiding; public 
relations. Kennis van Nederlands, 
Frans en Engels. Noties van dak
tylografie. Erwaring: stage en
quëtrice in publiciteitsfirma. 
Voor inlichtingen zich wenden : 
0 . Van Ooteghem, senator, A. 
Lonquestraat 31 , 9219 Gentbrug
ge, tel. 091-30.72.87. 

• Jonge dame, 29 jaar. gedane 
studies: oude humaniora en 3 
jaar kunstgeschiedenis zoekt 
een passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
0. Van Ooteghem. senator, A. 
Lonquestraat 31 , 9219 Gentbrug
ge, tel. 091-30.72.87. 

• 45-jarige dame met ruime er
varing als boekhoudsters-pons
ster en centraliste, zoekt nieuwe 
betrekking na eervol ontslag. 
Brussel of westen van Brabant 
Inl. tel. Volksvert. dr. J. Valkeniers 
02-569.16.04. 

-
WEST-VLAANDEREN 

MEI 

21 IEPER: Diskussie-avond rond het tema: .. Jeugdwerkloosheid in 
de Westhoek". Om 20 uur in Gasthof 't Zweerd, Grote Markt. 
Organizatie : VUJO. 

28 IZEGEM: Politiek kaffee over de jeugdwerkloosheid met Luk 
Seynaeve en Bart Staes als inleiders. Om 20 uur in het Vlaams 
Huis, Grote Markt. 

29 BRUGGE : Nationale betoging .. Geen atoomafval in .:ee". Om 
14 u. Org. VAKS-W.-VI. Deelname VU en VUJO. 

Platform van de betoging: 
.. Dumpen in zee is onomkeerbaar: va
ten op vier kilometer diepte onttrekken 
zich aan iedere kontrole, en een één
maal radioaktieve verontreinigde zee 
kan niet ontsmet worden. Aangezien 
radioaktieve stoffen niet onschadelijk 
kunnen gemaakt worden, dienen alter
natieven ontwikkeld te worden die in 
de plaats kunnen gesteld worden van 
het gebruik van óeze milieu-gevaarlijke 
stoffen. In afwachting hiervan dient het 
bestaande afval kontroleerbaar te wor
den opgeslagen". 
De Volksunie heeft reeds zeer vroeg, 
nl. op haar kongres van 1969, de 
ecologische problemen aan de orde 
gesteld. Onder het motto: .. Voor een 
leefbare wereld" vroeg ze toen bij 
voorrang aandacht voor de problemen 
van de milieuhinder. voor de rechten 
en de bescherming van de verbruiker, 
voor de ruimtelijke ordening, voor de 
zorg voor de omgeving. 
De week na deze betoging houdt de 
VU een kongres over de verhouding 
tussen ecologie en ekonomie. 

Uiteraard heeft de Volksunie onmid
dellijk het platform van deze manifesta
tie ondertekend en zal zij ook talrijk 
deelnemen aan deze betoging. 
Praktische gegevens: 
Verzamelen en vertrekpunt aan het 
Graaf Visartpark, d.i. het vroegere 
.. verkeerspark", van Brugge om 14 uur 
op zaterdag 29 mei a.s. 
Kom je met de trein: de Ringlaan 
volgen in de richting van Het Zand en 
dan de borden volgen. 
Kom je met de wagen : vanaf de 
autosnelweg richting Brugge en de 
borden volgen. Er zijn een aantal stra
ten voorbehouden voor de betogers in 
de omgeving van de startplaats. 
Kom je met de bus: de bussen stop
pen vlakbij de startplaats en na de 
betoging pikken ze je terug op ter 
hoogte van het Astridpark. 
I:Sreng afdelings- en leeuwevlaggen 
mee. 

