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Tekenen van hoop 
Zowel inzake het aantal aanwezigen als wat de toespraken 
betreft, was het verleden zondag een zeer goede IJzerbede
vaart. Voorzitter Paul Daels heeft op voortreffelijke wijze het 
Bedevaart-motto verwoord en aangestipt, wat de Vlamingen 
in de allereerste plaats moet bekommeren: het veroveren van 
de hefbomen van de eigen ekonomie, het in handen krijgen 
van de eigen financiële middelen. 

In zijn toespraak had Paul Daels ook woorden van lof voor de 
Vlaamse regering. En inderdaad, waarom niet? Er blijkt 
inderdaad een tipische Vlaamse aanpak te zijn, een stijl die 
anders en beter is dan de Belgische: zakelijker, efficiënter, 
nuchterder, men zou bijna zeggen „Nederlandser". In die zin, 
en ondanks vele réserves voor een aantal niet zo verkwikke-
lijke aspekten, mag inderdaad positief gesteld worden dat de 
Vlaamse regering een teken voor de toekomst is, een vooraf
beelding van wat bet zou kunnen zijn. Maar wat het inmid
dels nog lang niet is. Ondanks een eigen stijl en onmisken
baar goede bedoelingen beschikt de Vlaamse regering noch 
over de macht noch over de middelen voor een eigen beleid. 
Haar bevoegdheden worden voortdurend aangeknaagd, 
haar reeds karige geldmiddelen afgeroomd. Ze moet het ge
dogen, dat de Walen mit hineinregieren in Vlaanderen; de 
jongste Waalse chantage tegen de Vlaamse staalholding is er 
het zoveelste bewijs van. 

Daarenboven wordt aan de idee zelve van de autonomie geen 
dienst bewezen door de halfslachtigheid en de ondoorzich-
tbaarheid van de huidige staatshervorming. De bevoegd-
heidskonflikten nemen overhands toe, de machtsoverschrij-
dingen van de centrale regering zijn niet meer te tellen, de 
overlappingen vormen een bron van geldsmijterij. Met de 
dag wordt duidelijker dat, gelijk hij thans is ingericht, de 
staat niet kan fimktioneren. 
Deze situatie, hoe rampzalig zij ook is voor iedere burger en 
speciaal voor de Vlaamse burger, lijkt uitstekend in het 
kraam te passen van de neo-unitaristen. Zij hebben de jongste 
tijd terug lef gekregen: zij wijzen verontwaardigd naar de 
chaos die zijzelf hebben verwekt en zij bepleiten een nieuwe 
orde, die niets anders is dan de terugkeer naar de oude Belgi
sche orde. Desnoods met een doorschijnend vemisje provin
ciaal federalisme er over heen. 

Er gaat geen dag voorbij of men hoort en leest hun pleidooien 
en argumenten. Deze week slaakten zij een juichkreet: uit een 
door CRISP opgezette opiniepeiling menen zij te mogen 
aflezen dat de Belgen opnieuw unitair beginnen te denken. 
Bij nader toekijken leren de CRISP-cijfers echter wel wat an
ders. In Wallonië en in Brussel voelt men zich vandaag inder
daad meer „Belg" dan enkele tijd geleden: de stijgende 
begeerte om zich een permanente plaats te verzekeren dicht 
bij de Vlaamse vleespotten zal daaraan niet vreemd zijn. Te
gelijkertijd echter blijkt, dat de Vlamingen het spelletje door 
hebben: ook uit de CRISP-cijfers blijkt het tanend „Belgisch" 
gevoel in Vlaanderen en het stijgend bewustzijn van de 
Vlaamse eigenheid. 

Deze CRISP-cijfers voor Vlaanderen sluiten trouwens uitste
kend aan bij de resultaten van een diepgaande peiling die de 
Volksunie onlangs heeft laten verrichten. Daaruit blijkt 
bijvoorbeeld dat 60 % van de Vlamingen de splitsing van de 
nationale sektoren willen en dat twee Vlamingen op drie ge
wonnen zijn voor de idee van eigen geld in eigen handen. Wat 
wij sinds lang beweren, wordt opnieuw bevestigd: er is in 
Vlaanderen een meerderheid die vooruit wil gaan op de weg 
van de zelfstandigheid. 
Minstens even belangrijk is een ander gegeven uit de jongste 
opiniepeilingen: de Vlamingen willen niet alleen vooruit, 
maar zij beseffen in stijgende mate ook hoe dat kan. Op de 
hoofdkwartieren van alle partijen kent men de konvergeren-
de gegevens van verschillende opiniepeilingen: een pijlsnelle 
vooruitgang van de Volksunie. 
Doorduwen dus! 
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Foto van de week 

Zondag j.l. trokken opnieuw tienduizenden naar de Uzervlakte in Diksmuide voor de vijfenvijftigste bedevaart 
in de rij. Dit jaar stond deze in liet teken van onze eigen (bedreigde) welvaart. De slogans logen er niet om. 
Onze foto toont er zo een. De andere kreet „ Wallonië kost ons elke dag 1 miljard" was eveneens meer dan 
raak. Een uitgebreid verslag leest'u op biz. 10 en 11 (foto Oann) 

„Alle taboes doorbreken" 
Volgens Manu Ruys in „De Standaard' „weten insiders al een tijdje 
dat de evolutie van 's lands financiën uit de hand loopt". 
De WIJ-lezers kunnen zich dus alvast bij deze politieke Insiders 
rekenen want vorige week nog werd in „WIJ" gewag gemaakt van de 
katastrofale vooruitzichten, met name dat eind dit jaar nagenoeg 3 bil
joen frank staatsschulden zullen geboekt worden en dat we onver
minderd met jumboleningen de dieperik induiken. 
We schreven ook nog: „de overheid zal weldra méér centen moeten 
reserveren voor het vereffenen van de schuldenlast dan voor de 
uitgaven voor de sociale zekerheid. Zulks is ronduit miserabel te 
noemen'. 
We moesten bijlange niet wachten op het jaarlijks rapport van de 
hoge raad voor financiën die nu dinsdagavond nog bijeenkwam om de 
meest recente rode krisiscijfers op een rijtje te zetten. 
Precies vanuit Vlaamsnationale hoek wordt er onderhand sinds jaren 
op gewezen dat als gevolg van het verkwistend unitaire beleid 's 
lands financiën uit de hand lopen. 

Vandaag wordt dat standpunt her 
en der hetzij schoorvoetend hetzij 
opportunistisch met warm en 
koud blazen ook in gevestigde 
traditionele Vlaamse politieke krin
gen bijgetreden. Voorlopig even
wel blijft het zo dat we van die 
kant uit vooral vluchtige woorden 
in de wind mogen opvangen 
Want nadat ietwat federalistisch 
warm geblazen werd, wordt dan 
weer meteen het grote woord 
verleend aan neo-unitaire doem
denkers zoals CVP-jongeren-
voorzitter Ene Van Rompuy die 
zich geroepen voelt om bij de 
opmaak van de rijksmiddelenbe
groting voor volgend jaar hoe dan 
ook vuurtje te stoken, en onder 

het motto „de regering moet alle 
tatx3es doorbreken" een sociaal 
afbraakprogramma van jewelste 
voor te staan. 

Daarbij wordt er langs geen kan
ten gewag gemaakt van het pot-
verteren van de ene (Waalse) 
gemeenschap op de kap van de 
andere (Vlaamse) belastingbeta
ler 

Het elektoraal nummertje van Ene 
Van Rompuy in Sterrebeek (op 
een zogeheten plaatselijk CVP-
kongres) kreeg alvast opmerkelijk 
veel persaandacht 

Men laat rustig kemphanen zoals 
een Van Rompuy (inmiddels ook 
lid van het studiecentrum Robert 

Houtjen) de offensieve karweitjes 
opknappen. Ook een PVV-voorzit-
ter Guy Verhofstadt voelt zk:h 
bovenstebest in die rol 
Ze verkneukelen zich met het 
afvuren van kleine giftige pijltjes 
naar de andere koalitiepartner 
maar uiteindelijk leggen ze hvee, 
handen op één buik De donder
preken zullen over de elektorale 
storingen heen uiteindelijk op het 
hoofd van de Vlaamse burger 
terechtkomen Want met de de
sastreuze toestand van de staats
kas als allibi wordt én een sociaal 
afbraakprogramma doorgeduwd 
(de regering moet alle taboes 
doorbreken, donderpreekt Ene 
Van Rompuy), én wordt ook nau
welijks iets onverlet gelaten om de 
ekonomische en financiële federa-
lizenng van dit land als enige krisis-
uitweg voor de Vlaamse gemeen
schap alsnog tegen te houden en 
als het nog zou kunnen, zelfs de 
grond in te txiren. Waar met we
tenschappelijke studies voldoen
de werd aangetoond dat de 
Vlaamse gemeenschap tot vóór 
kort bijlange niet in de rode cijfers 
zat, worden ook wij nu hoe langer 
hoe meer in het Belgisch moeras 
meegezogen. CVRer Van Rom
puy en PVVer Verhofstadt heth 
tjen te kennen gegeven desbetref
fend te volharden in de txxjsheid. 
(hds) 
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ECHTE BELGEN? 

POSTZEGELMIUOENEN 

In het „WIJ"-nummer van 1 juli biz. 4 werd nog maar eens een tipje opgelicht van 
de sluier, die over de verdeHing van de postzegeltoeslagen blijft hangen. Op 287 
verdeelde miljoenen 73 % voor verenigingen uit het Brusselse gewest 16 % 
voor Wallonië en slechts 11 % voor Vlaanderen (Antwoord op een pariementaire 
vraag van P. Van Grembergen). 
Sup>erkampioenen bij het ontvangen van giften gedurende de laatste vijf jaar 
waren dan: 

1. Financieel komltee 150 jaar België (BrusseO 
2. C.E.P.ES.S. (BrusseO 
3. PRO-F>OST (BrusseO 
4. Emile Van de Velde-instituut (Bruxelles-BrusseO 
5. Belgische Rode Kruis (Brussel-Bruxelies 

7i797.342 fr. 
12250.000 fr. 
11.082255 fr. 
10.943.000 fr. 
8.518.677 fr. 

6. Belgisch Olympisch en Interfederaal Komitee (Brussel-Bruxelies) 
8.300.000 fr. 

7. Millénaire de la Principauté de Liège 75<X).(XX) fr. 
8. Vllle de Bruxelles-Millennium 6.500.000 fr. 
9: (^ntre-C^ntrum Paul Heymans (Brus8el.Bruxelles)) 5.472.000 fr. 

10. CEuvre Nationale Beige de la Defense contre la Tuberculose (Brussel) 
6.400.000 fr. 

11. Fonds Emile Camez (Mons) 4.000.000 fr. 
12. Service social des postes-Soc. dienst (Brussel-Bruxelies) 4.011.766 fr. 
13. Ligue Beige contre Ie Cancer (Bruxelles) 3.744.444 fr. 
Die cijfers spreken voor zich zelf. Bij de 25 verenigingen, die meer dan 1 miljoen 
50.000 f r ontvingen was er geen enkele uit Vlaanderen, 4 uit Walk>nië en 20 uit 
Brussel-Bruxelies, of zelfs Bruxelles, „tout court". 
Vlaams geld In Vlaamse handen? Zeker vandaag nog niet 

J.M.V.D., St-Martens-Latem 

PORTUGEZEN 
BELASTINGVRIJ? 
Ooit hoorde ik op de BRT-radio Brus
sel in de uitzending voor vreemdelin
gen het volgende: De Portugezen vin
den het racisme dat ze belastingen 
moeten betalen want Antwerpen heeft 
ze daarvan in 1443 vrijgesteld omdat 
ze wijn importeerden. 
Er is hen — aldus die Portugezen — 
nog steeds geen tegenbericht van die 
gunstmaatregel bekend. Ik vind dit 
nogal ver gezocht maar een stok om 
de hond te slaan is natuuHijk vlug 
gevonden-

A B , Merksem. 
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• 24-jarige ongehuwde juf
frouw met Al-diploma boekhou
den zoekt werk in Brussel of 
West-Brabant 
Voor inl. tel. d r J. Valkeniers, 02-
569.16.04. 

• Vrouw, 33 jaar en wonende 
in de omgeving van Mechelen en 
Heist-op-den-Berg zoekt werk 
als poetsvrouw of als verkoop
ster Liefst part-time. 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers tij
dens de kantooruren via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche
len (tel.: 015-20.95.14). Gelieve 
steeds ref.nr 3047/236 te ver
melden. 

• 20-jarige ongehuwde vrouw 
met A2-ekonomische afdeling als 
opleiding en 1 jaar ervaring in 
gezins-welzijnssektor, zoekt 
werk in Brusselse of ten westen 
ervan. Voor inl. volksvertegenw. 
d r J, Valkeniers. 02-569.16.04. 

• Juffrouw, 20 jaar, heeft als 
diploma bedrijfshostess A1-A2 
(typen en telefoniste en talen). 
Aanvaardt ook ander werk. Om
geving Tessenderio, Diest He-
rentals. Turnhout Voor inlichtin
gen zich wenden tot Lucien 
Beyens 014-3098.79 of 014-
30.11.79 Onthaalcenbxim voor 
Mensen met Vragen, Beerstraat 
10, 3990 Meerhout 

• Man, 40 jaar, zoekt werk dat 
beb-ekking heeft op ontvangst
verzendingen en magazijnen Wil 
zowel administratief als fysisch 
werk vemchten. Was voorheen 
„central store supervisor". Omge
ving Tessenderio, Diest Turn
hout Mol. 

SUBSIDIES GEDAAN? 

De Brusselse Welzijnsraad verkondig
de maanden geleden reeds, dat hij 
extra steun zou nodig hebben om 1982 
financieel rond te krijgen. Doch halver
wege het jaar heeft de subsidiërende 
overtieid nog geen enkele'toezegging 
gedaan, waardoor de Raad van Be
heer in de grootste onzekerheid ver
keert voor de komende maanden. 
Groot is echter de verbazing nu blijkt 
dat er in de vooHiggende gemeen
schapsbegroting bij de Vlaamse Raad, 
zelfs geen subsidies meer ingeschre
ven staan voor de Brusselse Welzijns
raad, dit in tegenstelling met de voor
gaande jaren. 

