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Reagan en het aardgas 
Helemaal in de rand van het energiedebat in de 
Kamer staat deze week de mededeling van de minister 
van Ekonomische Zaken Eyskens, dat de jongste index
stijging voor de helft te wijten is aan de stijging van de 
olieprijzen. Dat doet wel even de werkbrauwen fron
sen: op de internationale markten vertonen de olie
prijzen namelijk sinds geruime tijd een neerwaartse 
trend. Voor een land als België is in feite echter niet de 
naakte olieprijs doorslaggevend, maar de prijs van de 
dollar waaraan de door ons te betalen olieprijs gebon
den is, 
Zo beleeft West-Europa thans als het ware een derde 
oliekrisis, waarvoor niet de sjeiks of Khomeini verant
woordelijk zijn, maar wel de piramidale Amerikaanse 
rentevoeten. 
Er kan geen overtuigender demonstratie gegeven 
worden van de noodzaak voor West-Europa om niet al 
zijn energie-eieren in dezelfde korf te leggen. Het is 
voor ons van levensbelang, de herkomst van onze 
energie-grondstoffen te diversifiëren zowel inzake 
ruimtelijke, politieke als monetaire herkomst. Zoniet 
vervallen wij in totale eenzijdige afhankelijkheid. Het 
kan niemands politiek belang zijn, ook niet dat van de 
Amerikanen, dat West-Europa een willig slachtoffer 
zou worden van energetische chantage. 
Daarom is het niet alleen onaanvaardbaar, maar 
tevens onbegrijpelijk dat de Verenigde Staten zich 
halsstarrig verzetten tegen het Westeuropese voorne
men om vanaf 1984 aardgas te betrekken uit de 
Sovjetunie. Het aandeel van de Russische leveringen 
in het geheel van onze energie-aanvoer zal ruim 
beneden een veilige grens blijven, precies om iedere 
vorm van afhankelijkheid of chantage te voorkomen. 
Op de recente topkonferentie van de grote Westerse 
industrielanden te Versailles had Reagan, zij het met 
mondjesmaat, de ekonomische kruistocht tegen het 
Oostblok gepredikt. Wat het slotcommuniqué betreft 
bleef alles echter in het vage, zodat men kon denken 
dat het wel zou koelen zonder blazen. Sindsdien echter 
is de Amerikaanse president een fikse stap verder ge
gaan. Hij breidde zopas het sinds einde van vorig jaar 
uitgevaardigde verbod voor uitvoer van olie- en gas-
uitrusting uit tot Amerikaanse dochterbedrijven in het 
buitenland en zelfs tot bedrijven in het buitenland die 
onder licentie voor Amerikaanse ondernemingen 
produceren. 

Dit embargo is niet alleen een voor West-Europa 
tergende, maar bovendien om verschillende redenen 
totaal zinloze maatregel. Met de grootst mogelijke 
graad van waarschijnlijkheid kan gesteld worden, dat 
hij de voorziene begindatum voor de leveringen van 
Siberisch aardgas niet eens zal vertragen. Daarenbo
ven berust hij op een denkfout én op schijnheiligheid. 
De denkfout is dat de Sovjetunie er toe kan gedwongen 
worden om, in deze krisistijd, haar schaarse middelen 
te besteden ofwel in de burgerlijke sektor ofwel aan 
verdere bewapening. Indien West-Europa, zo luidt de 
Amerikaanse tesis, de Sovjetunie ontlast in de burger
lijke sektor, kan Moskou zich des te exclusiever wijden 
aan bewapening. Het verleden heeft echter geleerd, 
dat autoritaire regimes weinig of geen moeite hebben 
met de keuze tussen Butter oder Kanonen. De grote 
schijnheiligheid is daarenboven, dat Reagan een ein
de heeft gesteld aan het embargo van de Amerikaanse 
graanleveringen aan de Sovjetunie, dat zijn voorgan
ger had uitgevaardigd. 
Reagan wil blijkbaar zijn Ostpolitik wél voeren op de 
kap van de Europese arbeiders, maar niet op die van 
de Amerikaanse graanboeren... 
Last but not least dit: de tergende Amerikaanse be
voogding van West-Europa, verergerd nog door de 
handelsoorlog die Washington thans bijna open tegen 
ons voert, vormt een ernstige belasting voor de Wes
terse alliantie. Zodat Reagan uiteindelijk het tegen
overgestelde bereikt van wat hij zich tot doel heeft 
gesteld... (tvo) 

Een Israëlische soldaat helpt een Libanese vouw in de stad Sidon die een emmer water op het hoofd plaatst, 
omdat na de Israëlische bombardementen de watervoorziening is stopgezet In de hoofdstad Beiroet wordt na 
enkele dagen bestand, opnieuw duchtig geschoten en vermoord Naast vele soldaten vonden ook reeds 

honderden burgers, vrouwen en kinderen een gruwelijke dood Waarom"^ 
Het konflikt tussen Irak en Iran (bijna beëindigd), de recente Falklandknsis. de volkerenmoord in Koerdistan, de 

gevechten in Libanon de wapenindustrie beleeft gouden dagen 

Dramatisch. Huiveringwekkend. 
„Dramatisch. Huiveringwekkend Chaotisch. Avonturisme. Gevaarlijk 
regionaal egoïsme." 
Met die termen zou, naar verluidt, ex-minister van ekonomische zaken 
Willy Claes in (wat de Standaard noemde) een explosieve nota de 
Vlaamsnationale betrachting voor verwezenlijking van het ekono-
misch federalisme naar de prullenmand geschreven hebben. 
Dat Willy Claes het Vlaams autonomie-streven (zacht uitgedrukt) niet 
genegen is was onderhand al eerder dan gisteren geweten Jammer 
voor de betrokken ex-minister is dat hij zijn kruit aan het verschieten 
IS op een voor hem verloren zaak Niet Willy Claes en ook niet zijn po
litieke kollega's in andere traditionele partijen zullen kunnen verhin
deren dat de Vlaamse ontvoogding zich uiteindelijk ook doorzet op 
politiek en financieel-ekonomisch vlak. Maar, op korte termijn heeft 
de oprisping van de socialist Claes een niet te veronachtzamen bete
kenis 

Immers, de regenngskoalitie die 
geschiedenis schrijft onder de be
naming Martens V heeft middels 
forse verklaringen en vooral ge
niepige politieke knepen te ken
nen gegeven alles op alles te 
zetten om op korte termijn de 
mislukking van een Vlaams regio
naal beleid te bewijzen 
Wordt de druk te groot dat zal er 
misschien nog wel de bereidheid 
zijn van de nationale regering om 
de zogeheten vijf nationale sekto
ren toe te vertrouwen aan de 
regionale regering Die dan uitein
delijk vijf nationale schroothopen 
zal erven 

Willy Claes heeft nu in zijn „explo

sieve nota" neergeschreven dat 
zelfs de regionalizering van deze 
vijf industriële sektoren dramati
sche gevolgen zal kennen 
HIJ liet becijferen dat een ver 
doorgedreven ekonomisch fede
ralisme bijkomend nog 250000 
mensen zonder werk zal zetten 
100000 Vlamingen en 150000 
Walen 

Dat IS natuurlijk een dramatisch 
perspektief In de komende dagen 
zal moeten blijken waar Claes die 
onheilsboodschap vandaan haalt 
Evenwel is hij inmiddels alvast, net 
zoals inzake het energiebeleid, zijn 
eigen miserabel (unitair) knoei-
werk aan het bewijzen 

Vandaag stelt Willy Claes dat „in
dien men nu in België de regionali
zering van de nationale sektoren 
doorvoert de laatste mogelijkheid 
verdwijnt voor het voeren van een 
nationale sektoriele politiek" 

HIJ heeft voor tweehonderd pro
cent gelijk wat het adjektief „natio
naal" betreft 
Maar, waar blijft nu (na het lang 
door hem aangekondigde energie
debat waar hijzelf nu met gelukkig 
mee is), ook het evenzeer door 
hem lang aangekondigde ver
nieuwd industrieel beleid ' 
Het is precies door het kortzichtig 
nationaal schroothopenbeleid, 
waarbij het toegeven aan regio
naal egoïsme van een welbepaald 
gewest centraal stond, dat de eko
nomische perspektieven er mo
menteel ook voor de Vlaamse 
gemeenschap dramatisch en 
chaotisch uitzien dn termen van 
Willy Claes) 

In een bepaalde politieke hoek zal 
de neo-unitaire belijdenis van re-
genngsopposant Claes alleszins in 
dank afgenomen worden CVP-
voorzitter Swaelen bijvoorbeeld 
zal zich gevleid voelen met de 
bevestiging van zijn anti-federalis-
tische belijdenis (hds) 



m Brieven 

MISLEIDEND 

De kommentator MG schijnt in de 
Nieuwe Boekenkrant van het week
blad Knack van het artikel van Hugo 
Schiltz in „Vlaanderen Morgen" met 
bijster veel begrepen te hebben Ofwel 
heeft MG het idee voor ogen gestaan 
Hugo Schiltz aan te vallen Dat mag 
dan zijn recht zijn, de lezers trachten te 
misleiden mag MG evenwel met, dunkt 
ons 
Oe mikmak die MG van het artikel van 
Hugo Schiltz heeft gemaakt komt voor 
de aandachtige lezer boosaardig over 
Waar MG het doet voorkomen alsof 
hij de Vlaamse Beweging een goed 
hart toedraagt door nog maar eens 
over Egmont te beginnen, blijkt even 
verder dat het federalisme voor de 
Vlamingen zo ongeveer een ramp zou 
zijn, want een zegen voor Wallonië 
Over dat Egmont-pakt zelf schijnt MG 
ook al met veel te weten want het heet 
dat daann over faciliteiten, gehate dan 
nog wel, werd gesproken Men moet 
toen met aan de onderhandelingstafel 
gezeten hebben om te weten dat 
faciliteiten in de gemeente, en insknp-
tierechten buiten de gemeente wor
den uitgeoefend Als MG het dan wil 
doen voorkomen alsof hij wat op de 
hoogte was had hij dit moeten weten i 
Hugo Schiltz heeft verder in bewust 
artikel geschreven dat bijna niemand 
meer om zijn Vlaming-zijn wordt gedis-
cnmineerd Dat klopt ook, doch MG 
stelt het dan zo voor alsof er zou 
hebben gestaan dat de taalverhoudin-
gen bij de overheid zijn wat ze beho
ren te zijn 
Zo IS het ganse „essay" aan mekaar 
geflanst met begnpsverwamng 
Verder heeft MG het almaar over een 
„pnjs" die al of met zou moeten betaald 
worden 
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Wat Hugo Schiltz heeft gesteld is dat 
in dit land het partijpolitieke „Vlaande
ren Eerst" slechts door een minderheid 
wordt nagestreefd Verder staat er dat 
het Belgisch politeke goede en slech
te weer hoofdzakelijk door Vlaam-
seC) partijen wordt gemaakt (Hoelang 
levert de CiVP nu al eerste ministers') 
Het IS uit deze gegevens dat Hugo 
Schiltz de konklusie trekt dat er poli
tiek overleg zal nodig zijn om de 
bakens te verzetten 
Wel akkoord met MG dat de staats
hervormingen miskleumen zijn en 
dïiarvoor verwijs ik hem naar de heren 
Eyskens, Tindemans en Martens 

J.N„ Boechout 

KERK EN GASTARBEIDERS 

Wat bezielt de huidige kerkleiders' De 
paus neemt het imago van de heilige 
geest over en stnjkt overal neer waar 
er onrust heerst Polen, Ierland, Enge
land, Argentinië Misschien ook nog in 
Libanon Onze bisschoppen zijn de 
geestelijke leiders steeds zeer volg
zaam geweest Onlangs vroegen ze 
amnestie, goed wetend dat hun eigen 
politieke leiders dat zouden verhinde
ren Nu vragen ze stemrecht voor de 
gastarbeiders Is dit uit menslievend
heid of uit berekening' 
De gastart)eiders hebben bijna dezelf
de faciliteiten als wij Het is wel waar 
dat ZIJ door een bepaalde groep wor
den uitgebuit doch dat worden wij 
ook Daarenboven heb ik steeds ge
leerd dat wanneer iemand stemrecht 
wil hebben, hij de nationaliteit van dat 
land moet bezitten 
Aan diegenen die denken dat ik een ra
cist ben, vraag ik eens na te denken 
hoe WIJ als gastart)eiders in de zuider
se landen zouden behandeld worden 
Een flamingant heeft hier slechts plich
ten geen rechten, wat zou hem daar 
dan wel te wachten staan' 

AVdB„ Eksaarde 

P R O V O C E R E N D ARTIKEL 

Het artikel „Alweer de keer terug 
naar uw/ dorp politiek ' " , in „Wij" 
van 3 juni 1982, is een flater van 
formaat en wel om de volgende 
redenen 

Het VU-kongres van de Arbeid 
heeft zich uitgesproken voor het 
aanmoedigen van de terugkeer 
van de gastarbeiders naar hun 
geboorteland 
Nooit heeft de VU zich uitgespro
ken voor het verlenen van stem
recht aan gastarbeiders 

Dit IS bovendien slechts mogelijk 
na wijziging van de grondwet 

Het verlenen van stemrecht aan 
de gastarbeiders zou de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel elekto-
raal van de kaart vegen en haar de 
laatste gemeenteraadszetels ont
nemen 

Wie zich in de Vlaamse gemeen
schap wenst te integreren moet 
de naturalisatie aanvragen en 
onze taal leren (Die voorwaarden 
worden in Duitsland ook gesteld) 
Ten einde de elektorale schade 
voor de VU tot een minimum te 
beperken, verzoek ik u deze bnef 
te publiceren, te vermelden dat 
Lode Van Loock en hds hun per
soonlijk standpunt hebben weer
gegeven, en dat de VU het hier
mee niet eens is 
Voor het ovenge kan ik niet aan
vaarden dat het engagement van 
duizenden oribaatzuchtige propa
gandisten voor de partij en „Wij" 
door provocerende artikels in ons 
partijblad weer wordt teniet ge
daan 

Senator O. Van Ooteghem, 
Gentbrugge 

Red Het „artikel" was een inter
view met verschillende Vlaamse 
Brusselaars en jongeren van de 
tweede generatie gastarbeiders 
Mogen zij, sinds het opgeborgen 
regenngsrapport van staatssekre-
taris Vic Anciaux, en terwijl dit 
buskruitdossier als gevolg van af
wezig overheidsbeleid almaar ex
plosiever wordt, met in de gele
genheid gesteld worden hun be
kommernis over dit enorm maat
schappelijk probleem ook in „W i j " 
kenbaar te maken ' (HDS) 

VLAAMSE DUIVELS 

In de „WIJ" van 17 juni las ik een 
lezersbnef van J G, uit Maasmechelen 
Het zijn inderdaad alleen maar Vlaam
se sfielers die de kruim van het Belgi
sche voetbal uitmaken Het zou wel 
eens interessant zijn om na te gaan of 
de federale staten met hun sportploe
gen met autonoom kunnen optreden 
op internationaal vlak Ook al zijn wij 
dan nog lang met federaal 
Op Europees gebied zijn we erkend 
als een land met twee gewesten, zijn 
we b)ekend als een land met o a twee 
deelregenngen Als de sportieve mani
festaties ook naar buiten uit gesplitst 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 AARTSELAAR 

kunnen worden, dan kan het alleen 
maar het volksnationaal gevoel van de, 
laat ons ze „lauwe" Vlamingen noe
men, wat aanwakkeren Dan zouden 
we nu in de Mundial kunnen supporte
ren voor een Vlaamse ploeg Het valt 
me altijd op dat een land als het United 
Kingdom steeds met 4 ploegen mag 
uitpakken Engeland, Wales, Noord-
lerland en Schotland - Kan iemand me 
zeggen hoe het komt en kan dat zulk 
eenzijdig Europees erkennen van „vol
keren" ontstaan is en waarom dit 
„voetbalerkennen" om te beginnen met 
kan doorgetrokken worden tot de an
dere Europese „volkeren"' Het moe
ten met altijd de onderdanen van Elisa
beth II zijn die bevoordeeld worden 

DvSdC, Zoersel 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren v^i| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Mensen 

ling die deze betichte ondergaat. 
Wanneer een doorsnee burger 
verdacht wordt van fraude ris
keert deze een voorhechtenis 
van enkele maanden. Vanden 
Boeynants echter wordt amper 
ondervraagd, leeft zijn luxueus 
bestaan rustig verder en blijft 
aktief in de toppolit ieke kringen. 
Iedereen is gelijk voor de wet? 

Doordravende 
prof 

Geen 
skrupules 
Toegegeven, gewezen eerste mi
nister Vanden Boeynants heeft 
lef en skrupules zijn hem vreemd. 
Niettegenstaande de opheffing 
van zijn parlementaire onschend
baarheid en het gerechtelijk on
derzoek dat tegen hem lopende 
is, blijft deze 63-jarige politicus 
zich onverstoord verder gedra
gen als de topman in de PSC. 
Vanuit het direktiegebouw van 
zijn vleesbedrijf in Anderlechl 
leidt VdB nog steeds een politiek 
sekretariaat dat momenteel hard 
sleutelt aan de kiescampagne 
van de „patron". Twee PSC-mi-
nisters gaven toe dat zij mede
werkers van VdB in hun ministe
riële kabinetten moesten opne
men, die zij zelf nooit hebben 
gezien. 

Ook maken wij kritische beden
kingen tegen de gunstbehande-

Ons land telt veel, zeer veel 
geleerde professoren van veler
lei kleur en gezindte. En voor wat 
hoort wat, moet UCL-professor 
Delpérée hebben gedacht toen 
hij zijn visie op de Vlaamse rand
gemeenten expozeerde. 
Deze rechtsdeskundige (sic) is 
een vurig FDF-bestuurslid. Na 
een frontale aanval op het arrest 
van de Raad van State omtrent 
het gebruik van het Nederlands 
tijdens de gemeenteraden, po
neerde hij een kurieuze stelling. 
Vlaams Brabant zou een testge
bied moeten worden waar de 
mogelijkheden tot samenleven 
van Vlamingen en franstaligen 
eens worden geprobeerd. Waar
om hij Brussel niet neemt, is een 
doorzichtig raadsel. Het is maar 
al te gemakkelijk nu, vanuit de 
verdediging van de mensenrech
ten, de wens tot „testgebied" uit 
te spreken, nadat de franstaligen 
jarenlang hun „verdraagzame" 
houding in Brussel hebben be
wezen. 

Rond Brussel wonen en leven 
duizenden buitenlanders (diplo
maten, internationale ambtena
ren, kaders van multinationale 
ondernemingen) die zich schik
ken naar het taalgebruik in de 
Vlaamse gemeenten, zonder faci
liteiten. Zij hebben geleerd zich 

Deze week dit... 
Een acht dozijn Brusselse 
frankofone tatches — veroorloof 
nne deze Brusselse uitdrukking 
— is vorig weekeinde 
bijeengekomen. Hun wellicht 
trieste vergadering werd 
nochtans groots aangekondigd: 
het „Kongres" van de 
Franstaligen in de Brusselse 
periferie! 
Naar hartelust zijn ze de 
klaagmuur beklommen. „De 
Franstalige rijke sukkelaars 
worden in de randgemeenten 
door de Vlaamse fanatiekelingen 
onmeedogend gediscrimineerd. 
De rechten van de mens 
worden er straffeloos 
geschonden Zelfs de Raad van 
State huilt mee met de Vlaamse 
wolf." Met een dik opgezwollen 
nek hebben ze nog maar eens 
geproklameerd dat een groot 
stuk van Vlaams-Brabant tot 
Brussel behoort. 
Denk nu niet dat dit een 
spelletje is van het FDF. Het is 
waar dat deze partij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
benut om zich terug wat op te 
trekken op de kap van de 
Vlamingen. 

Maar op dit fameus „kongres" 
waren alle politieke kleuren 
aanwezig. Alle Franstalige 
partijen zingen samen in 
hetzelfde koor. De ene is geen 
haar beter dan de andere. 
Je kan je wel afvragen of deze 
„zwanzers" nog van deze tijd 
zijn Hun liedje klinkt niet alleen 
vals, het is een oud afgezaagd 

refrein. Zien ze dat zelf niet in? 
De Vlaamse gemeenschap, ook 
in het Brussels randgebied, is 
zelfbewust geworden. De 
Vlamingen laten niet meer met 
zich sollen. We houden wel van 
folklore, maar dan van een 
Vlaamse folklore en niet van een 
achterhaald, archaïsch, 
vreemdsoortig gebazel. In feite 
laat dit Franstalig gespartel me 
ijskoud Niets van aantrekken. Er 
kan doodgewoon geen sprake 
meer zijn van al hun eisen! 
Toch zou ik de Franstaligen 
willen vragen of ze goed weten 
wat ze willen. Als ze graag in 
Brussel wonen, wie belet hen 
dat? Er staan in Brussel meer 
dan 30.000 woningen leeg. Dat 
ze hun rijke villa's in Vlaanderen 
verkopen! Dat ze verhuizen! 
Niemand zal hen een strootje in 
de weg leggen. Bovendien is 
Brussel in grote mate opgevuld 
met huizen die hoognodig 
moeten vernieuwd worden. 
Ongeveer 200.000 woningen 
staan er te wachten op een min 
of meer rijk gevulde hand die 
hen wat opkalefatert. Waarop 
wachten de Franstaligen in de 
Vlaamse randgemeenten^ Ze 
kunnen er nog een 
saneringspremie boven op 
krijgen Of zijn ze zelf uit 
Brussel weggevlucht naar de 
Vlaamse gemeenten? Ja, 
natuuriijk, op zoek naar rust en 
groen. Ze zijn trouwens welkom. 
We gunnen hen de voordelen 
van een Vlaamse sfeer. Op 

m 

daarnaar te gedragen, met eer
biediging van de eigen aard van 
de plaatselijke bevolking. Frans
taligen vertikken dit en menen 
telkens opnieuw dat de koloniale 
periode terug is aangebroken. 
En dat zo'n doordravend iemand 
doceert aan een universiteit 
Arme studenten-

voorwaarde echter dat ze er de 
konsekwenties van dragen en 
bijgevolg aanvaarden dat ze 
volop in Vlaanderen wonen. 
Het is al te onzinnig die Vlaamse 
gemeenten achteraf te willen 
inlijven bij Brussel. Er zit geen 
enkele logika in de Franstalige 
redenering. Aanhechting bij 
Brussel betekent immers 
verstedelijking met minder groen 
en rust. 

Dezelfde politici die de 
uitbreiding van Brussel over 
Vlaams-Brabant wensen, hebben 
de onleefbaarheid en dus de 
uitwijking uit Brussel in de hand 
gewerkt. 
Het is onze ambitie heel die 
Franstalige onzinnige en mislukte 
politiek te stoppen. Een Vlaamse 
machtsdeelname in Brussel, 
binnen een wettelijk kader, kan 
Brussel terug opbouwen tot een 
leefbare stad. Brussel moet 
kwalitatief verbeteren en behoeft 
in geen geval een kwantitatieve 
uitbreiding. Brussel ligt in 
Vlaams-Brabant. Zo redden we 
ook de zuiver Vlaamse 
gemeenten rondom Brussel. 
Alleen in deze visie kunnen 
beide problemen samen 
aangepakt en opgelost worden 

Vic ANCIAUX 

Prediker 
Van Rompuy 
Ene Van Rompuy, voorzitter van 
de CVP-jongeren én Europees 
pariementslid, schreef vonge za
terdag een vreemde „Vrije Tnbu-
ne" in de Gazet van Antwerpen. 
Daarin ontpopt hij zich als een 
ware profeet en prediker. Op een 
onvoorstelbaar paternalistische 
wijze leest hij de jongeren en de 
hele CVP de levieten. „Onze taak 
ligt niet in mee op te stappen in 
marsen of betogingen, die ande
ren organizeren, wel in het ontwik
kelen van een eigen boodschap. 
(...) De jonge generatie is niet links 
of rechts, maar onzeker, erg ang
stig en op zoek naar een houvast", 
schrijft Van Rompuy. Voor hem is 
het duidelijk dat enkel de CVP 
deze baken kan zijn in de huidige 
stormachtige tijden Daarenboven 
moeten wij stilzwijgend en knik
kend een verdere verarming aan
vaarden. De inlevenngsmyte 
wordt door Van Rompuy nog 
eens verhaald. Treffend is ook de 
bekentenis van deze voorzitter: 
„België staat op het vlak van de mi-
kro-elektronika, de hele internatio
nale ekonomie en spitstechnolo
gie, nergens. Ons industrieel 
draagvlak brokkelt af. C.J Het ver
trouwen dat de CVP wist te wek
ken tijdens de jaren zeventig is 
verdwenen ten dele door de ver
warring die het politiek spektakel 
bood, ten dele omdat gefaald 

werd in het bek d zelf dat geen 
uitzicht gaf.". Toch schoon hé, van 
dit nu allemaal toe te geven. Vlaan
deren blijft evenwel met de gebak
ken peren zitten. En hoop op 
redding met deze regering bestaat 
er kwasi met... 

Nuchtere 
De Wulf 
Zes maanden ervanng met de 
verdeling van de bevoegdheid 
over de gezondheidszorg tussen 
de nationale regering en de ge
meenschappen leert dat de huidi
ge situatie onduidelijk is en zeker 
niet voldoet Dit zei gemeen
schapsminister De Wulf (SP). Be
ter laat dan nooit voegen wij er
aan toe. Het is nogal wiedes dat 
gezondheidszorg volledig aan de 
twee gemeenschappen moet wor
den toevertrouwd. Vandaag be
staat daar geen duidelijkheid over: 
de gemeenschappen moeten een 
nationaal beleid uitvoeren, waarbij 
dan liefst vijf ministeries betrok
ken zijn Vlaanderen en Wallonië 
hoeven met te wachten op de 
nationale overheid voor de oprich
ting van eigen gemeenschaps
fondsen als instellingen van ofsen-
baar nut. De Wulf vraagt dan ook 
terecht een verdere communauta-
rizenng, voor een doelmatiger ge
zondheidszorg. Vraag is wel wat 
de Belgisch-minnende Willy Claes 
van de SP daarop zal zeggen... 

i4-"-S^L>,^SNvi*ïS.--^ 
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M^ Kommentaar 

Driekwart miljoen mensen stroomden onlangs sa
men in New York voor de grootste vredesmanifesta-
tie ooit gehouden. Bisschoppen en anarchisten, jong 
en oud stapten broederlijk op naar het Central Park 
Weerzin voor de krankzinnige kernbewapening en 
angst voor een nieuwe wereldoorlog, maar ook de 
overtuiging dat slechts door wederzijdse ontwape
ning vrede mogelijk is. Panjs zag verleden week de 

grootste vredesmanifestatie ooit in de lichtstad 
gehouden. Ook Hendnk Borginon onderstreepte op 
het nationaal kongres van VOS de „nooit-meer-
oorlog"-oproep van de Fronters „Inzake vredeswil 
en aktie heeft VOS altijd aan de spits gestaan, zoals 
ook voor de vrije ontplooiing van de eigen Vlaamse 
aard en de strijd voor een menswaardig bestaan". 

Belgische 
superholding 
Minister van Ekonomische Za
ken Mark Eyskens organizeerde 
dinsdag een opgemerkte pers
ontmoeting. Na een biezonder 
zwart toekomstbeeld voor de 
eerste helft van de tachtiger ja
ren te hebben opgehangen, pakte 
hij nog uit met een knalvoorstel. 
De regering zal een „superhol-
ding" oprichten. Die holding zou 
ontstaan uit de fusie van de 
financieringsmaatschappijen van 
de staal-, steenkool en tekstlel-
sektor. De unitarlsten hebben het 
weer knap uitgedokterd: wan
neer we nu een nationale pot 
maken van al deze sektoren, dan 
kan de Waalse staalsektor lekker 
blijven eten uit die pot (die dan 
wel door Vlaanderen zal worden 
aangevuld!). Daarenboven ne
geert dit voorstel volledig de 
intentieverklaring tot opsplitsing 
van de nationale sektoren. Toch 
handig hé: de federalisten zoet 
houden met een vage belofte in 
de Senaat, maar Intussen ervoor 
zorgen dat de geldpot Belgisch 
blijft. Wanneer stopt deze hypo-
krlsle ooit eens? 

temberdekreet over het taalge
bruik in ondernemingen. Dit be
paalt dat de werkgevers die een 
exploltatlezetel In het Neder
lands taalgebied hebben of er 
personeel tewerkstellen, uitslui
tend het Nederlands mogen ge
bruiken in hun omgang met hun 
personeel en voor hun officiële 
dokumenten en akten. Dit lijkt 
ons niet meer dan een elementai
re uiting van beleefdheid en res-
pekt voor de werknemers. Zelfs 
dit gegeven ontbreekt bij Lagas-
se! Zijn voorstel betekent dat 
een werkgever die In het Fransta
lig landsgedeelte woont, maar 
een exploltatlezetel heeft In 
Vlaanderen, of er personeel te-
werkstelt, het Frans zou moeten 
hanteren In zijn betrekkingen met 
zijn personeel. Wanneer je dit 
krankzinnige voorstel even op 
wereldvlak zou doortrekken, dan 
Impliceert dit dat de werknemers 
van de vele Japanse bedrijven 
alhier deze Oosterse taal zouden 
moeten beheersen-

(foto DANN) 

Stinkend 
arrogant 

ACW bang? 
Normaal moest het ACW, het 
overkoepelend organisme van de 
kristelijke arbeidersbeweging vori
ge week zaterdag samengeko
men zijn om te praten over de rela
tie met de CVP. Sinds decennia 
bestaat er een zeer nauwe ver
houding tussen beide, „de CVP is 
de bevoorrechte partner van het 
ACW", heet dit eufemistisch. En 
dit uit zich in lijstvorming en minis
terportefeuilles. Die relatie is de 
jongste tijd evenwel fel verslech
terd. Vooral de basismilitant van 
het ACW roert zich. Zij nemen het 
niet dat hun ministers zomaar aan 
sociale afbraak doen en de koop)-
kracht drastisch verminderen. Het 
gevolg is duidelijk: heel wat ACV-
ers weiperen nog langer hun lid
geld te betalen. En dit zou voor het 
ACV wel eens erg nefast kunnen 
uitdraaien bij de syndikale verkie
zingen van 1983. Daarom vonden 
een aantal bestuursleden het no
dig dringend even te praten over 
die „bevoorrechte partnerrelatie". 
De hoge ACW-top en de ACW-
ministers zaten hiermee duidelijk 
in hun maag en verkozen het 
stilzwijgen boven een open ge
sprek. Dit werd dan ook vlug 
uitgesteld. De doorsnee arbeider 
bekijkt met groeiende afkeer deze 
laffe wegvluchtpoging... 