Meer inlichtingen bij Eric Vandenbus
sche, verantwoordelijke van de mobili
zatie (050-82.53.66) 

Na vraag senator Michel Capoen: 

Gemeentelijke miljoenenschuld 
vooral in Brussel en Wallonië 
Vraag nr. 46 van de heer Michel Capoen, d.d. 2 maart 1982, aan de heer 
Willy Declercq, vice-eerste minister en minister van Financiën en 
Buitenlandse Handel: 
..Graag vernam ik van de geachte minister welke de gekumuleerde 
achterstallen zijn per gewest, ingevolge het niet tijdig storten van de ver
plichte betalingen aan de staat: 
1. door de gemeenten van onroerende voorheffing op het patrimonium, 
bijdrage fonds voor vakbondspremies, personenbelasting, solidariteits
bijdrage en sociale bijdragen voor ziekenfondsen en voor RSZ; 
2. door de OCMW's van onroerende voorheffing, bijdrage vakbond
spremie, storting van de bedrijfsvoorheffing, bijdrage voor de RMZ, 
storting solidariteitsfonds vast personeel en openbare mandaten." 
ANTWOORD: 
Het ministerie van Financiën is enkel bevoegd voor de onroerende 
voorheffing en de bedrijfsvoorheffing. Ik heb dan ook de eer u hierna de 
statistische gegevens (stand op 31 december 1981) mede te delen die 
door de administratie der direkte belastingen werden ingewonnen in 
verband met de belastingschuld van de gemeenten en de OCMWs . 

Vlaams Waals Brussels 
gewest gewest gewest 

Onroerende voorheffing (in miljoenen fr J 

Gemeenten 5 7 26 
OCMWs - - 1 

Bedrijfsvoorheffing (in miljoenen fr J 

Gemeenten - 675 859 
OCMWs 21 274 1.046 

Totaal 26 956 1.932 

CVragen en Antwoorden, Senaat. Zitting 1981-1982, 30 maart 1982, biL 284) 
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PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerii 

Bnlstraat 41 
HAALTEAT 

Tel 053-21 22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CAUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 58214.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 4 7 1850 Grombergen 

Tel 02 -26814 02 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief . 
stijlmeubelen en modern 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOA-LATEUA 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land· en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

Aanbevolen huizen 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemongen 

Gen tsesirnat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054412589 

WoJ bouwen voor u •leut el op de deur 

MATRASSEN PLA TI EAU 
Alle maten. alle soorten. ook medoka
le en anti -allergische matrassen. 

Platteau-Loevens. Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene. 
Tel 053-66 74 56 

bulthaup 
poggenpohl 

e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 
Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

DE CAAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-711240 

Verwarming . stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

ffiärc * 
devriese 
bar. ruztttel.~<tn 56c hrugge 
050/35 14 04 . 
baan brugge·kortriJk 

NV Aeinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

·Wijnegematraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-539530 en 53 75 75 

GUIDO NUYTTENS 
longtinstraat 126, Jette 
Sanitair, dakbedekking, gasver
warming of regelen mazout
branders. 
Tel. 426.19.39. 
Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag; maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag na 
16 u. 

TEL 014-21.12.07. 
FAAlKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

KLEDING LENDERS 

S 1nt O,wH,lt.lnstr;Jat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en konderkleding 

Schoolgerief · TP.kengerief -
Boekengeroef · Tojdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-569334 

ESOX 
ST AN PH I UPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 
Import - Export 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rol/ebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.03. TB 

A.1nkoop en verkoop van Hollandse. 
Luikse en Vla.1mse meubelen van de 
llde en IBde eeuw 
Kunstvoorwerpen. 

PVBA BEAT 
Assesteenweg 101, Temat 

TeL 02-58213.12 

.VERDELER VOLKSWAÇ>EN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudoe en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poer~ 
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

De Vos luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratie priiaoHerte 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Dcnder1-loutem 
Tel 053-21 93 25 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwotz 
Rodenstock 

Hcnmt,>lseb.>,ln 340 
Dcum e Z T c l 21 08 96 
K crk:;tratlt 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

uitgebrelde keus bemeubelde villa 's. apport.- en studio's 
In alle priJsklassen alles lnbegn~pen 

LEDPOLO JJ.LUM 205 
1451 OOSTDUINKERKE 
TEL. 051/51.26.2! 
WOENSDAG GESLOTEN 

vroag gratis kltalogus met loto's 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTEA 
Vijfhuizen 6, EAPE 

Tel. 053-21 .29.11 
053-21 .27.57. 