De Brusselse Welzijnsraad doet dan 
ook een oproep tot alle Vlaamse politi
ci en minister Poma in het bijzonder, 
om zeer dringend financiële waarbor
gen te geven voor de toekomst aan de 
Brusselse Welzijnsraad. Bij gebrek aan 
een eigen Vlaamse beleidsinstanbe 
voor de welzijns- en gezondheidszorg 
te Brussel, vervult de Brusselse Wel
zijnsraad in deze sektor een enige en 
onmisbare coördinatiefunktie in het 
belang van de Brusselse Vlamingen en 
hun voorzieningen 

Brusselse Welzijnsraad 

Het is nu eenmaal een feit dat er in 
België twee bevolkingsgroepen leven 
— Walen en Vlamingen — (een min
derheid van Duitstaligen niet te na 
gesproken) die zowel in taal als ook in 
zeden, heel wat van elkander verschil
len. 
Hoewel de Vlamingen altijd veruit in de 
meerderheid waren wat het aantal 
betreft kan ik in de loop der 150 jaar 
dat België bestaat tot mijn spijt en tot 
ons aller schande nergens een „echte" 
Vlaamse minister ontdekken — alléén 
maar Belgische of Waalse ministers... 
Het zal ook wel zó zijn dat diegenen 
die hier in dit land nog altijd de plak 
zwaaien geen echte Vlaamse minis
ters willen; zij kunnen alleen maar 
„goede" Belgen en Walen gebruiken. 
Nochtans blijkt het de jongste tijd 
immer meer dat er onder de Walen 
ook niet zó veel „goede" Belgen meer 
zitten. Maar wat wil dat betekenen: 
goede of echte Belgen?... 
Ik herinner mij nog goed de jongste 
ooriog. Waar waren toen onze „echte" 
Belgen? Juist toen het land hen het 
meest nodig had, zaten we allemaal 
veilig en wel in Engeland, in tegenstel
ling met koning Leopold de Derde, die 
zijn volk niet wilde in de steek laten. 
Ik vind het alleen maar spijtig dat de 
meeste Vlaamse mensen zich nog 
altijd door de zogenaamde kleurpar-
tijen laten beetnemen en nog altijd niet 
schijnen te begrijpen dat de toekomst 
van Vlaanderen — onze toekomst — 
niet in een unitair België ligt maar in 

n 
Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) 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 m een lezersbrief. 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Karthuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in het departe
ment laboratorium voor anatomo-pato-
logie van het algemeen ziekenhuis St.-
Jan van het OCMW-Brugge 
VEREISTE VOORWAARDEN: 
A. Belg zijn; 
B. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
C. voldoen aa,n de militiewetten; 
D. van onberispelijk gedrag zijn; 
E. lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
F. houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde; 
G. tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge
machtigd zijn; 
H. in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning in 
de klinische biologie met volwaardige opleiding in de 
anatomo-patologie (minimum 4 jaar) en bijkomende bewij
zen kunnen voorleggen van speciale bekwaamheid in de 
dermato-patologie; 
I. de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 
J. verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode. 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 6 augustus 1982 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge 1. 
De sekretans, De voorzitter, 
H. Parrein F. Bourdon 

(Adv. 105) 

een vrij Vlaanderen dat over zijn eigen 
inkomsten zelf kan beschikken. En nog 
iets: Volgens mij kan Brussel alleen 
maar van de ondergang gered worden 
indien het zich met Vlaanderen ver
zoent 

G.V.M., Eupen 

VLAAMSE 
BERGKONING AFWEZIG 
Ik las in de jongste „WU" in de sportru-
briek een voorwoord over de huidige 
Ronde van Frankrijk. Ik stel met verba
zing vast dat uw sportredakteur met 
geen woord rept over een jongen die 
zich in deze Ronde naast de heden
daagse superkampioen Bernard Hi-
nault zou mogen plaatsen, nl. Lucien 
Van Impe. 
Dat heeft hij trouwens verteden jaar 
nogmaals bewezen. 
Wie zou het hem heden in ons land na
doen om op 35-jarige leeftijd gereed te 
staan voor het 14de achtereenvolgen
de jaar de Ronde van Frankrijk met 
sukses te beëindigen en voor de 6de 
keer bergkoning te worden? Dat hij nu 
ook in topform verkeert bewijzen z'n 
uitslagen in de Giro waar hij ook 
onbedreigd bergkoning was en in de 
eerste Ronde van Zweden. Een blaam 
voor de Belgische wielersport dat L 
Van Impe werk moet gaan zoeken bij 
Italiaanse merken. 
Nu mag hij helaas niet mee naar de 
Tour door tegenkantingen alieriei en 
sinds het begin van dit wielerseizoen 
achtervolgd. 
Zouden de heren sportdirekteurs mis
schien niet genoeg achter z'n vel kun
nen verdienen? 

J.D.D., Erembodegem 

REFERENDUM OVER 
KERNVRIJE ZONE 

Het is de hoogste tijd dat Vlaanderen 
op de nationale en internationale tafel 
klopt Het aangekondigde debat over 
een kemvrije zone leek ons hét aange
wezen moment om te eisen dat Vlaan
deren inkijkrecht en inspraakrecht in 
het Belgisch buitenlands beleid be
komt en om te bewijzen dat de Vlaam
se Raad een reden van bestaan heeft 
Het heeft niet mogen baten... 
De Volksunie lijkt me het best geschikt 
om weer eens de rol van zweeppartij 
te vervullen: zij kan lucied optreden, zij 
heeft het kontakt met de basis, met de 
man-met-de-pet nog niet verioren. Te
vens kan haar moeilijk een schijnheilig
heid verweten worden en is het „pro
gressieve facet" van haar veelzijdig
heid dusdanig dat het niet verkeerd 
kan uitgelegd worden, iets wat men 
van onze rode broeders niet altijd kan 
beweren, soms weet men echt niet 
waarheen ze willen... 
Het IS klaar dat het heengaan van 
Tindemans is gekomen. Zijn Europees 
mandaat loopt ten einde. Ofschoon 
bekwaam stapelde hij de ene blunder 
na de andere op. Hij liet zich o.a. 
inkisten door Margriet klissen door 
Begin die hem liet zwijgen over de 
PLO en als dank voor het gegeven 
woord binnen de 24 uur Libanon bin
nenwalste... 
Wij weten dat Tindemans een aarts-
moeilijk departement erfde van Simo-
net maar we betreuren zijn niet-
Vlaamse reflexen. 
Wat lijkt het essentieelste? 
Dat we als Vlaming het recht en de 
kans krijgen om eigen standpunten in 
te nemen. In het Belgisch staatsbestel 
vormen we nog steeds de meest 
dynamische groep. 
De Vlaamse Raad is nooit boven het 
peil van een veredelde gemeenteraad 
kunnen uitstijgen. Dat moet gedaan 
zijn. Net zoals Vlaanderen in België 
onmondig is, is België het in Europa, 
terwijl dit laatste al net zo handelt op 
internationaal gebied en op NAVO-
gebied... 
Om te besluiten met graagte Frans 
Verieyen aanhalen (Knack, 9 juni '82) 
die een oproep doet tot een volksraad
pleging: „En waarom morgen geen 
referendum, onder de hoede van de 
nieuwe Vlaamse politieke instellingen, 
over de ekologische gewenstheid van 
de atoomraketten?" 
Ook al is de uitspraak van een referen
dum niet bindend (niet voorzien in de 
grondweü, toch lijkt zij ons een van de 
meest demokratische middelen te zijn 
om de Vlaamse opinie te peilen... 

D.v.S.d.C., Zoersel 
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Mensen Mf| 
Wijsneus Verhofstadt 

Volgens PW-voorzitter Verhof
stadt moet het gedaan zijn. Het 
kan niet langer door de beugel 
dat Vlaamse centen terecht ko
men in vaten zonder bodem. 
Wie als Vlaming dergelijke straf
fe PW-taal hoort, moet tot de 
overtuiging komen dat eindelijk, 
dank zij deze partij een eind zal 
gesteld worden aan de vele mil
jarden Vlaamse centen die naar 
Waalse bodemloze putten af
vloeien. 
Maar neen, dat heeft de liberale 
leider helemaal niet bedoeld. Vol
gens hem doet de centrale rege
ring meer dan haar plicht Het is 
de Vlaamse regering die kwistig 
omspringt met Vlaamse centen 
vermits zij de beslissing geno
men heeft een tweetal Vlaamse 
bedrijven met Vlaamse centen 
uit de nood te helpen. 
Wat Verhofstadt helemaal niet 
deert, is dat die Vlaamse rege
ring nauwelijks over 50 miljard 
beschikt, een peulschil in verge

lijking met het bedrag dat vanuit 
Vlaanderen vertrekt naar échte 
bodemloze putten. Maar die lig
gen dan wel in Wallonië. 

Koppige Nothomb 
Wetten noch adviezen van de 
Raad van State kunnen Nothomb 
deren. De minister van Binnen
landse Zaken weigert Antwerpen 
meer toe te kennen dan een kon-
solidatielening van 2,5 miljard. 
De fusiewetgeving van 1976 is 
nochtans zonder meer duidelijk: 
Antwerpen heeft recht op een 
konsolidatielening van 4,7 miljard. 
Dat werd ook door de Raad van 
State bevestigd. 
Nothomb wil echter niet door de 
knieën, wat hem trouwens niet In 
de minste mate belet wordt door 
de „Vlaamse" leden van de centra
le regering. Wel integendeel, zon

der nnorren hebben zij zijn beslis
sing gesteund om Luik finarx^eel 
uit de nood te helpen. 

Féaux te water 
De Waalse minister van Water
beleid, de socialist Féaux, is 
kwaad op de Vlaamse regering. 
Volgens hem belet deze dat ge
start wordt met de bouw van een 
waterzuiveringsstation op de Gi-
leppe. 

Deze week dit... 
De woorden van welzijn, 
verzoening en vrede, die de 
IJzerbedevaart bezielden, 
klonken te midden van de helse 
berichten over het moorddadig 
geweld van een 
mensvernietigende oorlog in het 
Midden-Oosten. Sedert jaren is 
dit deel van de wereld, waar 
Kristus zijn vredesboodschap op 
aarde bracht, een dreigend 
kruitvat Wat er deze dagen is 
losgebarsten, mag ons niet 
onberoerd laten. Hoezeer het 
joodse volk recht heeft op een 
eigen vaderland, evenzeer is het 
een ongeschreven wet dat geen 
recht gebouwd wordt op 
onrecht Een tijdelijke 
overwinning van de sterkste 
heerser Is mogelijk. Een 
blijvende waardevolle oplossing 
spruit nooit voort uit een 
onmeedogende afslachting. De 
tv-beelden hebben de gruwel tot 
in de huiskamer gebracht Ook 
in Vlaanderen. Wellicht beseffen 
onze mensen met volledig het 
gevaar van deze oorlog voor de 
wereldvrede. Het is zo ver van 
hier. Toch zijn velen getroffen 
door angst. Vooral door de 
wreedheid waarmee ook 
weerlozen worden verminkt en 
afgemaakt Ik kan dit zeer goed 
begrijpen. De bewering dat geen 
enkele oorlog een zacht spelletje 
is en dat oorlog voeren altijd 
een t)ezigheid van mensen is 
geweest en zal blijven, schampt 

at op ons diep gevoel voor 
rechtvaardigheid. We kunnen de 
weerzin niet onderdrukken. 
„Waarom toch?", is de nijpende 
vraag, die we stellen, al weten 
we geen antwoord te krijgen. 
Wanneer ik na de tragische 
iaeelden het tv-scherm gevuld 
zie met een hele lijst 
hulpfondsen, draait mijn hart zich 
om. Misschien heb ik het 
verkeerd voor, maar ik heb een 
broertje dood aan de 
schaamteloze uitbuiting van de 
brave, geroerde Vlaamse ziel. Bij 
elke internationale ramp beleven 
we hetzelfde spektakel. Voor 
wie zijn gekweld gemoed wil 
luchten met een rijkelijke gift 
zijn er geen problemen. Een hele 
reeks hulpverstrekkende 
organizaties biedt zich terstond 
aan. Voor ieder wat wils. Elke 
kleur is van de partij: knalrood, 
rose-rood, blauw en alle soorten 
geel. 

Welnu, dit kan me ergeren. Let 
wel, ik heb hoegenaamd geen 
bezwaar tegen welke vorm ook 
van hulpverlening aan 
zwaargetroffenen. Zeker met Ik 
behoor tot degenen die nog 
durven betreuren dat 
liefdadigheid in grote mate uit de 
wereld is. Maar de metode die 
gebruikt wordt de wijze waarop 
men een beroep doet op de 
goedhartigheid, stoot me tegen 
de borst Ik vraag me ernstig af 
hoe al die verschillende 

instellingen het klaarspelen het 
gul geschonken geld ter 
bestemming te brengen. Welke 
zijn hun resp>ektieve kanalen tot 
bij de slachtoffers In Libanon? 
Hoeveel komt er in het beste 
geval terecht bij degenen voor 
wie het bedoeld is? 
Ik griezel vooral van de 
openbare uitstalling van onze 
verzuilde maatschappij. De 
verkokering van de samenleving 
is ver gevorderd. Ze komt zelfs 
tot uiting bij internationale 
drama's. Die mentaliteit gaat mij 
niet af. Zij strookt niet met onze 
idee van samenhorigheid en 
positief pluralisme. 
Wij, Vlaams-nationalisten, zullen 
de eersten zijn om hulp te 
bieden, waar ook ter wereld. Wij 
zullen voorop gaan om geld te 
verzamelen en zelfs te storten. 
Maar dan wensen .we dat er 
slechts één grote, Vlaamse 
hulporganizatie is. Neutraal, 
zonder ideologische of 
partijkleur, door iedereen 
gekend, erkend of gewaardeerd. 
Gegarandeerd nuttig en efficiënt 
Voorlopig is dit een droom en 
zoek ik andere wegen om mijn 
steentje bij te dragen. 

Vic ANCIAUX 

Een zoveelste prachtig staaltje 
van Waalse chantage. Uiteraard 
is er geen Vlaming die de nood
zaak van dit waterbouwkundig 
werk zal betwisten. De knoop ligt 
elders gebonden. 
Bij de centrale regering ligt nog 
zo'n 7 miljard te wachten voor 
waterbouwkundige werken. Dat 
bedrag moet echter nog verdeeld 
worden tussen de gemeenten, 
maar voorlopig is dat onmogelijk 
omdat de Walen traditiegetrouw 
het grootste deel van de koek 
opeisen. 
_ En zolang de Walen hun been 
daarbij stijf houden, kan er met 
de werken op de Gileppe niet 
begonnen worden. 

Onpopulaire 
Van Rompuy? 
In zijn jongste vrije tribune geeft 
Erik Van Rompuy aan eerste mi
nister Martens de goede raad mee 
dat „een regeringsleider slechts 
geloofwaardig is in de mate dat hij 
de waarheid spreekt en de nr»oed 
heeft hiernaar te handelen". In dat 
geval is volgens de CVP-jongeren-
voorzitter een eerste minister niet 
noodzakelijk onpopulair. 
Met de populariteit van Van Rom
puy zelf is het anders maar slecht 
gesteld. In zijn eigen gemeente 

Zaventem heeft het AOW aange
kondigd met een scheuriijst op te 
komen bij de gemeenteraadsver
kiezingen. De oorzaak hiervan is 
dat Van Rompuy op de CVP-lijst 
fungeert als lijsttrekker, wat voor 
het AOW onaanvaardbaar is. 
Zou deze onpopulanteit en onge-
k)ofwaardigheid nu te danken zijn 
aan het feit dat hij niet de waarheid 
spreekt of aan zijn weinig moedig 
optreden? 