Verdwazing? 
De kabinetsraad van vorige week 
vnjdag nam een aantal volmacht-
besluiten omtrent het universitair 
onderwijs. Sinds jaren wordt aan 
sociale afbraak gedaan in de uni
versiteitswereld en de droom van 
de „demokratizering van het hoger 
onderwijs" werd reeds lang ver
brijzeld. Nu besliste deze regering, 
onder impuls van onderwijsminis
ter Daniel Coens, ook de toelagen 
aan de universiteiten met meer 
dan 5 % te verminderen Dat deze 
maatregelen rampzalige gevolgen 
zullen hebben voor de kwaliteit 
van het hoger onderwijs is duide
lijk Wanneer men daarbij bedenkt 
dat de regenng aldus één van 
onze laatste troeven op internatio

naal niveau vergooit, wordt deze 
houding wraakroepend. Irnmers, in 
het buitenland wordt Vlaanderen 
nog geprezen en gewaardeerd 
omwille van zijn rijk potentieel aan 
hooggeschoolde arbeidskrachten 
De universiteit wordt straks enkel 
nog toegankelijk voor een beperkt 
elitair gezelschap van weigestel
den De mindergegoeden hebben. 

precieze cijfers pas vrij geven na 
10 oktober, dus na de gemeente
raadsverkiezingen, omdat de kie
zers anders de gevolgen van deze 
onbekwame bewindslui zouden 
kunnen aanschouwen. 

De Franse Gemeenschapsraad 
heeft vorige week een voorstel 
van dekreet van FDF-fraktlelel-
der Lagasse in overweging geno
men over het taalgebruik In ar
beidsbetrekkingen. Dit is totaal 
In strijd met het zogeheten sep-

Politiek met puntjes 

volgens Coens en Co, geen recht 
op verdere specializatie. Aldus 
dreigt men heel Vlaanderen tot 
een soort van „verheerlijkt Bok-
rijk" te herscheppen. 

Gat van 
350 miljard 
Zoals bekend heeft de regering 
nog eens voorlopige twaalfden ge
vraagd en gekregen (van de rege
ringspartijen). Anders uitgedrukt 
wil dit zeggen dat de wetgevende 
vergadenng (Kamer en Senaat) 
pas in oktober zal kunnen debatte
ren en stemmen over de begrotin
gen bestemd voor 1982 Op dat 
moment zal reeds 10/12 van het 
geld opgebruikt zijn. De echte 
reden voor dit zeer laattijdige in
dienen van de begroting ligt in het 
feit dat het tekort op de ramingen 
ruim 350 miljard zou bedragen. 
Nochtans had deze rooms-blauwe -
koalitie beloofd en verzekerd dat 
het gat niet dieper zou zijn dan 200 
miljard. En wie hennnert zich nog 
de ijle slogan van de PVV „Niet U, 
maar de staat leeft boven zijn 
stand!"? Pure demagogie. 
Uiteraard zal deze regenng de 

_e/? punt o punt el punt es punt. N.O.LS. De aller
jongste vondst in de Belgische politiek zijn de 
puntjes. Niet op de i, maar tussen de letters. Je 
bent burgemeester van Schaarbeek en je wil dat 
persé blijven. Je stelt vast datje deze ambitie best 
kan dienen door nog maar es van partij te verande
ren. Nou, dan begin je niet je tijd te verdoen met 
zoeken naar een passende naam. Je neemt dood
gewoon je bloedeigen familienaam en je zet tus
sen de letters daarvan telkens een punt Nols 
wordt N.O.LS. Afkorting van Nouvelles Orien
tations des Libertés Schaerbeekoises. Pour les 
Flamands la même chóse, behalve de ae van 
Schaerbeek; die mag desnoods ook wel aa ge
schreven worden. 
In ieder ander land zou de man het hoogstens tot 
karnavalzot, desnoods mét fazantenpluim, hebben 
gebracht Bij ons is hij al een dozijn jaren burge
meester van een belangrijke hoofdstedelijke ge
meente. En alles laat voorzien dat hij straks 
opnieuw vertrekt voor een ambtstermijn. Dank zij 
de puntjes. 
Geen merkwaardiger soort politici dan Brusselse 
dorpspotentaten. Nols is niet de enige van dat 
slag, maar wel een prototype. 
Geen straffer Brusselaars ook dan niet-Brusse-
laars. V.d.B. — eveneens een naam met puntjes — 
is van Mechelse afkomst En Nols is volbloed 
Waal. Geboortig van Tilleur, waar zijn vader een 
beetje rondscharrelde in de plaatselijke liberale 
politiek. Heel eventjes zelfs Vlaming: toen Roger 
Nols in '40 door de Duitsers krijgsgevangen werd 
genomen, heette hij plots Rutger, herinnerde zich 
een vage Limburgse familierelatie en liet zich 
zielsblij repatriëren als Menapiër 
Kort nadien, reeds in de volle mannenjaren, dook 
hij te Schaarbeek op. Timmerde er aan een voor
spoedig hoofdstedelijk bestaan, gesteund op twee 
pijlers. Ten eerste jarenlang kok in de Cosmopoli
te. Ten tweede, en tegelijkertijd, een carrière In de 
gemeentepolitiek. In 1957 had hij het reeds ge
schopt tot gemeenteraadslid, zij het bij wijze van 
opvolging. Uiteraard onder de blauwe vlag van het 
liberalisme, zoals de familiale traditie dat vroeg. In 
'64 wou hij hogerop: zijn straatmeetings, onveran

derlijk besloten met de Valeureux Liégeois op een 
krakende pickup, leverden hem meer dan vijfdui
zend voorkeurstemmen op. Genoeg voor zijn 
persoonlijke gloriol, niet genoeg voor een sche-
penzetel. Aangezien de liberale partij hem geen 
sjerp waardig achtte, stapte Nols meteen maar 
over naar het F.D.F. Zes jaar later, in 1970, was het 
dan zover: dank zij het meest rabiate anti-Vlaamse 
racisme kon de man een gelukkige gooi doen naar 
het burgemeesterschap. 
Klein van gestalte, zwart haar op een kalende 
schedel, een vlezige neus die bijtijds ruikt van 
waar de wind komt Doortrapt Opvattingen? Zo 
goed als geen. Wanneer de man zegt dat hij in de 
grond niets tegen de Vlamingen heeft, liegt hij 
waarschijnlijk niet eens. Het is hem niet vóór of 
tégen iets te doen, het is hem te doen om Nols. 
Drijvend op, levend van de latente onlustgevoe
lens die bij een hoofdstedelijk publiek zo licht ont
vlammen. Eerst de Vlaming als hoofd van Jut De 
lokettenaffaJre als suksesrijke aanloop naar de 
verkiezingen van '76. Later de zegels op de 
Vlaamse schoolwerf de dreiging met sluiting van 
het allerlaatste Nederlandstalig gemeentelijk klas
je. Sinds enkele tijd, de vlezige neus in de tegen
wind van de krisis, op oorlogspad tegen Turken en 
Marrokanen. 
Een miezerig dorpspotentaatje. Eén van de negen
tien, in de allerlaatste niet-gefuzioneerde gemeen
ten van België. Want ook dat is BrusseL 
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Het langvemadite Fmtom-debat 

Een doorgestoken 
parlementaire 
kaart... 

Het parlementair energiedebat 
wordt een gigantische flop. 

Meer dan acht jaren 
herhaalde en telkens weer 
niet ingeloste 
regeringsbeloften zijn er aan 
voorafgegaan. Enorm veel 
energie is er intussen ook 
gekropen in studies 
allerhande. De gedegen-traag 
werkende Kommissie der 
Wijzen kreeg de gelegenheid 
zelfs een tweede editie van 
een omstandig energierapport 
te publiceren. Het parlement 
keek jarenlang ietwat 
ongeduldig toe. 

Minstens één keer per jaar — 
bij de bespreking van de 
rijksmiddelenbegroting — 
werd er wel een witte raaf 
bereid gevonden om zijn 
ongeduld te uiten over het 
uitblijven van het 
langbeloofde energiedebat 

Inmiddels gingen vooral de 
elektriciteitsproducen ten 
voort met generatiebelastende 
kernprojekten. En deze week 
zijn we dan zover: het 
fameuze energiedebat werd in 
de Kamer aangevangen 
Dinsdagnamiddag waren er 
zo'n 25 sprekers 
ingeschreven. Dinsdagavond 
werd er op de perstribune 
een eerste evaluatie gemaakt 
En die was vlug gemaakt 

Tijdens het debat betoonden 
gemiddeld slechts twintig 
kamerleden interesse voor 
het energievraagstuk! En na 
een koppel debaturen was 
reeds duidelijk dat aan de 
grote krachtlijnen van de 
regeringspolitiek (van de 
voorbije tien jaren) inzake 
energie hoegenaamd niets zal 
gewijzigd worden. 

Maar ook, dat zelfs de 
regering niet meer luistert 
naar de bevindingen van de 
eertijds geroemde Kommissie 
der Wijzen-

Het grote energiedebat handelt 
uiteindelijk in de Kamer nog 
slechts over het vraagstuk van 
de kernenergie en wordt afge
handeld in termen van kompen-
saties: een steenkoolcentrale 
voor Limburg dient gekompen-
seerd te worden met een andere 
elektrische installatie in een an
der (Waals) gewest Waar de 
„Komissie der Wijzen" \n 76 een 
omstandig rapport uitbracht 
waarin vooral de verdediging 
van het toenmalig investerings
programma van de elektriciteits
producenten ter harte werd ge
nomen, werd onlangs in een 
tweede versie onverbloemd ge
steld: „dat er geen nieuwe kern
centrales dienen gebouwd te 
worden voor het opvangen van 
de voorspelbare energiebehoef
ten in het midden van volgend 
decennium." Dit wil overduidelijk 
zeggen dat er nu geen dringen

de beslissing dient genomen te 
worden voor de bouw van de bij
komende kerncentrales. 
Nu niet en ook in de komende 
vijf jaren niet Met de vier kern
centrales in Doel (in gebruik, en 
gepland) en de drie In Tihange 
zal in '85 nagenoeg 70 procent 
van de elektriclteitsproduktie 
door kerncentrales geleverd 
worden. 

Vandaag ziet het er naar uit dat 
als slotsom van het energiede
bat vooral de dringende op
dracht zal gegeven worden de 
bouw van een bijkomende kern
centrale te overwegen... Wat be
tekent dat het feitelijk morato
rium op de bouw van kerncen
trales zonder meer wordt opge
heven. 
En, wat ook betekent dat de 
regeringsgezinde partijen zich 
hoegenaamd niets aantrekken 
van het enorme nukleair afval

probleem. Want ongehavend zal 
waarschijnlijk ook deze optie uit 
het parlementair debat komen-. 
„De vergadering meent dat Bel
gië de uitgevoerde investeringen 
inzake opwerking moet valorize-
ren en spreekt zich uit ten gun
ste van het opnieuw op gang 
brengen van de opwerkingsfa
briek Eurochemic in Dessel... 

Foratom-lobby 
Toch was er op de eerste debat
sessie in de kamer één groot 
lichtpunt: de tussenkomst van 
ex-minister van ekonomische za
ken Willy Claes. Het moet hem 
toegegeven worden dat hij het 
sleuteldepartement jarenlang 
deskundig heeft geleid, en het 
zal wel zo zijn dat hij als geen vijf 
andere huidige regenngsleden 
het energiedossier kent 
Precies deze ex-minister wees 

Eyskens' 
kontrole 
Minister van Ekonomische Za
ken Mark Eyskens zei op een 
perskonferentie dinsdag met 
klem „dat het effekt van de deva
luatie van de Belgische frank op 
de binnenlandse prijsvorming 
volledig onder kontrole is'. 
Hij verduidelijkte daarbij dat de 
toename van de Inflatlespiraal 
deze maand voor de helft te 
wijten is aan het duurder worden 
van de olleprodukten. 
En daar kan hij, noch een ander 
lid van de huidige nationale rege
ring, Iets aan verhelpen. Die stij
ging van de levensduurte Is voor 
het volle pond toe te schrijven 

aan de koers van de dollar. En, 
ook wel een beetje aan de olle-
kontrakten die destijds met de 
Petroleumfederatle werden afge
sloten en dan weer op rekening 
van ex-mInIster Wllly Claes moe
ten geschreven worden_ 

Witte pillen 
Minister van Sociale Zaken Jean-
Luc Dehaene heeft het voorne
men te kennen gegeven de pro-
duktie van witte farmaceutische 
produkten te bevorderen. 
De Landelijke Bediendencentrale 
( L B O heeft daartegen geprotes
teerd omdat op die wijze de te
werkstelling in deze nijverheids-
sektor meteen drastisch in het 
gedrang zou komen. 

Geen van beide antagonisten 
heeft evenwel duidelijke taal ge
sproken. De bekommernis van de 
LBC-vakbond is terecht Ook die 
van de minister trouwens. Dehae
ne wil met de invoering van witte 
produkten de uitgaven voor far
maceutische produkten intomen. 

De vakbonden vrezen dat hier
door de tewerkstelling bij de far
maceutische industrie in ons land 
zou dalen. Maar, zowel minister 
Dehaene als de LBC zijn er toch 
van op de hoogte dat tal van de 
witte produkten weliswaar in het 
buitenland maar via licenties, zus-
terbednjvigheid en nog andere 
commerciële kunstgrepen, uitein
delijk door toedoen van in ons 
land gevestigde firma's zullen ver
vaardigd worden...! 

er in een overigens zeer genuan
ceerde tussenkomst op: „Er is 
nog steeds geen afdoend ant
woord voor het belangrijke pro
bleem van de kernafval". En hij 
gaf zijn bekommernis nog meer 
kracht bij met de uitlating (voor 
lege kamerbanken): „Welke ook 
de konkurrentiekracht van kern
centrales voor elektriclteitspro
duktie moge zijn, het is niet fair 
er gebruik van te maken zolang 
wij niet zeker weten dat onze 
toekomstige generaties er geen 
hinder zullen van ondervinden..." 
Hij stelde ondubbelzinnig: „dat 
België op een punt is gekomen 
dat er geen nieuwe kerncentra
les moeten gebouwd worden". 
Het Is een zeer late bekering. In 
een Knack-debat ging Wllly 
Cjaes overigens deze week nog 
verder in zijn waarschuwingen: 
„Als de wetenschap het pro
bleem van de kernafval niet uit 
de wereld krijgt, moeten we over 
een jaar of tien alle nukleaire 
programma's stilleggen." 
Maar precies na het parlemen
tair energiedebat zal de herope
ning van Eurochemic in Dessel 
als een van de meest konkrete 
en eerste regeringsmaatregelen 
een feit worden! 
Precies gelijktijdig met het parle
mentair energiedebat grijpt In 
het Zwitserse Lausanne het 
achtste kongres van Foratom 
plaats. (Foratom is het Europese 
Forum voor de nukleaire weten
schappelijke technische en fi
nanciële instellingen). De nukleai
re lobby dus. Op dat kongres 
werd allereerst vastgesteld „dat 
het kernongeval in Harrisburg de 
Amerikaanse nukleaire sektor 
een zware klap toebracht waar
van die nog steeds niet is her
steld". Maar er was ook opmon-
terend nieuws: „De voorspelba
re spanningen inzake de bevoor
rading van de kembrandstof 
(uranium) zijn naar een later de
cennium verschoven". 
en als die „spanningen" zullen 
toenemen dan „zal alvast in Euro
pa de laatste faze van de splijt
stofcyclus (de opwerking en her
winning van de splijtstof) inmid
dels verder uitgebouwd zijn. 
Dank zij de fabrieken in La Ha
gue in Engeland ... en Euroche
mic in Dessel". 

Zo simfjel is dat Tussen Fora
tom en de huidige regering is er 
alleszins een roerende eensge
zindheid vast te stellen. Voor de 
elektriciteitslobby en de rege
ring, die al hun nukleaire kommer 
op de volgende generaties wer
pen, IS er anderzijds ook geen 
dringende reden om een duide
lijk antwoord te geven op de 
opwerping van kamerlid Willy 
Desaeyere: „het ergste is dat wij 
worden opgezadeld met een 
overkapaciteit aan elektriciteit". 
Alleen al financieel bekeken zal 
de* voorgenomen investerings
blunder van Martens V de ge
meenschap 40 miljard verspilling 
kosten. 

(hds) 
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Slechte 
expansie 
Het ministerie van Ekonomische 
Zaken heeft een Belgisch voorstel 
klaar voor de geplande herziening 
van de expansiewetgeving. In 
Vlaamse beleidsknngen is men 
helemaal niet opgezet met dit 
voorstel, omdat dit de reeds scha
mele gewestvorming verder uit
holt. Immers, artikel 6 van de bie-
zondere wet op de staatshervor
ming stelt duidelijk dat de gewes
telijke ekonomische expansie tot 
de bevoegdheid van de gewesten 
behoort. Het nieuwe voorstel nu 
ontneemt alle mogelijkheden tot 
het voeren van een agressief, 
doelgericht en Vlaams investe
ringsbeleid. Waar is de Vlaamse 
reflex van CVP-minister Mark Eys-
kens... of is de unitaire koe weer 
heiliger dan het echte belang van 
ons volk? En laat ons maar hopen 
dat het verbaal protest van de 
voorzitter van de Vlaamse rege-

'n Beetje 
eerlijkheid 
De resultaten van de jongste 
volkstelling werden vorige week 
bekendgemaakt Hieruit blijkt dat 
Vlaanderen twee kamerzetels te 
weinig telt Dit zal worden aange
past Geen reden tot euforie even
wel, want sinds de noodlottige 
grondwetsherziening van 1970 
werd de numerieke meerderheid 
van Vlaanderen politiek verkracht. 
De grendelgrondwet verhindert 
inderdaad de politieke vertaling 
van deze eerlijke en zakelijke cij
fergegevens Ten eeuwigen dage 
kan een frankofone minderheid 

elke meerderheidsbeslissing ver
nietigen. Tenzij deze rampzalige 
wet wordt opgeheven. Waarop 
wachten CVP en PVV? 
Ondanks deze objektieve gege
vens, ondanks de resultaten van 
talrijke universitaire en politieke 
studiediensten, ondanks de statis
tieken over de opbrengst van de 
personenbelasting, ondanks de 
ekonomische noodzaak tot fede-
ralizering, wordt door deze unitai
re regering niets, maar dan ook 
niets, gedaan om iets aan deze 
onfaire situatie te verhelpen. 
'n Beetje eerlijkheid a.u.b... maar 
zelfs dit fatsoen is bij deze en 
vroegere excellenties afwezig, 
nietwaar Pol VdB! En de Vlaamse 
burger? Die keek verder naar de 
Mundial... 

Martens spot 
met Vlaamse 
autonomie 

Het Sociaai-Ekonomisch Kernka
binet onder voorzitterschap van 
Wilfried Martens, heeft in zeer 
wazige termen een investenngs-
schijf van 10 miljard voorbehou
den voor de zogenaamde spits
technologie. De eerste vraag die 
zich onmiddellijk opdringt is: wat 
heeft de centrale regering te ver
bergen? Gaat het nu om de verde

ling van de bestellingen voor de 
overheidsdiensten dan wel over 
de gecamoufleerde steun aan on
dernemingen? De industriële poli
tiek behoort, met uitzondering van 
de nationaal gebleven sektoren, 
tot de bevoegdheid van de gewes
ten. Op deze wijze maakt de natio
nale regering o.l.v. Martens echter 
een lachertje van de Vlaamse au
tonomie. Het is een schande en 
het wordt de hoogste tijd dat de 
Vlamingen beseffen welk poker-
spel er gespeeld wordt en dat er 
een einde dient te komen aan dit 
neo-unitair offensief. 
Tot overmaat van ramp vrezen 
heel wat Vlaamse kommentatoren 
en politici dat dit geld, onder poli
tieke druk, nagenoeg integraal 
naar Wallonië zal gaan. 

ring Gaston Geens oprecht is en 
niet ingegeven wordt uit elektoraal 
opportunisme. Je kan geen twee 
heren dienen: Vlaanderen én Bel
gië... Tijdens de periode 1959-1980 
werden in het raam van de ekono
mische expansiewetgeving in to
taal 115 miljard kredieten aan de 
vijf nationale sektoren toegekend. 
Hiervan ging 85 miljard naar Wal
lonië en amper 29 miljard naar 
Vlaanderen! 

Geen miljard voor alternatief energiebeleid 
Bijna tien jaar zijn voorbij sinds de 
Internationale verwikkelingen aanleiding 
gaven tot wat men nu de energiekrisls 
noemt 
Onze energiebevoorrading voor de toe
komst is niet alleen een financiële kwes
tie. De opties die nu genomen worden, 
zullen twee generaties lang gevoeld wor
den. Ik denk hier vooral aan het gebruik 
van kernenergie. 
Terwijl het energiedebat altijd maar werd 
uitgesteld is de bouw en de planning van 
elektrische centrales op kernenergie 
steeds maar verder gegaan. Ik vraag mij 
af of de besluiten uit dit energiedebat 
nog invloed zullen hebben op de reeds 
genomen beslissingen. 
In brede bevolkingslagen maakt men 
zich zorgen over de veiligheid van kern
centrales en over de afvalverwerking. 
De huidige praktijken van opslaan in de 
ondergrond en dumpen In zee zijn een 
verschuiving van het probleem. Niemand 
weet met zekerheid of deze manier op 
den duur niet tot een grote ekologische 
ramp kan leiden. 

Samen met mijn fraktie kant ik mij for
meel tegen alle nieuwe plannen waarin 
elektriciteitsopwekking door kernsplij
ting is voorzien. 
Voor de verdere toekomst zijn er ver
schillende onuitputtell i jke energiebron
nen in het vooruitzicht In ons land is dat 
vooral de zonne-energie, de windenergie 
en de biomassa. 
In het kader van het Nationaal Impuls
programma voor Energie van het minis
terie van Wetenschapsbeleid is er geen 
frank voorzien voor windenergie en am
per 18 miljoen voor zonne-energie. 
Wanneer over dertig jaar de oliebronnen 
zullen opgedroogd zijn en ook de kern
energie wegens gebrek aan uranium zal 

uitgeput zijn, dan zullen de volgende 
generaties ons terecht het verwijt maken 
dat wij niets gedaan hebben om de 
fotovoltaïsche omzetting van zonne-
energie naar elektrische-energie tot een 
betaalbare prijs te reduceren. 
Wetenschapsmensen van het Stanford 
Research Institute in Californië ontdek
ten een manier om Silicon — het hoofd
bestanddeel van zonnecellen — te pro
duceren tegen een kostpri js die 90 ten 
honderd lager ligt dan de bestaande 
prijs. Dit is het bewijs dat men met goede 
wil en kapitaal „dingen kan realizeren die 
men eerst voor onmogelijk heeft gehou
den". 

In tegenstelling tot kernenergie heeft 
research naar de natuurlijke energieflu-
xen geen militaire toepassingen. Is het 
misschien daarom dat in de afgelopen 
vijftien jaar voor kernonderzoek meer 
dan dertig miljard werd uitgegeven, ter
wijl alle alternatieve energiebronnen sa
men niet eens het miljard halen._? 
In maart van dit jaar hebben ongeveer 
vijftien Europarlementsleden aan de Eu
ropese Ministerraad voorgesteld een 
budget ter beschikking te stellen voor 
fundamenteel onderzoek naar het ge
bruik van windenergie. Een der mede
ondertekenaars was Jaak Vandemeule-
broucke van de Volksunie. 
Wat zonne-energie betreft, het onder
zoek aan Belgische Instellingen, begon
nen voor enkele jaren moet intens opge
dreven worden, niet in het laatst wat 
betreft elektriciteitsproduktie door foto
voltaïsche omzetting. Wat de termische 
omzetting van zonne-energie betreft, 
pleit ik voor kleine eenheden voor sani
tair warm water in de zomer. ' 
Om die personen aan te moedigen die 
zich nu reeds interesseren voor allerlei 

vormen van alternatieve energie, zou ik 
willen aandringen op meer soepelheid en 
faciliteiten vanwege Stedebouw bij het 
verlenen van bouwaanvragen voor wind
molens, waterpompen, zonnepanelen 
enz... in zoverre zij het landschap of het 
straatbeeld niet storen. 
Aan sommige Belgische Universiteiten 
en andere instellingen wordt onderzoek 
gedaan naar het gebruik van biomassa. 
De grootschalige toepassing van alko-
holwinning uit planten komt voor ons 
land niet in aanmerking. Daarvoor is onze 
bodem te schaars en te kostbaar. Voor 
onze landbouw zien wij toepassingen 
wat betreft de energiewinning uit mest in 
kleine eenheden. Vele landbouwbedrij
ven zijn bio-industrieën geworden met 
problemen van reukoverlast voor de om
geving en van afzetting van overtoll ig 
mest Beide problemen kunnen gemakke
lijker opgelost worden met de installatie 
voor bio-gaswinning. 
Een der niet-konventionele energievor
men is de geo-termische energie of an
ders uitgedrukt het gebruik van aard

warmte. Wanneer wij de niet-konventio
nele energievormen verdedigen, wordt 
ons soms het verwijt gemaakt, de zin 
voor realiteit verloren te hebben. Wij zijn 
realist en daarom stellen wij voor geen 
onderzoek te doen naar het gebruik van 
geotermische energie zo lang de afval
warmte van onze elektrische centrales 
bijna integraal verloren gaat waardoor 
de temperatuur van sommige waterlopen 
stijgt tot het peil dat biologisch hoger le
ven bijna onmogelijk maakt In dit ver
band willen wij de inspanning verdedi
gen die moet gedaan worden voor wo
ningverwarming door middel van warm-
tedistributienetten. Dit systeem is in mijn 
stad Aalst al jaren in gebruik evenals in 
enkele andere Belgische agglomeraties.*' 
Toch hebben we achterstand tegenover 
landen als Nederland en Denemarken. 
Samengevat verdedigen wij het onder
zoek naar de produktie van toestellen en 
machines voor het gebruik van niet-
konventionele energievormen om de vol
gende redenen: 

De werkgelegenheid, de bevordering van 
spitstechnologie en verbetering van 
onze betalingsbalans. 
Windenergie-conversie doet beroep op 
een gan^ gamma van technologieën zo
als metaalkonstruktie, elektrische gene
ratoren transmissiesystemen en electro-
nica. Op de eerste plaats komt hier 
nochtans de aërodynamica, met andere 
woorden technieken zeer verwant aan de 
vliegtuigbouw. Dat Vlaanderen op dit 
gebied zijn aandeel eist bewijst wel de 
oprichting van de FL(amish) A(erospace) 
G(roup), FLAG, enige maanden geleden. 
De alternatieve energiewinning leidt ook 
tot vermindering van de invoer van ener
giegrondstoffen. 

Jan Caudron. Kamerlid. 
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Wetstraat 

Willy Desaeyere: 

Principes, maar niet overal dezelfde! / / 

In de Kamer is deze week eindelijk het grote energiedebat van start 
gegaan, dat nu reeds sinds acht jaar in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Als basis voor de diskussie beschikken de volksvertegenwoordigers 
over een bundel van niet minder dan 354 bladzijden, met daar boven
op zo'n 400 amendementen. 
Het debat zal evenwel slechts resulteren in een aanbeveling, een 
massa aan resoluties waarmede de regering kan aanvangen wat zij 
wil. En dat komt haar op dit ogenblik goed uit, vermits zij in eigen 
schoot erg verdeeld is over de te nemen beslissingen. 
In ieder geval heeft het debat, nog voor de aanvang ervan, nog maar 
eens de blote werkelijkheid bevestigd dat de diskrepantie tussen 
Vlaanderen en Wallonië weinig terreinen ongemoeid laat en dat de 
staatshervorming van augustus 1980 daar nauwelijks op inspeelt. 

Vrij scherp en zonder enige zin 
voor nuances heeft Willy De

saeyere dat vorige week onom
stotelijke aangetoond in de Vlaam

se Raad, meer bepaald wat betreft 
het energiebeleid. In het Vlaamse 
parlement vond immers het debat 
plaats over het standpunt van de 
Vlaamse regering ten overstaan 
van het „centrale" energiedebat 

Een inflatie dus aan energiedebat
ten... 

...of toch niet? Voor het Limburgs 
Kamerlid alleszins niet De diskus
sie in de Vlaamse Raad betitelde 
hij eenvoudig als tijdverlies en 
hypokrisie. „Dit debat vindt 
plaats in het luchtledige omdat 
wij hier debatteren over een 
tekst die daarna zonder de min
ste diskussie gewoon in de pa
piermand terecht komt". 

Deze vaststelling is met zomaar 
een boutade Als voorzitter van de 
bevoegde Kamerkommissie wist 

Willy Desaeyere zeer goed waar 
de klepel hing Ook de CVP-er 
Moors vermoedde dit toen hij 
opmerkte dat er nu eenmaal een 
verschil is tussen het centrale par
lement en de Vlaamse Raad. 

Waarop de VU-woordvoerder 
koeltjes antwoordde of principes 
verschillend moeten zijn al naarge
lang de vergadering: „De leden 
van de meerderheid spelen een 
zelfde spelletje als in de gemeen
teraden en de provincieraden, 
waar zij om elektorale redenen 
bepaalde standpunten innemen 
die zij nadien op een hoger ni
veau aan hun laars lappen". 

Heel konkreet komt het hierop 
neer dat bepaalde leden van de 
meerderheid, langs Vlaamse zijde, 
in de kommissie van de Kamer 
totaal tegengestelde standpunten 
innamen als in de kommissie en de 
openbare vergadenng van de 
Vlaamse Raad Met het gekende 
gevolg: de Franstaligen konden op 
centraal vlak netjes hun zin door
zetten 

Willy Desaeyere zou evenwel 
Willy Desaeyere niet zijn mocht hij 
niet bij wijze van amendement 
gans het standpunt van de Vlaam
se Raad ingediend hebben bij de 
Kamerkommissie. Normaal had hjj 
dus kunnen verwachten dat Ie

mand die in de loop van vrijdagna
middag iets goedkeurde, enkele 
dagen nadien een zelfde mening 
zou verkondigen en dus een Iden
tieke stem uitbrengen Bij sommi
ge partijen bleek dat evenwel niet 
het geval te zijn 

Het beeld van dr. Jeckyll en mr. 
Hyde is hier dus geenszins over
dreven. Vlaamse belangen in de 
Vlaamse raad, Belgische belangen 
n het centrale parlement Een 
geenszins overdreven vaststelling, 
die Desaeyere trouwens gedetail
leerd motiveerde aan de hand van 
ettelijke verschilpunten en tegen
stellingen tussen de visie van „Bel
gië" en deze van „Vlaanderen". 
Maar voor de visie van Vlaande
ren bestaat op centraal niveau 
geen interesse, juist omwille van 
de laksheid van de CVP-PVV 
meerderheid. Aldus devalueert de 
Vlaamse Raad zichzelf tot een 
pressiegroep, een ordinaire ad
viesraad waaraan geen of weinig 
belang moet gehecht worden. 