Antiekhandel 

B+M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 5) ~l~~IO Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 
Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

02-428.69.84 

- Industriële fotografie 
- Mode/ architektuur 
- Huwelijksreportages. 

Nederweg 109, Izegem 
Tel. 051-30.15.37 

Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Boekhouding - Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land Leon Theodorstraat 36. 

1090 Brussel 

Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

BLANKENBERGE 
verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 
Restaurant Béarnaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-41.30.70 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST -PI ETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31 .13.76 

TECHNICUS 

(;i\ n VIDEO-MASTER 
~UI PVBA 

MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

~Tegels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51 .35.71 

Zeifomport = beste priJS 
T conzaal geopend van 1 ().19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

Huis MEYNT JENS 
Schilder- en Behangwer· 

ken 

De prijsbrel<er 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32. 
2720 Burcht Tel. 031-
52.74.72. 

van het goede meubel 

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

KUNSTGEBITIEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN OER KLEIJN 

Chazanaan 83 
1030 Brussel CSchanrbcekl 

02-734 06 43 
Na 18 u 4254642 

Georges DE RAS pvba 
Autocars. autobus. 
ceremon•ew~gens 

begrnfenosondernemong 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

T 

--

• 
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Tuur Van Rossem: 

Belgisch tenniskampioen 

die geen grote pers haalde 

BORSBEEK (Antwerpen) - Op 2 mei gebeurde het. In het 
Boudewijnpark van Brugge. In een ijskoud zaaltje. Daar 
werd het nationaal kampioenschap tafeltennissen gehou· 
den. Tja, het was natuurlijk geen wereldcup_ Geen mundial. 
En ook geen commerciële voetbalveldslag van Anderlecht 
of zo van die Belgisch-nationale oogverblindende blikvan
gers_ 

Desondanks was het een historisch moment van jewelste, al 
moeten we het vanonder de korenmaat halen. Tuur Van Ros
sem werd trefzeker tafeltennis-kampioen tegen veel B
groten. TV-Sportweekend bleek er tot op heden geen weet 
van te hebben. En, een sportshow blijkt ook en vooral een 
show te moe-ten blijven om de prestaties te onderkennen 
van een Tuur Van Rossem die in de voorbije tafeltenniskom
petities, waaraan hij deelnam, 44 matches won en ook nog 
10 als verliezende partij inkasseerde. 

Och, maak er U maar niet druk 
om; er is geen ophefmakende 
reden voor. Niet voor de nieuws
producers, en ook niet voor de 
gezaghebbende stemmen in de 
sportliga's. Tuur zal nog harder 
dan zijn "valiede" tegenspelers in 
de tafeltennissport moeten pres
teren om zich uiteindelijk toch 
nog in de nationale sportkijker te 
spelen! In het grote spoor van 
zijn atletiek-kollega Remi Van 
Opstal bij voorbeeld (gewezen 
kabinetsadvizeur op het staats
sekretariaat Vic Anciaux), die in
middels toch ook alweer op het 
gebied van sportbeleid ten gun
ste van minder-validen, in het 
verdomhoekje werd geduwd en 
slechts goed blijkt te zijn voor 
nieuwspots op het moment dat 
hijzelf prachtig moederziel alleen 
een Olympische medaille weg
kaapt 

Pingpong 
En op dat moment zijn ministerië
le gelukwensen en andere poli
tieke lauwerkransen natuurlijk 
schering en inslag_ Als gevolg 
van een steenslag bij heldere 
hemel heeft Tuur Van Rossem 
sinds acht jaren (hijzelf heeft 
ervoor gezorgd dat het nu geen 
echte beproevingsjaren meer 
zijn) ervaren dat het leven door 
de toevallige omstandigheden 
een pingpongspel kan worden 
voor elkeen van ons, maar dat 
vooral nadat het onheil is ge
schied, de minder-valide in de 
maatschappij hoe dan ook zijn 
boontjes maar zelf moet zien te 
weken. 