Na VdB, Grafé 
PSC-voorzitter Deprez zit met de 
handen in het haar. Het lijkt er 
wel op dat zijn parlementairen 
een voor een door het gerecht 
gevat worden. 
Na de zaak-Van den Boeynants, 
die beschuldigd wordt van belas
tingontduiking voor ettelijke mil
joenen, is er nu de zaak-Grafé. 
Over de juiste inhoud van de 
beschuldigingen tegen deze oud-
voorzitter van de CEPIC en hui
dig PSC-volksvertegenwoordi-
ger, is weinig geweten. Feit is dat 
de zusterpartij van de CVP daar
mede een van haar steunpilaren 
dreigt te verliezen bij de aan
staande gemeenteraadsverkie
zingen te Luik. 
Voorzitter Deprez heeft aan zijn 
bestuur voorgesteld om een in
terne reglementering op te stel
len voor de aanpak van dergelij
ke gevallen. Verwacht Deprez 
nog initiatieven van het gerecht 
tegen sommige van zijn verkoze-
nen? 
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Zondag 11 juli: vlaggen! 
Zondag as. is het 11 juli. Die dag viert Vlaanderen zijn nationale feest
dag. Duizenden leeuwen zullen wapperen van de zee tot de Maas. Er is 
haast geen Vlaamse gemeente meer te vinden of er gaat een 11-juli-her-
denking door Daarom durven wij bij leden en lezers aandringen om de

zen massaal bij te wonen net zoals wij aandacht vragen voor het 
Guldensporenget}euren te Brussel zaterdag om 20 u. op de Grote Markt 
en zaterdag en zondag in Kortrijk, waar op beide dagen haast 

onophoudelijk herdacht, gestoet, gefeest en tentoongesteld wordt 

CVP mét VDB... 
De Vlaamse traditionele partijen 
blijven, bij de voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
(ondanks hun eertijdse heftige 
flamingantische standpunten) 
volharden in hun neo-unitalre 
boosheid. Vooral de CVP ziet er 
stevig brood in om alweer samen 
op te trekken met de PSC-part-
ner. 
De lijstsamenstelling in Brussel
stad is alvast dé blikvanger. Daar 
werden de CVP'ers bereid ge
vonden om in het zog van kandi
daat-burgemeester Paul Vanden 
Boeynants elektoraal mee op te 
t rekken-

Verheugend 
Ondanks de ovenwegend weinig 
verheugende berichten inzake de 
beleldsmogelijkheden van de 
Vlaamse regering kunnen toch 
ook bij mondjesmaat positieve be
richten opgevangen worden. 
Zoals het voornemen een parasta-
tale „Kind en gezin" op te richten 
die in Vlaanderen de diensten van 
het „Nationaal Werk voor Kinder
welzijn" zal vervangen. 

Hun solidariteit 
Hardnekkig wordt er door Vlaam
se ministers in de centrale rege
ring onverminderd voor gepleit dat 
de solidanteit tussen de gemeen
schappen in dit land moet behou
den blijven. 
Op ekonomisch vlak is dit een 
onverhuld pleidooi voor het be
houd van de kompensatiepolitiek. 

Precies in het kader van die nefas
te politiek werd dan voor één keer 
toch een maatregel in het vooruit
zicht gesteld ten bate van de 
Vlaamse ekonomie. Zo werd on
der het bewind van Willy Claes op 
ekonomische zaken sussend ge
steld dat in ruil voor de onvermin
derde miljardensubsidies aan de 
Waalse staalbedrijven „trekkings
rechten" zullen vrijgemaakt wor
den voor investeringen in het 

Vlaamse staal en in staalverwante 
bedrijven. Nu de Vlaamse rege
ring die belofte tracht om te zetten 
in een konkreet projekt, met de 
oprichting van een zogeheten Sid-
mar-holding, was er prompt het 
veto van de Waalse regering. 
Nu wordt wel gezegd dat dit uitda
gend veto uiteindelijk zal (?) onge
daan gemaakt worden en dat we 
er niet te zwaar moeten aan tillen. 
Inmiddels evenwel dreigt, indien 

de oprichting van de holding op de 
lange baan geschoven wordt als 
gevolg van disputen, het spitstech-
nologisch bedrijf Nobels-Peelman 
definitef van de ekonomische 
kaart geveegd te worden. Want 
precies van de nieuwe staalhol-
ding verwacht Nobels-Peelman 
500 miljoen investeringsgelden 
om toe te laten het wereldver
maard bedrijf een nieuwe hoop
volle start te geven. 

Op groot scherm... 
Net als dit jaar viel 11 juli in 1920 op een zondag. 
De Grote Oorlog lag anderhalf jaar achter de rug, 
de aktivistenjacht woedde voort, Borms was ti j
dens de voorbije herfst ter dood veroordeeld 
geworden. Burgemeester Jan de Vos (wie kent nog 
de naam van dit stuk liberaal onbenul?) had zich 
reeds in '19 kapot geërgerd aan de Sporenviering 
van het Vlaams Front In '20, zo had hij gezworen, 
zou dat niet meer gebeuren. En inderdaad: het 
blauwe stadsbestuur vaardigde een betogingsver
bod u i t 

Die zondag weken de flaminganten dus uit naar 
Borgerhout Waar de burgemeester, ondanks druk 
van zijn Antwerpse kollega, toelating had gegeven 
voor de Sporenherdenking. Het werd een massale 
en triomfantelijke bijeenkomst: meer dan dertig
duizend mensen kwamen naar de randgemeente. 
Na afloop trokken groepen betogers de gemeente
grens over, de verboden stad in. Met vele honder
den, uiteindelijk duizenden, stroomden ze naar de 
Mark t Burgemeester De Vos, ten stadhuize, kreeg 
het benauwd, wendde een appelflauwte voor, 
verdween met de noorderzon en gaf het bevel over 
de stadspolitie aan eerste schepen Strauss. Ter
wij l groepen betogers voorbij het stadhuis defi
leerden, blafte de woedende Strauss het handjevol 
politiemannen toe, de Markt te ontruimen. 

Een over zijn toeren gedraaide politie-inspekteur 
vuurde rechtuit-rechtaan van op een viertal meter 
in de menigte. 

Het volk stoof opzij, en in de plots leeg geworden 
ruimte bleef iemand op de grond liggen. Herman 
Van den Reeck, nog geen twintig, reeds jong-akti-
vist geweest aktief in de roerige linkervleugen van 
het Front betrokken bij de duizend-en-één initia
tieven- die de Vlaamse Beweging toen te Antwer
pen een geestelijk revolutionair élan gaven. De ko
gel was door de linkerbovenarm in zijn lichaam 
gedrongen. Ondanks de zichtbare ernst van zijn 
toestand en ondanks het aandringen van een 
verpleger bleef de zwaar gekwetste nog drie 
kwartuur op een houten bank in het politiekot lig
gen. De volgende morgen in het ziekenhuis, reeds 
hangend tussen leven en dood, werd aan Herman 
Van den Reeck door de politie een „bekentenis" ter 

ondertekening voorgelegd: het slachtoffer zou in 
werkelijkheid de aanvaller geweest zijn en de 
politie-inspekteur het belaagde slachtoffer-

Maandagavond stierf Van den Reeck. De vorsteli j
ke rouwstoet vijf dagen later werd gevolgd door 
duizenden. 

Rond de lijkbaar ontmoetten mekaar voor één keer 
de Vlaamsgezinden van elle kleur en partij, voor 
een kort moment verenigd door het offer van de 
jonge dode. Wies Moens vanuit de cel, Paul van 
Ostayen, Marnix Gijsen, Gaston Brussens, Victor 
Brunclair, Geert Pijnenburg en vele andere dich
ters en letterkundigen riepen, over het versgedol-
ven graf heen, de Vlamingen op tot verzet De le
zers van de Vlaams-nationale „Schelde" en de 
socialistische „Volksgazet" — voor één keer broe-
deriijk verenigd — brachten de toen indrukwek
kende som van 25.000 fr. bijeen voor het grafmo
nument 

De tweede zondag van de juli-maand, toen net als 
nu. Met dit verschil weliswaar, dat 11 juli nu mag, 
officieel is geworden, oirbaar en volop gerekupe-
reerd. 

Dankbaar, weemoedig én tegelijkertijd opstandig 
dachten we terug aan Herman Van den Reeck, toen 
we lazen dat de stad Gent er voor gezorgd heft, dat 
in de rand van de 11-juliviering aanstaande zondag 
de finale van de Mundial zal kunnen gevolgd 
worden. Op groot scherm. Kwestie van zeker te 
zijn van de opkomst . 

Kommentaar 

Vlaamse 
scheepbouw... 
Wat mocht gevreesd worden 
dreigt nu ook een bikkelhard feit 
te worden: nadat ekonomieminis-
ter Mark Eyskens de scheeps
werven van Cockeril l Yards in 
bedenkelijke omstandigheden in 
de handen van de curator dreef, 
wordt nu ook nog door dezelfde 
CVP-minister een bikkelhard ju
ridisch steekspel gevoerd. 
De nieuwe vennootschap NV 
Scheepswerven die de Boelwerf 
samen met de staat oprichtte om 
alvast de vier nog in aanbouw 
zijnde schepen van de failliete 
Cockeril l Yards af te werken, 
dreigt ook alweer de boeken te 
zullen toedoen indien in de ko
mende weken niet spoedig van
wege de overheid de te verwach
ten verbintenissen worden aan
gegaan en ook effektief nageko
men. Het blijft een vast gegeven 
dat belangwekkende Vlaamse 
sektoren in de kou gelaten wor
den (ook het textielplan is nim
mer uit het sukkelstraatje ge
raakt), terwijl miljarden tege
moetkoming aan zieke bedrijven 
(vooral het staal) in Wallonië 
schering en inslag blijven. 

...toch gehalveerd 
Inmiddels kost elke maand inak-
tiviteit van de Cockerill-werven 
zowat vijft ig miljoen kostprijs-
toename per maand. Wordt er 
nog lang getalmd dan komen 
1.370 werknemers definitief op 
de straat te staan, en worden de 
uitgaven voor werkloosheidsver
goeding alweer met honderden 
miljoenen per jaar de hoogte 
ingejaagd. Bovendien, worden de 
betrokken vier schepen in aan
bouw niet afgewerkt dan komen 
ook de betrokken rederijen op 
hun beurt in zware financiële 
moeilijkheden. 
De Vlaamse scheepsbouwsektor 
zal dan in een klap meer dan 
gehalveerd zijn. 

ACW 
verontwaardigd 
Naarmate de ekonomische krisis 
aansleept en uitgerekend ACW-
ministers in de huidige regering 
hun best doen het gelag te laten 

betalen door de werknemers en 
de zwakste bevolkingsgroepen 
begint het ook in de CVP in 
toenemende mate te gaan rom
melen. 
Zo is er het veelbetekenend inci
dent bij de CVP-lijstensamen-
stelling in Zaventem. Het plaat
selijk ACW is verontwaardigd 
over de niets-ontzienende aspi
raties van stoeltjeswipper Eric 
Van Rompuy die alles behalve de 
sociale zekerheid van de bevol
king verdedigt 
Het ACW is er dan ook niet voor 
teruggedeinsd een scheuriijst op 
te stellen, genaamd „Kristen-de-
mokraten 82". 
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Over F-16 
en kanonnen 
De centralei regering wil zo snel 
mogelijk een beslissing nemen 
over de aankoop van F-16-ge-
vechtsvliegtuigen. Niet dat het le
ger zelf ongeduldig staat te trap-
fjelen om over nieuwe vliegtuigen 
te beschikken. Wel integendeel, 
de stafchef verklaarde dat deze 
aankoop geenszins dringend is. 

Waarom dein die haast? Te meer 
daar het hier toch gaat om een be
drag van ruim 50 miljard en zo 
goed staan 's lands financiën er nu 
ook niet vóór. 

De enige aanwijsbare reden om 
snel over te gaan tot de bestelling 
van nieuwe gevechtsvliegtuigen, 
is de redding van de Waalse vlieg
tuigindustrie. Deze staat immers 
op het punt helemaal weg te kwij
nen en dat kunnen de Waalse 
ministers en dus de centrale rege
ring niet dulden. 

De Vlaamse leden van die rege
ring zoeken ondertussen naar een 
redelijke uitleg. Gedacht wordt 
aan de mogelijkheid om Vlaande
ren in ruil kanonnen te laten aan
maken.. 

Snoeimes 
van Dehaene 
„Hoewel de Belgische openbare 
financiën op een dood spoor zijn 

beland, is het volgens een zopas 
uitgebracht advies van de Hoge 
Raad voor Financiën toch nog 
beter in te gnjpen dan te wachten 
op een spontaan herstel van de 
openbare financiën via blinde 
krachten." 

Precies ACV-minister Jean-Luc 
Dehaene is er met het oog op de 
nieuwe rijksmiddelenbegroting 
van volgend jaar als de kippen bij 
om te melden dat alvast in de 
sociale zekerheid nog bijkomend 
drastisch het snoeimes zal gezet 
worden. En, dat zogenaamde 
voorlopige inleveringsmaatrege-
len, onder meer via bijkomende 
afhoudingen op kindergeld en va
kantiegeld, zoals gevreesd mocht 
worden inderdaad ook volgend 
jaar zullen bestendigd worden. 
Eerder was de inleveringsbeurt 
voorgesteld als een onontbeerlijk 
middel om het bedrijfsleven nieu
we zuurstof toe te dienen. 

Wat inmiddels volgens het getui
genis van het Verbond van Belgi
sche Ondernemingen inderdaad 
ook effektief is geschied. Maar 
toch wordt er geen aanstoot aan 
genomen dat ondanks de forse 
inlevering de werkloosheid nog 
met enkele tienduizenden afdan
kingen zal stijgen... En dat de 
staatsuitgaven blijven uit de hand 
lopen. 

De regering Martens V blijft de 
gemakkelijkste weg volgen: vooral 
zorgen voor nieuwe inkomsten en 
deze bijeenscharrelen waar dit het 
gemakkelijkst kan geschieden. 
Terwijl ook het snoeimes in de 
uitgaven op de eerste plaats in het 
vlees van de zwakste bevolkings
groepen snijdt 

Abortus is geen goede zaak 
Het was met onverminderde schroom 
dat ik vorige week, in het tweede-kamer-
debat-in-geen-tijd over de abortuskwes
tie, dit delikate onderwerp heb trachten 
te benaderen. Demagogie en zeker emo
tionaliteit zijn in dit soort parlementaire 
debatten uit den boze. 
Sommige parlementsleden hebben ge
meend een andere houding te moeten 
aannemen. 

Artikel 1 van de ontwerptekst bepaalde 
dat abortus zou worden toegelaten wan
neer ze wordt uitgevoerd door een ge
neesheer, mits schriftelijke toestemming 
van de patiënte, die behoorlijk voorge
licht moet worden. 

In artikel 2 werd dan voorts bepaald dat 
de zwangerschapsonderbreking moet 
plaatsgrijpen in een ziekenhuis of in een 
centrum voor gezinsraadpleging waar
aan een in vrouwenziekten en verloskun
de gespecializeerde arts is verbonden en 
dat ook de passende technische uitrus
ting bezit Afgezien van alle beschouwin
gen te gronde is er de ingebakken legis-
tieke verwarring alsof het meteen uit
drukkelijk toegelaten zou zijn gedurende 
één jaar zwangerschapsonderbreking 
alom toe te passen. 
Mijn standpunt inzake abortus is zeer 
duidelijk: er is menselijk leven vanaf de 
konceptie. Ik wil sereen begrip opbren
gen voor andere opvattingen van diege
nen die het zeer kies probleem evenzeer 
sereen en te goeder trouw benaderen. 
Overigens is het volgens mij evident dat 
de wetgever ook weer niet tot taak heeft 
dé moraal te doen naleven: niet elke 
doodzonde behoeft strafrechtelijke 
sanctionering! 

De wetgever dient de maatschappelijke 
problemen te behartigen, en in dit ver
band meen ik te moeten vaststellen dat 
allicht iedereen het erover eens is dat 
abortus geen goede zaak is. 

Enkele dagen geleden nog vertelde een 
vrouw mij haar biezonder traumatizeren-
de ervaring van een nochtans in zoge
naamd zeer goede omstandigheden uit
gevoerde abortus, met zowel de fysische 
kwellingen als de psychologische lasten, 
tot ineenstorting toe-
Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen niet 
met een licht gemoed tot abortus beslis
sen. 