De nood aan een duidelijke be
voegdheidsafbakening en een 
dwingende overlegprocedure 
wordt er enkel schrijnender om. 
Evenals de stnkte scheiding tus
sen het lidmaatschap van de 
Vlaamse Raad en dat van het 
centrale parlement 

REL 
TJE 

De heer Desaeyere: „(_.) Wi j 
moeten vaststellen dat som
mige mensen zoals de heer 
Dupré, die in de kommissie 
van de Vlaamse Raad bepaal
de voor Vlaanderen belangrij
ke resoluties goedkeurden, 
enkele dagen later in het cen
trale parlement in tegenover
gestelde zin stemden". 
De heer Dupré: „Zich voorah 
onthielden". 
De heer Desaeyere: „Zij ont
hielden zich omdat ze de 
dwaasheid van hun eigen be
slissingen begonnen in te 
zien". 
De heer Dupré: „Er zijn er die 
zich altijd hebben onthou
den". 
De heer Van Elewyck: „Per
manente onthouding is zeer 
ongezond". (Men glimlacht) 

(Vlaamse Raad, Beknopt Verslag, Zitting 
1981-1982, Middagvergadering van dins
dag 15 juni 1982, blz.6) 

Amper een paar weken na de betoging in Brugge 
tegen het storten van kernafval in zee, brachten een 
aantal senatoren deze problematiek ter sprake in de 
Hoge Vergadering Indrukwekkend was vooral de 
tussenkomst van Walter Peeters, die een aantal 
medische en maatschappelijke repercussies aan de 
orde stelde Zijn besluit- „Beseffen wij dan niet met 
welke misdadige hypoteek wij de toekomst van het 
menselijk geslacht bezwaren door, met een onver
antwoordelijkheid die ronduit waanzinnig en immo

reel moet worden genoemd, in steeds toenemende 
mate radio-aktief afval in zee te storten?" Zijn 
kollega Guido Van In wees op de uiterst geheimzin
nige wijze waarop de verscheping van nucleaire af
val te Zeebrugge gebeurt Volgens staatssekretaris 
Aerts zou dat echter een nogal persoonlijke indruk 
zijn Walter Peeters van zijn kant kreeg te horen dat 
„het diabolische beeld over de toekomst" tot de be
voegdheid van de minister van Ekonomische Zaken 

behoort.. 

Alom 
volmachten 
Begin 1982 werd de volksverte
genwoordiging een eerste maal 
verzocht om voorlopige kredie
ten goed te keuren voor een 
periode van zes maanden. Het 
heette toen dat de opruiming van 
de puinhoop van Martens IV erg 
tijdrovend zou zijn. Waarbij toch 
even moet opgemerkt worden 
dat heel wat bewindsmannen van 
nu medeverantwoordelijk zijn 
voor die puinhoop. 
In ieder geval, vandaag zijn we 
eind juni en het merendeel van 
de begrotingen is nog teeds niet 

ingediend, laat staan besproken 
en goedgekeurd. De regering zag 
zich dan ook verplicht opnieuw 
bij het parlement te bedelen om 
voorlopige kredieten. Ditmaal 
voor een periode van vier maan
den. Volgens Martens en zijn 
kollega's zou de puinhoop groter 
zijn dan eerst werd vermoed. 

VU-fraktieleider Frans Baert is 
evenwel de mening toegedaan 
dat de waarheid elders moet ge
zocht worden. Op de meeste de
partementen is men gewoon ra
deloos. De rijksmiddelenbegro
ting voor 1982 blijkt pure fiktie te 
zijn: het tekort zal niet 250 mil
jard bedragen, maar oplopen tot 
ruim 350 miljard. En wie maakt 
dat cijfer graag bekend net voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Met dat alles is de situatie mo
menteel zo, dat de regering niet 
alleen beschikt over eindeloze 
volmachten op het vlak van het 
sociaal en ekonomisch herstel 
maar dat ze zich ook alle vol
machten toegeëigend heeft op 
budgettair vlak. Tot eind oktober 
wordt met voorlopige kredieten 
gewerkt, terwijl de begrotingsde
batten ten vroegste rond die pe
riode zullen plaatsvinden. Wat 
niet alleen totaal zinloos is, maar 
bovendien de parlementaire kon-
trole tot op de bodem uitholt. 
Nooit tevoren heeft een regering 
de beschikking gehad over een 
zo ruime blanco check. Het is 
dan ook verzonderlijk, aldus 
Frans Baert, dat Martens de vol-
machtenwet slechts fragmentair 
uitgevoerd heeft. Wetenschap
pelijk onderzoek, technologische 
vernieuwing en sanering van de 
overheidsfinanciën hebben nau
welijks enige aandacht verkre
gen. Matigen en inleveren is zo
wat het enige dat deze regering 
de bevolking bijgebracht heeft 
Vooral dan op de kap van de 
minst gegoeden en de minst 
weerbaren. 

Maar bovenal leidt de huidige 
regeringspolitiek volgens Frans 
Baert tot een wezenlijke aantas
ting van het demokratisch regi
me zelf. En daarvoor kunnen 
geen verzachtende omstandig
heden ingeroepen worden! 
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Tindemans: 
afscheid aan Europa 
STRAATSBURG. — Op 1 juli zijn de zes maanden van Tindemans 
voorbi j dan neemt Denemarken voor het volgend half |aar het voor
zitterschap van de Raad van Ministers waar Op dat moment ook 
verdwijnt de man met 1 miljoen Europese stemmen uit Europa. Verle
den jaar nog was hi) kandidaat-voorzitter van het Europees Parle
ment, maar werd in zijn fraktie verslagen door CDU-man Klepsch. 
Aangezien België tijdens de jongste zes maanden het voorzitter
schap van de Raad waarnam, en Tindemans minister van Buitenland
se Zaken is, was hij voorzitter van de EG-ministerraad. Dit is nu 
gedaan, Tindemans bli|ft minister en is nu definitief weg uit Europa_ 
Een gesprek over het voorbije Belgisch voorzitterschap met VU-
europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke. 

„Wij" : Het IS lang geleden dat het 
Europees Parlement zich zo posi
tief uitsprak over het voorzitter
schap van de Raad Wat we dins
dag hoorden was een grote lofbe-
tuiging aan het adres van Tinde
mans over liberalen, knsten-de-
mokraten, naar socialisten (Glinne 
was bijzonder gul met zijn felicita
ties) en kommunisten, het was 
allemaal erg positief 

JVDM: „Tijdens de afgelopen zes 
maanden gebeurde iets wat nog 
nooit tevoren gebeurd was de 
ministerraad nam een beslissing 
meerderheid tegen minderheid In 
heel het debat over de werking 
van de Europese instellingen, staat 
deze zaak centraal Elk land heeft 
een veto Als je met zes bent is dat 
nog wat te overzien, maar nu zijn 
we met 10 en binnenkort met 12 
lidstaten die elk over een veto 
beschikken Dat legt alles lam 
Door het nemen van een meerder-
heidsbeslissing, heeft men nu 
nieuwe wegen, nieuwe mogelijk
heden geopend Het is alleszins 
een efficiënter besluitvorming Of 
deze historische stap ook richting
gevend voor morgen zal zijn, moet 
de toekomst uitwijzen De omstan
digheden waren gunstig men zat 
vast over de verhoging van de 
landbouwprijzen, en de Britse wei
gering, over de Britse bijdrage 
was er ook onenigheid, en al dat 
was overgoten met de evenemen
ten op de Malvinas-eilanden Van 
deze gewrongen situatie heeft Tin
demans handig gebruik weten te 
maken, en ik erken dat dit positief 
IS Dat heb ik in mijn tussenkomst 
dinsdag ook gezegd" 

„Wij". Had U nog andere dingen 
verwacht van het Belgische voor
zitterschap'? 

JVDM- „Er zijn heelwat ernstige 
vraagstukken niet aan de orde 
gekomen Zo is er niets gedaan 
aan de absurde situatie van de 
verschillende zetels van de instel
lingen Er werd ook niets gedaan 
aan een uniforme verkiezingspro
cedure De rapporteur van dit ver
slag, de heer Seitlinger, vindt trou
wens zelf dat de Raad over die be-
langnjke zaak zo laks is, dat hij aan 
de voorzitter van de politieke kom
missie gevraagd heeft alle rege
ringsleiders, partijleiders, voorzit
ters van kamer en senaat van alle 
lidstaten en kandidaat-lidstaten te 
mogen gaan opzoeken Er kwam 
ook mets in huis van het rapport-
Arfé (Italiaans soc) over minder
heidstalen en -kuituren, de beloof
de Jumboraad kwam er met Het 
Parlement sprak vroeger al zijn 
ontgoocheling uit over de resulta
ten van de Brusselse Top de 
gemeenschap blijft machteloos te
genover de vitale problemen van 
de ekonomische relance en de 
werkloosheid Je zou dus kunnen 
zeggen dat de stukken gelijmd zijn 
op een manier die, qua procedure, 
openingen biedt voor de toe
komst maar dat er fundamenteel 
geen nieuwe openingen qua in
houd zijn gemaakt Maar dat laat-

mi 
ste hadden we van Tindemans 
zeker niet verwacht" 

„Wij"- De meerderheidsbeslissing 
over de landbouwpnjzen en de 
Bntse bijdrage twee oplossingen 
Goede"? 

JVDM „De gemiddelde prijsver
hoging van 10 % voor de land
bouwprijzen IS een goede zaak Ik 
heb er echter op gewezen dat de 
Belgische landbouwer zware ver
liezen heeft moeten inkasseren 
omdat de groene frank met onmid
dellijk IS meegedevalueerd met de 
Belgische munt Dat was zeker 
niet zo positief De Britse bijdrage 
blijft een probleem het zal zich 
trouwens in november dubbel zo 
hard aandienen Nu is de zaak 
gewoon verschoven, maar op een 
belangrijk ogenblik Europa kon 
weer effe adem halen De Britse 

Onze wereld 

bijdrage zal altijd een diskussie-
punt zijn zolang de Europese Ge
meenschap een landbouwge-
meenschap blijft 70 % van de 
uitgaven gaan naar landbouw 
Voor een land als Groot-Britannie 
IS dat met positief voor Frankrijk 
natuurlijk wel De „juste retour' 
mag geen norm zijn, anders heeft 
men geen gemeenschap, maar 
mag men ook met blijven bij éen 
systeem dat systematisch dezelf
de landen bevoordeelt Daarom 
moeten de aktiviteiten van de Ge
meenschap verruimd worden, en 
de weg inslaan naar een geïnte
greerd ekonomisch, sociaal, indus
trieel en regionaal beleid" 

„Wi)"- De Malvinas hebben voor 
nogal wat ophef gezorgd 

JVDM: Voor het eerst vaardigde 
EG een embargo uit en trofzij han
delspolitieke maatregelen om een 
objektief van buitenlands beleid te 
bereiken Dit gebeurde snel en 
unaniem Dit neemt echter met 
weg dat met deze operette-oorlog 
en door het embargo.de betrek
kingen tussen de EG en Latijns-
Amerika verslecht zijn Bovendien 
was te verwachten dat de derde 
wereld het Britse optreden, en dus 
ook de EG-solidariteit zou be
schouwen als een bitter Noord-
Zuidkonflikt met postkoloniale allu
res De vraag is trouwens of de 
raad dezelfde maatstaven zal han
teren en op soortgelijke wijze rea
geren op identieke situaties elders 
in de wereld 

Een eigen buitenlands beleid is 
noodzakelijk wil de Europese Ge
meenschap met langer de indruk 
verwekken slechts gereduceerd 

te zijn tot een satelliet van de 
Verenigde Staten, die dan nog 
verkiezen het hele overleg binnen 
de schoot van de NA VO te hou
den Of ons — zoals onlangs 
gebeurde — meent te kunnen 
dikteren tot hoever de handelsre
laties van de Europese Gemeen
schap met de Oostbloklanden mo
gen gaan 

„WIJ"- Buitenlands beleid"? 
JVDM „Dit brengt mij tot enkele 
minder gunstige aspekten van het 
Belgisch voorzitterschap Het be
zoek aan Turkije was een maat 
voor niets een weinig zeggende 
verklaring over een land waar re
pressie en schending van men
senrechten de regel zijn Het 
schrijnende vraagstuk over de 
Koerdische minderheid aldaar 
kwam met eens ter sprake Nog 
bedenkelijker is de houding ten 
aanzien van Israel Want met het 
bezoek aan Israel heeft de Raads
voorzitter een totale bocht geno
men tegenover de traditionele 
Middenoostenpolitiek door zich 
waarderend uit te spreken over de 
Camp Davidakkoorden en de on
derhandelingen over de Palestijn
se autonomie Ik vraag me trou
wens af of dit de houding van de 
Raad weerspiegelt aangezien de 
Verklaring van Venetië gesteld 
had dat „geen duurzame oplossing 
in het Midden-Oosten kon bereikt 
worden zolang het Palestijnse 
recht op zelfbeschikking met ge-
realizeerd werd en de PLO bij het 
vredesproces wordt betrokken 
De huidige gebeurtenissen in Liba
non bewijzen tragisch dat de Is-
raeldemarche een sisser is ge
weest 

Valt de omroep-klok terug te draaien? 
(jeeveedee) — „Haalt de krant het jaar 2000"?" was onlangs de 
wanhopig-patetische titel boven een pagina-groot artikel in een van de 
grote Nederlandse streek-dagbladen De terugval van de advertenties, 
de abonnementen-bedankjes van bezuinigende lezers, maar vooral de 
aan de horizon opdoemende komst van lokale en regionale omroepsta-
tions met hun begeerte naar (en behoefte aan') plaatselijke commerciële 
publiciteit deden de redaktie van de betreffende krant de kreet-met-een-
vraagteken slaken De vrees is begrijpelijk, en ze heerst met alleen bij de 
gewestelijke dagbladen 

De afgelopen week nog moest het 
concern dat drie grote landelijke 
kranten uitgeeft (Volkskrant, 
Trouw en Parool), bekend maken 
dat zijn omzet het afgelopen jaar 
met 8,5 miljoen gulden was terug
gelopen Klacht van de raad van 
beheer van het bedoelde concern 
„De verwachte uitbreiding van de 
reklame-zendtijd op radio en tele
visie zal de balans tussen de elek
tronische en de gedrukte media 
verbreken" 
Het IS een kijk op de zaak die on
getwijfeld reëel is De kommercie 
verovert meer en meer terrein 
binnen de Nederlandse omroep, al 
moeten daartoe wettelijke bepalin
gen omzeild worden en al hebben 
diverse ministers de laatste jaren 
het waarschuwend vingertje om
hoog gestoken Alleen binnen een 
groot deel van de omroep heerst 
eveneens benauwdheid en is men 
beducht voor ontwikkelingen die 
zich zowel van binnen als van 
buiten aankondigen Het zijn met 
name de pnncipiele omroeporga-
mzaties — de (katolieke) KRO, de 
(protestantse) NCRV en de (so
cialistische) VARA — die zich 
bedreigd voelen Samen vormen 
ZIJ een belangrijke brok van wat 
met een plechtstatig woord het 
„bestel" wordt genoemd En het is 
bekend dat in de knng van de dne 
genoemde omroepen, die samen 
zowat anderhalf miljoen leden tel
len, al menigmaal de vraag is ge
steld „Haalt het bestel het jaar 
1990"?" 

Terwijl echter de kranten zicti 
slechts kunnen vastklampen aan 
de teoretische ruimte die het 
grondwetsartikel over de vrijheid 
van drukpers verschaft lijkt de 
omroep in staat met de wet in de 
hand tegenmaatregelen te treffen 
teneinde te trachten een positief 
antwoord te geven op de hiervoor 
gestelde vraag Dat gaan de dne 
„geprofileerde" omroepen dan 
ook doen, of liever zijn ze aan het 
doen Het artikel uit de Omroep
wet waann staat aangegeven wel
ke orgamzaties recht hebben op 
zendtijd, verschaft de dne omroe
pen, zo vinden zij, een handvat 
voor het starten van een aktie tot 
instandhouding van het huidige 
bestel Dat artikel luidt „Omroep-
orgamzaties moeten representa
tief zijn voor een bepaalde maat
schappelijke, kulturele of gods
dienstige dan wel geestelijke stro
ming in het volk en in zodanige 
mate en op zodanige wijze gericht 
zijn op de bevrediging van in het 
volk levende kulturele of gods
dienstige dan wel geestelijke be
hoeften, dat hun uitzendingen uit 
dien hoofde geacht kunnen wor
den van algemeen nut te zijn" 

Hoewel dit voorschnft duidelijk 
stamt uit de tijd van de verzuiling, 
IS het nog altijd van kracht En dus 
hebben KRO, NCRV en VARA 
een diskussiestuk de wereld inge
zonden waann met ware harts
tocht gepleit wordt voor stnkte 
naleving van het geciteerde wets
artikel Ze hennneren eraan dat zij 
gedrieeen samen met de (liberale) 
AVRO tot in de jaren '50 steeds 
waren gezien als onbetwiste re
presentanten van de belangrijke 
geestelijke en maatschappelijke 
stromingen in het land, en tevens 
gezamenlijk een afspiegeling 
vormden van het nationale kultu-
reel-politieke palet Zo zou het nog 
steeds moeten zijn, vinden de drie 
(en de AVRO vindt dat eigenlijk 
ook) In stnjd met deze opvatting 
en ook in strijd met de wet zijn er 
sinds 1970 omroeporgamzaties 
ontstaan die louter op de populari
teit van hun programma's en hun 
honderdduizenden leden tot het 
bestel werden toegelaten En dat 
zou nu maar eens teruggedraaid 
moeten worden, vinden de princi
piële omroepen Want door de 
komst van die met-pnncipiele om
roepen — bedoeld zijn de TROS 
en Veronica — zijn de geprofileer
de orgamzaties gedwongen aller
lei toegevingen te doen op het 
gebied van amusement „Zo is er 
een wedijver ontstaan om de 
smaak van het grootste publiek", 
aldus de diskussienota, „en daar
door dreigt een nivellering in het 
hele bestel" 

Wat de dne omroepen, die zich 
trouwens in een federatie ver
enigd hebben, willen, is dat alle 
omroepen getoetst worden op 
hun door de wet voorgeschreven 
representativiteit Wie daaraan 
met voldoet moet uit de eter ver
dwijnen Hoogstens vier of vijf 
omroepen zouden er mogen over
blijven 

Gezien het voorstel om met langer 
de nadruk te leggen op hoge 
ledentallen zal het duidelijk zijn dat 
het behoud van de eigen identiteit 
met meer dan een kapstok is om in 
feite een overlevingsplan aan op 
te hangen Dat is het goed recht 
van de pnncipiele omroepen, die 
trouwens wel degelijk een aantal 
stromingen in het volk vertegen
woordigen Of ZIJ in deze tijd van 
veel meer pluriforme gedachten 
ook de enige stromingen repre
senteren, IS iets heel anders En 
waar de wet zegt dat radio- en te
levisie-uitzendingen gencht moe
ten zijn op bevrediging van in het 
volk levende behoeften, kan men 
zich afvragen wie die behoeften 
nu precies kan vaststellen De 
populariteit van zendgemachtig
den als TROS en Veronica wijst 
minstens in een andere richting 
dan de drie geprofileerde omroe
pen voor ogen staat 

De vraag of „het bestel" het jaar 
1990 haalt, is in wezen de vraag of 
de situatie uit de vijftiger jaren met 
hersteld kan worden Maar daar
voor IS er sindsdien teveel ge
beurd En gezien het gemak waar
mee nieuwkomers zich het afgelo
pen decennium toegang tot de 
Hilversumse zenders wisten te 
verschaffen, is het nog lang met 
zeker dat het handvat van de 
identiteit stevig genoeg is om de 
Nederlandse omroep-klok terug te 
kunnen zetten 
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biedt U alles 
Wat wij immers niet in serie fabriceren, maken wij voor U naar maat. 
Van het meest eenvoudige kantoormeubel in metaal over luxueus direktiemeubilair in hout tot de meest komplete 
totaalinrichting. 
Van kantoren, ontvangstzalen, cafetaria's. Van magazijnen en bibliotheken. 
Onze 5 binnenhuisarchitekten nemen al uw zorgen op zich omtrent vloerbekleding, raamgarniering en wandbekleding. 
Vervolledigen het geheel met vals plafond, verlichting en demonteerbare scheidingswanden. 
En dan hebben wij het nog niet gehad over receptietogen, over brandkasten, tekentafels, plannenkasten, en alle 
mogelijke klassementsystemen. 
Over ontvangstmeubilair. 
Redenen te over voor een prettige kennismaking,. 
Hetzij bij U, hetzij in onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem (enig in Benelux) of te Brussel. 
En mocht dit echt niet kunnen, dan sturen wij U graag vrijblijvend onze vierkleurige katalogus (meer dan 130 biz. 
mogelijkheden en ideeën). Wel even beroep en/of funktie vermelden. 
Alvast welgemeend dank voor uw belangstelling. 

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV 
HOOFDHUIS 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 lijnen) - Telex 35.Ó61 B 

4.500 m^ toonzalen 
BIJHUIS 
Montoyerstraat 10 - B-1040 Brussel 
Tel. 02/512.99.18 (4 lijnen) 

Openingsuren van de toonzalen 
Edegem. Van 9 tot 18 u. Eveneens op zaterdag. 
Brussel: Van 9 tot 17.30 u. Op zaterdag gesloten. 
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10 mi Reportage 

Het Centrum voor 
Hyperbare 
Geneeskunde (CHG) 
OOSTENDE — Het is duidelijk dat tijdens de zomer
maanden de meeste duikongevallen plaatsvinden. 
Maar de slachtoffers van die ongevallen zijn niet de 
enigen die baat vinden bij een behandeling door 
oxygenoterapie waarvoor de Zeemacht in 1968 te 
Oostende de nodige infrastruktuur ontwikkelde. 
Dit enig centrum in Vlaanderen werd in feite opgericht 
met de selektie en de medische kontrole van militaire 
duikers voor ogen. In verband met het behandelen van 
duikongevallen -is het centrum ook voor burgers 
toegankelijk. Daar waar het CHG zich hoofdzakelijk 
bezighoudt met de strenge selektie van de kandidaat
duikers voor de Zeemacht, de Genie, de Luchtmacht 
en de parakommando's heeft het centrum ook reeds 
het leven gered van vele beroeps- en sportduikers uit 
de niet-militaire wereld. 

Dr. Michael Van Opstal: 

Jk werd aan de kant gezet!" 
Oxygenoterapie beperkt zich niet 
tot dekompressieongevallen. „Hy
perbare zuurstofterapie" is de me-
disch-technische behandeling 
waarbij de patiënt zich bevindt in 
een drukkamer en zuurstof (02) 
Inademt onder hogere druk dan 
de atmosferische. De p-02 is dus 
groter dan 1 atmosfeer. Bij een de-
kompressieongeval komen bellen 
inert gas in de weefsels, de ge
wrichten of het centraal zenuw
stelsel. Al naar gelang de aard en 
de ernst van het ongeval kan de 
behandellngstijd sterk verschillen 
en in sommige gevallen tot 40 uur 
oplopen. Zoals gezegd wordt 
deze behandeling ook bij andere 
aandoeningen mét sukses toege
past: koolstof monoxydevergifti-
ging, besmettelijke ziekten (gas-
gangreerO, brandwonden, lucht
embolie, shocktoestand, recente 
doofheid tengevolge van trauma... 
Wij vermelden bijvoorbeeld het 
geval van een dertienjarig meisje 
dat gestikt was door de gasuitwa-
semingen in de badkamer. Hoewel 
zij klinisch reeds overleden was 
kon zij toch, dank zij een zeer 
snelle tussenkomst van het CHG 
O.I.V. dr. Michael Van Opstal, gered 
worden. Of die vijf arbeiders die 
onwel waren geworden in een 

kamer onder druk, zij werkten aan 
de aanleg van een aardgasleiding 
onder het kanaal Gent-Terneuzen. 
De meerpersoonshogedrukkamer 
van het Centrum bestaat uit drie 
delen. De hoofdkamer bestaat uit 
een vertikale cilinder van 3 meter 
diameter met een bruikbare hoog
te van 2,5 meter. Het kleine sas 
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 
het versassen van het medisch 
personeel tijdens de behandelin
gen Het grote sas kan afzonderlijk 
funktioneren of gelijktijdig met de 
hoofdkamer, en wordt gebruikt bij 
de selektie of kontrole van dui
kers, of voor het inbrengen van 
een éénpersoonsdrukkamer bij 
behandelingen. 
De maximale werkdruk van de 
kamer is 5 kg/cm2, wat overeen
komt met een waterdiepte van 50 
meter De verdere uitrusting van 
de drukkamer bestaat uit: medika-
mentensassen, interfoons, regel-
kleppen voor komprimeren en de-
komprimeren, observatiepatnjs-
fïoorten, manometers en termo-
meters, ventilatie- en afkoelappa-
ratuur, ademvolume en -fre-
kwentie aangesloten op een 
monitoring, pyermanente gasanaly-
se, zuurstofmaskers, brandbeveili
gingssysteem... 

Het geheel wordt onder druk ge
zet door een reserve samenge
perste lucht of door twee hoge-
drukkompressoren. De appara
tuur wordt bediend vanop een 
centraal kommandobord. Om ka-
tastrofes te vermijden (van het 
genre van de Apoilokapsule enke
le jaren geleden) die het leven 
kostte aan dne astronauten wordt 
echter geen zuurstof maar gewo
ne lucht onder druk gebracht. De 
zuurstofbehandeling gebeurt dan 
via maskers. 
Wij vonden het gepast met de 
hoofdgeneesheer van het CHG 
een gesprek te hebben. Een spor
tieve en joviale arts, tevens majoor 
bij het leger (voor hoelang nog?), 
vertelt er ons meer over: Michael 
Van Opstal. 
„Wij": Kun je ons iets meer ver
tellen over de problemen om
trent de federalizering van de 
onderwatersportfederatie? 
— Van Opstal: Jk wil duidelijk 
stellen dat vóór deze splitsing de 
onderwatersport vooral een Brus
selse en Waalse bedoening was, 
zeker in de bestuursorganen. De 
federalizering is er pas gekomen 
onder druk van de subsidie-voor
waarden... Bovendien werden de 
Nederlandstaligen voorheen soms 
echt gediskrimineerd. Ik kan je 
voorbeelden geven om te bewij
zen dat bijvoorbeeld Vlaamse kan
didaten-monitor werden geboykot 
De krampachtige reakties van het 
BEFOS-bestuur vandaag tiewij-
zen overigens ten voeten uit de 
mentaliteit van dit unitair, konser-
vatief en elitair gezelschap. Een 
grote groep Vlaamse duikers zijn 
zwaar ontgoocheld in de organiza-
tie van en de samenwerking met 
de nationale leiding... Weet je, er 
zijn zelfs franstaligen die het ver
nederend vinden dat zij zich in 
Oostende moeten laten behan
delen..." 
„Wij": Hoe heeft het CHG zich 
ontwikkeld? 
— Van Opstal: „Het Centrum 
maakt deel uit van de medische af
deling van de zeemacht en ont
stond in 1968. Ondertussen is dit 
centrum uitgegroeid tot een be-
handelingsplaats voor alle slacht-
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offers van duikongevallen, niet in 
het minst voor burgers. Het toege
paste principe is eenvoudig: de 
behandeling van patiënten met 
„zuurstof onder druk" kan heil
zaam en genezend werken. Tus
sen haakjes: deze miljoeneninstal
latie is uniek in Vlaanderen." 
„Wij": Hoe ben je hier, als arts, 
aan verbonden geraakt? 
— Van Opstal: „Ik ben genees
heer en ik hou van de zeevaart Zo 
werd ik militair geneesheer bij de 
Zeemacht en jaren terug moest in 
Oostende een arts worden toege
voegd. Ik werd assistent bij dr J. 
Flahaut, „vader" van de CHG. Ik 
was een totale neofiet in de sektor 
van de duikgeneeskunde, maar 
door intense studie en internatio
nale scholing werd ik een specia
list in deze discipline. Ik had hierbij 
het geluk enkele spektakulaire on
gevallen tot een ,goed einde te 
kunnen brengen, zodat ook het 
leger erin ging geloven en ruime 
steun verleende. Wij ontvingen 
ernstige financiële ondersteuning 
en een toelage van het Ministerie 
van Wetenschapsbeleid voor de 
verdere uitbouw. Wij verrichtten 
immers wetenschappelijk onder
zoek samen met de Vrije Univer
siteit van Brussel en met de 
Rijksuniversiteit van Gent Er be
stonden ook kontakten met de 
industriële wereld voor het cais-

sonwerk. Wij verleenden hen me
disch en wetenschappelijk advies 
tijdens hun onderwaterwerken 
(bijvoorbeeld bij boringen in de 
Noordzee). Wij behandelen daar
enboven niet enkel duikaandoe-
ningen, maar tevens veel andere 
patiënten die lijden aan ziekten 
waarbij een weefsel, tengevolge 
van een gebrek aan zuurstoftoe
voer, is beschadigd. Zo behaalden 
wij hier opmerkelijk goede resulta
ten met mensen die plots doof 
geworden waren door een zoge
heten „akoestisch trauma", waar
door de zenuwen van het binnen
oor waren aangetast." 
„Wij": Ondanks deze hoopvolle 
toekomstperspektieven, loopt 
het vandaag niet meer zo lekker 
met uw betrekking hier-
— Van Opstal: „Kijk, het is tiegin-
nen mislopen toen ik aktief werd in 
de groep „Medici tegen Atoomwa
pens" Deze aktie is erop gericht 
medische informatie te versprei
den over de rampzalige gevolgen 
bij een mogelijk nukleair treffen 
Deze internationale artsengroep 
wil door bewustmaking druk uitoe
fenen en er kollega's in Oost en 
West bij betrekken. Wij spreken 
ons met uit over de politieke kant 
van de zaak, enkel over de medi
sche aspekten. Dit raakte natuur
lijk bekend bij de legertop, vooral 
toen ik ook probeerde mijn militai-
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re kollega's te overtuigen van de 
noodzaak. Ik hing af van de staf
chef van de marine, alhoewel alle 
militaire geneesheren behoren tot 
de medische dienstmacht van het 
leger Deze dienst bestaat afzon
derlijk, maar verleent diensten aan 
de andere machten van het leger" 
„Wij": Wat is er toen gebeurd? 
— Van Opstal: „De admiraal van 
de zeemacht wou mij niet langer 
onderzijn bevel houden en op zijn 
aandringen werd ik overgeplaatst 
De generaal van de medische 
dienst muteerde mij toen naar de 
medische dienst in het „Klein Kas
teeltje". Ik werd dus tegengehou
den in de verdere ontplooiing van 
mijn specializatie en kreeg niet 
langer de mogelijkheid dit centrum 
te leiden en verder uit te bouwen. 
Na veel druk belandde ik opnieuw 
in Oostende, maar niet meer bij de 
zeemacht die haar veto tegen mijn 
persoon had uitgesproken. Ik 
kreeg verschillende opdrachten in 
het militair hospitaal, maar in de 
praktijk heeft men het mij zeer 
moeilijk gemaakt nog verder duik-
geneeskunde te beoefenen. Offi
cieel heb ik hier in het CHG geen 
enkele funktie meer Er werd een 
nieuwe en jonge opvolger be
noemd. En ik werd aan de kant ge
zet Ik wil er wel de nadruk op leg
gen dat ik geen enkele militaire 
fout beging. Ik hield mij strikt bin
nen het medische terrein, ook tij
dens de vele gespreksavonden 
waaraan ik deelnam... 
Zo deden er zich recentelijk een 
aantal duikongevallen voor maar 
ik werd en word niet langer ge
raadpleegd. Men werkt mij volle
dig tegen. Dit kan zo niet meer ver

dergaan... Het is vechten tegen de 
bierkaai! De zaak verbeterde er 
natuurlijk niet op toen ik onlangs 
geschorst werd als dokter n.a.v. 
mijn akties tegen de Orde van 
Geneesheren... Niettemin blijf ik 
ten volle geloven in de enorme 
mogelijkheden die dit Centrum 
voor Hyperbare Geneeskunde op 
vele vlakken te bieden heeft.." 