En, als het familiaal met al dat 
plots opgetreden leed niet kan, 
tja, welke miserie ga je dan delen 
van die zovelen duizenden in ons 
land die al dan niet als gevolg 
van een plotse invaliditeit aange
wezen zijn op hulp? Hoe dan 
ook_ 

Maar, Tuur Van Rossum heeft 
geluk: hij is nationaal tafeltennis
kampioen geworden. In de B
klasse. In kompetitie tegen niet
minder-validen. In zijn rolstoel. 
Sinds 8 jaren. Hij heeft zijn lau
werkransen, die hij op vandaag in 
de wacht sleepte en duidelijk in 
de komende wedstrijden nog zal 
binnenrijven, vooral aan zichzelf 
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te danken. Niet alleen aan zich
zelf. Zijn vrouw, zijn twee kinde
ren, Karin en Steven, leven en 
tennissen met hem mee_ Een 
gelukkig sportman_ 

Zeer intens 
Tuur Van Rossem: .. Het gebeurde 
8 jaar geleden. Ik was 24 jaar. Op 
vakantie. De 11 de juli. Meege
sleurd in een lawine. Een wervel 
uitgerukt. Ik was plots, na die 
steenslag, geen .. valied" mens 
meer. Er lagen thuis nochtans 
prachtige plannen op tafel Ik 
werkte ,.in de bouw·: Ik had .. nen
schone-stiel': Als installateur van 

centrale verwarming. Ik zou in 75 
als zelfstandige begonnen zijn. 
Maar die elfde juli op vakantie 
werd mij fataal De dokters deden 
hun best Toch bleef ik vanaf mijn 
midden verlamd. Voor goed. En 
dan maar in een revalideringscen
trum proberen rond te toeren in 

iMet palet aan de top geraken' 
een rolwagen. 11/uzies koesteren. .. 
Vooral veel dromen aan diggelen 
geslagen zien. Maar de opvang in 
het ziekenhuis en in het revalide
ringscentrum was behoorlijk ge
nezend voor mij. Ik kwam er stil
aan weer bovenop. Aanvankelijk 
was het nochtans zéér pijnlijk. In 
het ziekenhuis natuurlijk. Maar dan 
vooral naderhand toen ik terug 
naar huis mocht Je stapt niet 
zomaar terug thuis binnen. .. Pijnlijk 
hoor. De verhuis van het apparte
ment-op-de-verdieping naar een 
gelijkvloers optrekje was ook 
geen pretje. Het gebeurde immers 
zonder mij. maar precies omwille 
van mij. 

In onze nieuwe woonst werd 
evenwel weinig of niets .. aange
past': Twee lavabo's, in het wc en 
de badkamer, werden uitgebro
ken. Da's al. Voor de rest mocht ik 
toch het geluk behouden een .. ge
wone" thuis te hebben. Met een 
gezin dat mij niet liet hangen. En, 

met het groetend besef voor mij 
dat ik mijn gezin ook zelf niet mag 
laten hangen. Dat ik zelf iets moet 
gaan presteren. Maar, je zit daar 
maar te niksen, wekenlang. De 
vrouw naar het werk als kostwin
ner voor het gezin. De kinderen 
naar school. En ik? Wachten op 
vrienden en familieleden die plots 
minder dan vroeger over de vloer 
kwamen... In het revaliderings
centrum ben je .. maar" een patiënt. 
Maar thuis heb je helemaal geen 
begeleiding meer. Je leeft vooral 
heelder dagen met herinneringen. 
Aan het werk dat je anders over
dag zou doen. Aan de voetbal- en 
biljartpartijtjes die zo prettig wa
ren. .. " 

- Maar, je hebt duidelijk na een 
tijdje de armen niet meer laten 
hangen? Vandaag is Tuur Van 
Rossem een sportkampioen, zij 
het een miskende_ 

Tuur Van Rossem: ..Ik deed vóór 
het onheil mij overkwam wel wat 

aan sport Maar tafeltennis had ik 
nooit gespeeld. Thuis hadden we 
een tafel. voor de familie, maar er 
werd nauwelijks op gespeeld. En 
we verkochten die dan maar. 