Wat men wil bestrijden vindt men natuur
lijk niet goed, anders zou men het niet 
bestrijden. 
Wanneer wij stellen dat abortus ook 
maatschappelijk gezien een slechte zaak 
is die vermeden moet worden, — een 
mislukking die moet worden voorkomen 
—, dan staan wij naar mijn gevoel voor 
de essentiële vraag op welke wijze wij 
dan wél het leven en vooral dan het nog 
ongeboren leven kunnen beschermen. 
Wij moeten daarbij ook bedenken dat wij 
in Europa als het ware een eiland van ri
goureusheid vormen-
Er dringen zich een aantal vaststellingen 
op. Allereerst zeker dit: de vigerende 
strafwet is allesbehalve van aard om te 
bereiken dat abortus zoveel mogelijk 
wordt vermeden. 
Inderdaad, ondanks de rigoureuze straf
wetgeving worden naar schatting tot 
40.000 zwangerschapsonderbrekingen 
per jaar in ons land genoteerd! 
Vooral klandestiene abortussen, uiter
aard. En, met medische ingrepen die in 
het buitenland, meestal in Nederland, 
worden gezocht 
Behalve de strafwet en dit blijkt men mo
menteel te vergeten, zijn er nog andere 
middelen om abortus te vermijden. 
Die middelen moeten worden aange
wend. 
Verantwoorde geboortenregeting en 
contraceptie bij voorbeeld. Ik denk ook 
aan opvang en begeleiding van moeder 

en kind- Ook de ongehuwde moeder 
moet als sociaal volwaardig worden er
kend. Ik zie bij voorbeeld niet in waarom 
aan een ongehuwde moeder, die de 
moed heeft gehad haar kind ter wereld te 
brengen, zoals aan andere alleenstaande 
vrouwen niet een dubbele kinderbijslag 
zou worden toegekend. Bij voorbeeld. 
Mijn oordeel is dat abortus principieel 
strafbaar dient te blijven. Ter zake is de 
strafwet op zich evenwel onvoldoende. 
Andere middelen dienen te worden aan
gewend om de abortuskwaal te bestrij
den. Maar tevens is het zo dat wij ons 
momenteel ook verhullen in een schizo
frene houding. Vrouwen in miserie wor
den naar Nederland, Engeland of elders 
gedreven. 
Voorts is het onduldbaar dat de wetge
vende macht alle verantwoordelijkheid 
blijft afwimpelen op de rechterlijke 
macht die zulks niet hoeft te dragen en 
uiteindelijk terecht is gaan weigeren 
zulks nog langer te doen. 
En uiteindelijk vind ik het vooral hemel
tergend dat een vrouw die versukkelde in 
een ongelukkige situatie (die ze terecht 
of ten onrechte als uitkomstloos ervaart) 
haar toevlucht tot abortus heeft geno
men, en na deze overwegend traumatize-

rende belevenis nadien ook nog op de 
beklaagdenbank moet gaan zitten om 
veroordeeld te worden met alle narigheid 
en bijkomende trauma's vandien. Jammer 
genoeg kon ik het wetsvoorstel van 
mevrouw Detiége voor zogeheten Jega-
lizering van abortus gedurende één jaar' 
als lid van de wetgevende macht niet 
waarderen. 

Het is nonsensikaal een strafwetbepa
ling voor één jaar „voorlopig" af te schaf
fen. 

Een abortus-ingreep die dan één jaar en 
één dag na het van kracht worden van 
deze wetsbepaling zou worden verricht 
zou dan meteen wél opnieuw strafbaar 
zijn-

Als men iets wat oorspronkelijk als voor
lopig was bedoeld blijft verlengen dan 
wordt het praktisch een definitieve op
lossing. Het in de kamer verworpen abor
tus-voorstel is voor mij alleszins niet 
aanvaardbaar. Er werd niet voorzien in 
een termijn van beraad, ook geen team 
van geneesheren dat advizerend zou 
begeleiden, geen maximumtermijn van 
zwangerschap. Ook de naastbestaanden 
Cde man, gezinsleden) zouden niet ge
raadpleegd behoeven te worden zoals bij 
voorbeeld in Nederland wél het geval is. 
Geen biezondere bepalingen voor min
derjarigen. Ook is niets voorzien voor 
geneesheren of verplegend personeel 
om het recht te laten gelden de abortus
ingreep te weigeren. Ook geen begelei
ding van de vrouwen die abortus als 
uitkomst verkozen. Ik denk bij het be
schouwen van diverse aspekten van dit 
uitermate delikate abortus-probleem, bij 
kontakten met vrouwen die ter zake 
ervaring hebben bij het ondergaan van 
parlementaire disputen aan het evange
lisch woord: Jk heb medelijden met de 
schare". 

Kamerlid Frans Baert 
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mi opinie 

Proeve voor een Vlaams buitenlands beleid 
DE Vlaamse Gemeenschap wordt 

blijkbaar bewust van de nood
zaak een verscherpte aandacht aan 
de dag te leggen voor de internatio
nale dimensie van de Vlaamse zelf
standigheid. Editorialisten en publi
cisten werpen zich als pleitbezor
gers op van een buitenlands beleid 
met Vlaamse aksenten. Het 20ste 
partijkongres van de VU sprak zich 
ondubbelzinnig uit voor een kernvrij 
Vlaanderen. Minister Hugo Schiltz 
en Euro-parlementslid Jaak Vande-
meulebroucke hebben in onze ko
lommen gewezen op het feit dat het 
Belgische buitenlands beleid nadelig 
is voor Vlaanderen en voor de Euro
pese cohesie. Zeer tot ongenoegen 
an de Belgische minister Leo Tinde-
mans zijn er in de Vlaamse raad 
stemmen opgegaan voor het maxi
maal benutten in deze van de parle
mentaire soevereiniteit De stelling 
van de transnationale studie-werk
gemeenschap Agenor lijkt wel een 
toenemend gehoor te vinden: ook al 
kunnen de regio's zich bevrijden uit 
de wurggreep van de nationale over
heersing, dan zal toch de mate van 
internationale onafhankelijkheid hun 
bewegingsvrijheid mede bepalen. 

HET Belgisch voorzitterschap van de 
Europese Raad van Ministers is op 

een bittere ontgoocheling uitgelopen: het 
is het voorzitterschap van de Europese 
verzaking geworden op een ogenblik waa
rop leiding meer dan ooit noodzakelijk was. 
Terecht kon van België, en meer in het bij
zonder van Leo Tindemans, verwacht wor
den dat we tenminste een Europees geluid 
zouden hebben doen weerklinken. Leo 
Tindemans heeft immers destijds zijn 
naam verbonden aan een rapport waarin 
de uitbouw van de Europese Gemeen
schap aanbevolen werd in de richting van 
de politieke eenheid, waarbij tevens de 
noodzakelijkheid werd onderstreept aan 
de Europese unie een eigen dimensie te 
verschaffen op het gebied van de defen
sie. 
Hoopvolle verwachtingen mochten dus 
realistisch gekoesterd worden. Tussen 
droom en daad blijken echter zelfs voor 
Leo Tindemans praktische bezwaren te 
bestaan: In strijd met de rechtmatige ver
wachtingen kon zelfs geen echo gehoord 
worden van een Belgische, laat staan 
Vlaamse stem. Van een Europese richtlijn 
werd eveneens niets vernomen. 
Dit in schrille tegenstelling met het feit dat 
de krisis die we thans doormaken, de 
konklusies van het rapport Tindemans 
aktueler dan ooit maakt 

OP ekonomisch vlak gaat Europa ten 
onder aan de Amerikaanse rente

voeten. Op militair vlak heeft de militaristi
sche aanpak van de Oost-West problema
tiek een zware gewetenskrisis uitgelokt in 
alle politieke geledingen van de Europese 
bevolking. En op het vlak van het Atlan
tisch bondgenootschap hebben deze 
twee faktoren voor de zwaarste vertrou-
wenskrisis gezorgd sedert het bestaan 
van de NAVO. In Europa stelt iedereen 
vast dat de militaristische aanpak die de 
NAVO blijkbaar eigen is geworden, niet 
langer doeltreffend blijft: het nucleair de
fensie-systeem dat ons wordt opgedron
gen is hoe langer hoe minder geloofwaar
dig — ook in militaire kringen — en de 
ekonomische en politieke prijs die voor 
deze twijfelachtige bescherming wordt ge
vraagd is gewoonweg exhorbitant 
In dergelijke omstandigheden mocht rede
lijkerwijze verwacht worden dat de Belgi
sche minister van Buitenlandse Betrekkin
gen ten minste de konklusies van zijn 
eigen rapport hard zou hebben gemaakt 

om aldus de Europese onderhandelings
positie in de transatlantische dialoog op 
een sterker draagvlak te vestigen. 
Kortom, we mochten hopen dat Leo Tinde
mans zich zou hebben ingespannen om de 
politieke dimensie van de Europese Ge
meenschap verder op te trekken en scher
per te profileren. 
Niets van. In plaats van een eigen weg te 
gaan werd de EG op sleeptouw genomen 
door de minst Europees gezinde van haar 
leden. In plaats van Europese stellingen te 
poneren en te bevestigen binnen de 
NAVO — en daaronder in de eerste plaats 
de reële bevestiging van de in 1967 aan
vaarde Harmel-doctrine, overigens plech
tig bevestigd in 1974 en 1978, alsmede een 
strikte omkadering van het Europese en
gagement binnen de NAVO — werderx 
deze stellingen integendeel stelselmatig 
opgegeven onder Amerikaanse druk en 
zijn we mevr. Thatcher blindelings en 
gedwee achterna gehold. Het Europa van 
de Tien, meegesleurd in het avontuur van 
de Malvinas, heeft aktief ingestemd met de 
veriegging de facto van de NAVO-gren
zen. 
Indien de wisselende en irrationele han
delswijze van Washington, bepaald door 
eenzeer om de haverklap veranderende 
strategieën, dergelijke Babelse verwarring 
uitlokt in West-Europa, dan moet toch ook 
de vraag worden gesteld hoe dit geharre
war in het Kremlin overkomt.. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
wapenwedloop gestadig verder gaat en 
dat in de meeste Europese hoofdsteden 
het ongenoegen zienderogen groeit 

H ET Verdrag van Rome heeft als trek-
paard van de Europese integratie 

blijkbaar definitief afgedaan. Het gekrakeel 
waartoe de landbouwpolitiek aanleiding 
geeft is tot een byzantijnse muggezifterij 
ontaard. De onmacht van de Europese 
Raad een gemeenschappelijke Europese 
lijn uit te werken op basis van overieg, le
vert het bewijs dat het instrument zelf niet 
langer aangepast is. De reden is duidelijk: 
in plaats van zijn eigen weg te gaan op 
politiek gebied en autonomie op te eisen 
inzake defensie, dit wil zeggen in plaats 
van tot eigen machtsvorming over te gaan 
op internationaal vlak, is het Europa der 
Tien verworden tot een ekonomische vrij
handelszone waarvan de politieke leiding 
en het politieke denken aan de NAVO 
werd overgelaten. 
Het is dus hoogdringend dat de Europese 
uitbouw zou worden verdergezet uitgaan
de van nieuwe ideeën en gegrond op een 
brede populaire basis. 
Hierbij dient reëel rekening te worden 
gehouden met het feit dat de Europese be
volking het militaristisch doemdenken 
hartsgrondig beu is. De brede populaire 
basis van de vredesbewegingen illustreert 
dit ten overvloede. Het getuigt van een we
reldvreemde ivoren toren-mentaliteit zich 
van dit verschijnsel luchthartig af te maken 
met dooddoeners. Daar komt nog bij dat 
de gevoeligheden die tot massale uitdruk
king komen in de vredesbewegingen en 
de doelstellingen van de Westerse politie
ke unie geenszins tegengesteld zijn. De 
détente is de hoeksteen van een waarach
tige en volwaardige Europese politiek. 
Konkreet betekent dit West-Europese soli
dariteit met de Duitse Ostpolitiek, waarbij 
de dooi tussen de Bondsrepubliek en de 
Demokratische Republiek in perfekte syn-
chronizatie kan veriopen met de om eko
nomische, geopolitieke en psychologische 
gronden noodzakelijke samenwerking tus
sen Oost- en West-Europa, de enige waar
borg voor de Europese veiligheid. 

EEN tweede principe is de Europese 
autonomie binnen de NAVO. De ver

standhouding tussen de Verenigde Staten 
en West-Europa is van kapitaal belang 
voor de vrije wereld: daarom moet een ein
de worden gesteld aan de politieke en mili
taire warboel die met het huidige NAVO-

systeem gepaard gaat Onder het brede 
dak van de NAVO kan elkeen zijn eigen 
kamer betrekken. Er bestaat overigens 
geen andere uitweg dan streven naar een 
West-Europese militaire integratie onder 
een eigen West-Europees commando bin
nen het raam van het Atlantisch bondge
nootschap. Een dergelijke opstelling zal 
het mogelijk maken voor West-Europa een 
eigen strategie te bepalen in verhouding 
tot zijn eigen belangen,aldus ook een einde 
stellend aan de chantage die de Ameri
kaanse kernstrategie doet wegen op de 
politieke en ekonomische toekomst van 
Europa. Een dergelijke eigen strategie zal 
het West-Europa mogelijk maken kernvrije 
zones in te voeren en bovendien bemidde
lend op te treden tussen Oost en West 

EÈN van de meest ergeriijke aspekten 
die met de huidige NAVO-strategie 

gepaard gaat zijn de zogenaamde ekono
mische sankties. Dit systeem is principieel 
en praktisch onaanvaardbaar. Dit geldt 
met name voor de landen van Oost-
Europa. De filosofie van het Marshall-plan 
heeft geleerd dat demokratie funktie is van 
de materiële welvaart De demokratie be
vorderen in de Oostlanden betekent bijge
volg dat we door intensere handelsbetrek
kingen en sterkere ekonomische en indus
triële samenwerking aan deze landen de 
mogelijkheid geven beter te leven en 
ruimer te ademen. Daarentegen leidt de 
verarming — en dus het systeem van de 
ekonomische sankties — tot politieke stali-
nizering. Het getuigt derhalve van een 
ongehoorde hypocrisie te beweren dat de 
ekonomische sankties kunnen bijdragen 
tot de bevordering van de demokratie. De 
hele teorie van de ekonomische sankties 
beoogt slechts één doel: het verscherpen 
an de tegenstellingen tussen Oost- en 
West-Europa en het opleggen aan onze 
landen van een oorbgsekonomie die ons 
totaal afhankelijk maakt van de Verenigde 
Staten. Vermits de Europese Gemeen
schap dan toch herleid is tot een vrijhan
delszone, is het vanzelfsprekend dat wij 
ook op het vlak van de Oost-West betrek
kingen de beginselen moeten toepassen 
van het vrije handelsverkeer. Het feit dat 
we hebben ingestemd met de sankties — 
ook tegen Argentinië — en meer belang 
hebben gehecht aan de tien doden in 
Polen (vijftien jaar geleden werd in België 
nog geschoten op stakende mijnwerkers D 
dan aan de 30.000 in Salvador en de 
tienduizenden slachtoffers an de Israëli
sche agressie, geeft duidelijk de maat aan 
van de Europese politieke dekadentie. 
We moeten met klem de hervorming eisen 
van de NAVO en de afschaffing van alle 
belemmeringen op het handelsverkeer 
tussen Oost en West de afschaffing van 
Cocom inkluis. 