Is het niet wraakroepend dat be
kwame mensen gekraakt worden 
omwille van hun (vredelievende) 
overtuiging? Wie zei er ook weer 
dat er wel degelijk „beroepsver
bod" bestaat in dit vlakke land 
van korruptie en bierfestijnen-
met-VdB-worst? Toen voor enige 
maanden generaal Gontier in 
Spanje tijdens een officiële zen
ding zomaar verkondigde dat de 
installatie van kernwapens in Eu
ropa een noodzaak is omwille 
van het bestaande (vermeende?) 
militaire overwicht van de Sov
jetunie, dan neemt deze hoge 
piet een duidelijk politiek stand
punt in. Maar_ noch de minister, 
noch de legertop wezen Gontier 
terecht en (natuurlijk) ontving hij 
geen blaam. 

De ergernis is des te groter 
wanneer je bedenkt dat die top-
verantwoordelijken zelfs de be
langen van gewonden en zieken 
negeren om toch maar hun idiote 
zinnetje door te drukken. „Petit 
pays, petit peuple, petit esprit-", 
zei Leopold II reeds. En toen 
betrof het imperialistische belan
gen. Nu gaat het over de gezond
heid van mensen en het voortbe
staan op en van deze boL 
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„Dekompressieongevallen" 
Wij lezen op p. 44 van de 
kursus „Duiken en duikvei-
l igheid: menselijke en tech
nische aspekten", geschre
ven door dr. M. Van Opstal, 
hierover het volgende: 

„Lucht bevat ongeveer 80 "/o 
stikstof (N2) en 20 % zuur
stof (02). Tijdens het duiken 
ademt de duiker lucht in 
onder een druk die hoger is 
dan de atmosferische druk, 
zodat bij iedere doorstro
ming in zijn longen een ge
deelte N2 in het bloed op
lost Op hun beurt worden 
de weefsels met dit bloed 
doorvloeid, zodat de stik
stof (N2) zich daarin ook 
oplost De weefsels nemen 
niet alle in dezelfde mate N2 
op zodat men ze kan onder
scheiden door hun „perio
de": dit is de tijd die nodig is 
om de halve saturatie te 
bereiken. Hoe groter de ver
blijfstijd en hoe groter de 
druk, hoe meer weefsels de 
verzadiging zal bereiken. 

Over het algemeen neemt 
men aan dat ongeveer 12 
uur nodig is om alle weef
sels van het organisme te 
verzadigen. Bij het opstijgen 
verkrijgt men het omgekeer
de fenomeen. De stikstof, in 
de weefsels opgelost, wordt 
dan via het bloed naar de 
longen gevoerd en bij de 
uitademing verwijderd. 
Indien het opstijgen te snel 
gebeurt of de s toptijden niet 
geëerbiedigd worden, dan 
kunnen zich stikstofbellen 
vormen zoals bij het plots 
openen van een fles spuit-
water Deze bellen vormen 
zich in de bloedvaten en 
kunnen daardoor de bloeds
omloop belemmeren. Deze 
bellen kunnen zich even
eens in de verschillende 
weefsels vormen en daar
door de interstitiële vocht-
uitwisseling belemmeren. 
Het dekompressieongeval 
bestaat dus uit een letsel 
dat veroorzaakt wordt door 
stifstofbellen die op ver
schillende plaatsen kunnen 
voorkomen.' 

/ / ...iedereen kan duiker worden... / / 

Sint-Nikiaas — Jean Sax is beheerder van de Nederlandsta
lige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (NELOS) en 
is tevens hoofdverantwoordelijke voor het duikonderricht in 
Vlaanderen. Wij worden ontvangen in zijn riante villa 
gelegen aan de rand van Sint-Niklaas. Het is één van die 
meidagen waarop een verzengende hitte weegt Het water 
van zijn tuinzwembad lokt verleidelijk. 

Wi j : Hoe Is Nelos ontstaan? 
— Sax: „Alhoewel de Belgi
sche struktuur BEFOS be
houden blijft, werden wij 
door Bloso gedwongen te 
federalizeren. In 1978 ont
stond dus NELOS voor de 
Vlamingen en LIFRAS voor 
de Franstaligen. Ik voeg hier 
direkt aan toe dat ik, en met 
mij vele kollega-beheerders, 
hoegenaamd niet gelukkig 
ben met deze geregionali-
zeerde struktuur Het is een 
absurde en opgelegde split-
singf 

(NVDR Tijdens ons gesprek met 
de h. Sax borrelden vaak unitaire 
opwellingen naar boven Wij be
handelen hier echter uitsluitend 
de niet-politieke zijde van de on
derwatersport Een ationnement 
op „Wij" zou deze Belgicistische 
kliek hopelijk tot een zinniger 
politiek standpunt brengen...) 
Wij : Wat is NELOS eigen
lijk? 
— Sax: „Binnen onze struk
tuur bestaan diverse kom
missies: duikonderricht, ge
neeskunde, sport, onderwa
tertechniek en de foto- en 
filmkommissie. De kommis
sie voor duikonderricht, 
waarvan ik de hoofdverant
woordelijke ben, houdt zich 
bezig met de opleiding, de 
trainingen en het afleveren 
van brevetten. Sinds kort 
bestaat er ook een weten
schappelijke en een archeo

logische kommissie. NE
LOS verenigt alle Neder
landstalige klubs, 88 in to
taal, met ongeveer 5.000 le
den. Deze klubs zijn overal 
in Vlaanderen verspreid, 
met enkele grote centra te 
Mechelen, Antwerpen, Has
selt en Genk." 
Wij : Bloeit de onderwater
sport? 
— Sax: „Enorm! De onder
watersport kan zich de jong
ste jaren verheugen in een 
enorm toegenomen belang
stelling. Zowat overal waar 
een gemeentelijk zwembad 
bestaat, ontstond er een 
duikklub of staat dit op het 
punt te gebeuren." 
Wij : Hoe wordt iemand dui
ker? 
— Sax: „Vooraf moet ik dit 
zeggen: je mag niet duiken 
zonder brevet. Je moet dus 
onderricht volgen. Hiertoe 
dien je je in te schrijven bij 
een klub (lidgeld tussen 
1.200 en 1.500 fr. per jaar). 
Ook is een grondig medisch 
onderzoek vereist, inklusief 
een elektroencefalogram en 
-kardiogram. Wanneer de 
arts dan gunstig advizeert 
volgt een ernstige teoreti-
sche en praktische scholing. 
De eerste oefeningen gaan 
door in een alledaags zwem
bad: daar leren wij de basis
technieken aan. Pas later 

kiezen wij het open water. 
Indien je dan slaagt in de 
opgelegde proeven krijg je 
het „elementair brevet van 
duiker-1 ster". Natuurlijk 
heb je een basisuitrusting 
nodig (ongeveer 1.500 fr.)." 
Wi j : Kan iedereen duiker 
worden? 
— Sax: „ Wanneer de dokter 
gunstig oordeelt over de fy
sieke konditie kan iedereen, 
mits de nodige inspannin
gen, duiker worden. Vanaf je 
16de jaar tot een stuk in de 
derde leeftijd. Weet je, een 
tijdje geleden startte een 72-
jarige man met de eerste 
lessen. Ik mag hier wel zeg
gen dat het door ons gege
ven onderricht één van de 
meest degelijke is van de 
hele wereld. De algemene 
vereisten zijn overigens na 
internationaal overleg be
paald." 
Wij : Is duiken een elitaire 
sport? 

Jean Sax 

— Sax: „Neen. Hoege
naamd niet! Duiksport ligt 
binnen de financiële moge
lijkheden van iedereen. Ver
der wil ik erop wijzen dat 
duiken een ploegsport is: je 
duikt nooit alleen. Je moetje 
makkers terdege helpen. Dit 
wordt vastgelegd door zeer 
strikte federale reglementen 
en korrespondeert met de 
eisen gesteld door de verze
kering. Duiksport is echter 
geen kompetitiesport en dit 
vormt één van de grote pro
blemen i.v.m. de betoelaging 
door BLOSO. De grootste 
discipline die men zich ei
gen maakt, door het beoefe
nen van de duiksport, vormt 
het nastreven van de volle
dige zelfkontrole." 

Wij : Waarin bestaat het ple
zier, of anders: wat maakt 
onderwatersport echt aan
genaam? 

— Sax: „ Vooreerst de licha
melijke en geestelijke ont
spanning die men beleeft 
aan het zwemmen en bewe
gen onder water Ook het 
prestatiegevoel en de 
deugddoende stilte, evenals 
de aanblik van het kleurrijke 
en prachtige onderwaterle-
ven schenken een hoge vol
doening. Uiteraard wordt dit 
nog verhoogd in die wateren 
met een verrukkelijke fauna 
en Hora. Dit laatste is echter 
de afgelopen jaren echter 
veel verminderd door de 
verschrikkelijke vervuiling 
van de zee. Vooral in de 
Middellandse Zee is de situ
atie op korte tijd erg ver
slechterd, ja zelfs rampzalig 
geworden. Elk jaar vermin
dert het natuurlijk leven. 
Voor een tiental jaren kon je 
nabij Korsika vanop 50 me
ter nog de rotsen zien die 

boven hel wateroppervlak 
uitstaken. Nu is dat onmoge
lijk geworden. 
Om van de toestand in de 
Noordzee nog te zwijgen: 
deze is reeds lang totaal om 
zeep en ook met zeer sterke 
onderwaterlichten is er 
haast niets te zien-
Ondanks deze negatieve 
balans stellen wij toch een 
fantastische uitbreiding 
vast van de interesse voor 
de onderwaterfotografie! 
Wij duiken ook in de verla
ten en thans volgelopen 
steengroeven. Daar is de 
vervuiling doorgaans min
der erg." 

Wij : Welke gevaren zijn er 
verbonden aan de onderwa
tersport? 
— Sax: „Laat mij vooraf 
stellen dat er zich, relatief 
bekeken, weinig ernstige 
ongevallen voordoen. En 
meestal zijn deze dan nog te 
wijten aan een miskenning 
van de regels. De meest 
gekende duikaandoening is 
de zg. „dekompressieziekte" 
(zie kadertje). Het niet in 
acht nemen van de „trap
pen" bij het naar boven ko
men is hier de oorzaak van. 
Zo mag men bijvoorbeeld 
gedurende 30 minuten op 
een diepte van 30 meter 
blijven zonder dat men, bij 
het opstijgen, „trappen" 
(rusttijden) moet maken. 
Blijft men echter langer op 
deze diepte dan moet men 
bepaalde rustpauzes op 
vastgelegde dieptes hou
den. Een polshorloge en een 
dieptemeter behoren dus tot 
de onmisbare uitrusting van 
elke duiker. Dit wordt aan
gevuld met een masker, een 
snorkel, een loodgordel, een 
paar vinnen en soms een 
duikerpak (tegen de kou)." 
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12 TV-programma's U4j 
Zaterdag 

BRT 
18.00 Emilie. — 18.05 Leven op 
aarde (dok). — 19.00 Duel in de 
diepte (O. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Home sweet home (O. — 
20.35 Terloops. - 21.20 De ster-
renmakers. — 22.50 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. — 18.58 Nieuws. — 
19.00 Galactica (SF-0. - 19.45 
UDO '82 (show). - 20.35 Hints 
(kwis). — 21.05 Onder vaders vleu
gels. — 21.37 Nieuws. — 21.55 
Sport op zaterdag. — 22.50 Waar 
is Betty Buchus? (thriller). — 23.50 
Nieuws. 

NED 2 

17.30 Studio sport extra - 18.35 
Sesamstraat — 18.50 Toeristische 
tips. — 18.59 Alfons (strip). — 
19.10 Zo vader, zo dochter (kwis). 
- 19.35 Verhalen uit de bijbel. -
20.00 Nieuws. — 20.27 Michel 
Strogoff (f). - 21.25 Hier en nu & 
Studio Sport - 22.20 Maggie For
bes (f). - 23.10 Tot besluit -
23.25 Nieuws. - 23.40 Studio 
Sport extra. 

RTB 

19.30 Nieuws. - 20.00 Cinq cartes 
a abattre (western). — 21.45 Festi
val de la chanson Fran^aise de 
Spa — 23.10 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
reponse (magazine). — 21.50 La 
plantation (f) - 22.50 Aktualiteiten-
magazine. — 23.45 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysees (Variété). — 21.50 Person-
ne ne m'aime (TV-film). — 23.15 
Nieuws. 

FR 3 

19.20 Regionaal nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.35 Bo
ns Godounov (opera). — 22.20 
Nieuws. — 22.40 Prelude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Champag-
ner-Komódie (toneel). — 22.05 
Nieuws. — 23.55 Die Vogel (Gne-
zelfilm). — 1.50 Nieuws. 

ZDF 

20.15 Artisten-Cocktail '82 (show). 
- 21.45 Nieuws. - 21.50 Das 
aktuelle Sport-Studio. — 23.15 Das 
Ding (tv-film). — 0.55 Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Barry Kay (Por
tret van een artiesO. — 21.00 Duit
se „Wochenschau" nr. 617. — 
21.35 Corleone (Gangsterfilm). — 
23.20 Rockpalast - 0.20 Nieuws. 

LUX 

19.30 Flash-back (spel). - 20.00 
Operation danger (O. — 21,00 La 
meilleure part (film). - 22.30 Le 
grand couteau (film). 

Zondag 

BRT 
10.00 Eucharistieviering vanuit 
Hasselt-Kuringen. — 11.00 Kon-
frontatie (DebaO. - 13.05 Belgisch 
kampioenschap wielrennen op de 
weg (reportage), — 14,15 Belgisch 
kampioenschap wielrennen op de 
weg (reportage). — 14.45 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 15.15 
Belgisch kampioenschap wielren
nen op de weg (reportage). — 
16.30 Van straten en pleinen (Her-
uitzending). — 17.25 De schitterbol 

(jeugdfilm). — 18.35 Emilie. -
18.40 Zanskar waar de aarde op
houdt (dok). — 19.0 Lieve plantjes. 
— 19.45 Nieuwre. — 20.00 Sport
weekend. — 20.30 „De Holvaks" (f) 
— 21.20 In koncert: Bert Kaemp-
fert - 22.15 Wereldbeker voetbal 
in Spanje, (Overzicht van de eerste 
ronde). - 23,30 Nieuws. 

NED 1 

19.00 Nieuws, — 19,05 Bassie en 
Adriaan en de huilende professor 
(f). — 19.30 De beste van Banana 
Split - 20.00 TROS Muzifest klas
siek 1982. - 21.00 Haywire (TV-
film). - 22.15 WK voetbal. - 22.30 
De schatten van Toetanchamon 
(film). — 2325 Nieuws. 

NED 2 

15.30 Nieuws. — 15.35 Het rijk der 
dieren (dok). — 15.45 De gravin 
van Monte Cristo (film). — 18.45 
Sesamstraat — 19.00 Studio 
Sport - 20.00 Nieuws. — 20.15 
Trilogie des Wiedersehens. — 
22.25 Nieuwa 

RTB 

12.00 Faire le point (debaO. — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. — 
20 00 Musique melodie (show). — 
20.55 Mozart (O. - 22.25 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Un homme 
de trop (film). - 22.30 Sportmaga-
zine. — 23.00 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20,35 La grande 
roue (Variété), — 21.40 Remue-
meninges (show). — 2255 Haïti 
(dok). — 23.15 Nieuws. 

FR 3 
20.35 Het magische gezicht van de 
macht (Ghana) (dok). - 21.25 
Franse kortfilms. — 22.00 Nieuws. 
- 22.30 Le jardin d'Allah (film) 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (f). 
— 21.55 Nieuws. - 22,00 Japan 
voor het gerecht (dok). - 23.30 
Der Deutsche Filmpreis 1982. 

ZDF 
19.30 Und das zum 80. Geburtstag 
(toneel). - 20.50 Nieuws. - 21.05 
De schilderes Frida Kahlo (dokJ — 
21.35 Simon & Garfunkel (Kon-
cerO. - 23.00 Nieuws. 

LUX. 

19.30 Filmmagazine. — 20.00 
Chopper Squad (f). - 21.00 L'lm-
possible objet (film). 

Maandag 

BRT 1 

18.00 Emilie. — 18.05 Sesamstraat 
— 18.20 Klein, klein kleutertje. — 
18.35 De Bulgaarse middeleeuwen. 
(DokJ - 19.00 Telegym. - 19.15 
Chariie Chaplin. — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 De Sterrenmaker (tv-film). 
— 22.10 Kuituur en beschaving 
(dok). — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
17.00 Wereldbeker voetbal in 
Spanje. Rechtstreekse reportage 
tot 22 u. 45. 

NED 1 

1705 WK-voetbal. - 19.00 Het 
geluk om gelukkig te zijn (dokJ — 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72 

20.00 Nieuws. — 20.27 Tennis 
Wimbledon. - 20.50 WK-voetbal. 
- 23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat. - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Dieren in 
beweging (dok). — 19.25 Shelley 
(f). - 20.00 Nieuws. - 20.27 Ach
ter het nieuws. — 21.10 Poldark (f). 
- 22.00 Teater thuis (toneel). — 
23.35 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Inédits. -
20.35 La neige en deuil (film). — 
22.50 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Popeye: 
Parijse lente. - 20.50 WK-voetbal. 
- 22.50 Korte film. - 23.15 
Nieuws. 

A 2 
20,00 Nieuws. — 20.35 Emmenez-
moi au theatre (teateravond). — 
23.15 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Les jeux de l'été. - 20.35 La 
valise (spionagefilm). — 22.15 
Nieuws. — 22.45 Magazine van de 
zee. — 23.10 L'encyclopédie du 
cinema. — 23.35 Musi-club. 

ARD 
23.00 Tagesthemen. - 23.30 Das 
Ehrenmal (Poëtisch liefdesdrama). 
— 1.05 Nieuws. 

ZDF 
20.15 De technologische toekomst 
made in Japan (dok), — 21,20 
Palermo oder Wolfsburg (TV-film), 
— 0.15 Nieuws. 

LUX. 
20.00 La nouvelle affiche RTL 

Dinsdag 
29 JUNI ] 

BRT 1 
18.00 Emilie. — 18.05 Er was eens... 
de mens. — 18.30 Juke-box. — 
18.40 Achter de schermen van 
Wimbledon (dokJ - 1907 KTRO. 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Diana 
Ross Special (show). - 21.05 Het 
lange zoeken (dok). — 21.55 Rod-
gers en Hammerstein-koncert — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 

17.00 Wereldbeker voetbal in 
Spanje. Rechtstreekse reportage 
tot 22 u. 45. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.27 Tennis 
Wimbledon. — 20.50 WK-voetbal. 
— 23.05 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Archibald, 
— 19 05 De dukes uit Hazzard (f), 
- 20,00 Nieuws, - 20.27 Dallas 
(f). — 21.20 Marjon Lambriks zingt 
zigeunermelodieën. — 22.00 Tele-
vizier magazine. — 22.40 De toe
stand in de wereld. -^ 22.45 Alice 
(f). — 23.10 Honderd beroemde 
schilderijen (dok). — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.45 Nieuws. — 19,55 
Zout en water: Mauretanië, — 
20.55 Lucien Leuwe (O. - 21.55 
Les contes de mardi (tv-film). — 
2225 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.37 Aventures 
a Monte-Carlo (Operette van Lo
pez). — 22.35 Raoul Servais (dok). 
— 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws, 
pas d'accord. -

— 20.30 D'accord. 
20.40 Des chiffres 

et des lettres (Spel). - 22.50 Jazz. 
— 23.15 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Les jeux de l'été (Spel). -
20.35 Bruno, l'enfant du dimanche 

(film). - 21.50 Nieuws. - 22.20 
L'encyclopédie du cinema. — 22.45 
Prelude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. ^ 20.15 Bananas 
(nonsens). — 21.00 Aktualiteiten-

rubriek. - 21.45 Dallas (f). 
Tagesthemen. — 2300 Di 
che Kommunikation (d( 
23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 C 

Z A T E R D A G (26 juni) - De aflevering van de 
interessante reeks populair-wetenschappelijke doku-
mentaires over de evolutie- van het leven Leven op aar
de gaat over de evolutie van de insekten (BRT). In deze 
krisistijd met z'n vele herhalingen, prezenteert de BRT 
ons vanavond toch nog een nieuwe reeks en de Ie 
aflevering van een uitgebreide TV-film. De nieuwe reeks 
heet Home sweet Home, is van Australische oorsprong 
en speelt In een Italiaanse immigrantenfamilie waarvan 
de vader Enzo Pacelli taxichauffeur is. De familie Pacelli 
heeft oeroude Italiaanse ideeën, is uiterst konservatief • 
en katolieker dan de Paus. De drie-kinderen 19, Wen 12 
jaar houden er echter moderne en on-Italiaanse ideeën 
op na, en dat katolicisme laten ze liever voor de Paus... 
De weekendfilm De Sterrenmaker (The Star maker) 
speelt in de filmwereld en draait rond de suksesvolle 
regisseur Danny Young, ook wel de „sterrenmaker" ge
heten. Hij is getrouwd met aktrice Margot die hij tot een 
bekende vedette heeft gemaakt In zijn omgeving 
opereren echter nog andere mooie vrouwen, die hem 
niet onverschillig laten... (Met Rock Hudson en Suzanne 
Reshette). Frank Kramer is blijkbaar geslaagd als 
kwismaster. De KRO heeft hen immers goed bevonden 
om de nieuwe kwis Hints te prezenteren. Deze kwis 
wordt gespeeld door twee teams van bekende Neder
landers die zich van een andere, verrassende zijde laten 
zien dan we van hen gewoon zijn. (Ned 1) 

Z O N D A G (27 juni) - WIELRENNEN: Belgisch 
Kampioenschap op de weg! — De Holvaks (The family 
Holvak) is een 10-delig Amerikaans feuilleton over het 
wel en wee van het gezin van dominee Holvak, zijn 
vrouw Elizabeth, de 13-jarige zoon Ramey en dochtertje 
Julie-Mae. Het gezin Holvak woont in een stadje in het 
zuiden. De tijden zijn hard en de dominee heeft het 
lastig om zijn gezin te onderhouden en zijn geloofsge
meenschap te dienen. (BRT) — Liefhebbers van Bert 
Kaempferts muziek komen uitgebreid aan hun trekken. 
De komponist van wereldvermaarde melodieën als 
Strangers in the night, Spanish eyes. Red roses for a 
b\m lady, stierf in 1980 op 57-jarige leeftijd. Un Koncert: 
Bert Kaempfert — BRT). — Tros vult z'n namiddagpro
gramma (Ned 2) met een luchtige muzikale oldie: De 
Gravin van Monte Christo van Frederick de Cordova 
(1948). Twee vriendinnen die de kost verdienen met bij
rolletjes en figurantenwerk spelen in een kostuumfilm 
de rol van de gravin van Monte Cristo en haar 
dienstbode. Zij kunnen de verleiding niet weerstaan om 
hun rol ook buiten de filmset te spelen. In hun gehuurde 
kledij trekken zij naar een luxe-hotel waar zij zich 
uitgeven voor de echte gravin en haar dienstbode... 
(Ned 2-namiddag). 

M A A N D A G (28 juni) - vandaag neemt het 
voetbalcirkus een nieuwe, definitieve start: de tweede 
ronde. — Nederland zorgt voor enige differentiatie op 
sportgebied: er wordt grondig werk gemaakt van de 
tenniswedstrijden in Wimbledon waar spannende wed
strijden in 't verschiet zijn. (Ned. 1) — RTBF 2 schenkt 
eveneens volop aandacht aan het tennisgebeuren op 
Wimbledon. 

D I N S D A G (29 juni) - BRT 1 zorgt voor een 
muzikale avond. Vooreerst is er de wervelende show 
rond Diana Ross, een lust voor het oog en het oor. 

(.Diana Ross special) — Liefhebbers 
filmmuziek kunnen kijken en luisteren 
van werken van het unieke muzikale 
Hammerstein, schrijvers van o.a. wer 
„Oklahoma", „The Sound of Music", „T 
— Wie er helemaal een muzikaal avon 
kan ook nog kijken en luisteren naar 
die op Ned. 2 (Avro) praat over kompc 
nermuziek en bekende zigeunermeloi 
jon Lambriks zingt zigeunermelodieë 

WOENSDAG (30 juni) - in f 
derden praat Ludo Bekkers met Sar 
reldbekend Mata Hari-kenner over he 
Hari. — Filmliefhebbers kunnen terech 
waar Bob Bouma een filmmagazine pi 
filminformatie met het spelelement in 
filmkwis wordt gekombineerd. (Voor 
de eerste rang) — De KRO sluit zijn p 
een Franse schrijnerde dokumentaire 
tutie in Manilla (Filippijnen) (In de straU 
Het legendarische muzikale duo Sir 

Glenn Ford en Julie Harris als het d 
in De Holvaks. 

(BRT op zondag 27 juni on 

privé spaarkas NV. ASPA 
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45 Dallas (O - 2 2 3 0 
- 2300 Die heimli-

inikation (dok j — 

1930 Das Ge-

heimnis der sieben Zifferblatter (tv-
film) 

D 3 
1945 Regionaal nieuws — 2015 
Arbeitsplatz (adviesmagazine) — 
21 00 Emma! Schotland und zuruck 

(dok) - 2145 Galene - 2230 
Kultureel magazine 

19 56 Le coff re-fort 
Medecins daujourdhui 

2000 

Liefhebbers van musical- en 
j n luisteren naar u i t voenngen 
ce muzikale d u o Rodgers en 
'an o a were ldsuksessen als 
f MUSIC" , „The K ing and I" e a 
izikaal avond je wi l van maken 
stèren naar Ma r j on L a m b n k s 
over kompon is ten van z igeu-
jeunermelod ieen zingt (.Mar-
termelodieen/herh ) 

juni) — In Puur kuituur over 
•rs met S a m Wagenaar , w e 
ner over het f enomeen M a t a 
anen terecht o p N e d 1 ( K R O ) 
magazine p rezen teer t waar in 
lelement in de v o r m van een 
•erd (.Voor een briefkaart op 
D sluit zijn p rog ramma af me t 
ikumentaire ove r jeugdpros t i -
iln de straten van Manilla) — 
ale duo Simon & Garfunkel 

is als het d o m i n e e s e c h t p a a r 
Ie Ho lvaks . 