Adieu, 
"schone stiel" 

Maar precies die tafeltennis werd 
mij aangepraat als bezigheidstera
pie. En dus haalden we maar een 
nieuwe tennistafel binnen. Vooral 
gekocht voor de kinderen ook. En 
het is dan inderdaad via die ping
pong dat ik terug onder de men
sen ben kunnen komen. Want het 
is erg hoor. Het besef dat er nog 
iets is om voor te leven, uw gezin. 
doet u inderdaad wat herleven. 
Maar voor het overige zijt ge 
aangewezen op plantrekkerij. Om
dat mijn vrouw werkt is er alleen 
de steun van de ziekenkas. Dat ge 
als zwaar gehandicapte van over 
.. trekt'; vergeet het maar. Het 
schijnt dat wij met één bediende-

wedde een te hoog gezinsinko
men hebben om van hier en daar 
minder-validensteun te krijgen. .. En 
inderdaad, wij komen elke maand 
rond, en ons huurhuis kunnen we 
nog getrouw betalen ook... Maar 
dat was het niet zozeer wat me na 
een poos danig dwarszat Ik zou 
zelf ook iets gaan presteren. Gaan 

werken, daar was natuurlijk geen 
sprake van. Nu er zoveel andere 
mensen, en jonge mensen, zonder 
werk zitten. Ik heb geprobeerd op 
een studiebureau, een tekenbu
reau, te gaan werken. Maar voor 
de werkgever was dat toch ook 
geen werk. Ik zou immers niet op 
de bouwwerven geraken. Maar 
wrok gaan koesteren omdat ik 
geen werk meer kan presteren, 
nee dat niet Ik ging andere midde
len zoeken om onder de mensen 
te komen. Adieu. ..schone stiel': 

Maar, integratie bij de validen dat 
werd hoedanook de grote uitda
ging. Via de sport. Nog wat meer 
betekenen dan een goed huis-man 
die de afwas doet Terloops, 
mocht ik toch nog werk gevonden 
hebben, en dat even later niet 
meer aankunnen, dan zat ik nu he
lemaal in de financiële knoei. Ik 
zou in dat geval geen kans meer 
maken .. om terug op de ziekenkas 
te geraken·: Ge zie~ als minder-va
lide hebt ge wat dat betreft alleen 
maar remmingen om zelf te zor
gen voor reïntegratie in de maat
schappij. Toch wilde ik buitenhuis 
geraken. En het is me nog gelukt 
ook. Door die tafeltennis. En door 
mij in enkele verenigingen als ak
tief (bestuurs)lid aan te melden. 

Zo ben ik vandaag een hulpje in 
de parochie. Ook in het bestuur 
van de tennisklub natuurlijk. En in 
de VU-afdeling van Borsbeek. Als 
bestuurslid. Als werver van WIJ
abonnementen. Van de ene verga
dering naar de andere hotsen, dat 
werd een kleine passie van mij. 

Maar dat alleen zou niet volstaan. 
Ik wilde ook iets duidelijk zich
tbaars presteren. Na wat oefenen 
met een buurjongetje, ben ik dan 
in een plaatselijke klub terechtge
komen, en nadien in een "gemeng
de klub" in Schoten waar validen 
en minder-validen tegen mekaar 
spelen. Daar is het dan begonnen. 
Kleine kompetities. Criteriums. Na 
de enkel-spelen ook het dubbel
spel aandurven. En, behalve het 
probleem van de beweeglijkheid 
komen daar nogal wat andere 
speciale technieken voor iemand 
als ik bij kijken. Spelen tegen een 
andere rolwagen-tennisser is to
taal anders dan het spel tegen een 
valide. Om zelf goede slagen thuis 
te halen moet je eerste gewiekt in 
de andere zijn palet spelen. Nadat 
ik met validen kon spelen nam ik 
me voor een nationaal kampioen
schap te winnen in reeks 8. En dat 
is dus nu wonderwel deze maand 
gelukt. Daar zal het niet bij blijven: 
volgend jaar wil ik naar reeks A. 
Spelen tegen de .,groten" in ons 
land, aan de top geraken. Ook al 
kost het mij elk jaar meer dan één 
nieuw palet': 

Chds) 