We moeten goed beseffen dat de samen
werking tussen Oost en West geenszins 
de konstruktie van de SS20 heeft gefinan
cierd, maar wel bijv. de geleidelijke liberali-
zering van de Hongaarse ekonomie — die 
nu reeds als model dient voor bepaalde 
Sovjetbedrijven... — en, last but not least 
de Poolse solidariteitsbeweging mogelijk 
heeft gemaakt Ook al schrijdt de geschie
denis vooruit zoals de prcessie van Echter-
nach... 
Laten we nu even de nieuwe basis bekij
ken waarvan deze politiek moet uitgaan. 
Het is duidelijk dat het Belgisch diploma
tiek apparaat niet langer bij machte is aan 
zijn Europese roeping te voldoen. Dit geldt 
eveneens voor Leo Tindemans die als 
woordvoerder van het Brussels establish
ment zijn oren te luisteren legt bij de 
reaktionaire marginalen die met hun sierlij
ke namen talrijke konfidentiële komitees 
en pseudo-instituten een aartshertogelijke 
of CEPIC-achtige glans verienen. Dit mini
wereldje van pseudo's en would be's drukt 
reeds al te lang zijn stempel op het 
Belgisch buitenlands beleid. En het is der
halve niet verwonderlijk dat dit beleid 
geenszins demokratisch is, d.i. representa
tief voor wat écht onder de bevolking leeft 

D E klassieke Belgische diplomatie is nog 
steeds doordesemd van de gedach

te dat België een eigen nationale lijn moet 
hebben die traditiegetrouw het voortleven 
moet verzekeren van een bepaalde Belgi
sche suprastruktuur. Vóór de ooriog was 
de Belgische diplomatie gegrond op de be
zorgdheid het land en zijn onafhankeljk-
heid te beveiligen dank zij een„driepikkel-
politiek" waardoor het tussen Frankrijk, 
Duitsland en Groot-Brittannië zijn rol kon 
vervullen van waarborg van het Europese 
evenwicht Na de ooriog vonden onze 
Brusselse ministers van Buitenlandse Za
ken het bijzonder gemakkeijk dezelfde rol 
verder te spelen in funktie van de Ameri
kaanse verbrokkelingspolitiek ten over
staan van West-Europa. 
Vanuit een Belgische basis gezien is geen 
enkele konsekwente Europa-politiek mo
gelijk, gezien de vergroeiing van het Belgi
sche „nationaal" bewustzijn met de Euro
pese versnippering. 
Daartegenover staat de uitbouw van de 
Vlaamse zowel als van de Waalse ge
meenschap rechtstreeks in verband met 
de noodzaak de Europese uitbouw te 
verzekeren. Zonder een Europese mand 
die de Europese nationaliteiten bij elkaar 
houdt kunnen de scherven van een ont
ploffend België wellicht schrammen ver
oorzaken. Met de Europese mand zullen 
de nationaliteiten zich alleen komfortabeler 
voelen naar mate zij onafhankelijker wor
den. De federalizering en de Europese 
konstruktie gaan daarom hand in hand. 
Wat de noodzakeljke basis betreft van een 
Europese relance moet dus worden ge
steld dat Vlaanderen als zodanig in de mo
gelijkheid moet verkeren zijn eigen politie
ke lijn en zijn eigen Europese taktiek uit te 
werken. Dat kan alleen door aan de Vlaam
se raad de bevoegdheid te verschaffen 
zich aktief bezig te houden met de vraag
stukken van het buitenlands beleid, die een 
essentiële, ook ekonomische, dimensie 
vormen van het Vlaams zelfstandigheids-
streven. Dat Leo Tindemans dit elementair 
recht betwist is een zoveelste uiting van 
Belgische betutteling die de Vlaamse ge
meenschap niet langer kan dulden. 
Het hele beleid van de buitenlandse be
trekkingen kan thans uitsluitend door de 
centrale overheid gevoerd worden, zonder 
enige inspraak van de Vlaamse gemeen
schap. Het buitenlands beleid blijft dus 
verder het partikulier jachtgebied van de 
vertegenwoordigers van de Brusselse bo
venbouw. Het is ook duidelijk dat het feit 
dat Vlaanderen zowat 70 % van de Belgi
sche export voor zijn rekening neemt, 
geen enkele invloed uitoefent op het bui
tenlandse handelsbeleid. Zo zal de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse Handel als 
het echt niet anders kan wel gedecentrali-
zeerd worden, maar van regionalizering of 
federalizering is en zal er geen sprake zijn. 
Wij moeten derhalve dit recht op een 
buitenlands beleid krachtig opeisen. Ge
zien de mogelijkheid dat Vlaanderen bin
nen afzienbare tijd een eigen weg zal 
moeten opgaan ter beveiliging van zijn 
meest fundamentele belangen, en dus een 
eigen koers zal moeten varen in internatio
nale wateren, moet van nu af een struktu-
rele maatregel worden genomen om de 
koördinatie te verzekeren van de Vlaamse 
nationale opties met het centrale beleid. 

D E Vlaamse Raad, rechtstreekse ema
natie van de volkswil, moet in deze 

dringend zijn historische verantwoordelijk
heid opnemen. 
Het idee werd geopperd een woordvoer
der te laten aanstellen door de Vlaamse 
Raad, een soort Vlaamse parlementaire 
staatssekretaris in het ministerie van Bui
tenlandse Betrekkingen, met toeziende be
voegdheid. Of dit al dan niet de meest aan
gepaste oplossing is, wordt hier in het 
midden gelaten. Hoe dan ook moet echter 
een strukturele Vlaamse inspraak inge
bouwd worden, een prille slagschaduw 
van de Vlaamse Staat in wording. 

Henri-Floris Jespers 
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Wetstraat 

Tussen formele en feitelijke macht 
De senatoren genieten de eer om deze week de parlementaire molen 
nog wat draaiende te houden. Kamer, Gewest- en Gemeenschapsra
den zijn reeds met vakantie. Niet zonder eerst nog een indrukwekken
de agenda afgewerkt te hebben. 

De Vlaamse Raad kreeg bovendien een primeur voorgeschoteld: de 
eerste autonome begroting. Vroeger diende de Vlaamse Raad zich te 
buigen over begrotingen die in de schoot van de centrale regering tot 
stand kwamen. Voor de eerste maal werd nu een begroting voorge
steld door een zelfstandige Vlaamse regering, die los van het centrale 
niveau opereert 

De Vlaamse regering en meer 
bepaald Hugo Schiltz als Ge
meenschapsminister van Finan
ciën en Begroting hebben deze 
primeur meteen aangegrep>en om 
een aantal inzichten op het vlak 
van het begrotingsbeleid te reali-
zeren. Niettegenstaande de be
perkte budgettaire beweegruimte 
w/erd een „sluitende" begroting in
gediend, de noodzakelijke vereis
te voor een zo ortodoks mogelijk 
financieel en budgettair beheer. 
Bovendien ging het om een globa
le begroting: het kunstmatige on
derscheid tussen Gemeenschap 
en Gewest werd verlaten. 

De Raadsleden hebben de begro
ting aangegrepen om het Vlaams 
beleid in z'n geheel grondig door 
te lichten. Vooral de VU-fraktie 
leverde daarbij een glansprestatie. 
Niet één terrein liet zij onbespro
ken. 

Ekonomie en werkgelegenheid 
werden afgetast door Daan Ver-
vaet en Vic Anciaux. Hun konklu-
sie: een zo snel mogelijke uitbrei
ding van bevoegdheden en midde
len. Een zeer aktieve Daan Ver-
vaet handelde ook over zijn zor
genkind, de ruimtelijke ordening 
en het natuurbehoud, terwijl Jules 
Van Boxelaer het huisvestingsbe

leid uitt>eende tot op het bo t Het 
onderwijs was uiteraard voorbe
houden aan specialist Willy Kuij-
pers, die een resolutie indiende 
voor verdere federalizering. Frak-
tlevoorzitter Paul Van Grember-
gen pleitte voor een resoluut ei
gen Vlaams beleid ten aanzien van 
het buitenland. Zijn pleidooi kreeg 
even later een klinkend antwoord 
vanwege CVP en PVV bij de 
bespreking van een resolutie over 
een kernwajjenvrij Vlaanderen. 

Op het vlak van de kulturele aan
gelegenheden bespraken Jaak 
Gabriels en Daan Vervaet de pro
blemen van de jeugdmuziekscho-
len, André De Beul de subsidiepo
litiek, Raf De Clercq het kunstbe
leid, Vic Anciaux de Vlaamse kul
turele aanwezigheid te Brussel en 
tenslotte Jan Caudron het jeugd-
en sportbeleid. Het gezondheids
beleid en de bijstand aan perso
nen namen de geneesheren Vic 
Anciaux, Walter Peeters en Jef 
Valkeniers voor hun rekening, ter
wijl Joos Somers hardnekkig op
kwam voor konkrete en daadwer
kelijke initiatieven om de sociale 
gevolgen van repressie en epura-
tie weg te werken. 

In al deze tussenkomsten over 
mogelijke beleidskorrekties en lan

ge termijnvisies was een zelfde 
onrust te ontwaren. Een onrust die 
reeds voordien verwoord werd 
door Hugo Schiltz in zijn toelich
ting en door Bob Maes in zijn 
algemene uiteenzetting: het opval
lende verschil tussen de juridische 
kwaliteit en de budgettaire macht 
van de Vlaamse gemeenschap, 
tussen de formele en de feitelijke 
macht Zelfs zonder enige uitbrei
ding van de bevoegdheden, zullen 
de huidige financieringsmechanis
men Vlaanderen niet in staat stel
len om de komende jaren naar 
behoren een eigen aanpak te reall-
zeren. 

Voor de VU-Gemeenschapsmlnis-
ter is er geen twijfel mogelijk: „Wil 
men beletten dat de Vlaamse 
Gemeenschap van meet-af-aan 
terecht komt in een helse kring
loop van schuld- financiering, 
dan is een ernstige bezinning 
nodig over de verdeling van de 
fiskale bevoegdheden en finan
ciële middelen tussen de centra
le instanties en de gemeen
schappen. In het andere geval 
zijn deze laatste tot onmacht 
gedoemd r 

Maar daar wringt nu juist het 
schoentje, aldus Bob Maes. Een
parig betreuren de leden van de 
Vlaamse Raad de onvolmaakthe
den van de staatshervorming, 
maar in het centrale Parlement 
laten velen een totaal ander geluid 
horen. Zelfs zij die de hervorming 
goedkeurden, weigeren vandaag 
om de geschapen mogelijkheden 
te gebruiken. Om onder meer 
deze tegenstrijdigheden aan te 
klagen, die vooral m de CVP welig 
tieren, besloot de VU-fraktie zich 
te onthouden bij de stemming. 

De Vlaamse Raad is bekaaid teruggekeerd van zijn 
eerste trip op het internationale politieke forum. 
Nochtans was in de beslotenheid van een kommis
sie eenparig een voorstel van resolutie aanvaard, 
warm de centrale regering verzocht werd af te zien 
van de plaatsing van het transport van middellange 
afstandsraketten op het Vlaame grondgebied. 
Vlaanderen zou kernwapenvrij zijn! Tijdens de open

bare zitting kwam het echter tot een vinnige diskus-
sie. CVP en PVV trokken hun staart in. via een aantal 
amendementen verkrachtten zij het resolutievoor-
stel tot een nietszeggende papieren flodder en 
bovendien verklaarden zij het Vlaamse parlement 
onbevoegd. Terecht betitelde VU-fraktieleider Paul 
Van Grembergen deze houding als „schijnheilig" en 

„huichelachtig". 

Er is volgens Bob Maes slechts 
één uitweg: de staatshervorming 
moet ondubbelzinnig en logisch 
doorgetrokken worden om aldus 
te komen tot vereenvoudiging en 
duidelijke financiële verantwoor
delijkheid. 

P-Sprokkels 
• De kamerleden zijn met vakan
tie. Traditiegetrouw kregen zij tij
dens de laatste zittingen nog ëen 
zware agenda voorgeschoteld: 
een dozijn wetsontwerpen en 
-voorstellen, een eindeloze reeks 
stemmingen over onder meer de 
energieresoluties en enkele 
grondwetswijzigingen, de begro
tingen van Pensioenen en van 
Tewerkstelling en Arbeid en een 
vijftigtal mondelinge vragen. 

• Een zelfde eensgezindheid be
stond over het wetsvoorstel van 
de heer Remade (PSC) en me
vrouw Smet (CVP), dat een aantal 
wijzigingen aanbrengt aan de be
palingen betreffende het misdrijf 
„verkrachting". Namens zijn fraktie 
stemde Frans Baert in met dit 
voorstel dat de situatie van de 
vrouw aanmerkelijk verbetert 

• Eenparig werd het wetsvoor
stel van VU-fraktievoorzitter 
Frans Baert goedgekeurd, waar
door eindelijk rechtszekerheid 
wordt geschapen omtrent de 
strafrechtelijke verantwoordelijk
heid van ministers en staatssekre-
tarissen. Aanleiding tot dit voorstel 
was de recente behandeling van 
de zaak-Vanden Boeynants. 

• En dan was er het debat over 
het wetsvoorstel van mevrouw 
Detiège dat er toe strekte om 
gedurende een jaar en bij wijze 
van proef zwangerschapsonder
breking toe te staan. Ook hier 
verwoordde Frans Baert de visie 
van zijn fraktie: de VU zou tegen
stemmen, maar tegelijkertijd door 
een paar onthoudingen wijzen op 
het schizofrene van de huidige 
toestand. Onder de rubriek „Opi
nie" vindt u een samenvatting van 
zijn tussenkomst Uiteindelijk werd 
het voorstel verworpen met 104 
stemmen tegen, 98 voor en 4 
onthoudingen. 

• Meerderheid tegen oppositie 
werd een ontwerp van de rege
ring aanvaard waardoor de af
schaffing van de provinciale fts/c* 
//te/f uitgesteld wordt Volgens 
Frans Baert is het in dit land 
blijkbaar wel mogelijk — zij het 
met moeite — nieuwe instellingen 
op te richten, maar onmogelijk wat 
dan ook af te schaffen. „In 1980 
wilde men de provincies hun poli
tieke invloed ontnemen. Nu komt 
men daarop terug. Aan dat spel 
doet de VU niet meel" 

• Ook de herziening van artikel 
59ter van de grondwet over de in
stellingen en bevoegdheden van 
de Duitstalige gemeenschap, 
stond op de agenda Frans Baert 
betitelde het ontwerp van de rege
ring als „hoopvol op het vlak van 
de erkenning van de Duitse kul-
tuurgemeenschap en het toeken
nen van organen die daaraan 
vorm moeten geven". 
Wel kantte hij zich fel tegen het 
feit dat door een paragraaf 3 een 
bijzondere meerderheid vereist 
wordt voor de overdracht van 
bevoegdfieden van het Waalse 
gewest aan de Duitse gemeen
schap. Daarmede vertolkte de 
VU-woordvoerder de vrees van 
heel wat Duitstaligen, dat de Fran
se taalgroep nooit zou instemmen 
met een overdracht van bevoegd
heden. Zijn amendement om die 

vereiste te schrappen, werd ver
worpen. Daarna eiste hij een af
zonderlijke stemming over de der
de paragraaf, waarbij deze sneu
velde. Een gewone wet zal dus 
kunnen volstaan om bevoegdhe
den over te dragen. 

• De VU-kamerfraktie stemde 
zowel tegen de begroting 1982 
van Pensioenen als tegen deze 
van Arbeid en Tewerkstelling. Bij 
deze laatste handelde Daan Ver
vaet over het schnjnende pro
bleem van de jeugdwerkloosheid 
en pleitten Jaak Gabriels en Vic 
Anciaux voor een regionale aan
pak van de sociaal-ekonomische 
problemen, zodat Vlaanderen een 
eigen tewerkstellingsbeleid kan 
voeren. 