27 juni o m 20 u 30. 

w e r d na elf jaar de solo- toer te zi jn opgegaan d o o r fans 
opn ieuw samengebrach t Hieruit resu l teerde een fan
tast ische s h o w in Cent ra l Park in N e w Yo rk voor ru im 
4 0 0 0 0 0 entoesiaste fans Ve ron i ca ( N e d 2) b reng t 
vanavond een eers te deel van een repor tage over deze 
bi jna h is tor ische gebeur ten is 

D O N D E R D A G (1 juW - D e o n b e k e n d e 
Fa//c/and-eilanden zi jn o p e e n wein ig ben i jdenswaard ige 
w i j ze in d e belangstel l ing geraak t We in igen k e n d e n die 
e i landengroep en beg repen dan ook met dat Engeland 
er een oo r log voo r ove r had D e BRT b reng t — eigenli jk 
te laat — een Franse dokumen ta i re ove r die ei landen
g r o e p d ie (voora l militair) — st ra teg isch t o c h met 
zonder be lang bl i jkt te zi jn — D e K R O herhaal t een 
dokumenta i re ove r het s tuk je „bu i ten" dat ve le stedel in
gen koes te ren , nml de volkstu int jes, en hoe e lkeen er 
z'n persoon l i j ke s tempe l o p d r u k t iWaar de vogeltjes 
fluiten/Ned 2) 

VRIJ DA G (2juli) — In Uitzending door derden zal 
w o r d e n gehande ld over b ib l io teekbele id (BRT 1) — 
V o o r TV-k i j ke rs die met voe tba lminnend zi jn b iedt d e 
BRT maar een mager al ternat ief tenzi j die dan operal ief
hebbe rs z o u d e n zi jn BRT 1 b reng t een rech ts t reekse 
u i tzending uit de M u n t s c h o u w b u r g (Brussel) van de 
opera De vergevensgezindheid van Titus van W A 
M o z a r t o p een l ibretto van Cate r ino Mazzo la — O p 
N e d 1, in het gas tp rog ramma van het Humanistisch 
Verbond w o r d t ged isk t iss ieerd ove r de zin e n / o f onzin 
van het vr i jw i l l igerswerk Een diskussie die gaat tussen 
onbetaa lde vr i jwi l l igers en hun betaalde kol lega's O n 
der tussen blijft het al spor t wa t de k lok slaat van het 
g o e d e te v e e l ' Er is wielrennen p ro loog van de Ronde 
van Frankri jk, er zijn de halve f inales van het Open 
Tennistoernooi in Wimbledon en er zijn u i teraard de 
voeffaaAwedstrijden in Span je Daar tussen on tdekken 
WIJ t och nog een interessant p rog ramma Het dronken 
schip, een fi lm van Hans Kei ler die in het kader van het 
ku l tuurgebeuren D o c u m e n t a 82 in Kassei , w o r d t ui tge
zonden U i tgangspunt en inspirat iebron van deze fi lm is 
het leven van de Franse d ichter Rimbaud, een avontuur
lijk leven dat begon in Noord-Frankr i jk en via Londen, 
Stut tgar t , Span je (als Car l is t isch vri jwi l l iger), deser teur 
in Java, enz e indigde in Marsei l le (1891) ( N O S N e d 2) 
— W i e l iever naar een fi lm k i jk t moe t a f s temmen o p 
Z D F voo r Le Sauvage , een Franse fi lm van Jean-Paul 
Rappeneau (1975) me t Y v e s M o n t a n d Ca thenne De-
neuve, Luigi Vannucch i , Dana W in te r s Mar t in leeft als 
een eenzaat op een ver la ten ei land, een b e w u s t e keuze 
V a n t i jd to t t i jd vaart hij me t zi jn boot je naar het vaste
land o m zich w a t te amuseren en zi jn w a r e n aan de man 
te b rengen O p een van zi jn bezoek jes aan het 
vaste land o n t m o e t hij de knappe Frangaise Nelly, 
eenzaam en een z w a r e kr is is d o o r m a k e n d Hij on t f e rm t 
z ich ove r het onge lukk ige w e z e n Daardoo r haalt hij 
z ich ech te r nogal w a t miser ie o p het h o o f d D e make r 
van de fi lm fo rmu lee rde de inhoud als vo lg t D e 
on tmoe t ing tussen een man en een v r o u w die o p d e 
v luch t zi jn Aanvanke l i j k s taan zij v i jandig t egenove r el
kaar, maar o p de duur leren zij e lkaar waa rde ren Het le
ven bedre ig t hen allebei D e t w e e tegenst r i jd ige karak
te rs zul len uiteindeli jk zodan ig naar elkaar toegroe ien 
da t de een niet meer zonder d e ander kan " 

^ ' 2 a ^ ' 4 ^ VASTE RENTE 

GETROUWHEIDS 

PREMIE 
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VERJAARDAG* 

ASRA sparen-kredieten 
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voorbehouden aan jongeren onderZI jiar 

2 0 0 0 Mltrefpen 

Woensdag 
30 JUNI 

BRT 
17 00 op het schildpadplein — 
17 30 Het zwaard van Ardoewaan 
(f) - leOOEmilie - 18 05 Sesam
straat - 1820 Charlie Chaplin -
18 30 Buck Rogers (SF-f) - 1917 
Uitzending door derden (SP) — 
1945 Nieuws - 2020 Arnold (O 
— 2045 Spel zonder grenzen — 
2210 Puur kuituur over derden 
(Mata Hari) - 2245 Nieuws 

NED 1 
1530 Avro's kinderbios - 1800 
Tennis WimWedon — 1858 
Nieuws — 19 00 De Flintstones — 
19 25 Galactica - 2010 Voor een 
bnefkaart op de eerste rang (film-
kwis) — 21 05 Onder vaders vleu
gels (f) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Zendtijd voor politieke partijen — 
2205 In de straten van Manila 
(dok) - 2300 Nieuws - 2310 
Tennis Wimbledon 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Geen land 
mee te bezeilen (dok) — 1925 
Kenmerk - 2000 Nieuws -
2032 Dynastie (f) - 21 20 Kamaq 
Maki (dok) — 21 45 Muziekspecial 
Simon & Garfunkel - 22 35 Taxi 
(O - 2307 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930Nieuws — 1955La 
chasse aux tresors (spel) — 21 05 
Jeux sans frontieres — 2240 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 De la belle 
ouvrage CTV-film) — 2155 Les 
mercredis de l'information — 22 55 
Korte films - 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Le grand 
echiquier (show) — 2315 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Les jeux de lete (spel) — 
2035 Le retour du heros (tv-film) 
— 21 40 Het geheim van hun li
chaam (dok J — 22 30 Nieuws — 
2300 Encyclopedie du cinema — 
2325 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015Marta Mar-
ta (TV-film) 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Mem Vater 
war ein Hitlerjunge (tv-spel) — 
2015 ZDF magazin - 21 00 Heu-
te-journal — 21 25 Die Profis (f) -
2215 De Golfstaat Qatar (reporta
ge) — 2300 Hommage a Stra-
winsky — 0000 Nieuws 

D 3 
1945 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Auslandreporter 
- 2215 Lebensangst (film) -
2335 Nieuws 

LUX. 
2000 Hit-parade - 21 00 La che-
vauchee des sept mercenaires 
(western) - 2240 RTL-theatre 

Donderdag 

BRT 1 
15 00 Tennis uit Wimbledon (repor
tage) - 1800 Emihe - 1805 
Sesamstraat — 1835 Popeye — 
18 45 Dieren van het groene woud 
(strip) - 1912 Librado (PVV) -

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 
. - « ^?^^ ' ' ' * ~ - -

1945 Nieuws — 2010 Paradijsvo-
gels (f) - 21 00 De Falklands (eert 
Franse enquête) — 21 50 Het val-
kenest (f) — 2240 Nieuws 

BRT 2 
1700 Wereldt)eker voetbal in 
Spanje Rechtstreekse reportage 
tot 22 u 45 

NED 1 
1900 De stnjd van de Koerden 
(dok) - 2000 Nieuws - 2027 
Tennis Wimbledon — 2050 WK-
voetbal — 2305 Nieuws " 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Cijfers en 
letters (spel)' - 19 25 De Sullivans 
(f) - 2000 Nieuws - 2027 Cen
tennial (O - 22 05 Brandpunt -
22 30 Waar de vogeltjes fluiten 
(dok) - 2315 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Weglopende jongeren (reportage) 
— 2020 La chute de I empire re
main (film) — 2305 Nieuws 

TF 1 

1920 Gewestelijk nieuws - 1945 
Libre expression — 20 00 Nieuws 
- 2035 Popeye 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Aktualitei-
tenmagazine — 21 40 Les enfants 
du rock (show) — 2315 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Les jeux de lete (spel) — 
20 35 L histoire tres bonne (avon
turenfilm) - 2220 Nieuws -
22 55 Le marchand des quatre sai-
sons (film) — O 20 L encyclopedie 
du cinema — O 50 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Balans van 
de onderwijshervorming — 21 00 
Die Montagsmaler (spel) — 21 45 
Cafe in takt - 2230 Tagesthe-
men — 2300 Konzert im Herren-
haus Hasselburg — 010 Nieuws 

D 3 
1945 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Die grosse Illusi
on (oorlogsfilm) — 22 05 Markt — 
2335 Nieuws 

Vrijdag 
2 JULI 1 

BRT 1 

15 00 Tennis uit Wimbledon (repor
tage) - 1805 Ernilie - 1810 

Sesamstraat — 1825 Klem, klein 
kleutertje — 18 40 Timm Thaler — 
1907 Het vnje woord - 1945 
Nieuws — 2015 De vergevensge
zindheid van Titus (Opera van Mo-
zart) - 2310 Nieuws 

BRT 2 

1700 Wereldbeker voetbal in 
Spanje Rechtstreekse reportage 
tot 22 u 45 

NED 1 
1900 Rollebol (stnp) - 1905 
Swiebertje (O - 2000 Zuiderzee-
siegel (spel) — 21 00 Cum laude 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Kerke
pad 82 - 2220 Maggie Forbes 
(O — 2310 Humanistisch verbond 
(Vrijwilligerswerk) 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 18 59 Documen
ta 1982 Het dronken schip (film) 
- 2000 Nieuws - 2027 Ronde 
van Franknjk - 20 50 WK-voetbal 
- 23 00 Studio sport extra - O 20 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 1955 La 
clemence de Titus (Opera van 
Mozart) - 2245 Nieuws - 2305 
Ronde van Frankrijk (reportage) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Les cent 
ans de la Petite Reine (vanete) — 
21 45 Manen (f) 

A 2 
2255 Nieuws - 2305 Ligne Rou-
ge 7000 (film) 

FR 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Les jeux de l'ete (spel) — 
2035 Merci monsieur Compas 
(dokJ - 2225 Nieuws - 2255 
L'encyclop>edie du cinema — 22 30 
Prelude a la nuit (Debussy) 

ARD 

2000 Nieuws 
misch nieuws 

2015 Ekono-

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Die schonen Wil
den (film) - 2200 Heute-journal 
— 2220 Kultuurmagazme 

D 3 
1945 Regionaal nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
— 21 00 Tot de dood ons scheidt 
(dok) - 21 30 Gott und die Wel t 
— 22 00 Eine Frau von heute (f) — 
2250 Em Freiheitsbaum m 
Deutschland — 2335 Nieuws 

LUX. 
2000 Le nche et le pauvre (f) 

24 JUNI 1982 

MdkirillÉri^ 
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PERS pektie f 
In de Kamer is dus het energiedebat begonnen, voor een beschamen
de belangstelling van rond de 20 volksvertegenwoordigers. Herwaar
dering van het parlement? De meerderheid geeft eens te meer het 
slechte voorbeeld. Nochtans is dit debat ook voor de generaties na 
ons van uiterst groot belang. Zij zullen ook ondervinden wat de 
opstapeling van meerdere kerncentrales betekent in een dichtbevolkt 
land als Vlaanderen. 

IN Het Belang van Limburg gaat 
Camps diep)er In op het debat: 

„De aanloop tot het energiedebat 
situeert zich na de olieboycot van 
de jaren zeventig. Langzaam maar 
zeker verplaatste het probleem 
van de oliebevoorrading zich naar 
een opttod tussen de nucleaire 
roergangers en de pleittjezorgers 
voor steenkool. Oud-minister 
Claes hield zich aan een morato
rium voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales. Hij had zich trou
wens laten voorrekenen dat voor 
de elektriciteitsproduktie de 
steenkool even kompetitief was 
als de nucleaire bevoorrading. Dit 
gegeven is niet meer fundamen
teel gewijzigd. Er is dan ook geen 
enkel zinnig en zindelijk argument 
te bedenken voor de tiouw van 
een nieuwe kerncentrale. We zijn 
wat dat betreft met Doel en Tihan-
ge trouwens reeds meer dan 
voorzien in dit dichtbevolkt land. 
En Harrisburg is er niet voor mets 
geweest Zowel rationeel gespro
ken als met het oog op de veilig
heid en dus op de levenskwaliteit 
van de bevolking, moeten regering 
en parlement het vandaag houden 

bij de bouw van een kolencentrale. 
Daarmee zijn we voor onze ener
giebevoorrading, naast andere be
staande bronnen, weer een tijdje 
zoet 

"Het is ondertussen al duidelijk 
geworden dat het energiedetiat 
niet zonder het klassieke commu
nautair opbod zal verlopen. De 
Walen vinden dat de bouw van 
een kolencentrale alleen hen toe
komt De Vlaamse deelregering 
daarentegen eist een kolencentra
le voor Limburg op." 

WE zijn erg benieuwd naar de 
afloop van het debat en 

naar de houding van CVP en PVV. 
Zouden zij zwichten voor de be
langen van het kleine groepje elek
triciteitsproducenten, ten koste 
van het algemeen belang? En wat 
met Vlaanderen? 

Want niet alleen Limburg kent een 
hoge jeugdwerkloosheid. 
Ook de Antwerpse Kempen wor
stelt met dat probleem. 

Gazet van Antwerpen: „Om uit de 
huidige problemen te geraken, vol

staat het echter niet meer over 
goede toegangswegen of degelijk 
uitgeruste industriezones te be-
schikken. Overigens kunnen haast 
alle gewesten daarmee naar in
vesteerders hengelen. 

"Nu overal blijkt dat de klassieke 
middelen om werkverschaffing te 
bevorderen falen, dient er een 
nieuw beleid, een nieuwe strategie 
uitgewerkt te worden. 

"Voor een streek als de Kempen 
is dat wel biezonder nodig. De 
bevolking heeft daar in de voorbije 
decennia veel welstand verwor
ven, maar de sprong van agrarisch 
naar industnegebied, van armoede 
naar relatieve welvaart, heeft de 
Kempische mens op mentaal vlak 
niet kunnen verwerken." 

TEMIDDEN van de betrekkelijke 
welvaart mag Vlaanderen in

derdaad zijn achtergebleven stre
ken niet vergeten 

Daarom heeft de eis van ekono-
misch en financieel zelfbestuur 
zo'n groot belang. Vlaanderen kan 
Limburg en de Kempen optillen als 
het maar kon beschikken over zijn 
eigen middelen en zijn eigen poli
tiek kon voeren! 

Intussen blijven de Franstaligen 
van het randgebied maar stoken. 
Zij sleuren er zelfs de mensen
rechten bijl 

De Nieuwe Gids wijst op hun 
bespottelijke argumentatie: „Rond 
Brussel leven vele honderden ge
zinnen van buitenlanders (diplo
maten, internationale ambtenaren, 
kaders van multinationals) die zich 
schikken naar het taalgebruik in de 
Vlaamse gemeenten, ook die zon
der faciliteiten. Zij hebben geleerd 
zich daarnaar te gedragen, met 
eerbiediging van de eigen aard der 
plaatselijke tievolking. De Vlamin
gen die zich in Wallonië vestigden 
namen eenzelfde houding aan. 

"l\Aen moet een Franstalige Belg 
zijn om een schending van men
senrechten te gaan zoeken achter 
de organizatie van het taalgebruik 
in gemengde gebieden waar de 
goede orde in de verhoudingen 
tussen de beide gemeenschappen 
zulks vereist Het gaat er echter 
niet meer in bij de Vlamingen. Die 
hebben ondervonden dat het ei
genlijk te doen is om de olievlek 
van de franstaligheid die van Brus
sel ongehinderd over het Vlaamse 
land moet kunnen uitvloeien." 

OOK De Standaard wijst de 
Franstalige eisen radikaal 

van de hand Over het randgebied 
kan door de Vlamingen met meer 
worden onderhandeld: „De rand
gemeenten zijn en blijven Vlaams, 
ook administratief De hele bevol
king en alle politieke partijen in 

Vlaanderen willen het zo. De „ver
draagzaamheid" aanvaarden, zo
als de Franstaligen die opvatten, 
en een „genereus onthaal" organi-
zeren, zou op termijn via de eenta
ligheid van de Franstaligen de ver-
fransing van het randgebied alleen 
maar bevorderen. Het is een oud 
probleem dat thans wel erg muf 
overkomt Men schaamt zich er 
een tjeetje voor om nog eens te 
moeten herinneren aan wat van
zelf spreekt Aan Vlaamse kant is 
en blijft men t>ereid om in een 
klimaat van goede wil en vriend
schap samen te leven met de 
anderstaligen. Maar het veronder
stelt wel dat de Franstaligen op
houden met al die pogingen om 
Vlaams- (niet Waals-O Brabant op 
te slorpen in een groot Brussels 
gewest waarin de Nederlandstali-
gen een minderheid vormen. Het 
is evenmin haalbaar de Brusselse 
Vlamingen van de hoofdstad uit te 
spelen als pasmunt voor de Frans
taligen van Vlaams-Brabant." 

WUÊOOIE en juiste woorden. 
' " ' Maar wat gaan CVP en 
PVV doen als hun Waalse zuster
partijen op de pedaal gaan du
wen? Blijven de Vlamingen dan 
even stoer? Afwachten, want bij 
CVP en PVV bestaat er een groot 
verschil tussen woorden en da
den... en gewoonlijk betaalt Vlaan
deren dan de prijs! 

& WÊÊÊÊ HHPXXBrBHHBHK e vaKantie 
fieeft u recht 

opo^^ 

Aandacht voor u 
bij de KB. 

Een beter onthaal. Waarbij onze mensen, 
ook tijdens de vakantie, rustig aandacht voor 
u hebben Met, in klare taal, grondige uitleg 
en deskundig advies over al uw geldzaken. 
In volle vertrouwen En mèt begnp voor de 
menselijke kanten. 

Zo ontvangt u bij 
uw eerste bezoek 
meteen dat mooie en 
interessante service-
boek. Kwestie van te 
weten dat uw bank u 
een bijzonder breed 
gamma diensten biedt 
En ook knjgt u meteen 

ons nuttige 
visitekaartje 

Geen wonder dus dat de KB-clienten zo 
tevreden zijn over "hun" bank. Informeer 
gerust naar wat ze denken over onze bank-
service en kom eens nader kennis maken. 
U bent van harte welkom Ook tijdens de 
vakantie . 

Service begint bij 
het betere onthaal. 

KREDIETBANK 

,;MJUMii9e2 
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Een handboek over 
vredesonderwijs, eindelijk... 

„Maar over de mensheid waait heden een wind... 
ruld<end aan flarden het oorlogsbewind!" serten fermom 

Voor 50.jaar — op 15 maart 1932 
— werd de Antwerpse ingenieurs-
student Berten Fermont voor een 
2e maal door de Krijgsraad ver
oordeeld omwille van zijn dienst
weigering, gegroeid uit zijn 
Vlaams-Nationale en pacifistische 
overtuiging. 
Ziek geworden, ontslagen uit de 
gevangenis zou hij op 22 oktober 
1933 — 22 jaar oud — overlijdens 

De „Nooit meer oorlog"-bood-
schap van de Frontsoldaten had 
zijn jong en krachtig leven gedre
ven tot de uiterste konsekwentie 

Fermonts inzet willen wij in deze 
vredesbewegingstijd herdenken 
met de bespreking van „Vredes
onderwijs - Teorie en Praktijk" 
uitgegeven door de Internationale 
van Oorlogstegenstanders VZW, 

Van Elewijckstraat 35 te 1050 Ei
sene. 
Dit uitgebreid raamwerk — bijna 
500 biz. groot — vormt de resul
tante van degelijk onderzoeks- en 
dokumentatiewerk in het Leuvens 
Pedagogisch Instituut: ploeg werk 
tussen prof. Cyriel De Keyser, 
Hoogleraar Opvoedkunde en de 
jonge licentiaat Fred Van Hoof. Zo 
groeide het eerste encyclopedi-

Bram Vermeulen en zijn 
muzikale toekomst 
Toen eind 79 Neerlands Hoop uit 
elkaar ging was het duidelijk waar 
het naartoe ging: Freek wou solo 
op toer met een scherpe kabare-
teske praatshow, Bram zou het 
eerder op muzikaal vlak zoeken, 
samen met gitarist Jan De Hont 
die Neerlands Hoop in zijn laatste 
dagen kwam versterken. Freek 
heeft inmiddels drie shows achter 
de rug, en zijn weg lijkt uitgestip
peld. 

Voor Bram was het optreden in de 
Ancienne Belgique vorig jaar een 
grote gok, en voor ons een pretti
ge verrassing. Dat er aan wat 
punten kon geschaafd was bij
zaak. Bram Vermeulen had een 
ijzersterke groep achter zich 
waarmee hij zijn muzikale ideeën 
kon waarmaken. Dat de jongens 
heel wat aankunnen is alvast te 
noteren, en Bram en zijn groep 
„Toekomst" hebben wellicht nog 
heelwat in petto. De nieuwe elpee 
„Tegen de tijd" is tekstueel alvast 
een meevaller. Inpikkend op de 
welgekozen naam wordt het ele
ment tijd hier langs alle kanten in 
flarden van zinnen, en met licht 
poëtische woordspelingen beke
ken. Het nummer dat het ongetwij
feld zal doen op onze gewestelijke 
zenders is het muzikaal eenvoudig 
gebrachte „Laat me" dat de plaat 
sfeervol inleidt 

Maar de muzikale aanpak is even 
later door de vijfkoppige „Toe

komst" meer uitgesproken naar de 
new-wave en funk gericht, die de 
lichte muziek het meest beïnvloe
den. Tekstueel is hier „De nacht
ploeg" mijlenver van Tura's „Man
nen van de nacht" verwijderd, en 
de trucksong „Tien uur geleden" 
heeft helemaal niks te maken met 
Henk de Wijngaarts „Vlam in de 
pijp". Geen valse romantiek voor 
Bram, wél de schnjnende werke
lijkheid, soms bitter en cynisch, 
dan weer even zalvend, zoals we 
hem kennen uit zijn Neerlands 
Hoop-tijd. „Ren voor je leven" 
heeft enkel de titel met de Beatles 
gemeen, terwijl afsluiter „Wed
strijd tegen de tijd" de zin van het 
bestaan zelf in vraag stelt. Zonder 
al te veel of te grote woorden, 
maar gekleurd door die voorbeeld
jes die iedereen meteen snapt. De 
funkymuziek omkleedt ook op rea
listische wijze. De verplichtingen 
die zwaar doordrukken, de beper
king van onze vrijheid, en waar het 
allemaal naartoe moet(?) zijn en
kele vragen die Bram opwerpt 
terwijl hij in „Burgerman" het in-
het-rijtje-lopen van de meeste 
mensen hekelt Dit tema werkt hij 
in de twee afsluiters van de om-
mekant „Johanna" en „Aardige 
man", in chansonstijl-van-vandaag 
met sfeervolle typevoorbeelden 
uit Een luisterplaat van formaat 
met de bedenking dat ze met onze 
traditionele kleinkunst nog heel 
weinig te maken heeft en hele

maal past zowel tekstueel als mu
zikaal, in wat de jaren tachtig te 
bieden hebben. 

(Uit bij WEA, nr. 58468 of M C 458-
468). De produktie was in handen 
van drummer Frans Hendriks en 
toetsenman Jacob Klaasse. 
Bram Vermeulen en zijn „Toe
komst" zijn te boeken langs de 
teaterbureaus of telefonisch (Nü 
020-254852. 

Sergius 

sche Studie-, dokumentatie- en 
vredesvormingsboek in Vlaande
ren. De meeste tesissen groeien 
en verdwijnen op enkele eksem-
plaren in de universitaire bibliote-
ken en de familie van de be
trokkene... 
Deze werd echter omgezet in een 
mooi, lees- en bruikbaar hand
boek, waarin de vredesbeweging 
en het vredesonderwijs in Neder
land systematisch weergegeven 
worden. (De auteurs kondigen nu 
reeds hun tweede werk aan over 
„Alles wat Vlaanderen nu reeds te 
bieden heeft inzake vredesopvoe-
ding"D. 
Een eerste deel verheldert de be
grippen over de vredesbeweging 
en geeft de ontwikkeling van de 
vredesbeweging en het vredeson
derwijs in Nederland weer. Daar
naast beschrijft het een ontwerp 
van didaktiek voor vredesonder
wijs, waarin de verworvenheden 
en de open vragen worden aange
duid. Het tweede deel is gewijd 
aan een studie van de Nederland
se vredesbeweging en -instituten 
geëngageerd in systematisch vre
desonderwijs. Daaruit blijkt dat de 
strukturele uitbouw in Nederland 
steviger is dan deze in Vlaande
ren. Telkens worden ook de nodi
ge konkrete aanduidingen gege
ven over kontaktadressen, publi-
katies en tevens wordt het eigen 
profiel van de verschillende orga
nismen nagegaan. 
Het derde deel zal de belangstel
ling wegdragen van allen die aan 
het vredesonderwijs in Vlaande
ren willen timmeren. Het brengt de 
kritische analyse van de belang
rijkste verwezenlijkingen. Het 
weerspiegelt de mogelijkheden in 
het onderwijs, door een grondige 
bespreking van konkreet uitge
werkte projekten en materialen en 

toont hoe de instituten en bewe
gingen met het onderwijs kunnen 
samenwerken. Voor alle leer
krachten, zowel uit het lager als uit 
het secundair onderwijs biedt het 
een leidraad bij de materialenkeu-
ze, waar men vaak op tentoonstel
lingen en beurzen mee gekonfron-
teerd word t Zo biedt dit werk een 
steun voor elk die in deze sektor 
werken wil. Voor ons was het „de" 
inspiratiebron en aanzet voor het 
opstellen van ons voorstel van 
dekreet inzake vredesopvoeding 
in het onderwijs. 

Willy Kuijpers, kamerlid 

Dit werk kan besteld worden via 
het Vlaams-Nationaal Boeken
fonds - p.a. Guido Sijs, Warotstraat 
26 te 3009 Winksele, het kost 
430 f r. 

Door de leesbril bekeken 
Oud-voorzltter van de Europese Gemeenschap dr. 
Sicco Mansholt heeft in een merkwaardig inter
view met De Nieuwe een lans gebroken voor de 
ontspanningspolitiek. De vader van het eens om
streden Mansholt-plan voor de Europese land
bouw neemt geen blad voor de mond: het is 
volgens hem duidelijk dat Europa zich niet mag 
laten meeslepen in de huidige Amerikaanse poli
tiek die slechts niet te overziene noodlottige 
effekten kan sorteren. 

De voormalige Europese bewindsman hekelt de 
bewapeningspolitiek van president Reagan en 
drukt zijn waardering uit voor Edward Kennedy, 
Dean Rusk, Averell Harriman en George Kennan 
die de leiding hebben genomen van deze anti-Rea
gan beweging die op brede lagen van de Ameri
kaanse bevolking steunt Tevens onderstreept hij 
de noodzaak van een sterke eigen Europese 
politiek, ook in het belang van de Verenigde 
Staten. 

Van hel moment af dat we hetzij in angst, hetzij in 
het geloof in Itracht en nukleaire macht, trachten 
de Sovjetunie Idein te Itrijgen en te boyl(Otten, zijn 
we op een absoluut heilloze weg, aldus de oud-
voorzltter van de Europese Gemeenschap, waarbij 
dan toch even aangestipt moet worden dat de EG 
ook wel al te vaak op ekonomisch vlak tegenover 
Oost-Europa een verlengstuk blijkt te zijn van het 
Amerikaans beleid. 

Boykotmaatregelen tegen Oost-Europa zijn hu
maan, politiek en ekonomisch verwerpelijk, en 
ondoeltreffend. 

Voor dr. Sicco Mansholt is het duidelijk dat 
kapitaalinvesteringen vanuit West-Europa dienen 
te worden ingebouwd in de ontspanningspolitiek. 
West-Europa kampt met tien miljoen tot dertien 
miljoen werklozen, die dringend ekonomische 
groei en opbloei nodig hebben. Deze groei kan 
naar mijn mening ook op ekonomisch en technisch 
wetenschappelijk gebied met de Sovjetunie ont
staan. Ook Ignaas Lindemans, hoofd van de stu
diedienst van de kristelijke vakbeweging, sprak 
zich onlangs in die zin uit 

Oe komplementariteit van de West- en Oost-
Europese ekonomieën wordt al te vaak vakkundig 
verzwegen of ondergeschikt gemaakt aan irratio
nele beschouwingen. 

De hele zaak rond de Europese energievoorzie
ning en de gaspijpleiding vanuit Siberië spreekt 
boekdelen. Nu bleek spoedig dat de bestrijding 
van dit projekt een prioritaire doelstelling werd 
van de Amerikaanse diplomatie. Het ziet er geluk
kig naar uit dat de Europese belanghebbenden 
zich — mede dank zij de krachtige Duitse houding 
— terdege schrap zetten. Wat niet belet dat 
maandag vernomen werd dat de VS een ver
scherpt embargo heeft ingesteld, waardoor de 
toelevering van bepaalde onderdelen onder Ame
rikaanse licentie onmogelijk wordt gemaakt en de 
voltooiing van de gaspijpleiding met drie jaar 
wordt vertraagd. 

Volgens dr. Sicco Mansholt zullen we naar détente 
en zelfs entente moeten toeleven. En uit een 
oogpunt van veiligheidsstreven én uit een oogpunt 
van een sterke ekonomische groei — de oplossing 
van Westeuropese werkloosheidsproblemen in-
kluis — zullen we gebruik moeten maken van de 
gigantische Oosteuropese en Sovjetmarkt 

Dit geldt met name voor Vlaanderen, waar talrijke 
bedrijven een meer dan bevredigende verhouding 
met Oosteuropese partners hebben weten op te 
bouwen. Om van Antwerpen maar te zwijgen, waar 
de Oosteuropese vlaggen een vooraanstaande 
plaats innemen. 

Het is hartversterkend uit de mond van een 
vooraanstaand Europeaan de taal van het inzicht 
en van de redelijkheid te horen weerklinken. De 
beroepsdemagogen van het doemdenken — dat 
nu reeds van binnenlands tot buitenlands verbruik 
werd verheven — zullen dit uiteraard doodzwijgen 
of luchthartig wegwuiven. 

Henri-Floris Jespers 
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Wie is er teveel? 
De Uefa, de Europese voetbalunie, zit lelijk in de rats. De Mundial 
1982 was jarenlang een bron van ergernis voor de bestuurders uit Zu
rich. 24 ploegen waaronder vertegenwoordigers uit Azië, Afrika en_ 
Nieuw-Zeeland. Zo'n monstertornooi zouden de Europese voetbalko
ningen slechts éénmaal gedogen. Overigens, zij aanvaardden de hui
dige formule slechts nadat het oude kontinent 14 van de 24 plaatsen 
kreeg toegewezen» 

Nu blijkt echter dat men in Europa 
jarenlang naast de werkelijkheid 
heeft geleefd. Want de figuranten 
uit -de derde wereld, die amper 
goed genoeg bevonden werden 
om hooguit een kwartier aan de 
Europese meesters weerstand te 
kunnen bieden, stelen een flink 
stuk van de show. De verbijstering 
was wereldwijd toen Algeriè de 
grote favoriet West-Duitsland pro
per afdroogde. Evenveel moeilijk
heden ondervonden Polen en 
Tsjechoslovakije om Kameroen 
en Koeweit van zich af te houden. 
Eigenlijk ligt gans de voetbalhiërar
chie overhoop en het laat zich 
aanzien dat de Uefa in de komen
de jaren fel van zich zal moeten af
bijten om de opdringende ontwik
kelingslanden binnen de Fifa on
der kontrole te houden. Joao Ha-
velange, de Fifa-voorzitter en weg

bereider voor de Afrikaanse en 
Aziatische voetballanden, kan zijn 
vreugde met de huidige gang van 
zaken amper verstoppen. 
Wij hebt)en de door machtshon-
ger kiezeten Braziliaan van Luikse 
afkomst al vaak aangevallen maar 
hij heeft natuurlijk gelijk wanneer 
hij stelt dat ook de zogeheten 
kleine landen recht hebben op 
vertegenwoordiging wanneer de 
wereldtitel wordt toegekend. Hoe 
zou de voetbalsport zich op de 
nieuwe kontinenten kunnen ont
wikkelen wanneer hun vertegen
woordigers van elk kontakt met 

de wereldtop, of wat daarvoor 
moet doorgaan... systematisch 
verstoken blijven? 

Indien het wereldkampioenschap 
in zijn huidige vorm blijft behouden 
— wat wij niet hopen want de tele
visie bezorgt ons dagelijks een 
voetbalindigestie — mag de vraag 
worden gesteld wie er nu eigenlijk 
teveel is en voor wie eventueel 
meer plaats moet worden inge
ruimd? Zeker niet voor Europa 
want elke dag opnieuw kunnen 
we vaststellen dat het voetbal bij 
ons op een dood punt is aange
land. Europa heeft zich vast ge
voetbald in taktische koncepten 
die geen ruimte meer open laten 
voor individueel talent, voor impro-
vizatie en fantazie die normaliter 
de aantrekkingskracht van deze 
sport bepalen. Het Braziliaanse 
voetbal, dat na een korte taktische 
dwaaltocht, naar zijn oorsprong 
terugkeerde wordt als bevrijdend 
en vernieuwend ervaren Al is er 
van dit laatste geen sprake. In 
wezen voetballen de Brazilianen 
van 1982 zoals de wereldkampioe
nen van 1958, 1962 en 1970. Be
trouwend op hun technische vaar
digheid, hun vernuft en hun fanta
zie worden zij hopelijk opnieuw 
wereldkampioen. 

Het zou een weldaad zijn voor 
Europa dat zich nu al decennia 
lang in verstikkende taktische pa
tronen en fysieke krachtpatserijen 
wentelt en dat nog amper be
kwaam schijnt in een gemakkelijke 
match het spelbeeld te bepalen. 
Het volstaat te verwijzen naar het 
verloop van België—El Salvador. 
Want hoe men het ook probeert 
voor te stellen, welke uitleg men er 
ook aan geeft, vast staat dat ook 
de Rode Duivels falen wanneer zij 
in de favorietenrol worden ge
drongen. 

Maar deze vaststellingen zijn uiter
aard met nieuw. Zij werden enkel 
bevestigd in een Mundial die spel-
kundig weinig uitschieters beleeft 
en die in de eerste faze vaker 
verveelt dan beroert. Gelukkig zijn 
er die kleine landen om voor sen
satie en enige spelvreugde te zor
gen. Zij zijn nu eenmaal nog niet 
aangetast door de vernietigende 
goudkoorts. 

Geen simpel spel... 
Voetbal is geen simpel spel Astrid 
Nijgh, de Nederlandse zangeres 
met de diepe altstem die een 
gelijkaardig suksesliedje zong 
over de liefde, moet er maar eens 
over nadenken of er voor haar — 
mits ttet aanbrengen van de nodi
ge varianten — geen nieuwe 
schlager is weggelegd... 
Want wie de wedstrijden van 
Spanje bekijkt kan er niet omheen. 
Er staan veel meer dan sportieve 
belangen op het spel wanneer de 

Spaanse nationale ploeg in het 
veld treedt 
Tegen Honduras leek de natie (?) 
een vernietigende aardbeving na
bij toen de Middenamerikanen 
diep in de wedstrijd nog met O— 1 
leidden. Gelukkig herstelde de Ar
gentijnse scheidsrechter zich tij
dig. Hij floot een strafschop die 
aan de overzijde ondenkbaar zou 
zijn geweest en waardoor de kata-
strofe nog net kon worden 
vermeden. 

Spanje: schijn en werkelijkheid 
Ogenschijnlijk verloopt de 
Mundial vlekkeloos. Van de 
zo gevreesde akties van ter-
reurorganizaties viel nog 
geen spoor te bekennen. 
Zelfs in Baskenland, toch de 
brandhaard van het verdeel
de Spanje, leeft iedereen te-
vree en gelukkig. De Mundi
al verenigt, als men de orga-
nizatoren moet geloven, het 
Spaanse volk in ontroeren
de eensgezindheid. Schijn 
bedriegt evenwel. De ver
slaggever van De Volks
krant merkte het op toen hij 
vorige week Baskenland 
binnenreed. Zijn nieuwsgie
righeid, die merkelijk verder 
reikt dan die van zijn over
vloedig aanwezige Belgi
sche kollega's die vooral ge
ïnteresseerd zijn in tijds- en 
drankverbruik van zich ver
velende voetballers en die 
daar dan ook overvloedig 
over berichten, werd geprik
keld door grote affiches die 
de Mundial aanprezen. Op 
deze kwam naast de Spaan
se ook de Baskische vlag 
voor. De kleuren van het 
Baskische volk waren even
wel overschilderd en bijge
volg onherkenbaar gewor
den. 
De journalist in kwestie ging 

op onderzoek uit en zocht 
kontakt met vertegenwoor
digers van het ETA. Hij ver
nam spoedig waar het op 
stond. Het Baskische volk 
wenste zich niet te vereen
zelvigen met de organizatie 
die uiteraard Madrileens 
was. De Basken ergeren 
zich dood aan de miljoenen 
(of miljarden) die in het we-
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reldkampioenschap werden 
geïnvesteerd en die het volk 
met zijn honger laten zitten. 
Stadsverfraaiing en andere 
Initiatieven die de onweten
de buitenlander moeten ver
blinden tastten het zelfres-
pekt van de Bask — en hij 
zal wel niet de enige zijn in 
Spanje — aan. Meer: terwijl 
men de geestdrift van de 

gewone man probeert te 
wekken met de gestuurde 
suksessen van de nationale 
ploeg met (toevallig?) Bas
kische ruggegraat spoelt de 
Spaanse regering er wetten 
door die de schijnautono-
mie van de verschillende 
volkeren In Spanje, en dan 
inzonderheid van de Basken 
nog verder aantasten. 
De woordvoerder van de 
ETA bekloeg er zich over 
dat er rond Bilbao nog 
steeds duizenden mensen 
wonen zonder gas en/of 
elektriciteit en dat de werel
dopinie met veel geld wordt 
misleid. Hij voegde er aan 
toe dat zijn volk met de 
huidige gang van zaken niet 
gediend is en dat niet mag 
worden verondersteld dat 
de tijdelijk aangekondigde 
voetbalvrede op verzoening 
wijst tussen Baskenland en 
de centrale regering. Inte
gendeel zelfs. De nieuwste 
centralizerende tendensen 
zullen de toekomstige kon-
frontaties nog verharden-
Terwijl ook mag worden ge
twijfeld aan de bereidheid 
van de staatskas om de mo
menteel miljoenen verslin
dende ordediensten op een
zelfde niveau te behouden-

Tegen Joegoslavië, oneindig veel 
sterker dan Honduras en een uur 
lang levensgevaarlijk voor het 
Spaanse doel, liet de Deense 
scheidsrechter het zover niet ko
men. Twee minuten nadat de Joe-
goslaven op voorsprong waren 
geklommen floot de man in het 
zwart voor strafschop na een 
overtreding buiten het... doelge
bied! Toen de Spanjaarden de 
penalty misten, liet de scheids
rechter hem doodgewoon overne
men. Indien het werkelijk had ge
moeten zou hij hem zelf hebben 
binnengetrapt... 

Wij gaan er ons echt niet over op
winden. De manier waarop de 
Mundial van bovenaf (de Fifa) 
wordt „gerund" is ronduit een 
schandaal. Maar niemand neemt 
er eigenlijk nog aanstoot aan. Theo 
Reitsma, de Nederlandse kom-
mentator die ook onze huiskamers 
mag teisteren, vertelde doodge
woon dat Spanje nu eenmaal de 
tweede ronde „moet" halen opdat 
het wereldkampioenschap geen 
financiële flop (de toestand is zo al 
erg genoeg) zou worden. Dat 
daartoe een bekwame ploeg als 
Joegoslavië onverhuld benadeeld 
wordt is „normaal". Voetbal is naar 
het zeggen van bekende en ge
vierde managers, nu eenmaal be
langrijker dan leven of dood... 
Uw mogelijke ergernis, beste le
zer, komt bijgevolg als naïef en 
ondoordacht over Was het in Ar
gentinië misschien anders? Neen. 
Ook nu zal men het onmogelijke 
doen om het gastland zo ver mo
gelijk, en liefst tot in de finale toe, 
te beschermen. Het zal niet veran
deren vooraleer een benadeelde 
ploeg midden de wedstrijd van het 
veld stapt om de komedie wereld
wijd aan te klagen. 
Dat het voetbal, inzonderheid bij 
de jeugd, aan geloofwaardigheid 
— voor zover daar nog iets van 
overbleef — inboet wordt gewe
tenloos geaccepteerd. De afstand 
tussen de topsport (?) en de basis 
is zo onoverbrugbaar groot ge
worden dat geen sportleider nog 
meent dat er tussen beide ook 
nog een gezonde en eerlijke rela
tie zou moeten bestaan. 
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in de Volksunie 
Arrondissementele VU-kaderdag (Kortrijk) 

„Elke gemeente moet een welvaartscel worden" 
MARKE — Voor een talrijk opgenomen publiek van Volksuniekaderleden, 

kandidaat-gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden had op zaterdag 
19 |uni II in het ontmoetingscentrum te Marke een arrondissementele 
kaderdag plaats, gewijd aan het gemeentelijk beleid Een honderdtal kaderle
den waren aanwezig en Jaak Dornez, voorzitter van de afdeling Marke, bijge
staan door zijn bestuursleden, zorgde voor een onberispelijke organizatie en 
opvang De kaderdag werd voorgezeten door arrondissementeel voorzitter 
Stefaan Taccoen Bij de aanvang van de vergadering werd een minuut stilte in 
acht genomen ter piëteitsvolle gedachtenis aan de betreurde Wim Jorissen 

In de voormiddag werden twee refera
ten gehouden 
Voor een bijzonder aandachtig publiek 
belichtte senator Nelly Maes de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
„Partijpolitiek gezien Adnen Coucke 
stafmedewerker van de aktiegroep 
De Wakkere Burger verduidelijkte 

de doelstellingen en het aktieterrein 
van dit door de Stichting Lodewijk de 
Raet gepatroneerde projekt Senator 
Nelly Maes wees op de Vlaams-natio-
nale opdracht die de Volksunie binnen 

„Werkgroep 
6 faciliteiten
gemeenten" 
boekt resultaat 
De Werkgroep ,VU 6 faciliteitenge
meenten stelt met genoegen vast dat 
in pnncipe in dne van de zes facilitei
tengemeenten overeenstemming 
werd bereikt over een Vlaamse een 
heidslijst In Kraainem ( Kraainem Sa
men ) en Wezembeek-Oppem ( De-
mokraten Wezembeek-Oppem') 
wordt de formule van in het verleden 
doorgezet Verheugend is nochtans 
vast te stellen dat meer en meer 
kandidaten zich bekennen tot een van 
de vier grote Vlaamse partijen In 
Wemmei gaat men de verkiezingen 
tegemoet met een kartellijst CVP-VU-
PVV (Zoals in Linkebeek bestaat ook 
daar geen afdeling van de SP) De 
kartelovereenkomst in Wemmei omvat 
tevens de namen van de eerste 5 kan
didaten nl Hertecant (CVP), Stan Phi
lips (Volksunie, Van Hie (CVP) De 
Langhe (PVV) en Vanderstraeten 
(PVV) In Sint-Genesius-Rode steunt 
de werkgroep de lijst van de burge
meester (AlgoeO waarvan een door
gezet Vlaams en verdraagzaam beleid 
verwacht wordt In Drogenbos doet 
het Calmeyn-effekt twijfels njzen om 
trent de opportuniteit met een Vlaam
se eenheidslijst uit te pakken de situa
tie wordt er door de werkgroep noch
tans op de voet gevolgd 
In Linkebeek bereidt de Volksunie er 
zich op voor met een eigen lijst naar de 
verkiezingen te gaan PVV en SP zijn 
er onbestaande Pogingen vanuit de 
Volksunie om samen met de CVP en 
onafhankelijken tot een duidelijk 
Vlaams geprofileerde lijst te komen 
kenden geen sukses 
De Volksunie zal door een gezamenlij 
ke propaganda die kandidaten uit de 
zes aanduiden waarvoor zij aan de 
kiezers het vertrouwen zal vragen 

(Meer inlichtingen over .Werkgroep 6 faci 
liteilengemeenten" Jos Leemans Sta-
tionsstr 75 te 1630 Linkebeek) 

de lijn van het algemeen belang heeft 
te vervullen Daartoe moeten een aan
tal beleidsvisies nchtinggevend zijn 
Een pluralistisch beleid van aktieve 
verdraagzaamheid moet de basis zijn 
van de Volksuniepolitiek 
De zorg voor de omgeving de werk 
loosheid een sluitende begroting de 
zachte vernieuwbouw de sanering 
van het verkeer en de instellingen (er 
moet geïnvesteerd worden in diensten 
aan bejaarden) zijn enkele van de 
objektieven die op gemeentelijk vlak 
door de Volksunie moeten worden 
waar gemaakt 

Adnen Coucke wees op het in de 
meeste gevallen totaal ontbreken van 
direkte inspraak van de burgers in het 
gemeentelijk beleid 

Zelfs wanneer er enige vorm van 
georganizeerd overleg bestaat dan 
nog IS de invloed van de burger op de 
gemeentelijke beslissingen bijna altijd 
onbestaand 

Door de meeste gemeentebesturen 
worden de bijna altijd in het partijpoli
tiek belang genomen beslissingen 
doorgedrukt zonder enige inspraak 
van de betrokken burgers te dulden 
Het IS de taak van de burger zich beter 
te organizeren in advies- en inspraak 

raden en het is de plicht van de 
overheid die raden te erkennen en met 
hun adviezen ernstig rekening te 
houden 

Vanuit de realiteit 
Na de dömokratische lunch werden in 
de namiddag dne tema s behandeld in 
evenveel sekties 

De sektievergadenngen werden tel
kens ingeleid door een vanuit de real-
politiek ervaren spreker 

De eerste werkgroep voorgezeten 
door gemeenteraadslid Guido Verreth 
handelde over het O C M W en werd in
geleid door D Thys voorzitter van het 
O C M W te Bree 

Een twee sektie onder voorzitter
schap van volksvertegenwoordiger en 
gemeenteraadslid Franz Van Steenkis-
te behandelde het tema Participatie 
Jaak Gabriels volksvertegenwoordi 
ger en burgemeester van Bree was de 
inleider 
Tenslotte werd de derde werkgroep 
voorgezeten door Jan Balduck en inlei
der R Reynaert schepen van Finan 
cien van Brugge besprak hier onder 
de titel Mijn stad mijn dorp mijn 
erfgoed de verschillende beleidsop
ties (om de milieuzorg) die voor het 
modern beheer van een gemeente of 
stad aan de orde zijn 
Terug in plenaire vergadering werd 
voor de dne werkgroepen verslag 
uitgebracht van de besprekingen door 
achtereenvolgens Riet De Clercq Lie
ven Decaluwe en Paul Thiers 
Tenslotte sprak Frans Baert fraktie-
voorzitter van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers Frans Baert gaf een 
overzicht van de politieke aktualiteit en 

behandelde het door de huidige rege 
ring gevoerde beleid De bij volmach
ten regerende centrale regering werd 
door Frans Baert scherp op de korrel 
genomen Hij noemde het beleid onde-
mokratisch zonder duidelijke lijn en 
ondoeltreffend 

De door de regenng gevoerde inleve-
nngspolitiek treft alleen de zwaksten 
uit onze maatschappij en de opbrengst 
van deze inlevering wordt geenszins 
aangewend ter stimulenng van de 
zwakke ekonomie Op geen enkel ni
veau werden bespanngsmaatregelen 
genomen Anderzijds worden de heel 
rijken bedacht met het fiskaal ge
schenk inzake de vennootschappen 
belasting en de daaruit voortvloeiende 
mogelijkheden tot belastingsont 
duiking 

De bouwpolitiek, de monetaire politiek 
de ekonomische politiek is totaal mis
lukt (België heeft finaal de groep van 
de sterke munten verlaten) 
De kontrolerende taak van het parle
ment IS onmogelijk gemaakt de begro
tingen worden met gepubliceerd noch 
besproken het parlement wordt buiten 
spel gezet 

Wat de staatshervorming van 1980 
betreft zo zei Frans Baert werd een 
onoverzichtelijke warlx)el geschapen, 
de bevoegdheden worden dagelijks 
betwist en het budget van de deelre-
genngen is een lachertje 

Gemeente = welvaartscel 
Op gemeentelijk vlak moet elke ge
meente een welvaartscel worden in 
Vlaanderen (de fusies zijn geen goede 
zaak geworden) De Volksunie moet 
er een Vlaams-nabonale rol spelen en 
elke VU verkozene is de beste propa
ganda ter bevordenng van de Vlaams-
nationale politiek op landelijk vlak 

Frans Baert eindigde met de Volks
unie-kandidaten in het arrondissement 
alle heil toe te wensen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 

Een langdung applaus viel Frans Baert 
te beurt en de kaderdag werd besloten 
met een daverende Vlaamse Leeuw 
Nakaartend in de cafetaria was elke 
deelnemer vol lof over de degelijkheid 
van de organizatie van de Kaderdag 
en vooral over de inhoudelijk hoog 
staande kwaliteit van de referaten en 
tussenkomsten 

680 jaar na 1302! 

Franstalige kasteelheer boycot 11 juli-viering 
te Viersel (Zandhoven) 
Morgen vrijdag 25 juni wordt in Groot-
Zandhoven de eerste guldensporen 
viering georganizeerd De innchting 
berust bij de Zandhovense Vlaamse 
Knng 

Mechelse groet 
aan Wim Jorissen 

Tijdens de speciale rouwzitting van de Mechelse gemeenteraad lag een 
krans op de plaats van waar Wim Jorissen zovele hartstochtelijke plei
dooien voor de monumenten in de stad hield Een ontroerde VU-fraktie-
leider Oscar Renard nam afscheid van Wim 

Alles was tot in de puntjes geregeld, 
maar 
Tot vernomen wordt dat Jonkheer' 
van de Werve de Schilde (Franstalig 
kasteelheer te Viersel) verbod heeft 
gegeven aan de plaatselijke fanfare 
om deel te nemen aan de geplande op
tocht 
De fanfare is gezwicht voor dit adellijk 
veto omdat hun lokaal eigendom is van 
hogergenoemd Franstalig heerschap 
Maar zolang onze fiere Vlaamse leeuw 
nog klauwen en tanden heeft laten wij 
ons niet temmen i 
De Zandhovense Vlaamse Kring heeft 
t)eslist een alternatieve en ludieke op
tocht te organizeren onder het motto 
1302 1982 Franse ratten rolt uw mat

ten Bovendien wordt een strijdrede 
ingelast die zal worden uitgesproken 
door onze arrondissementsvoorzitter 
W I J voelen ons moreel verplicht deze 
aktiviteit 1 0 0 % te doen lukken De 
plaatselijke bevolking en de pers zullen 
onze koppen tellen 

Het bestuur van de Zandhovense 
Vlaamse Knng en VU Zandhoven 
doen een beroep op zoveel mogelijk 
afdelingen om aanwezig te zijn op 
deze vienng en massaal deel te nemen 
aan de optocht Breng gerust vlaggen 
meel 

Bijeenkomst op vnjdag 25 juni om 
19 u 45 stipt aan de kerk van Viersel 
Optocht doorheen Viersel naar taver
ne De Kroon 

Programma vienng 
— stnjdrede door Frans Kuijpers arr 

voorzitter 
— Vlaamse liederen gebracht door 

operazanger Hedwig Smets (solo
zang) 

— optreden van een volksdansgroep 
— samenzang door alle aanwezigen 
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In het vooruitzicht van 10-10-'82 

VU-Wilrijk stelt kandidaten voor ANTWERPEN 
Het bestuur van de VU-afdeling Wi l 
rijk heeft haar kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 

groot Antwerpen aangeduid Bi | deze 
keuze werd gestreefd naar een zo 
groot mogeli|k evenwicht tussen 
jeugdig dynamisme en ondervinding 
van ouderen die reeds lang hun spo
ren in de politiek hebben verdiend, 
tussen mannen en vrouwen alsook 
tussen de verschil lende wijken 
,lk denk dat wij hienn prima geslaagd 
zijn en een lijst kunnen voorleggen die 
de volledige goedkeuring w/egdraagt 
Juul Cautreels uittredend gemeente 
raadslid een echte autochtone Wilrij-
kenaar die reeds van in de pionierspe-

node aktief is in de VU Zeer gekend in 
het Wilrijks verenigingsleven Het is 
vooral de vriendschap tussen de men 
sen onderling die hem boeit getuige 
zijn grote inzet in het komitee dat de 
vriendschapsbanden tussen Wilrijk en 
het Duitse Niedernhausen wil verster 
ken 
Mia Daemen uittredend gemeente 
raadslid Mia v\/as altijd zeer bedrijvig 
op kultureel gebied (toneel volksdans) 
en vooral op sociaal gebied 
Andre De Beul uittredend gemeente 
raadslid tevens volksvertegenw/oordi 
ger en ondervoorzitter van de Vlaam 
se raad Andre heeft deze taken 
steeds met grote ijver en toewijding 
vervuld Hij bezit over alles en nog wat 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Antwerpen 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 
Volgende bedieningen worden openverklaard 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Prof Dr G Panzel) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) kwart-
tijds, 
— drie plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds, 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds, afdeling 
neurologie 
Dienst voor Algemene Heeliiunde (Prof Dr Dienckx) 
— vier plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Radiodiagnose - alle ziekenhuizen (Dr Van Herreweghe) 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds, 
— twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) 
voltijds 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Oogziekten en Oogheelkunde (Prof Dr Neetens) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Urologie (Prof Dr L Denis) 
— een pleiats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr Van Broeckhoven) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds, 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Prof Dr Mortier) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) halftijds 
(reumatoloog) 
Labo voor Anatomo-patologie (Dr Bultmck) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer specialist (rang 4) voltijds 
Dienst voor Anestesie en Reanimatie (Dr Alleman) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Verbraeken) 
— een plaats van adjunkt diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
halftijds, 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds, 
— acht plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof Dr A Hubens) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds 
(afdeling neurochirurgie) 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Anestesie en Reanimatie (Dr L Baute) 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds, 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds, 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds, 
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Urologie (Prof Dr Van Camp) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds 
Psychiatrische Afdeling (Dr Desnijder) 
— drie plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds (tegen 
1 1 1983) 
ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr L Standaert) 
— twee plaatsen van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds, 
— een plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS ANTWERPEN 
Dienst voor Kinderziekten (Prof Dr Clara) 
— een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds 
— twee plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds (tegen 
1 1 1983) 
Dienst voor Kinderpsychiatrie (Dr Cools) 
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds 
De aanvragen dienen op het Sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op 19.7.1982 voor de plaatsen 
van assistent in opleiding (rang 5) en uiterlijk op 1.9.1982 voor de 
overige plaatsen 
Belangstellenden die nog 2de zittijdeksamens dienen af te leggen 
kunnen hun kandidatuur indienen Zij dienen evenwel orimiddellijk 
nadat zij geslaagd zijn een bewijs hiervan in te leveren 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr (voor bepaald benoemde 
personeelsleden nihil) 
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de 
7de Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen 
(tel 329835 - 310970) 

een stevige dossierkennis die hem bij 
de andere partijen gevreesd maakt Hij 
heeft zich ook steeds ten volle ingezet 
voor de verdediging van de Wilnjkse 
en Antwerpse belangen in het parie 
ment en zal dit blijven doen 
Hugo Jacobs uittredend gemeente 
raadslid Zonder overdrijving mogen 
we zeggen dat Hugo op dit ogenblik 
misschien wel het meest aktieve ge
meenteraadslid IS van gans Wilrijk 
Gewaardeerd en zeer bekend bn ie
dereen en interpellant over fietspaden 
milieuproblematiek e d 
Luk Lemmens onze mannelijke jonge 
ren-kandidaat Luk is vooral bekend 
om zijn grote aktiviteit als jeugdleider 
bij het VNJ omdat hij er innig van 
overtuigd is dat de hedendaagse jeugd 
nog kan en moet bezield worden door 
de idealen van Albrecht Rodenbach en 
Blauwvoetene 

Veerie Lenaerts dochter van de plaat 
selijke VU-voorzitter en van onze wel
bekende VU-militante Anny Lenaerts 
Veerie is amper 21 jaar en 3de jaar stu
dente toegepaste ekonomische we
tenschappen Boordevol jonge gezon
de ambitie en er rotsvast van over
tuigd dat ook de moderne vrouwelij1<e 
jeugd ten volle haar plaats moet inne
men in de ontvoogdingsstrijd van het 
Vlaamse volk Sinds enkele maanden 
ook sekretaresse van VUJO arrondis
sement Antwerpen 
Onze kandidaat voor het O C M W ten 
slotte IS Hugo Verhelsl Reeds 18 jaar 
hd van het O C M W waar hij steeds blijk 
gegeven heeft van een grote kennis 
van zaken en een sociale bewogen 
heid die de harde kern-nationalist te
kent Voor Hugo is Vlaamse beweging 
echt sociale beweging 
Jan Lenaerts De verkiezingen van 
Groot Antwerpen zijn geen louter 
plaatselijke verkiezingen maar als het 
ware nationale verkiezingen waar gans 
Vlaanderen naar zal kijken Wij moeten 
en zullen een grote VU overwinning 
behalen Wilrijk Antwerpen Vlaande 
ren ten bate' 

21 juli 
Rommelmarktdag 
te Antwerpen 
Wie heeft er nog oude belastingbrie 
ven verbleekte fo tos van vorstenhui
zen dnekleunge linten enz voor onze 
rommelmarkt ' Deze en nog andere 
materialen komen wij bij u ophalen op 
zaterdag 26 juni Bel ons wij komen 
langs u bent alleszins welkom op 
21 juli in het Oranjehuis van 10 tot 
17 u in de Hoogstraat te Antwerpen 

JUNI 

24 HOBOKEN 11 juli-viering in zaal Molenhof om 20 u (St-
Bernardsesteenweg 669) Optreden van Miei Cools — samen
zang — Strijdrede door Andries Bogaert voorzitter VVNA 

25 DEURNE Grootse 11-julivienng om 20 u in zaal Trefpunt 
Turnhoutsebaan 28 Optreden van Jef Burm Strijdrede door 
volksvertegenwoordiger Oktaaf Meyntjens Inkom 100 fr 

26 BOOISCHOT-SCHRIEK Guldensporendansfeest met orkest 
The Pirots in de werkhuizen van Charel Heylen Oude Aarschot-

sebaan 86 te Booischot Om 21 u Inkom 80 fr 

26 MERKSEM Barbecue ingericht door de Vlaamse Vrouwen 
Vereniging Inl tel 466682 

26 HOMBEEK-LEEST. Barbecue op de hoeve „Ten Broecke" bij 
Karel Mertens Kerkenblokweg 18 te Leest Vanaf 17 uur 
doorlopend Inr VU-Hombeek-Leest 

27 ANTWERPEN Wandeling naar het Verdronken Land van 
Saeftinghe De onkosten bedragen hiervoor slechts 100 fr voor 
de gids er wordt geen vervoer ingelegd iedereen rijdt met zijn ei
gen wagen degenen die over geen vervoer beschikken kunnen 
ook mee voor juiste afspraken Wetstraat 12 tel 368465 

11-julimis in samenwerking met de Harmonie 
JULI 

3 tVIERKSEM 
Kempenland 

4 EDEGEM Naar de IJzerbedevaart met de bus Inlichtingen en 
inschrijven in het lokaal 

4 HOVE Met personenwagens naar de IJzerbedevaart Daarna sa
menkomst in het VTI-instituut, IJzerlaan 1 (tussen de brug aan de 
IJzertoren en de MarkO 

5 ANTWERPEN (STAD) Gezamenlijk bezoek aan de gemeente
raad Samenkomst om 19 u 45 aan Brabo, Grote Markt 
EKEREN Guldensporenfeest in zaal „De Geester", Waterstraat 
WOMMELGEM 11-julivienng om 20 uur in Den Klauwaert 
Traditioneel met een daverende zangavond Leiding Jos de Hou
wer 
EDEGEM Guldensporenvienng in lokaal „Dne Eiken" met muziek 
en zang 
MERKSEM 11-julivienng in VLANAC met muziek en zang 

HOVE Grote GuWensporenkaartprijskamp in de Reinaert om 
14u 
HOVE Feestnamiddag ter gelegenheid van de 80ste verjaardag 
van Jos Hofkens om 15 u in de Reinaert Diamontage over 
St -Andriesparochie 
RANST 11 juli-vienng Vujo Vertrek fietstocht om 15 u Etentje m 
de jeugdlokalen Boerenkrijglaan om 19 u Vlaamse samenzang 
om 20 u 

9 
10 

10 

10 

10 

11 

11 

Antwerpen naar 
Diksmuide 
Ook vanuit Antwerpen vertrekken er 
autobussen naar Diksmuide Net zoals 
vorig jaar leggen de vnenden van het 
Vlaams lokaal De 7 Zaligheden een 
bus in Voor meer inlichtingen tel 
34 0586 

VU-Borgerhout 
naar Diksmuide 
Onze afdeling legt een autobus in naar 
de IJzerbedevaart Vertrek sekretans 
Statielei 8 om 7 u hoek Berchemlei-

Sportief VU-Borsbeek 
Op uitnodiging van de jeugdklub „Sloep" speelden een twintigtal 
ploegen, die met in kompetitie uitkomen, een vnendschappelijk tornooi 
Hierbij een vrouwen- en een mannenploeg van de VU-Borsbeek De 
verwachtingen werden ruim overtroffen aangezien beide ploegen tiet 
bractiten tot de halve finale en dit niettegenstaande de trainingen er voor 
gezorgd hadden dat verschillende enkels en polsen het lieten afweten 
De „Brullende Leeuw', eigen fabrikaat van Herwig Van Genegen, kreeg 
de eerste prijs als de meest originele mascotte 'n Dikke proficiat aan 
onze sportliefhebbers 

Jef Demi 

Dr Van de Perrelei om 7 u 15 
Prijs 220 fr per persoon 
Inschrijvingen op het sekretariaat elke 
woensdag en zaterdag van 10 tot 14 u 
Andere dagen op het nummer 22 08 06 
bij Martha De Coninck 
Terugreis rond 20 u 

Guldensporenviering 
te St.-Katelijne-Waver 
De Berthouderskring Katelijne-Wa-
ver" organizeert dit jaar zijn jaarlijkse 
Guldensporenvienng op vrijdag 25 juni 
in zaal Bristol, hoek Clemenceaustraat-
Lierse steenweg Elzestraat Sint-Kate-
lijne-Waver Als hoofdvedette treedt 
op de Brusselse troubadour Jef Ei
bers De feestrede wordt uitgespro
ken door Bart Vandermoere Het ge
heel wordt geprezenteerd door 
woordkunstenaar Jan Vanlangen-
donck Aanvang om 20 u Toegangs
prijs lOOfr 
Een talrijke aanwezigheid op deze 
Vlaamse manifestatie zal voor de Bert-
houdersknng , Katelijne-Waver' die 
door de lokale CVP-meerderheid nog 
steeds met erkend wordt een stimu
lans zijn om met zijn werking door te 
gaan 