• In de Vlaamse Raad ging alle 
aandacht naar de eerste autono
me begroting. Ook werden een 
aantal voorstellen en ontwerpen 
van dekreet goedgekeurd, zoals 
dit van Oswald Van Ooteghem 
waardoor het toekennen van 
zendtijd aan kleine partijen moge
lijk gemaakt wordt 

• Unaniem heeft de Vlaamse 
Raad een motie gestemd waarin 
geprotesteerd wordt tegen het 
dekreet-Lagasse, dat in de Franse 
Gemeenschapsraad werd aange
nomen en dat het gebruik van het 
Frans toestaat in bedrijven, die 
Franstalig personeel terwerkstel-
len. Het konflikt zal nu ter sprake 
komen in het overiegkomitee van 
de centrale regering en de ge
west- en gemeenschapsraden. 
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George Shultz, die op 13 de
cember 1920 in New England 
geboren werd, heeft een ge
varieerde en suksesrijke car
rière achter de rug. Hij stu
deerde aan de toekende Prin
ceton universiteit en het even 
befaamde Massachusetts In
stitute of Technology. Het 
was in die laatste instelling 
dat hij, na dienst in de Ameri
kaanse marine tijdens de 
tweede wereldoorlog, zijn 
carrière van professor be
gon. In 1965 werd hij tot 
ekonomisch advizeur van het 

suksesvol 
met veel 
talent 
Witte Huis benoemd, maar 
twee jaar later hervatte hij 
zijn akademische loopbaan, 
ditmaal als deken van het 
instituut voor ekonomisch 
management van de universi
teit van Chicago. Daar had hij 
nauwe kontakten met Milton 
Friedman wiens ekono-
mische en monetaire inzich
ten hl} tot op zekere hoogte 
deelt 

Onder Nixon t>ekleedde 
Shultz drie ministerposten, 
als minister van Arbeid 
(1969), begrotingsdirekteur 
(1970-71) en minister van Fi
nanciën (juni 1972 tot maart 
1974) Na het aftreden van 
Nixon — Shultz werd op 
geen enkele manier beklad 
door het Watergateschan-
daal — startte Shultz een 
suksesrijke carrière in het za
kenleven waarbij hij in 1981 
voorzitter werd van de in 
California gevestigde grote 
Bechtel Corporation. Dit 
bouw- en engineeringbednjf, 
dat in 1898 werd opgericht, 
voert grote bouw- en hoog
technologische werken uit 
(om. de bouw van kemreak-
toren) en zowat de helft van 
zijn aküviteit ligt in het buiten
land, o.m. in de Arabische 
wereld. Zo voert Bechtel gro
te projekten in Saoedi-Arabië 
uit Het feit dat Caspar Wein-
tjerger eveneens één van de 
topmensen van Bechtel was 
werd als verklanng gezien 
voor het feit dat Shultz des
tijds geen ministerpost aan
geboden kreeg. De benoe
ming van twee leiders van 
hetzelfde grote bedrijf zou 
ongetwijfeld kntiek hebt>en 
uitgelokt, zeker vanwege de 
machtige joodse lobby, ge
zien de banden van Bechtel 
met de Arabische wereld. 

George Shultz 
zal sterke schouders nodig hebben 
Het ontslag van Alexander Halg als Amerikaans minister van 
Buitenlandse Zaken kwam eind vorige maand als een komplete ver
rassing. Het was een publiek geheim dat er konstante wrijvingen 
waren tussen de ambitieuze, prikkelbare Halg enerzijds en zijn 
Defensie-kollega Weinberger en de „Californische maffia" in het Wit
te Huis, de presidentiële advizeurs Meese, Baker en Deaver, ander
zijds. Halg had al vaker met ontslag gedreigd en anderzijds was het 
bekend dat Reagan het publieke gekibbel beu was. Maar niemand had 
verwacht dat hij zijn minister van Buitenlandse Zaken zou ontslaan 
midden een dergelijke kritieke internationale situatie. 

In Libanon is een grootscheepse 
Israëlische militaire Invasie aan de 
gang die zware gevolgen dreigt te 
hebben. Tussen de Verenigde 
Staten en West-Europa Is de ver
houding opnieuw zeer gespannen 
wegens een reeks Amerikaanse 
maatregelen, o.m. heffingen op In
gevoerd staal uit de EG, die op de 
jongste EG-top als een regelrech
te ekonomische oorlog tegen Eu
ropa werden beschreven. China Is 
boos over Reagans politiek jegens 
Taiwan. En Halgs ontslag kwam 
ylak voor de hervatting van de 
START-onderhandelingen over de 
beperking van de strategische 
atoomwapens met de Sovjetunie. 

Minder verrassing wekte de be
noeming van de 61 -jarige George 
Shultz, gewezen universiteitspro
fessor, minister en bedrijfsleider, 
tot opvolger van Haig, een benoe
ming die volgende week door de 
senaat moet worden goedge
keurd. Men was Integendeel ver
baasd geweest dat Shultz al niet 
van bij de aanvang een belangnjke 
ministerpost had gekregen. De be
kende ekonomist was immers één 
van de weinige Republikeinen 
rond Reagan met uitgebreide re-
gerlngs- en Internationale ervaring. 

De benoeming van Shultz is In 
binnen- en buitenland over het 
algemeen goed onthaald. Het is 
waar dat hij geen diplomatieke 
ervanng heeft, maar als minister 
van Financiën onder Nixon en als 
leider van de Bechtel Corporation 
heeft hij uitgebreid gereisd, vooral 
in Europa en Azie, en tal van 
kontakten gehad. Veel van zijn 
gewezen kollega's, onder wie 
bondskanselier Schmidt, hebben 
goede herinneringen aan hun kon
takten met Financie-mlnister 
Shultz. Hij voerde trouwens nog 
regelmatig officieuze of officiële 
opdrachten uit Zo werd hij door 
Reagan naar West-Europa en Ja
pan gestuurd om de ekonomische 

top in Versailles van begin juni te 
helpen voorbereiden. 
Daartegenover staat dat hij van 
een aantal dossiers, zoals het 
complexe START-probleem, wei
nig afweet. Maar, „Shultz leert 
snel", zo zeggen zijn vrienden. En 
zijn talent als manager zal hem 
wellicht helpen zijn grote ministe
rie met vaste hand te lelden. 
Daarbij komt nog dat Shultz, die In 
tegenstelling tot Halg een rustig, 
beminnelijk man is en een „team 
player", het vertrouwen geniet van 
Reagans advizeur en Weinberger 
en ongetwijfeld minder konflikten 
met hen zal hebben. 

Rancunes 
Dat alles belet echter niet dat de 
ekonomist sterke schouders zal 
nodig hebben om de erfenis van 
Halg op te nemen. De vraag is im
mers of achttien maanden guerrilla 
tussen de verschillende departe
menten geen onherstelbare scha
de hebben aangericht In de vorm 
van rancunes en wantrouwen en 
demorallzatie van de bekwame 
beroepsdiplomaten van het 
Staatsdepartement zoals het 
Amenkaanse ministerie van Bui
tenlandse Zaken officieel heet Bo
vendien heeft Shultz weinig tijd 
om het Amerikaans buitenlands 
beleid In een vaste koers in rusti
ger wateren te helpen sturen. 
Binnen een goed jaar begint im
mers de camfjagne voor de presi
dentsverkiezingen en dan ver
dwijnt In Washington al de rest 
ook de brandendste internationale 
problemen, naar de achtergrond. 
Bovendien staat het niet vast dat 
er geen politieke meningsverschil
len tussen Shultz, Weinberger en 
het Witte Huls zullen bestaan Haig 
is immers niet alleen wegens per
soonlijke wnjvingen maar ook we
gens onenigheid over belangrijke 
buitenlandse kwesties afgetreden. 
De voornaamste hete hangijzers 
waren daarin Europa en het Nabije 

Oosten. Halg, die door zijn verblijf 
In Europa als NAVO-opperbevel
hebber een genuanceerde kijk 
had opgedaan op de Oost-West-
betrekkingen in het algemeen en 
de handel tussen West-Europa en 
de Sovjetunie In het blezonder, 
was niet gelukkig met Reagans 
plannen om West-Europa in te 
schakelen In een ekonomische 
oorlog met de Sovjetunie, omdat 
hij besefte dat dit bij de Westeuro-
pese partners, waar de handel met 
Oost-Europa voor een aanzienlijk 

Alexander Halg: out.. 

aantal art>eldsplaatsen Instaat 
kwaad bloed zette. Zo had hij zijn 
Europese kollega's in Versailles 
nog verzekerd dat Washington 
niet langer stokken In de wielen 
zou steken van het projekt voor 
de bouw door de Bondsrepubliek 
en andere Westeuropese landen 
van een pijpleiding naar Sibenë in 
ruil voor de levering van Sovjet-
aardgas. Op 18 juni echter breidde 
Reagan het verbod op technologi
sche uitvoer naar de Sovjetunie 
uit tot Europese firma's die met 
Amerikaanse licenties werken, 
wat met alleen de bouw van de 
pijplijn zal vertragen maar ook 
andere transakties belemmeren 
Haig voelde zich in zijn hemd 
gezet en dat vormde de recht
streekse aanleiding tot zijn ontslag 
dat door Reagan aanvaard werd. 

Israël 
Een tweede belangrijke steen des 
aanstoots vormde het Nabije Oos
ten Met name Weinberger oor
deelde dat Halg door zijn krltleklo-

Duizenden Israëli's betoogden in de straten van Tel Aviv tegen de joodse invasie in Libanon 

ze steun aan Israël — ook op de 
huidige Invasie in Libanon waar
van duizenden burgers het slacht
offer werden en zijn reageerde 
Haig opvallend gematigd — de 
Amerikaanse banden met de ge
matigde Arabische regimes en de 
Amerikaanse belangen in de Ara
bische wereld in het gedrang 
bracht 
Op dat laatste punt staat Shultz 
naar verluidt dicht bij Weinberger. 
En dat met zoals de joodse lobby 
aanvoert omdat hij als voorzitter 
van Bechtel verblind wordt door 
de petrodollars. Maar in leidende 
Amerikaanse kringen groeit het 
Inzicht dat het voor Amerika's aan
zien in een groot deel van de 
wereld nefast Is als het zich kritiek
loos blijft associëren met alle Is
raëlische agressies tegen buursta
ten. 
Wat de politiek van handelssank-
tles tegen de Sovjetunie betreft Is 
het veel minder zeker dat Shultz, 
die weliswaar Ideologisch op de
zelfde lijn als Reagan staat dat 
beleid zal steunen. Tijdens Rea
gans verkiezingscampagne, waar
in hij diens ekonomisch advizeur 
was, waarschuwde hij al tegen 
een „llchtschakelaar-polltlek", te
gen „de overtuiging dat handels-
transakties kunnen in- en uitge
schakeld worden als een lichtknop 
om een regering tot verandering in 
haar binnen- of buitenlandse poli
tiek te dwingen" En hIj waar
schuwde: „De positie van VS-
goederen wordt op de wereld
markt uitgehold omdat onze han
delspartners steeds meer bewij
zen ontwaren dat wij niet kunnen 
worden beschouwd als een be
trouwbare leverancier" Shultz is 
net als Reagan een overtuigd gelo-
ver in onbelemmerde vrije handel, 
en daarom juist vindt hij het nefast 
als handelsafspraken om de ha
verklap om politieke redenen wor
den afgezegd. 

Shultz, zo zeggen de mensen die 
hem kennen. Is net zoals Reagan 
en diens staf een ultrakonserva-
tlef, en zal de Sovjetunie en de an
dere kommunistlsche landen ze
ker geen cadeau's doen. Maar, zo 
zeggen ze, hij is geen „ideoloog", 
d.w.z dat hij bereid is zijn beleid 
aan te passen aan de realiteit in 
plaats van te proberen die realiteit 
In een simplistisch zwart-wlt-sche-
ma te wringen dat internationaal 
niet houdbaar Is. Bovendien pleitte 
hij niet zo lang geleden voor een 
duidelijk buitenlands beleid „dat 
onszelf en onze bondgenoten ver
trouwen geeft In de voorspelbaar
heid van ons gedrag en de consis
tentie van onze doelstellingen". En 
dat Is wat zowel vriend als vijand 
van de VS, na vier moeilijke Car
ter-jaren en het ongelukkige begin 
van Reagan, hopen. Want een 
wereld met een Amenka dat een 
onvoorspelbare zwalpende diplo
matie volgt wordt een erg gevaar
lijke wereld. 

Het is dan ook de vraag of Shultz 
de president tot een dergelijk 
duidelijk buitenlands beleid, dat 
rekening houdt met pragmati
sche overwegingen, kan bewe
gen. De kennis van en belang
stelling voor internationale pro
blematiek van Reagan is notoir 
gering. Maar het blijft de presi
dent die uiteindelijk de belangrij
ke beslissingen neemt Vermits 
George Shultz zijn benoeming 
heeft aanvaard hoopt hij blijk
baar dat hij de president In de 
goede richting kan bewegen. 

H. Oosterhuys 
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Leefmilieu m 

Internationale maatregelen nodig 

Luchtvervuiling 

veroorzaakt 

dodende regen 

Vorige week had te Stock
holm de internationale konfe-
rentie plaats over de verzu
ring van het milieu. België was 
er vertegenwoordigd door 
Firmin Aerts, staatssekretaris 
voor Volksgezondheid en 
Leefmilieu. Alle ministers ver
antwoordelijk voor leefmilieu 
in de 33 landen die de Kon-
ventie van Geneve in 1979 
hebben ondertekend, waren 
uitgenodigd. Deze overeen
komst heeft tot doel de lucht
vervuiling en de schadelijke 
gevolgen ervan te beperken. 
Ze heeft meer bepaald be
trekking op salpeterzuurgas 
en zwaveldeeltjes, die door 
de luchtstromingen over gro
te afstanden worden meege
voerd en zure regen en 
sneeuw veroorzaken. Deze 

dodende neerslag bedreigt 
zowat overal ter wereld de 
natuur en het leven. Het 
zwaarst getroffen zijn Skandi-
navië en Canada. 
Naast de ministeriële konfe-
rentie was er te Lidingö (Zwe
den) ook een bijeenkomst van 
Europese en Amerikaanse 
deskundigen. Ze hebben een 
strategie uitgewerkt om de 
emissie van zwavel- en stik
stofoxiden te beperken en te 
kontroleren. 
Aangezien de bijdrage van 
ons land in de zwaveldioxide
emissies geraamd wordt op 
ruim 800.000 ton per jaar en 
de bouw van een nieuwe 
steenkoolcentrale volop ak-
tueel is, verdient dit wereldmi
lieuprobleem ook in Vlaande
ren alle aandacht 

De oorzaken liggen 
in Midden-Europa, 
de gevolgen 
in Skandinavië 
In Europa is het industriegebiecl 

van Engeland over Noord-Frank
rijk, België, Nederland, het Duitse 
Roergebied, Oost-Duitsland tot In 
Rusland in grote mate verant
woordelijk voor de dodende re
gen die Skandinavië treft Fossiele 
brandstoffen, die worden gebruikt 

in het verkeer, in elektriciteitscen
trales en door de jjetrochemlsche 
industrie zijn er de belangrijkste 
oorzaak van ernstige luchtvervui
ling, waarvan de nadelige invbed 
zich tot ver over de landsgrenzen 
doet gelden. 

Zo was de zuurtegraad van de 
meren In Skandinavië, sinds hun 
ontstaan 12.000 jaar geleden, door 
het smelten van het landijs tot 
voor kort slechts weinig gedaald. 
De jongste 20 jaar echter daalde 
hij aanzienlijk, ten gevolge van 
zure regen en sneeuw. De verzu
ring verstoort het evenwicht in de 
natuur. Sommige dieren en plan
ten sterven af. Anderzijds ont
staan er Insektenplagen en over
woekert veenmos. De vissen gaan 
dood en vogels blijven uit de 
buurt Eigenaardig genoeg neemt 
de helderheid van het water van 
dode meren toe, omdat de humus-
bestanddelen in zuur water ge
makkelijker op de bodem neer
slaan l.p.v. op te lossen. 