VU-Wondelgem 
in rouw 
Op woensdag 2 juni II overleed me
vrouw Huguette De Beuckelaere, 
echtg Chnstiaan Erauw, op amper 
41-jarige leeftijd Huguette was sinds 
jaren bestuurslid van onze afdeling 
en verzorgde er op perfekte wijze de 
redaktie van ons afdelingsblad Ook 
was ZIJ zeer nauw betrokken bij de 
organizatie van onze jaarlijkse reis 
Hiervoor stelde zij ieder jaar op su
blieme wijze een reisbrochure, met 
uitleg over de te bezoeken streek, 
samen Een brochure die door alle 
medereizigers sterk werd gewaar
deerd 
Ook bij alle andere aktiviteiten van 
de afdeling werd, niettegenstaande 
zij de laatste jaren een wankele ge
zondheid had, nooit tevergeefs een 
beroep op haar medewerking ge
daan 

In haar verliest de partij een zeer 
aktieve kracht en in onze afdeling zal 
ZIJ een zeer grote leemte achterlaten 
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Leuvense kontaktpunten voor de 
IJzerbedevaart 
Door de overkoepelende werking van 
het S V O kunnen onze bedevaarders 
dit jaar 25 fr goedkoper reizen dan 
vong jaar Het wordt dus 250 fr voor 
volwassenen, 175 fr voor jeugd tot 14 
jaar 
inschrijven kan bij het S V O Parijsstr 
34 (tel 016-23 2412) elke werkdag van 
8 tot 18 u en 's zaterdags van 15 tot 
17 u Door de centralizatie kunnen er in 
elke gemeente bedevaarders gewor
ven worden Al zijn er slechts enkele 
liefhebbers, het S V O zorgt ervoor 
dat ze ergens dichtbij kunnen opstap
pen, tenminste als u tijdig kontakt met 
ons opneemt 
Na de plechtigheid in Diksmuide kan 
men een reisje maken langs de kust 
ofwel tot 16 u in Diksmuide blijven om 
dan naar leper te gaan waar kransen 
neergelegd worden aan de „Menen
poort" door Vlaamse Oud-strijders Bij 
de inschrijving dient echter beslist ge
zegd te worden, welke uitstap men 
verkiest 
De kontaktadressen voor 1982 
Aarschot: Boekhandel Meuleberghs, 
Schaluin 74, tel 569334 
Begijnendijk: Alice Dehaes, Kerk
straat 47, tel 567537 (tussen 10 en 
1 9 u ) 
Bertem: Raf Vanderdonckt, Corbie-
laan 29, tel 488613 
Betekom: Willem De Roover, Steen
weg op Gelrode 16 
Bierbeek Herman Van Autgaerden, 
Waterstraat 16, tel 462632 
Boutersem-Roosbeek: D Freson, 
Leuvense steenweg 158, tel 73 31 63 
Herent, mevr De Deken, O-L-Vrouw-
plein 91, tel 229677 
Heverlee. Guido Depaepe, Pater Lie-
venslaan 7, tel 235497, Piet O vaere, 
Sint-Jansbergsteenweg 47, tel 
2221 00, mevr Vandevoorde, Paken-
straat 10 tel 22 4513, Miei Wuyckens, 
Middelweg 21, tel 224287 

Kessel-Lo Cafe De Knng, Jozef Pier-
restr 74, tel 252758, WimCelis,Abdij-
iaan 24, tel 256530, Andre Van Hoof, 
Overwinningsstr 24, tel 252014 
Kortenberg Paul Vandendorpe, Leu
vense steenweg 164 
Leuven- S V O , Parijsstr 34. tel 
232412 en V V V G , Kiekenstraat 1, 
tel 230482 
Linden: Paul Van Oyenbrugge, Nach-
tegalenstraat 38, tel 253946 
Loonbeek' Jos Trappeniers, Vrangs-
berg 10, tel 471650 
Oud-Heverlee. Bert Hamels, Bogaer-
denstr 13 
Scherpenheuvel: C Roggeman, Ro-
zenstr 17, tel 013-771511 
Tervuren Jan Vandevelde, Parklaan 
43, tel 02-76741 02 en Jons Depre, 
Brusselse steenweg 224 

Tildonk. Paul Verhelen. Caubergstraat 
2, tel 601209 

Tremelo: Apoteek Lambrechts-Gebe-
len. Groot Bolloostr 5, tel 602846 

Vossem. Frans Trappeniers, Treuvel 
24 

We re h ter Rob Ceuppens, Beverlaak 
22, tel 600229 

Wilsele Luk Collet Martelarenlaan 5, 
tel 445902 en Vital Geeraerts, L 
Woutersstr 33, tel 230482 

WIjgmaal: Rudi Bollaerts. Rotselaarse 
steenweg 112 

WInksele: Armand Van Laer, Dienks-
groebe 3, tel 488321 
Wie per fiets wil, kan aansluiten bij de 
VUJO-fletseling vnjdag 2 juli te 14 u 
op de oude markt 

UW verzekeringsnnakelaar' 
de voordeligste voorwaarden' 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 0 2 / 3 5 6 59 30 

waar vlamingen thuis zijn" 

Gratis busvervoer Naar Diksmuide 

Guldensporenviering te Lennik 
Voor de derde maal en dit op initiatief 
van een 11 juli-komitee gaat op 9 juli 
1982 om 19 u 30 een Guldensporen
viering door in de zaal Ons Huis, Markt 
te Lennik 
De hoofdbedoeling van deze vienng is 
er een Vlaams feest van Lennik van te 
maken met mensen uit de eigen krin
gen, zodat elk Lenniknaar er zich be
slist thuis moet voelen 
De bedoeling is een brug te slaan 
tussen de verschillende verenigingen 
die toetraden tot het organizatie- en 
beschermkomitee opdat de ganse 
Lennikse bevolking deze feestdag zou 
kunnen meevieren 

Hier het programma 19 u 30 rond
gang fanfare in de straten van Lennik, 
20 u optredens op de Markt, 20 u 30 
optreden fanfares in zaal, samenzang 
en gastspreker 

De Vlaamse Kring-Lennik, die de 

initiatiefnemer is, en de andere vereni
gingen die samen deze 11 juli-vienng 
organizeren mogen zich gelukkig prij
zen over de vlotte medewerking van 
de verschillende groepen die reeds tot 
het 11 juli-komitee toetraden 

Asse naar Diksmuide 
Op 4 juli 1982 zal de vereniging „De 
Wekker" uit Asse een bus inleggen 
naar de IJzerbedevaart Vertrek 
7 u 30 op het Gemeenteplein Asse 
Prijs 230 fr Na de IJzerbedevaart 
wordt Frans-Vlaanderen aangedaan 
(St-Omaars Kassei, met uitleg) 
U kunt zich nu al laten inschrijven bij 
mej Els Heyvaert, Terlindenweg 31 
Asse, tel 4528386, de heer Paul 
Maes, Vronemeers 8, bus 2, Asse, tel 
4528128 

naar de 11 jull-
viering te Brussel 
Als alternatief voor de guldensporen-
herdenking te Zellik wordt dit jaar de 
gelegenheid gegeven om gratis de 
guldensporenherdenking bij te wonen 
op de Grote Markt te Brussel Deze 
vienng gaat door op zaterdag 10 juli 
van 20 u tot 22 u 
De bus vertrekt op het Gemeenteplein 
te Asse om 18 u 45 en te Zellik op het 
Gemeentep)lein om 19 u Terugkomst 
voorzien omstreeks 23 u De inschnj-
vingen worden beperkt tot de eerste 
50 aanvragen Inschnjven voor 5 juli bij 
Roger Van den Cruyce, tel 452 79 77 
of Andre Storme, tel 4600584 

VUJO Groot-Halle 
naar IJzerbedevaart 
Ook dit jaar gaat VUJO-Groot Halle 
naar de IJzerbedevaart Wie op 4 juli 
met de bus meewil kan tot 25 juni in
schnjven aan de pnjs van 250 fr op 
volgend adres VUJO-Groot Halle, Ma-
no Van Wijnsberghe, Quetstroeyelaan 
1 te 1500 Halle, (tel 3565313) 
In de namiddag is er een uitstap voor
zien BIJ goed weer brengen we een 
bezoek aan de stad Brugge en bij 
slecht weer bezoeken we het Cynel 
Verschaevemuseum te Alvenngem 

Affligem 
VTB-VAB-afdeling ,Affligem organi-
zeert op zondag 4 juli 1982 een auto-
carreis naar Diksmuide s Voormid-
dags wordt deelgenomen aan de IJzer
bedevaart en s namiddags wordt er 
met een plaatselijke gids een bezoek 
gebracht aan de stad Veurne 
ü e reissom bedraagt slechts 225 fr 
Voor inschnjving en verdere inlichtin
gen kan men terecht bij Laurens van 
der Schueren vertegenwoordiger 
VTB-VAB Kruisstraat 23 te Hekel-
gem-Affligem (1790) tel 053-66 72 00 

Schaarbeek 
Inschnjvingen voor bus Ezelsbrugske, 
Kon St-Manastraat 66 te Schaart>eek 
Tel 02-2156808 Prijs 200 fr 

Wemmei 
Inschnjvingen voor bus bij Monique 
Froment Panorama 36, tel 4781993 
Vertrek om 7 u aan de hoofdkerk van 
Wemmei Prijs 300 fr, kind 200 fr 
Terugreis bezoek aan leper en bijwo
nen van de „Last Post'-plechtigheid 
Terug omstreeks 21 u 

Jette 
Vertrek 4 juli om 8 uur stipt aan cafe 
„Penalty', Kard Merchiersplein te Jet
te Inl 4282660 

Voor eike 5 000 frank aan 
groei op uw spaarboekje 
ES rekening (dat is het spaarboekje 
met rekeninguittreksels) schoolspaar 
boekje of woonspaarboekje bij de ASLK krijgt u 
een waardebon van 20 frank voor een kosteloze deelneming aan de Lotto 

Wie kan meedoen? Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft bij de 
ASLK of die er een opent 

Wanneer? • Op de aangroei van uw spaargeld tussen 1 februari en 30 april 1982 krijgt u 
vanaf 1 mei waardebons waarmee u kunt deelnemen aan de Lotto-trekking van 12 19 en 

26 juni • Op uw spaaraangroei tussen 1 meien 31 juli 1982 krijgt u vanaf 1 augustus waar 
debons voor deelneming aan de Lotto-trekkingen van 11,18 en 25 september 
Met aangroei wordt bedoeld tiet versctiil tussen stortingen en terugbetalingen 

Waar? U kunt in elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen een spaarrekening te 
openen uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen U kunt er ook het volledig regie 
ment raadplegen 

In uvK belang' Hoe meer u spaart, hoe meer waardebons u krijgt Hoe vlugger u stort hoe 
meer interest u wordt vergoed Stort dus zo vlug mogelijk en zo veel mogelijk op uw ASLK 
spaarboekje of spaarrekening 

met sparen bji de mm 
24 JUNI 1982 
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Een zeer geslaagde opendeurdag 
bij de VU-Diest 

BRABANT 

Vrijdag 11 juni heeft de VU-Diest haar 
eigen werklokaal officieel geopend in 
aanwezigheid van alle bestuursleden, 
de kandidaten voor de gemeente
raadsverkiezingen, alle helpers bij de 
verbouwing en de pers Een kort histo-
nsch overzicht van de werking van de 
VU in Diest past hier wel 

De V U zette in Diest haar eerste 
stappen in 1960 Een echte VU-afde
ling bestond er toen nog met, maar 
toch waren er wel enkele idealisten die 
onder impuls van Felix Van Camp met 
het Volksunieblad kolporteerden Dat 
was in die jaren een hele prestatie In 
1966 was er in Diest reeds een kleine 
afdeling werkzaam met Herman Nuyts 
als voorzitter Nu en dan een pamfletje 
uitgeven in een moeilijk gebied als 
Diest en zorgen dat de lidkaarten 
vernieuwd worden, waren al hele ver
wezenlijkingen in die tijd 

BIJ het overlijden van Herman Nuyts 
en de verhuizing van de erg aktieve se-
kretans Huybrechts raakte de werking 

van de VU-Diest op een laag pitje 
Langzaam is de VU dan terug ge
groeid Godelieve Vandevorst werd 
voorzitter en later werd dat Staf Schel
lens 

De VU-afdeling Molenstede (nu deel
gemeente van Diesü besliste van in 
1970 mee te doen aan de gemeente
raadsverkiezingen en met sukses In 
de stad Diest zelf was de VU er in 
1971 de oorzaak van dat de PVV nipt 
met de meerderheid behaalde Onder
tussen zijn voor de samengevoegde 
gemeente Diest de VU-afdelingen tot 
een zeer aktieve afdeling samenge
voegd Het IS die afdeling die nu over 
twee werklokalen beschikt bij Herman 
Brems, Kerkstraat 21 Dagen en dagen 
IS er gewerkt om een koestal om te to
veren tot twee knappe lokalen waar 
we nu kunnen drukken, vergaderen 

Hartelijk dank aan de vele helpers en 
nogmaals speciaal aan Herman en 

Maurice De Wilde op 
11 juli-herdenking 
te Liedekerke 
De zesde gemeentelijke 11 juli-herden-
king te Liedekerke heeft dit jaar plaats 
op vrijdag 2 juli Ze gaat opnieuw door 
in de sportschuur „Daatmet" op het 
Sportpark langs» de Houtmarkstraat 
Na vijf jaar mag men wel spreken van 
een jonge traditie die hopelijk een lang 
leven zal beschoren zijn 
Op het programma de gemeentelijke 
harmonie Kunst en Vermaak, een met 
meer weg te denken faktor uit het 
kulturele en ontspanningsleven in Lie
dekerke De kunstgroep Alkuone die 
tussen een optreden in de Brusselse 
Ommegang en de IJzerbedevaart toch 
nog de tijd vindt om in Liedekerke met 
een internationaal programma op te 
treden 
Wat de sprekers betreft proberen de 
orgamzatoren steeds een merkwaardi
ge personaliteit naar Liedekerke te 
brengen Na VTB-VAB-voorzitter Jo
zef van Overstraeten, prof Alois Gerio 
(Vermeylenfonds), de Leuvense teo-
loog kanunnik Herman Mertens, 
Vlaamse Raad-voorzitter Rik Boel 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtlsolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reef 
Tel 031-88.64 68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

komt dit jaar niemand minder dan de 
tv-|Ournalist Maurice De Wilde 
Na een wekenlange tv-bestseller „De 
Nieuwe Orde", verguisd en opgehe
meld te zijn geworden in de media 
door „Vrije Tnbunes", lezersbneven, 
telefoons, enz legt De Wilde de laat
ste hand aan een nieuwe reeks tv-uit-
zendingen over „België in de oorlog" 
Voor 2 juli werd hem gevraagd, ver
trekkend van zijn tv-reeks een bood
schap tot de Vlamingen te formuleren 
Ietwat ongewoon misschien voor wie 
op zon herdenking de klassieke rede
naars verwacht, maar toch beloftevol 
om naar uit te kijken en te beluisteren i 
Voor het eerst sinds het einde van de 
reeks richt Maurice De Wilde zich in 
het openbaar tot de Vlamingen Om 
met te missen, dusi 
Nog even herhalen vrijdag 2 juli om 
20 uur in de sportschuur, Daatmet' op 
het Sportpark (zwembad, FC Liede
kerke, schaatsbaan) te Liedekerke ge
meentelijke 11 juli-herdenking 

Diegem-Machelen 
naar Diksmuide 
Diegem Vertrek 7 uur kerk Diegem 
Inschrijvingen Rene Hinnekens Blai-
ronstraat 47 tel 751 72 07 of Michel 
Van Neste Van den Steenstraat 17 
tel 7207855 
Machelen Vertrek 7 u 15 kerk Ma-
chelen Inschrijvingen Simonne De-
muer-Gaens Tuinwijk De Heuve 13 
tel 251 22 37 of Laurent Krokaert C 
Peetersstraat 66 
Prijs Volwassenen 200 fr, kinderen 
tot 16 jaar lOOfr 
Na de bedevaart terug langs domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke 
Terug rond 21 uur 

Simone die een klem aandenken 
mochten ontvangen 
Na de officiële receptie had er een ge
zellige kennismaking plaats tussen 
kandidaten bestuursleden, helpers en 
pers in Lamme Goedzak, Grote Markt 
Diest 

Zaterdag 12 juni was er dan een 
opendeurdag voor alle leden en sym-
patizanten Het is er de hele dag druk 
geweest, met heel wat belangstelling 
voor de manier waarop de VU-Diest 
haar drukwerk zelf verzorgt De boe
kenbeurs, verzorgd door het Vlaams 
Nationaal Boekenfonds, met als ver
antwoordelijke Guido SIJS, was een 
pareltje en kreeg veel belangstelling 
De afdeling Diest mag fier zijn op haar 
werking 

Renaat Rijnders, voorzitter 

Op 10 en 11 juli a.s. 

JUNI 

25 GRIMBERGEN VUJO-fuif met diskobar Vicious Music vanaf 20 u 
in zaal ,Rubens (Beigem) 

27 AARSCHOT: Guldensporenvienng om 19 uur in stadsfeestzaal 
Muzikale inleiding „Kunst en Vermaak" Verwelkoming door 
Sim Verbruggen Toespraak door Jos Daems, burgemeester 
Feestrede door Paul Daels Groet uit St-Genesius-Rode door 
schepen Beke Prezentatie door Polly Raskin 

JULI 
JETTE: Guldensporenvienng ingencht door de Bond voor Gepen
sioneerden in zaal van het St-Pieterskollege Om 1 4 u 3 0 
optreden koor en dansgroep van de Vlaamse Bond Cecile Van 
Dijck brengt zang Toespraken door de voorzitster van VBGJ en 
schepen Jan de Berlangeer 
VILVOORDE-PEUTIE Per autobus naar Diksmuide, 180fr 
inschrijven bij Enk Clerckx, Schaarbeeklei 47, Vilvoorde, tel 
02-251 3651 
LENNIK Guldensporenvienng om 19u 30 in zaal Ons Huis, 
Markt Orgamzatie Vlaamse Kring Lennik 
MACHELEN-DIEGEM- Guldensporenfeest om 20 uur in zaal 
Milde, Kerktorenstraat Optreden toneelgroep uit Diegem Feest
rede door mevr Nelly Maes, senator Het Machelse zangkoor 
Cantima Inkom vrij 

Negende Pajottenfeest te Kester 
Pajottenvolksfeest te Kester op 10 en 11 juli 1982: Voor de negende maal or-
ganlzeert de Sint-Maartensgllde uit Kester, met medewerking van 't Khekske 
een groot volksfeest door en voor de Pajotten. 
Kester ligt in het mooie Pajottenland aan de Steenweg Asse-Edingen, vlakbij 
de steenweg Halle-Ninove. Op tiet grondgebied van deze gemeente ligt ook de 
befaamde en voor Vlaams-nationalisten niet onbekende Kesterheide, de 
hoogste getuigenheuvel van het Pajottenland 

Mede dank zij de Toenstische Federa
tie van Brabant zijn ter gelegenheid 
van deze Kesterse Pajottenvolksfees-
ten ook enkele bezienswaardigheden 
rond Kester voor het publiek toegan
kelijk, namelijk het kasteel „Kestergat" 
op de grens tussen Pepingen en Kes
ter, het „Hof te Bree Eik" te Sint-
Kwintens-Lenmk, waar bovendien 25 
volkse cafespelen kunnen beoefend 
worden en een enige autentieke wa-
genmakerij in Kester-dorp 
Programma: 
Zaterdag 10 juli — Om 18u 30 ope
ning tentoonstellingen in het gemeen
tehuis (Jos Bolle) en in de gemeentelij
ke basisschool, kinderfotoklub van de 
gemeenteschool Om 2 0 u 15 in Zaal 
Jagershof, koncertavond met Au Joli 
Bois (Nederland) en Albion Morns 
Man (Engeland), in Kleine zaal Jagers
hof, poppenkastvoorstelling door Wim-
pies-poppenteater 

Zondag 11 juli — Op het dorpsplein, 
van 10 u 30 tot 18 u ambachten en 
volksspelen, de Sint-Martinusfanfare 
uit Kester, krijttekenen voor kinderen, 
doorlopend demonstratie van weven, 
spinnen, kantwerk, klompen maken, 
koekplanken snijden, potten bakken, 
beelden kappen, papierkmpwerk, pata-
cons maken, zeeldraaien, instrumenten 
bouwen, glasblazen, manden vlechten, 
koperslagen 
Voor inschrijvingen en inlichtingen kan 
men steeds terecht bij schepen van 

Kuituur A Van Rompaey, Bruneau-
straat 46 te 1685 Kester Tel 054/ 
366319 
Oude volks- en herbergspelen schuif-
biljart, bakschieting, vogelpik, potten-
werpen, fles- en ringwerpen, flokschie-
ten 

Schilders, beeldhouwers en tekenaars 
zullen ter plaatse aan het werk zijn 
Vanaf 14 uur doorlopend optreden 
van volkszangers en volkskunstgroe
pen Sus Kavoo, De Kadril, Pro Arte, 
Het Brugs Pijpersgild en Au Joli Bois 
Verder om 15 u poppenkast, om 20 u 
volksbal en om 23 u vuurwerk 

Ook echte streekgerechten en streek-
dranken staan op het menu O a var
ken aan 't spit haringen, rijstpap, matte-
taarten en onvervalste „hoesjepot" Al
les overgoten met de beste Vlaamse 
bieren 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmei 

lustrerie geschen 

Zaaki 

Openingsuren: ^taf t 
Keize 

Dinsdag, woensdag «n vrijdag TERN 
van 13 tof 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gasloten 

kleinmeubeien 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

11 juli te Asse 

„De bekoring 
van het separatisme n 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmateneel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen 
weg 75, 309P Kampenhout, 
fel. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

VU-Melse - Wolvertem -
Oppem naar Diksmuide 
• Inschrijvingen voor onze bus naar 
Diksmuide - IJzerbedevaart op 4-7-82 
bij Theo Carrière Mechelbaan 32 te 
1860 Meise Tel 02-2692952 
• 18 en 19 juni avond- en jaarmarkt 
te Wolvertem 
• 10 juli deelname Guldensporenvie
nng Brussel - Grote Markt 
• 11 juli gemeentelijke Guldenspo
renvienng in Neromhof - Wolvertem 
met optreden van „de Vlier" en volks
dansgroepen „Reynout" en „Gulle" 

Op zondag 11 juli 1982 organizeert de 
kulturele raad van Asse de jaarlijkse 
guldensporenherdenking met als tema 
„De bekoring van het separatisme" 
Deze herdenking gaat door in de kapel 

Kampenhout naar 
Diksmuide en Frans-
Vlaanderen 
6 u 45 stipt vertrek Markt-Kampen-
hout 

9 u 30 aankomst in Diksmuide — kof
fiepauze 

14 u stipt vertrek met de bus van 
Pardon naar Frans-Vlaanderen 
Diksmuide, Lampermsse, Alveringem, 
Izenberge (alwaar oponthoud), Hond-
schote, Winoksbergen, Ekelsbeke , 
Watem , Zuid-Pene, Kassei, Steen
voorde, Abele (grens), Poperinge via 
leper terug naar huisi 
± 22 u terugkomst in Kampenhout 

Prijs Reis, fooien, gids en chauffeur in
begrepen Volwassenen 375 f r , Kin
deren 200 fr 

U doet er goed aan een beetje Frans 
geld bij te hebben 
Inschrijving 200 fr /persoon 
Rek 860-0028551-15 (Volksunie 
KampenhouÜ 

van het gasthuis Gemeenteplein 26, 
1700 Asse om 15 u 30 
Optreden door Jef Burm 
Spreker Paul Daels, voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee 
Tot slot wordt deze vienng van de 
Vlaamse Nationale feestdag beëindigd 
met een receptie aangeboden door 
het gemeentebestuur De inwoners 
van de gemeente worden verzocht 
hun huizen te bevlaggen op 11 juli met 
de leeuwevlag Leeuwevlaggen kun
nen plaatselijk besteld worden bij 
Frans Van Ransbeeck, tel 452 76 60 of 
rechtstreeks op het IJzerbedevaartse-
kretariaat IJzerdijk 49, 8160 Diksmui
de, tel 051-500286 Een kleine boe
kenstand over de Vlaamse Beweging 
zal op 11 juli van 10 tot 12 u en vanaf 
15 u te zien zijn in de kapel van het 
gasthuis 

Firma 
VANDOOREN 

Hout 

eterntt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

,?,44UNI1?82 
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lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1 7 8 0 Teralfene 
Tel 053-668215 

Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Herberg 

„ D e 7 Z a l i g h e d e n " 

Sleutelstraat 2 
(hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel 031-340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

C a f é - r e s t a u r a n t 

M U T S A E R T 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-5121 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

D o r t m u n d e r 
T h i e r B r a ü - h o v e n 
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 vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tol 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

t r t ^alinsljutó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATEf=PAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
Da familiezaak mal traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
„EDELWEISS" 

Vossemberg 13, 1981 tVOSSEM 
Tel 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken U 
Demokratische pnjzen 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031-818841 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

t Is een specialiteit 
zoek hem op bij uw slager 
of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei 

't Is de lichtste verteerbare 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21.1606 

Algemene voeding, bieren, wijnen, 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
se en Franse wijnen 

Koffiebranderij 
S A N O 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-7345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef -t- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel 053-21 36,33 

Dr Van De Per'-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56 54 

C a f é D e T o e k o m s t 

Kauwstraat 43, 
9560 SInt-Lievens-Esse 
Tel. 054-50.06.49 

Validenngscentrum LOTTO, 
aanneming tot donderdagavond 
24 uur 

Café Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel. 011-79.7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Drie Egyptenlaan 11, 

Gooik 
Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

JAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30.06 53 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

E e t h u i s 't V o s k e 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 031-58.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-53254.81 

Lokaal van de Volksunie. 

De „oude gouden helm" 
nieuw 

i # ^ IJzer-
initiatief 

In 1965 was de ruwbouw van de 
IJzertoren af Intussen werden bin
nen het gebouw verdere werken 
uitgevoerd de innchting van het 
I jzermuseum en van de archiefka
mer Ook buiten de toren werd 
heel wat verwezenlijkt de beiaard, 
de restauratie van de crypte met 
een noodzakelijke licht- en ge
luidsinstallatie, het aanleggen van 
het Erepark en daarmee samen
gaand het overbrengen naar Diks-
muide van alle met verdwijning 
bedreigde He ldenhu ldezerk jes 
Dit alles w a r e n w e aan het I jzer
bedevaartpatrimonium, dat enig 
kostbaar bezit van de Vlaamse 
gemeenschap , verplicht Vanzelf
sprekend rekent het komi tee het 
zich oók tot een heilige plicht dit 
patrimonium gaaf te bewaren En 
zoals alle won ingen af en toe aan 
onvermijdelijke herstellingswer
ken toe zijn, zo ook de IJzertoren 
O m al de niet te onderschatten 
werken te bekostigen moest uit d e 

aangelegde reserve worden ge
put die amper volstond. Willen w e 
de nog noodzakelijke werken van 
onderftoud en herstelling gewe
tensvol en nauwgezet kunnen 
voortzetten en betalen, dan die
nen w e over nieuwe financiële 
middelen te beschikken. Daarom 
pakt het bedevaartkomitee uit met 
een ruime en buitengewone aktie 

O p zondag 4 juli a.s heeft de 
55ste IJzerbedevaart plaats Bij 
deze gelegenheid geeft het IJzer-
bedevaartkomitee een munt uit 
een beroemde Vlaamse munt D e 
munt IS de getrouwe weergave 
van de „oude gouden helm", gesla
gen op naam van Lodewijk V a n 
Mate (1346-1384), graaf van 
Vlaanderen D e z e munt was onbe
twistbaar een van de mooiste, 
grootste en zinrijkste ooit in de 
middeleeuwen geslagen. 

D e voorzijde onder een gotisch 
baldakijn houden twee klimmende 

leeuwen een rijk versierde helm 
boven het wapenschild van Vlaan
deren Het geheel binnen de parel-
rand. 