Wegens het hoge zuurgehalte los
sen giftige metalen, zoals alumi
nium sneller op. In het water ont
staan hoge koncentraties, waar
door de kieuwen van de vissen 
worden beschadigd. Een eerste 
teken van verzuring Is de gebrek
kige voortplanting van zalm en 

Inbreng van kalk, een duur lapmid
del om het verstoord evenwicht te 
herstellen. 

forel, die kuitschleten in het vroe
ge voorjaar, als het smeltwater 
biezonder zuur is. Jonge vissen 
sterven ook vaak kort na het 
kuitschleten. Bovendien worden 
zware metalen sneller opgenomen 
in de voedselketen van zure me
ren. 
Heelwat vissoorten hebben daar
van te lijden: witwis, baars, snoek, 
voorn en zelfs de paling. De rivier
kreeft Is tegenwoordig op tal van 
plaatsen In Noorwegen en Zwe
den zeldzaam geworden. 

Ook het grondwater wordt zuur
der, waardoor koperen leidingen 
worden aangetast Het giftige ko
per lost op In het water en be
dreigt de volksgezondheid. 

Ook in Noord-Amerika 
en Canada-
De totale uitstoot van zwaveldioxi
de Is sedert 1900 verdrievoudigd. 
Vooral na 1950 had een aanzienlij
ke verhoging plaats, door het 
sterk toegenomen energiever
bruik. Het transport vanuit Noord-
Amerika Is evenmin te onder
schatten. Steeds meer zwavel- en 
stikstofoxiden komen er In de 
hoge luchtlagen terecht waardoor 
zure regen ook het leven bedreigt 
in talrijke Canadese meren, vooral 
voor de Mississippi zijn de gevol
gen ernstig. 

- en in Duitsland 
In West-Duitsland, waar de regen 
nog veel zuurder Is, zijn over een 
grote oppervlakte, naaldbossen 
ernstig aangetast door bodemver-
zuring, ten gevolge van zure neer
slag. In „Der Spiegel" van 10 mei 
jongstleden wordt deze toestand 
zelfs aangegrepen om de kern
energie te verdedigen en de dls-
kussle m.b.t het gebruik van ener
gie uit steenkool of uit uranium, In 
het voordeel van nucleaire centra
les te b)eslechten. Uitspraken en 
titels zoals „Alleen kernenergie 
kan onze natuur redden" en „Redt 
atoomstroom het Duitse woud?" 
liegen er niet om! Precies alsof het 
probleem niet zou kunnen worden 
opgelost door middel van andere 
maatregelen. 

Zelfs in Vlaanderen 
In ons land was de regen In 1956 
ongeveer driemaal en in 1966 
reeds vijftienmaal zo zuur als nor
maal. Hiermee vestigen we samen 
met Nederiand het rekord van de 
zuurste regen In Westelijk Europa. 
Niet alle gebieden zijn echter even 
gevoelig. De belangrijkste faktor 
hierbij Is het vermogen van de 
bodem om zure neerslag te neu-

Een van de vele Zweedse meren, 
waaruit alle leven verdween, ten 
gevolge van de dodende regen. 

trallzeren. In Skandinavië bevat de 
bodem op de meeste plaatsen 
weinig kalk, zodat hij het effekt 
van de zure regen onvoldoende 
neutrallzeert Bodem en opper
vlaktewater hebben in België in 
't algemeen een hogere bufferka-
pacitelt Dit gekft niet voor de 
Antwerpse Kempen bij voorljeeld, 
waar een aantal vennen de jong
ste tien jaar zeer zuur zijn gewor
den. Meer bepaald in het Zwart 
Water en de Grote Klotteraard is 
dat het geval, met alle rampzalige 
gevolgen voor het leven in zulk 
water. 

De waterwants is vrijwel fiet enige 
levend wezen dat er nog stand
houdt 

Noodmaatregelen 
In sommige landen, zoals bij voor
beeld in Noorwegen en Zweden 
wordt kalk toegevoegd aan het 
water van een aantal (bereikbare) 
meren, om het zuur te neutralize-
ren. Dit proces moet geregeld 
worden herhaald. Momenteel 
geeft de Zweedse regering hier
voor elk jaar 350 miljoen frank uit 
Deze werkwijze blijft een lapmid
del. De oorzaak moet worden 
weggenomen en dat kan enkel 
door de afgifte van zwavel- en 
stikstofoxiden te verminderen in 
alle betrokken landen. 

Fundamentele 
oplossingen 
dringen zich op 
De strijd tegen de luchtvervuiling 
moet aan de bron worden aange
pakt Dit kan door energiebespa
rende matregelen en door het 
gebruik van brandstoffen met een 
laag zwavelgehalte. Moderne 
technologische middelen moeten 
worden Ingezet gericht op scho
nere verbranding, ontzwaveling en 
rookgasreiniging. 

Het aantal argumenten ten gunste 
van duurzame energiebronnen 
neemt toe. Ze dragen in leder 
geval bij tot een veriaging van de 
zwaveldioxide-uitstoot en bijge
volg tot minder zure regen en 
sneeuw. Waterkracht zonne-
energie, golfslag-energie en de 
ontwikkeling van nieuwe energie
bronnen wordt stilaan een algeme
ne prioriteit die niet meer mag 
worden uitgesteld. 

Wim Wellens 
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Diksmuide '82 
„Verrukkelijk-", fluisterde 
een Nederlandse kollega 
bij de overweldigende 
vlaggenoptocht. „En is dit 
jaarlijks zo? Hoe doe je 
dit?", vroeg ze onbegrij
pend. 

Het moet ook onbegrijpe
lijk zijn voor niet-Vlamin-
gen. Een dodenherden
king die toch een feest 
l i jk t 

Het blijft een wonderlijk 
gebeuren. Elk jaar, rond 
de aanvang van de va
kantieperiode, trekken 
tienduizenden mensen 
naar dat vreemd-magi
sche en toch heftig-rea-
listische vlakke veld met 
die 88-meter hoge kruis-
toren. Oud, biezonder 
veel jong en middelbaar, 
konformist en alternatie
veling, tedere geus en re
volterende kloosterzus
ter, grijzende partijvoor
zitter en andere idealis
t e n , allen zijn ze'r elk jaar 
weer. 

De vertegenwoordiging 
uit weerbaar Vlaanderen, 
die eigenmachtig — zon
der hulp van machten — 
vanzelf de weg vinden 
naar Diksmuides weiden, 
gedreven door hun hart 
en hun geheugen. Tel
kens die mengeling van 
gevoelens: oprechte fier
heid, vaak een vleugje 
weemoed, aanstekelijke 
warmte- en toch weer 
eventjes kippevel krij
gen-

Het blijft een fascinerend 
gebeuren. Een ontzagelij-
ke massa die meer dan 
twee uur samen zingt, 
bidt, luistert, kijkt en ap
plaudisseert, om het tes
tament van de Fronters te 

aktualizeren: zelfbestuur 
en vrede. 

Je kan er niet oiiverschil-
lig bij blijven, het grijpt je 
op een bijna mystieke 
wijze aan- en je bent de 
hemel dankbaar dat je'r 
weer bij kan zijn. 

Het blijft een enig gebeu
ren. De aangeschakelde 
werveling van bloemen, 
beiaardspel, zang, vlag
gen, vredesduiven, ver
zen en belofte. Het weer
zien van vrienden en het 
samen-horen met gelief
de onbekenden, de stilte 
van de bezinning en de 
gezellige drukte van 
overvolle kroegen, het 
overmatig zelfklever
aanbod en de spitsvon
digheid van de koreogra-
fie, evenals het meesle
pende van Daels' toe
spraak en die gloed van 
samenzang. 

Biezonder ontroerende 
momenten zoals de over
weldigende bloemenpa-
rade, het dodenappel, de 
wuivend-dansende kin
deren en vooral de eed 
van trouw door jongere 
én bejaarde weduwen 
van Vlaamse voorvech
ters. 

Inrichters en ontelbare 
Vlaams-nationalisten 
verdienen dank en lof 
voor die jaarlijkse bele
venis, dank ook om de 
trouw aan de droom, onze 
droom- morgen zullen 
duizenden bloemen 
bloeien In het zelfstandi
ge Vlaanderen. 

Diksmuide was, fs en 
blijft de vruchtbare voe
dingsbodem voor die 
vredesbloesems. 

(pvdd) 

mi Vlaamse Beweging 

M. Dittrich (Noord-Wederland)! J\is BBH tSkSfl 

van oprechte vriendschap... rr 

Achter de schermen van de 55ste Bedevaart: de meisjes van Alkuone 
wachten hun beurt af. 

„Het IJzerbedevaartkomitee stelt het op prijs als 
hier — zoals ook in het verleden meermalen het 
geval was — een groet vanuit Noord-Nederland 
wordt uitgesproken. Ik sta hier en nu, om als voor
zitter-Nederland van het Algemeen Nederlands 
Verbond, met graagte aan het verzoek van het IJ
zerbedevaartkomitee gevolg te geven. Ik moet 
nochtans daarbij een kanttekening plaatsen. Het is 
immers U, Vlamingen, bekend, dat in Noord-
Nederland eigenlijk slechts weinigen zullen wor
den gevonden die weten wat hier in Diksmuide, elk 
jaar opnieuw en al vele jaren lang geschiedt Het is 
U bekend, dat eigenlijk slechts weinigen in Noord-
Nederland weten, dat U hier elk jaar opnieuw sa
menstroomt om de Vlaamse mannen te eren, die 
onder erbarmelijke omstandigheden hier aan,de 
IJzer en elders In uw land tijdens de eerste 
wereldoorlog hun leven offerden voor hun Vlaan
deren en voor de vrijheid van hun land; dat U hier 
elk jaar opnieuw samenstroomt om te getuigen 
voor de vrede in de wereld. Weinigen beseffen, dat 
de vele doden die wij hier gedenken, ook behoor
den tot de Nederlandse stam en ook Nederlands 
dachten en Nederlands spraken. Dat zij behoorden 
tot het Nederlandse kultuurgebied in Europa F L) 

„Wilt, Vlamingen, mijn korte groet in die zin 
aanvaarden: 

— als een teken van oprechte vriendschap, 
— als een blijk van eerlijke belangstelling, 
— als een uiting van hartelijke dank voor hetgeen 
de Vlaming deed en doet voor de handhaving en 
voor de uitbouw van de Nederlandse kulturele 
eenheidr L) 

„Er is gedurende de jongste jaren in en tussen 
onze landen wel een en ander gebeurd. 
'Op 9 september 1980 had in het Egmont-paleis te 
Brussel de plechtige ondertekening plaats van het 
tussen België en Nederland gesloten Taaluniever
drag, waarvan de akten van bekrachtiging op 27 
januari 1982 in de Ridderzaal te Den Haag werden 
uitgewisseld. 
In oktober 1981 vond te Brussel het 38ste Alge
meen-Nederlands Kongres plaats, tijdens welk 
kongres overduidelijk gestalte werd gegeven aan 
de inhoud en aan de strekking van het Taaluniever
drag. In tegenstelling tot hetgeen velen denken 
gaat het niet om de schrijfwijze en de leestekens 

van de gemeenschappelijke taal, het gaat vooral 
om dat „gemeenschappelijk" zelf; het leren van el
kaar, het samen doen waar mogelijk, het samen 
bepalen van de gemeenschappelijke kultuurpoli-
tiek. Het gaat om de kulturele eenwording van zuid 
en noord op alle gebieden en in alle zaken, waarbij 
het „van één stam-zijn" het bepalende is. Het gaat 
om het tegenwoordig stellen van onze kulturele 
eenheid in het Europa van vandaag en in het Euro
pa van morgen." CJ 

„Een machtig instrument om het werkelijke zijn 
van die Nederlandse kulturele eenheid te bewij
zen, zou de gemeenschappelijke lange-golf-radio-
zender „Delta" zijn, die, zoals Johan Fleerackers 
opmerkte in zijn slotwoord tot het Algemeen-
Nederland Kongres, „hopelijk van 1982-1983 van 
Zuid-Noorwegen tot l^idden-Spanje beluisterbaar 
zal zijnT (J 

„Dan zal ook heel Noord-Nederland en heel West-
Europa weten wat hier in Diksmuide sedert 1920 is 
gebeurd, wat hier gebeurt en wat hier zal gebeuren 
nog vele jaren lang!" 
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Vlaamse Beweging mi 11 

Voorzitter Paul Daels: „Welvaart, 

rechtvaardigheid... en vrede!" 
„Welvaart in eigen Het tema van deze 55ste IJzerbedevaart luidt: 

handen'. 
Deze eis ligt volledig in de lijn van de verheven morele boodschap 
van de frontbeweging en van de grote traditie van de IJzerbedevaar
ten. 
Vlaanderen wordt driemaal getroffen: door de krisis üiet het teloor
gaan van de bedrijven, de werkloosheid, de schrijnende jeugdwerk
loosheid, het wankelen van de sociale veiligheid; door het hemelter
gende feit dat onze gemeenschap nog steeds niet beschikt over de 
eigen politieke macht om de nood te keren en beroofd wordt van de 
eigen natuurlijke verweermiddelen; en ten slotte door het nog steeds 
voortwoekerend Belgisch onrecht 

Tegen het Vlaamse protest wordt 
als argument aangevoerd dat ook 
volkomen onrendabele sektoren 
van de Waalse staalnijverheid 
tóch maar gered moeten worden 
om de eenheid van het land te red
den! 
Dit is de reinste politieke onrede
lijkheid en onzedelijkheid. Als dit 
waar zou zijn, dan zou meteen de 
onredelijkheid en de onzedelijk
heid van het behoud van een 
Belgisch verband aangetoond zijn 1 
Er is een andere weg. Sedert 
maanden wordt door de Vlaamse 
strijd- en kultuurverenigingen, 
door de Vlaamse ondernemers en 
vakbonden, door de politieke peir-
tijen in Vlaanderen en door de 
Vlaamse Deelregering geëist dat 
de bevoegdheden over de vijf 
„nationaal" gehouden, ekonomi-
sche sektoren, onder eigen finan
ciële verantwoordelijkheid aan de 
gemeenschappen wordt overge
dragen. 