D e keerzijde deze vertoont een 
njk versierd bloemenkruis binnen 
een omlijsting van acht halve cir
kels, die van mekaar gescheiden 
zijn door uitspnngende punten 
D e prijs van deze mooie, fijn ver
gulde bronzen munt is 1.500 fr, 
schrijn en B T W inbegrepen. D e 
opbrengst van de verkoop is volle
dig bestemd om een deel van de 
herstellingswerken aan de IJzerto
ren te bekostigen 
Te bestellen op het nummer 
000-0882192-74 of 

474-3100521-50 van „IJzerbede
vaart Diksmuide" met vermelding 
„oude gouden helm" 
D e z e prachtige munt is een mooi 
geschenk voor uw gezin en uw 
vnenden Maak van de gelegen
heid gebruik en bestel nu 
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Aktieve VU-fraktie alleen 
in de oppositie te Ninove! 

m Wij in de Volksunie: 

NINOVE — Evenals bij de vorige gemeenteraadsveriezingen te Ninove werd 
ook nu reeds, vier maanden voor stembusdag 10 oktober, de volgende koalitie 
vastgelegd Wie daar nog aan twijfelde kreeg zekerheid na de jongste gemeen
teraad: CVP en P W benoemden reeds broederlijk o a een nieuwe direkteur 
voor de gemeenteschool van Denderwindeke De „rode duivels" van de Sp 
gaar naar_ de oppositie En daar is niets meer aan te doen! Of toch nog' ' 

De jongste twee gemeenteraadszittin
gen te Ninove kenden een bevi/ogen 
verloop, vooral dank zij Georgette De 
Kegel en André Baro VU-fraktieleider 
Baro IS, nadat Colette De Mil hem 
vong jaar in „Het Nieuwsblad" de va
der van de Burchtdamaffaire' noemde, 
nu „de geestelijke vader" van het pro
test tegen de verhaalbelasting gewor
den Zeker nu Armand De Riemaecker 
in zijn „Denderklok" het vaderschap 
over deze gewraakte belasting ont
kende Rond deze verhaalbelasting is 
een echte volksbeweging gegroeid die 
vaste vorm kreeg in „het Overkoepe
lend Aktiekomitee tegen verhaalbelas
ting" Dat de huidige, uiteengevallen 
PVV-SP-koalitie met dee zaak zeer 
verveeld zit blijkt uit de bitsige reaktie 
van de burgemeester toen Andre Baro 
op de gemeenteraad van 27 mei jl 
nogmaals de afschaffing van de ver
haalbelasting vroeg Dat meer dan 50 
„verhaalbelasten" die gemeenteraad 
bijwoonden was aan die reaktie met 
vreemd' De burgemeester vroeg onze 
fraktieleider naar een alternatief voor 
het afschaffen van de verhaalbelas
ting Dat alternatief zal de VU-fraktie 
bekendmaken op de gemeenteraad 
van 9 september e k , de laatste voor 
de verkiezingen 

Verder diende Andre Baro ook nog 
een motie in tegen de uitvoenng van 
de njksweg 80, Geraardsbergen-Aalst, 
die in Groot-Ninove nog meer land
bouwgrond zou innemen en waarbij 
Ninove „alles te verliezen en mets te 
winnen" heefti 

Ook gaf de VU-fraktieleider het 
schepenkollege nog een veeg uit de 
pan voor de „valse noten" die het blies 
naar aanleiding van het symfonisch 
koncert in de sporthal 

Georgette De Kegel diende op de 
gemeenteraad van 27 mei jl een motie 
in over „Groot-Ninove atoomvrije 
zone" Er werd toen beslist dat van de 
VU- en en SP-motie een gezamenlijke 
tekst zou gemaakt worden, eventueel 
aangevuld met de standpunten van de 
andere frakties Dee gezamenlijke 
tekst werd op de jongste gemeente
raad eenparig goedgekeurd i 
Zoals vorige jaren nam Georgette ook 
nu de bespreking van de stadsrekenin
gen „voor haar rekening' Zij begon 
haar betoog met een aanklacht tegen 
de onlogische, anti-Vlaamse verdeel
sleutel van het Gemeentefonds waar
uit Binche (Wallonië) 150 miljoen ont
vangt en Ninove (Vlaanderen) met 
hetzelfde aantal inwoners 50 miljoen 
minderi Georgette stelde voor dat de 
Vlaamse gemeenten tegen deze dis-
kriminatie zouden protesteren Daarna 
gaf ZIJ een gedetailleerd overzicht van 
de fouten, slordigheden en ongerijmd
heden die ZIJ bij haar speurwerk in de 
rekeningen vond Zij stelde dat burge
meester en schepenen nogal kwistig 
omspringen met het geld van de inle
verende belastingbetaler door alle ge
legenheden aan te grijpen voor dure 
recepties en etentjes, liefst met een 
Insch Coffee aan 150 fr als toemaatje 
Er wordt bij deze gelegenheden op 
geen gedevalueerde frank gezien i Wie 
over het Ninoofse schepenkollege ze
ker met te klagen hebben, zijn sommi
ge advokaten 
een voorbeeld om een som van 
2 332 fr in te vorderen wordt 7 750 tr 
betaald aan een advokaat 
En toen Georgette De Kegel de sche
pen van sport en jeugd op de rooster 
legde over financiële eigenaardighe
den rond de vakantiewerking kreeg 

Georgette De Kegel en André Baro: onze aktieve VU-fraktie in de 
Ninoofse gemeenteraad 

WEST-VUUN DEREN 
JUNI 

26 DAMME: VU-leden- en sympatizantenfeest met haring en kazak-
ken Om 20 u in het Vissershuis te Damme Gastspreker senator 
Guido Van In 

27 IZEGEM Fietsrally en barbecue in het Vlaams Huis Vooraf 
inschrijven bij FVV- of VU-bestuursleden Organizatie FVV en VU 

27 IZEGEM. Fietstocht naar Ardooieveld met start aan Shoe-
Discount (Defauw), Dirk Martenslaan 17 u 30 Hoevefeest bij 
Bernard en Lieve Dendauw-Geerardijn, Slabbaerdstraat Zuid 73 
Organizatie FVV en VU 

28 MENEN: Gespreksavond met Willy Kuijpers over zijn bezoek 
aan Midden-Amerika Om 20 uur in het O C te Menen 

JULI 
3 TIELT, SCHUIFERSKAPELLE, AARSELE, KANEGEM: Officiële 

opening van de tentoonstelling ,.150 jaar Vlaamse Beweging" ge
volgd door een receptie om 14 u 30 aan het Gildhof St -Michiel-
straat te Tielt Inleiding door senator Walter Luyten Tentoonstel
ling IS vrij toegankelijk op 3 4 en 5 juli 

j KOEKELARE: Kransneerlegging heldenhuldezerkje aan de kerk, 
waarna samen met de vrienden van VOS naar het oorlogskerk
hof te Vladslo om in het teken van Vrede daar hetzelfde te doen 
Gelegenheidstoespraak door senator Walter Luyten Om 17 uur 

9 KOEKELARE: Guidensporenfeest om 20 uur in zaal Zuudhove 
„Er ligt een staat te sterven" Zang, voordracht toespraak door 
Mare Boey 

die het zeer benauwd en vroeg de 
zeaak in geheime zitting te behande
len 

Ver(ier heeft Georgette nog aange
klaagd dat de toelagen aan de kulture-
le verenigingen voor 1981 nog met 
uitbetaald werden, dat „Ninove-lnfo" en 
de kermisaffiches zeer duur uitvallen, 
dat de bloemetjes die het schepenkol
lege „buitenzet" voor gouden bruilof
ten nogal schommelen in prijs en dat 
onze fameuze sporthal, gekend van 
lotto- en andere shows, meer dan 
1 500.000 fr kostte in 1981-

Alleen voor gas en elektriciteit! Wie 
gaat dat blijven betalen'' 

Toen Georgette de burgemeester 
vroeg of de persberichten juist waren 
over de koalitie die hij reeds gevormd 
zou hebben met de CVP, schoot hij in 
zo 'n Meerbeekse „kolleire" dat het niet 
anders kon of die vraag had zijn 
.gevoelige' snaar geraakt Want sa
men met de aeankomst van de Ronde 
van Vlaanderen aan zijn voortuin te 
Meerbeke. is de trikolore burgemees
terssjerp hem het dierbaarst' 
Beide zijn onverbrekelijk aan mekaar 
gekoppeld' Om de sjerp te behouden 
wil hij zelfs de boot in met de CVP. die 
hij in Meerbeke vroeger met alle zon
den overlaadde en bekampt heeft met 
alle mogelijke middelen 
Maar naar het schijnt woont de Paula, 
die het akkoord hielp afsluiten, met in 
Meerbeke 

Rik Haelterman 

VU-Gijzegem 
en Schoonaarde 
samen naar 
IJzerbedevaart 
Op zondag 4 juli as Daarna uitgebreid 
bezoek aan Brugge, dit per autocar 
Inschnjvingen bij Hubert Van Heek. 
Molenhoek 38, 9308 Gijzegem, tel 
21 8627 of Georges Van Landuyt. Sta
tionsstraat 108, 9308 Gijzegem, tel 
702463 

11-juli-viering 
te Lede 

De Sociaal-Kulturele Raad van Lede 
orgamzeert i s m het gemeentebestuur 
de viering van de Nationale Feestdag 
van Vlaanderen op zondag 11 juli om 
16 u in het park achter het Kultureel 
Centrum M m v de muziekkapel van 
het VNJ. de volksdansgroep ..Kludde" 
uit Wichelen en de muzikale familie De 
Smet De feestrede zal worden uitge
sproken door de h Dries De Smet Het 
geheel wordt vanaf 15 u. 30 muzikaal 
omlijst met beiaardmuziek door de h 
Heiremans 

OOST-VU\ANDEREN 
JUNI 
27 HAMME- Officiële opening van lokalen van blauwvoetvendel en 

de meisjessehaar van Hamme om 14 uur. Dendermondsesteen-
weg 84 

JULI 
2 GROOT-GENT: 11-juliviering Goossenaertskring om 20 uur in de 

feestzaal van de VTB Paddenhoek te Gent Gastspreker senator 
Walter Peetrs Optreden van Will Ferdy en zijn ensemble Inkom 
gratis Vanaf 22 u gezellig samenzijn met muzikale omlijsting in 
Vlaams Huis Roeland. Korte Kruisstraat 

3 NUKERKE- Groot Zuidvlaams 11-julifeest in de visvijvers van 
Nukerke vanaf 15 uur 

4 St-Gil l is-Waas: Met de autobus naar de IJzerbedevaart Inschrij
ven bij bestuursleden 

6 NINOVE Politieke raad voor alle bestuursleden en kandidaten 
om 19 u 30 in de Denderhoeve Stemming over modellijst voor 
gemeenteraadsverkiezingen en kiesplatform 

9 WAARSCHOOT 11 juli-vienng om 20 u in zaal De Hoop van 
Vrede Dorp 14 Org Dr Goossenaertskring i s m Gemeentelijke 
Kulturele Raad 

11 ZOTTEGEM- 11-julietentje van 12 tot 22 uur In feestzaal Graaf 
van Egmont, Hoogstraat Prijs 300 fr Kinderen tot 12 j 150 fr 
Voorschotkaart 100 fr 

Groot-Evergem 
naar de 55ste IJzerbedevaart 
Hoe naar Diksmuide'' 
— Uitstap per f iets: vertrek op zater
dagmorgen 3 juli te Ertvelde 
Organizatie, leiding en inlichtingen Ro
land Bruynbroeck, Spiegelstraat 1, Ter-
venen Ertvelde Tel 736949 
— Uitstap met de wagen: Gezamen
lijk vertrek met auto-karavaan op zon
dag 4 juli op het Dorpsplein te Ever-
gem-Centrum om 7 u stipt Wie een 
leeuwenvlag bezit bindt die zeker op 
zijn wagen, en plakt een bedevaartaffi
che op de achterruit Na de bedevaart 
kan de knapzak worden aangespro
ken op de bedevaartweide (VOS-zit 
plaatsen) Al wie geïnteresseerd is om 
met de auto-karavaan mee te rijden, 
kan zich wenden tot Hendrik De Tim
merman, Doórnstraat 74, Evergem Tel 
530623 

Voettocht-bedevaart 
Rupelmonde-
Diksmuide 1982 
Op 3 en 4 juli e k ncht de VU-afdeling 
Rupelmonde voor de 2de maal een 
voettocht in van Rupelmonde naar 
Diksmuide, de afstand bedraagt onge
veer 110 km Het vertrek is voorzien 
op zaterdagmorgen 3 juli om 8 u te Ru
pelmonde. de aankomst voorzien te 
Diksmuide zondagmorgen om 6 u 
De deelnemers dragen hun bevoorra
ding met zich mee De terugreis is 
voorzien met partikulieren die na de 
bedevaart rechtstreeks terug huis
waarts rijden Kandidaat vervoerders 
uit de omtrek van Rupelmonde zijn van 
harte welkom Voor alle inlichtingen, 
deelnemers en kandidaat-vervoerders 
R De Roeek, Kalverstraat 119, 2623 
Rupelmonde (tel 031-743263) 

Top en basis samen te Diksmuide 

Vlaamse animatie 
op de VOVO-Barbecue 
Zoals reeds gemeld werd in vorige 
edities van „Wij". gaat er op zaterdag 3 
en zondag 4 juli (vooravond en de dag 
van de 55ste IJzerbedevaart) een 
groots Vlaams-nationaal barbecue-
feest door, ingericht door de Vereni
ging Ontspanning en Volksontwikke
ling Oostende (VOVO) 
Vandaag wat meer over de animatie 
op die dag 
Jo Deensen alsmede Wilfried en Miet 
Cafmeyer zorgen voor de prezentatie 
Ze laten bandjes Sjselen met zowel 
klassieke als moderne muziek, gaande 
van Will Tura over Vlaamse strijdliede
ren en Jazz-music tot Vivaldi Voor het 
afnemen van de interviews met Vlaam
se mandatarissen zijn ook zij verant
woordelijk Met hun rijke ervanng. 
waarop ze kunnen bogen, zij zij de ge
schikte personen 
Zaterdag is er een optreden van de 
bekende Volkskunstgroep „Den Uyl" 

uit Oostkamp Deze groep die reeds 
10 jaar in 't vak zit zal naast autentieke 
dansen en eeuwenojjde volksliederen 
ook vlaggen- en vendelgezwaai op het 
podium brengen 
Zaterdag is er ook nog een optreden 
van Johan Vanderberghe en van het 
duo Mare en René 

Blankenberge 
naar Diksmuide 
VU-Blankenberge, VAB-VTB en het 
Davidsfonds leggen een autobus in 
naar Diksmuide Vertrek stadhuis om 
9 u stipt 

Insehnjven bij Rest Bearnaise. de 
Smet de Naeyerlaan 86 te Blankenber
ge of bij VTB-vertegenwoordiger Jaak 
Sehaeverbeke. Ponjaertstraat 14 te 
Blankenberge 

Hebt u plaats vrij in uw wagen, laat dit 
dan weten zodat ook mensen mee 
kunnen die geen vervoer hebben 
Leiding Hendnk De Timmerman (die 
zelf 2 plaatsen vrij heeft) 
— Uitstap per autocar: Inlichtingen 
en inschrijvingen bij Renaat De Cock, 
St-Markoenstraat 3, 9030 Wondel-
gem Tel 538074 Prijs 220 fr voor 
reis en zitplaats op weide 
Vertrek Dorpsplein Evergem om 
6 u 45 op zondag 
Herkenningstekens, zitplaatskaarten, 
programmaboek en leeuwenvlaggen, 
grote en kleine affiches zijn te beko
men bij Rom Duprez. Droogte 76, 
Evergem Tel 573056 
Vlaamse vrienden, neem ook familiele
den en vnenden mee die de bedevaart 
nooit meemaakten, overtuig hen van 
het doel en het nut ervan voor de toe
komst van ons Vlaanderen 

Brigitte Lefevre 

Late wijziging 
in Dendermondse 
VU-gemeenteraads-
fraktie 
Hugo Geerinek, die ging werken en 
wonen in Nederland, nam ontslag en 
Heman Van den Abbeele uit Schoon
aarde. die uit de gemeenteraadsverkie
zingen van 1976 als 1 ste plaatsvervan
ger kwam. neemt zijn plaats in 

Bekendmaking 
Het kollege van burgemeester en 
schepenen der gemeente Mid
delkerke brengt ter kennis dat de 
betrekking van tijdelijk biblio-
teekassistent te begeven is 
Voorwaarden en inlichtingen 
zijn te bekomen in het gemeente
huis-personeelsdienst 
Aanvragen in te dienen ten laat
ste tegen 16 juli 1982 Adv. 98 

VU- en FVV-zomer-
feest in Izegem 
v u en FVV hebben in Izegem weer 
eens de handen in elkaar geslagen 
Resultaat is een dubbel zomerfeest op 
27 juni Met twee delen Waar iedereen 
aan kan deelnemen en waarvoor met 
vooraf dient ingeschreven te worden 
Om 14 u 30 IS er een gezinsfietstocht 
Er wordt gestart in de Dirk Martens
laan (op de parking van Shoe-Disco, 
Defauw) We fietsen rustig naar Ar
dooieveld waar gelegenheid is tot een 
korte gelelde natuurwandeling 
Op de terugweg gaat het met een 
rustpauze naar de hoeve Dendauw 
Om 17 u 30 begint het hoevefeest bij 
de familie Bernard en Lieve Dendauw-
Geerardijn (Slabbaardstraat-Zuid 73) 
Daar is doorlopend gelegenheid voor 
barbecue, een biertje of ander drankje, 
spelen of vermakelijkheden, muziek en 
gezelligheid 
Iedereen is welkom En het staat ieder
een vnj om deel te nemen aan een of 
aan beide aktiviteiten 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 ' 

Wi j bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

West 
Littoral 

ultaebrelde keus bemeubelde villa's • sppart. 
in alle prijsklassen alles InbeQrepen 
vraag gratis katalogus met loto's 

LEOPOLD II-IAAN 205 
MSI OOSTDUINKERKE 
Ta.0Si/51.2(.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14,41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenvi/eg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 16.34.16 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Ratteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66.74.56. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

IDEL -
Tel. p i 1-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek - Huwelijk • 

Geboorte - Zelfklevende plak

band en etiketten - Houten druk-

letters - Reklame-kalenders. 

poggenpcr:; 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgiëlel 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

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 voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grinnbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming • stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel. 015-71.12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Dannlaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -I- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-33.06.87 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb randers . 

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, Izegem 
Tel. 051-30.15.37 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften 
Dagbladen. 
Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel. 016-56.93.34 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 
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P.V.B.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetteiaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 

GELD 

onmiddellifk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijffiuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 

VAN DER KLEUN 
Chazallaan 83 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
02-734.06.43 

Na 18u. 425.46.42 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béamalse 
De Sn'iedt de Nayerlaan 86 
050-41.30.70 

legels 
Lindenstraat 30, Keert)ergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelf import = beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

- ^ ^ ^ ^ ^ 

^oqt 
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Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31.13.76 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

• Jongedame van 20 jaar, mo
derne humaniora, goede kennis 
van daktylo, zoekt dringend een 
passende betrekking. Voor in
lichtingen: Geert Bourgeois, Van-
denbogaerdelaan 47, Izegem, te
lefoon 30.52.87. 

• Licentiaat in de lichamelijke 
opvoeding, legerdienst volbracht 
en gegradueerde sociaal ver
pleegster zoeken werk in Brus
selse of ten westen ervan. Voor 
Inlichtingen tel. dr. J. Valkeniers, 
volksvertegenwoordiger 
02-569.16.04. 
• Vlaming verhuurt te Brussel 
twee grote gemeubelde studen
tenkamers elk voor 2 personen 
in Gallaitstraat 99 te Schaarbeek 

(omg. van Soc. School, Poststr.; 
St.-Lukas; VI. Ekon. Hoge School; 
Techn. Inst. Kard. Mercier; Mu-
ziekconj. Prijs 5.900 fr. (cv., 
elektr., w.-t-k. water, frigo in-
begr.). Bevragen bij Lammens, 
Hoogstr. 106, 9308 Hof stade 
(AalsO. 
• Man, 33 jaar wonende In de 
omgeving van Mechelen zoekt 
dringend een betrekking als 
nachtwaker, portier, onderhouds-

man e.d. Betrokkene t)eschikt 
over een kwallfikatlegetuigschrift 
van automecanicien (leerkon-
trakO. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11, te 2580 St-Kat-
Waver, tel. 015-21.79.00; ofwel 
via 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. C 161. 

• Jongeman van 20 jaar, twee 
jaar hogere handelshumaniora, 
diploma West-Vlaamse jury dak
tylo Nederlands-Frans, met grote 
onderscheiding, zoekt dringend 
passend werk. Voor inlichtingen: 
Geert Bourgeois, Vandentx)-
gaerdelaan 47, Izegem, telefoon 
30.52.87. 
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Karel Paulus: 

DESSEL (Mol) - Zon 
goede acht jaren geleden 
werd door de regering (net 
als vandaag een CVP-PVV 
koalitie) een ruim parlemen
tair energiedebat aangekon
digd In het licht van de toen 
uitgebarsten energiekrisis 
iVas er vooral de bekommer
nis om te zoeken naar midde
len om ons land meer ener
gie-onafhankelijk van een be
perkt aantal leveranciers te 
maken 

Eveneens acht jaren geleden 
werd de opwerkingsfabriek 
Eurochemic in Dessel bij Mol 
gesloten In deze (onderhand 
overjaars geworden) proef
fabriek werd de radio-aktieve 
afval van onder meer kern
centrales „opgewerkt" zodat 
nog behoorlijk wat uranium 
herwonnen werd en bij het ̂  
splitsingsproces bovendien 
ook nog plutonium vervaar
digd werd, een gevaarlijk 
goedje dat dienstig is voor 
snelle kweekreaktoren en 
ook voor het aanmaken van 
atoombommen 

Omtrent Eurochemic, door 
sommigen een rampenfa-
briek genoemd, is er destijds 
heel wat heibel geweest In 
'74 heette het dat dit uranium-
en plutoniumbedrijf uiteinde
lijk toch definitief werd geslo
ten Vandaag ziet het er 
evenwel naar uit dat met de 
goedkeuring door het parle
ment van de gewijzigde ener
gienota van Knoops impliciet 
ook wordt ingestemd met de 
heropening van Eurochemic 
in Dessel 

Reeds eerder waarschuwde 
een ex-werknemer van Euro
chemic. de Nederlander Ka-
rel Paulus, voor een beslis
sing in die zin Dank zij zijn 
getuigenis kunnen wij post-
factum een kijkje nemen in 
de binnenkant van dit plutoni
umbedrijf Karel Paulus (die 
inmiddels voor meer dan 80 
procent arbeidsongeschikt 
werd verklaard O is zeer for
meel de opwerkingsfabriek 
Eurochemic moet dichtblij-
ven I 

II 

m 
Rampen fabriek Eurochemic 

Mensen van bij ons 

opnieuw open i ? II 

Karel Paulus: „In 1965, toen ik bij 
Eurochemic in dienst trad, was 
kernenergie nog een aantrekkelij
ke en alleszins weinig omstreden 
zaak Je stopt uranium in een 
kernreaktor en je verkrijgt meteen 
een hoop energie De afval, afge
werkte brandstofstaven, stuur je 
vervolgens naar een „opwerkings
fabriek" zoals dit in Dessel Daar 
wordt het ongebruikte uranium 
gerekupereerd en wordt boven
dien plutonium gefabriceerd dat 
dienstig kan zijn voor de aanmaak 
van atoombommen, maar ook als 
grondstof voor „snelle kweek
reaktoren'. Via deze opwerkings
fabrieken zouden we dus langzaa
maan over een nagenoeg onuit
puttelijke energiebron beschikken 
Sindsdien zijn we wijzer gewor
den Als gevolg van een aantal 
rampen — waarbij Harrisburg in 
onze Westerse wereld het meeste 
ophef maakte — zijn we met de 
neus geduwd op de immense ge
varen van de nucleaire bedrijvig
heid 

De opwerking van radio-aktief af
val zit behoorlijk in het slop Over 
de gevaren voor de arbeiders in 
zon centrales werd eerder kramp
achtig gezwegen 
Maar, inmiddels hebben de ener
gieproducenten zelf moeten toe
geven dat fabrieken zoals Euro
chemic ronduit rampenfabneken 
moeten genoemd worden 
Zo IS er het harde feit dat in de 
Verenigde Staten van de drie op
werkingsfabrieken voor behande
ling van splijtstoffen afkomstig van 
kerncentrales er slechts een een 
poos in werking was Deze fabriek 
werd evenwel gesloten uit veilig
heidsoverwegingen Een tweede 
IS vanwege technische problemen 
nooit geopend en een derde 
kreeg geen exploitatievergunning 
omdat de VS beslist hebben af te 
zien van „opwerking" 
In Groot-Bnttannie werd de fa
briek in Windscale in 73 stilgelegd, 
na een zwaar bestralingsongeval 
De enige twee opwerkingsfabrie
ken in de wereld die oxidesplijtstof 
behandelen staan in Frankrijk (La 
Hague) en in Japan (Tokai Mura) 
De Japanse fabriek werd eind '77 
in gebruik genomen maar werd 
reeds na een half jaar stilgelegd, 
als gevolg van herhaalde techni
sche incidenten Na vijftien maan
den O) herstelwerk werd dan toch 
beslist de opwerkingsfabriek op
nieuw op gang te brengen " 

Doofpot 
Toen hij zich aanmeldde bij Euro
chemic was Karel Paulus 
scheepswerktuigkundige, had hij 
wat ervaring m de petrochemie, 
maar had hij nog nooit voorheen 
een nucleaire fabriek van bmnen 
bekeken. 
Karel Paulus- „Ik reageerde op 
een advertentie waarin Euroche
mic voorgesteld als een Europe
se onderneming tot opwerking 
van bestraalde brandstoffen, pro-
duktiepersoneel zocht voor de 
proeffabriek. 
Er werd daarbij gemeld dat de 
werknemers zouden opgeleid 
worden voor een funktie in de 
nucleaire industrie 

Ikzelf werd meteen op de 
plutoniumafdeling geplaatst, eerst 
met drie man en wat later alleen, 
voor het uittesten van apparatuur 
voor deze afdeling Weliswaar on
der leiding van een ingenieur 
Maar toen de fabriek begon te 
draaien werd ik meteen bedacht 
met de funktie van „shift-supervi
sor". Dat betekent dat je verant
woordelijk bent voor het perso
neel, de veiligheid, de apparatuur 
en de produktie in een volcontinu-
ploegensysteem In die periode 
heb ik veel technische ervanng 
opgedaan Maar heb ik ook en 
vooral de zwakke plekken van de 
nucleaire bedrijvigheid onder 
ogen gekregen Zo werd pas na 
lange tijd een begin gemaakt met 

strikt naleven van de veiligheids
voorschriften. Uiteindelijk heeft 
men mij met andere niet-Beigische 
werknemers de bons gegeven, 
maar wat later werd Eurochemic 
dan toch kompleet gesloten" 
Aanvankelijk werd getracht het 
ontslag van onder meer Karel 
Paulus in de doofpot te stoppen, 
foen hijzelf als ex-werknemer 
zijn ervaringen bij Eurochemic 
trachtte naar buiten te brengen 
botste hij eerst op ongeloof. „Het 
vertrouwen in „de geleerden" was 
bij de mensen nog groot" 
Herhaalde pogingen om met mijn 
Eurochemic-ervaringen naar bui
ten te treden leden schipbreuk. 
Na kernincidenten in Harrisburg, 
Cap La Hague en in Japan veran-

In het kader van de tewerkstellingsplannen- Met de heropening van 
Eurochemic in Dessel, een nagenoeg uitgemaakte zaak na één dag 
energiedebat in de Brusselse Wetstraat, zullen de bemanningen van 
de Greenpeace-scfiepen méér werk krijgen- voor het verhinderen van 
dumping van kernafval in de wereldzeeën-

de opleiding van het personeel 
En dit terwijl uiteindelijk in zo'n 
bedrijf elkeen, van hoog tot laag, 
op een doordacht of ondoordacht 
moment een nationale bestralings-
ramp kan veroorzaken 

Gerichte opleiding van het pro-
duktiepersoneel voor het werken 
met de biezondere en vooral deli-
kate apparatuur was er nauwe
lijks Pas in 7 1 , toen Eurochemic 
reeds vijf jaar draaide, werd met 
video-apparatuur een introduktie-
kursus georganizeerd 

Inmiddels kregen veel arbeiders 
last van stress omdat zij zich 
bewust werden van hun zware 
verantwoordelijkheid terwijl ande
ren de werkomstandigheden 
draaglijk maakten door het aanne
men van een nonchalante hou
ding 

Op werknemers in dit soort bedrijf 
rust niet alleen de druk van de mo
gelijke radio-aktieve accidenten 
die een hele regio generatiebelas-
tend kan treffen 

Maar, je ziet vooral dat'er afval ge
produceerd wordt op een onvoor
stelbare schaal, dat het levensge
vaar jezelf elke werkdag bedreigt, 
maar ook dat de onoplosbaarheid 
van het nucleair afvalvraagstuk 
toeneemt naarmate je produktie 
toeneemt Mettertijd begon ik bij 
Eurochemic een „lastig" shift-su
pervisor te worden omdat ik de 
hand trachtte te houden aan het 

derde een en ander evenwel ge
lukkig vrij spoedig.. 
Karel Paulus: „Wat ik destijds 
deed doen nu in toenemende 
mate de arbeiders van de opwer
kingsfabriek in „La Hague". De 
arbeiders voeren daar nu onder
hand al enkele jaren een bikkelhar
de strijd om de publieke opinie, en 
dus ook de politici, te overtuigen 
van de grote gevaren van dit soort 
radio-aktieve bedrijvigheid 
Acht jaren werken bij Eurochemic 
heeft mij van lieverlee van voor
stander van kernenergie tot een 
tegenstander van deze energie
verwekking gemaakt 
Vanwege het zicht op die destruk-
tief hoge bergen radio-aktieve af
val Door het werken in de pluto-
niumafdeling waar uiteindelijk de 
grondstof voor atoombommen tot 
stand komt 

Door het werken en leven met de 
radio-aktieve dreiging In een fa-
bnek als Eurochemic vonden re
gelmatig (onvermijdelijk) besmet
tingen plaats als gevolg van her
stellingen, werken met apparatuur 
d4e met blijkt te deugen en al 
evenzeer onvermijdelijke mense
lijke fouten 
Ook was er mijn ergernis dat de 
buitenwereld met mocht verne
men welke incidenten geregeld 
gebeurden bij Eurochemic Dat 
een afdeling die met veel radio-ak-
tieve straling werd besmet slechts 
door de gewone arbeiders werd in 
handen gehouden en de afdelings
chef weigerde de fabriek binnen 
te komen Dat onder toezicht van 
een direktielid plutomumtransport 
mocht geschieden in een gewone 
stationwagen 
Dat via de schoorsteen radioaktie-
ve gassen werden geloosd, waar
onder het gekende gevaarlijke 
krypton" 

Kankerdossier 
Uiteindelijk draagt Karel Paulus 
zélf levenslang de ziektebesmet-
ting mee, als gevolg van zijn acht 
jaren werken bij Eurochemic. 
Karel Paulus: „In '69 al werd in 
mijn urine bij een routinekontrole 
een plutoniumbesmetting vastge
steld, „boven de detektiegrens" 
zoals de dokters zeiden 
Er werd niet zwaar aan getild 
In 78 begon ik last te krijgen van 
een zware nieraandoening Ik 
meldde de mogelijke gevolgen 
van plutoniumbesmetting De huis
arts nam kontakt met volksge
zondheid maar er werd officieel 
geen oorzakelijk verband vastge
legd 

De medische behandeling werd 
almaar intensiever maar ondanks 
aandringen kreeg ik geen inzage 
van mijn medisch dossier Inmid
dels werd ik wel voor meer dan 80 
procent arbeidsongeschikt ver
klaard 
Mettertijd kreeg ik. de stellige 
overtuiging dat alles in het werk 
werd gesteld om te bereiken dat 
zeker geen bericht zou wereld
kundig geraken over blijvende 
mindervaliditeit van een ex-Euro-
chemic-werknemer 
En dan kreeg ik uiteindelijk de 
zware opdoffer we ontdekten dat 
mijn spoorloos medisch dossier in 
het bezit was van de direktrice 
van het koningin Wilhelminafonds, 
de Nederlandse organizatie voor 
kankerbestrijding! Toevallig was 
die direktrice voorheen ook nog 
arts bij het atoomcentrum in Pet
ten 
Karel Paulus heeft het nucleair 
avontuur helemaal bekeken. 
Vooral ook omdat hij gezien 
heeft hoe de commerciële nu
cleaire cyclus er precies uitziet. 
De direkteur van Eurochemic, de 
heer Barendrecht, is via de firma 
Comprimo naar Brazilië geëxpor
teerd. Al lang is levering van 
verrijkt uranium aan Brazilië 
geen geheim meer_ Maar allicht 
kan met de heropening van Euro
chemic onze handelsbalans wat 
gezonder gemaakt worden? Het 
lang beloofde en langverwachte 
energiedebat zal daar hoe dan 
ook een (verdoken) uitsluitsel 
over brengen- (hds) 

A1ENSEN 
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