Een Vlaams 
industrieel beleid 

De Vlaamse gemeenschap heeft 
het recht en de plicht te eisen dat 
het ontwerp, aangevuld met af
doende finale beschikkingen, 
zonder verder uitstel vóór het 
einde van het jaar, behandeld 
wordt én goedgekeurd, met de 
steun van alle Vlaamse frak^sl 
De maatregel moet eerlijk en kon-
sekwent worden doorgevoerd. De 
gehele industriële politiek met al 
de hefbomen van het ekonomisch 
leven, moet aan de gemeenschap
pen worden overgedragen; kre
dieten en waarborgen dienen 
voortaan door de gemeenschap
pen verleend te worden; de open
bare kredietinstellingen moeten 
gesplitst worden; en vooral de 
gemeenschappen moeten door 
een stelselmatige overschakeling 
van de centrale naar de eigen 
fiskaliteit, de nodige inkomsten 
verwerven om met eigen midde
len het eigen beleid te kunnen 
voeren. 
Eigen industrieel beleid is niet 
denkbaar zonder eigen buiten
lands beleid op het stuk van han
delsakkoorden, exportpolitiek, in
vesteringen en vestigingspromo
tie. 
Wij willen van hieruit de Vlaamse 
Deelregering gelukwensen, dat zij 
resoluut de weg is opgegaan van 
de internationale erkenning van 
onze gemeenschap, van de 
Vlaamse aanwezigheid in het bui
tenland. 
Wij zeggen haar: laat u niet af drei
gen of afremmen op deze weg, 
het is de weg naar het echte 
zelfbestuur 
Mogen wij het knsisbeleid zo 
scherp in kommunautaire termen 
stellen? Natuurlijk! Het is een 
plicht van sociale eerlijkheid te
genover de Vlaamse werknemers, 
van demokratische rechtlijnigheid 
en van ekonomische efficiëntie. Er 
is, t^ehalve op enkele financiële en 
monetaire gebieden, geen doelma

tig unitair krisisbeleid meer moge
lijk! 
Wij wensen geen enkel rechtma
tig, Waals belang aan te tasten, wij 
zijn zelfs nog bereid gemeen
schappelijke belangen samen te 

behartigen, zonder dwang en in 
volkomen vrijheid, maar wij vragen 
dringend aan de Waalse landge
noten dat zij nu eindelijk eerbied 
zouden opbrengen voor onze 
grond, voor onze mensen, voor 
onze kuituur, voor ons geld en 
onze ekonomische toekomst Al
leen dan, alleen dan zal samenle
ven nog mogelijk zijn. 
Onze eis: ven-eikende autonomie 
op ekonomisch, financieel én so
ciaal gebied is brandend aktueel 
geworden door de barre noodtoe
stand, maar stijgt uit boven de 
problemen van krisisbestrijding en 
sanering. Het is een eis van ernstig 
Zelfbestuur. 

Sociaal, groen 
en Europees 

Wanneer wij ekonomisch zelfbe
stuur opeisen vanuit het grote 
beginsel van de volwaardigheid 
van de volksgemeenschap, dan 
volgen hieruit drie dwingende kon-
sekwenties: 
• De welvaart die wij in eigen 
handen willen nemen, moet wel
vaart betekenen voor iedereen, 
voor alle leden van de volksge
meenschap en in de eerste plaats 
voor de minstbedeelden. Want dit 
is de taak en de zending van een 
volk: kultureel en sociaal bevrijden 
en verheffen. Het is een Vlaams 
gebod, het is een Vlaams-nationaal 
gebod, dat krisisbestrijding, bespa
ring en sanering niet mogen uit
monden in sociale afbraak, maar 
moeten leiden naar meer echte 
sociale rechtvaardigheid. 
• De welvaart die wij willen ves
tigen moet waarachtig welzijn 
brengen. De bescherming van de 
natuur, van het gehele natuuriijke 
leven, de strijd tegen de verloede
ring op alle gebied, waarvoor de 
jongeren terecht zo bekommerd 
zijn. behoren tot de dringende 
opdrachten van de Vlaamse ge
meenschap en deelstaat Maar er 
is ook het politiek-morele leefmi
lieu. 
Het eigen Vlaams gezag dat wij 
opeisen moet een eertijk en pro
per gezag zijn! 

• De autonomie mag geen af
zondering betekenen en geen ver
eniging. Zij moet de poorten open
gooien op de hele wereld en de 
basis leggen voor een vernieuw
de, kulturele dynamiek. Daarom is 
het zo zinvol dat juist op déze 
IJzerbedevaart een groet uit 
Noord-Nedertand wordt getyracht 
Onze kuituur is Nederlands en 
moet steeds meer in Heel-Neder
lands verband worden beleefd, 
bevorderd en bezield. 
En door, kultureel en ekonomisch, 
de Europese en internationale er
kenning af te dwingen, brengt 
Vlaanderen echte bouwstenen 
aan voor de grote droom van alle 
federalisten: het Europa der Vol
keren in een wereld van vrijheid, 
vrede en rechtvaardigheid. 

Oorlog aan 
de oorlog! 

De wereld barst van haat moord 
en gewekil De wrakstukken op de 
Malvinas, de rokende puinen van 
Beiroet de slachtoffers van alle 
zg. k)kale konflikten zijn dé schan
de van dit decennium. Maar hoog 
boven dit alles stijgt de onzinnige 
gruwel uit van de atoombewape
ning. 
De huidige monsterachtige bewa
pening zowel de nucleaire, als de 
chemische, de biologische en de 
zogenaamde konventionele bewa
pening, heeft niets meer te maken 
met verdediging of oorlogvoering, 
maar alles met massamoord en 
richt onnoemelijke ekonomische 
en sociale schade aan! 

Zegt niet: wij kunnen er toch niets 
aan doen, laat maar begaan. Neen, 
neen, duizendmaal neen! Wij moe
ten er iets aan doen en wij kunnen 
er heel wat aan doen. De feiten 
hebben het bewezen. Overal ter 
wereld, in west en oost moeten 
mensen blijven protesteren, age
ren en hun regeringen dwingen op 
de weg naar rede en vrede. De 
kleine volkeren die niet verstrikt 
zitten in de belangenkonflikten van 
de grootmachten, moeten front 
vormen en in een vreedzaam of
fensief treden voor de veralge
meende, gekontroleerde, gelijktij
dige en vooral versnelde ontwape
ning. Dat betekent allereerst dat 
nu eindelijk paal en perk wordt 
gestekt aan elke verdere aanmaak 
van atoomwapens, én van chemi
sche en biologische, en ook van 
zogenaamde konventionele wa
pens. 
Alle, alle korte en middellange af-
standsraketten met kernkoppen 
moéten verdwijnen uit Europa, uit 
West- én Oost-Europa. 

-Tindemans-
De Vlaming die de buitenlandse 
politiek van dit land leidt moet 
indachtig zijn dat de Vredeswil 
een konstante was van de Vlaam
se Beweging. Hij moet door ge
durfde initiatieven in zijn beleid de 
eis uitdragen die door deze Toren 
in vier talen naar de vier windstre
ken wordt uitgeschreeuwd: „Nooit 
meer oortog". Daarom eisen wij 
zeer konkreet dat nu eindelijk 
werk gemaakt wordt van de gelei
delijke omschakeling van de Belgi
sche wapenindustrie naar burger
lijke doeleinden, dat de Delcrede
redienst zijn waarborg weigert 
aan de uitvoer van moordtuigen 
naar de ontwikkelingslanden en 
hun militaristische gedoe niet lan
ger met ons geld financiert; dat 
het Partement nu eindelijk de wet
telijk opgelegde informatie inzake 
wapenfabrikatie en uitvoer be
komt 

De ruimste verzoening 
Onrecht opruimen! Bij fterhaling 
werd hier gestekJ dat wij geen 
Belgische amnestie meer vragen, 
maar dringend van de Vlaamse 
Raad konkrete amnestiemaatre-
gelen verwachten. Onze oproe
pen hebben tot een schuchter 
begin geleid: bij de Vlaamse Raad 
werd een bijzondere werkgroep 
opgencht die de opruiming van de 
sociale gevolgen van de repressie 
moet onderzoeken. Wij geloven in 
de eertijke bedoelingen van de 
initiatiefnemers en juist daarom 
zeggen wij vrij en vrank: voorkom 
vertraging en verdenking, zorg 
voor snelle resultaten en afdoen
de maatregelen. En beseft dat 
deze maatregelen na 42 jaar al
leen maar kunnen en moeten uit
monden in de ruimste politieke 
Amnestie. 
Het huis van Vlaanderen dat wij 
bouwen, moet een tehuis zijn voor 
allen! Zelfstandigheid voor Vlaan
deren moet meteen betekenen: 
zelfstandigheid en waardigheki 
voor de Vlamingen in het Hoofd
stedelijk gebied Brussel Autono
mie afgekocht door toegevingen 
in Brussel én in de stnjdgebieden 
ware zelfbedrog en verminking. 

Vlaamse jongeren 
Jongeren van Vlaanderen, jeugd 
van nu. volk van morgen, hebt gij 
het gehoord, hebt gij het nogmaals 
gehoord: de Vlaamse Beweging 
was, is en moet zijn: een eminente 
sociale beweging. Daarom, blijft 
niet staan aan de kant van de weg! 
Wij kennen de diepe menselijke 
en sociale bewogenheid die velen 
onder U bezielt Wij kennen ook 
uw eertijk zoeken naar echte 
waarden en naar uw eigen levens
lijn in deze barre tijd! Laat u niet 
ontmoedigen. 
Laat uw idealen groeien in de 
getx>rgenheid van uw volk en laat 
uw volk groeien in de veiligheid 
van uw ideaal." 

• Top en basis van de VU 
waren samen en één in de 
gebouwen van het VTI vóór 
en na de plechtigheid. Een 
biezonder geslaagd initiatief 
van VOVO, de Oostendse 
kultuurvereniging dat best 
herhaald mag worden. De 
lekkere barbecue, de korte 
toespraken, de gezellige 
sfeer en het zoet-zure oer
bier werden heel erg ge
smaakt 

• Een daverend applaus 
voor de bijna 200 Volksunie
jongeren die deelnamen aan 
de 6de vredesfietseling, som
migen zelfs vanuit Turnhout 
en allen dwars door het hart 
van onze Vlaamse hoofdstad 
Brussel. 

• De BRT kreeg terecht 
een veeg uit de pan omtrent 
de manke berichtgeving n.av. 
het overlijden van Wies 
Moens. Niettemin dient ge
zegd dat de radio- en tv-
reportages over de bede
vaart dit jaar echt goed wa
ren. 

• . VU-voorzitter Vic An-
ciaux en gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz kregen 
een warm applaus bij hun 
aankomst op de weide. Zij 
glunderden-. Ietsje later, op 
de barbecue, gaf onze voor
zitter nog de opiniepeiling
primeur: de VU wordt straks 
de tweede partij van Vlaan
deren! 

• Een onberispelijke voor
dracht door Tine Ruys-
schaert Nolle Versyp, Hikte 
Velghe en Kris Yserbijt een 
feiltoze regie van Herman 
Slagmukier, onovertroffen 
teksten, geschreven door 
Anton Van Wilderode, een 
verzorgde kooruitvoering 
(Mariakontorij uit St-Niklaas 
O.I.V. Jan D'Hollander), een 
treffend kleinkunstoptreden 
van Paul en Herwig Vagant 
en een perfekte koreografie 
(Alterone) maakten van deze 
evokatie een voltreffer. Gefe-
ficiteerd! 

• Bij een IJzert>edevaart 
horen onafscheidelijk ook 
Willy Kuijpers + handdoe
ken, het zachte gedrum op de 
Uzertjrug, de overheersende 
zwart-gele kleuren met dit 
jaar ook een streepje groen, 
de met sjaaltjes getooide 
paartjes naast de wandel
stok-flamingant de geur van 
veWbloemen en braadworst.. 
• Omzeggens de volledige 
VU-familie was van de parti. 
Maar dit wist je reeds.„ 

V^HlMÏ^£ HkmJEN 
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12 TV-progra,mma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
15.30 Ronde van Franknjk Crepor-
tage). — 18.00 Emilie (stnp). — 
18.05 Leven op aarde (dok.). — 
19.00 Duel in de diepte (f J. - 19.45 
Nieuvî s. — 20.15 Terioops. — 
21.00 Knokke-Cup '82. - 2220 
Home sweet home (fJ. — 22.45 
Nieuwa 

BRT 2 
19.45 Wereldbeker voetbal in 
Spanje (rechtstreekse reportage). 

NEP 1 
15.30 Nieuws. - 15.33 Vara's film-
klub. - 18.58 Nieuws. - 19.00 
Avro's fietscross trophy 1982. — 
19.55 W.K. Voetbal. - 21.52 
Nieuws. - 22.10 Alice (fJ. - 22.35 
North Sea jazz festival 1982. -
22.55 Nieuws. 

NEP 2 
18.00 Studio sport extra - 18.45 
Toeristischer tips. — 1854 Bere-
boot — 18.59 Alfons (strip). — 
19.10 Zo vader, zo zoon (kwis). — 
19.35 Verhalen uit de bijbel. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Michel 
Strogoff (fJ. - 21.25 Zuiderzee-
spel (spel). - 2225 Kerkepad '82. 
— 22.50 Maggie Forbes (ü. — 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.10 L'aventure 
de la vie (dokj. - 20.40 Ya, ya, 
mon general (film). — 22.15 Fran-
c'amour. — 23.05 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 2035 Starsky et 
Hutch (fJ. - 21.30 Formule 1+1 
(variété). — 22.30 Aktualiteitenru-
briek. — 23.25 Nieuws. 

A 2 
21.55 Les rois de l'Amaque (tv-
film). - 23.20 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de l'été (spel). — 20.35 On 
sort ce soir (balleO. - 22.05 
Nieuws 

ARP 
20.00 Nieuws. — 20.15 Eine Rose 
zum Frühstuck (toneel). - 22.10 
Nieuws. — 22.30 Dracula (gnezel-
film). - 23.45 Nieuws 

ZPF 
21.45 Nieuws. - 21.50 Das aktuel-
le sport-studio. — 23.10 Roek-pop 
in concert 

P 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Mar-

chenbraut (fJ. - 21.40 Duitse 
„Wochenschau Nr 610" (dokj. — 
22.15 Rolf Hadnch (portreO. -
23.15 Poetik - Vorlesungen- Chris-
ta Wolf. — 015 Nieuws. 

LUX. 
21.45 Operation danger (western). 

Zondag 

BRT 1 
10.00 Eucharistieviering vanuit 
Kortrijk. — 13.45 Ronde van Frank-, 
rijk (reportage). — 15.15 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 15.45 
Charlie Chaplin. — 15.55 Juke-box. 
— 16.00 Vlaanderen, uit zijn vele 
stoeten (Guldensporen '82). — 
17.10 Van straten en pleinen. — 
18.35 Emilie. — 18.40 Leven aan 
het einde van de wereld (dokJ. — 
19.30 Lieve plantjes. — 19.45 
Nieuws. — 20.05 De Jan-van-Gent 
(dokJ. - 20.30 De Olvaks (f J. -
2120 Strawberry Ice (ijsballet). -
22.10 Koncert van Vlaamse mu
ziek. — 22.40 Nieuws en sportwee
kend 

BRT 2 
19.30 Studiogesprek. — 19.50 We
reldbeker voetbal in Spanje (repor
tage finale). 

NEP 1 
19.00 Nieuws. - 19.Ö5 Arthur Ru
binstein in Venetië (dokJ. — 20.00 
Kijk haar (feministisch magazine). 
- 20.50 Sorry (fJ. - 2120 Knok-
ke Songfestival. - 23.20 Nieuws. 

NEP 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Galactica 
(SF-fJ. - 16.25Kronycke. - 18.00 
Studio sport extra. — 18.35 Ti-ta-
tovenaar. — 19.00 Studio sport — 
19.40 Nieuws. - 19.50 WK. voet
bal. — 21.55 Vijf minuten bedenk
tijd. — 2200 The day the earth 
stood still (SF-film). - 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.10 La bonne 
étoile (show). - 21.15 Ike (fJ. -
22.50 Nieuws. ^ 

F 1 
21.50 Portrait (Jean-Louis Trlntig-
nanü. — 22.50 Reins feux (spekta
kels 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Sylvie Var-
tan (show) — 21.40 De stuwdam 
van Itaipu (dokJ. — 22.35 Menselij
ke zwakheden (Perversie). — 
23.05 Nieuws. 

F 3 
20.35 II était une fois Ie pouvoir 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

(dokJ. — 21.25 Korte Franse films. 
- 22.10 Nieuws. — 22.40 Macao, 
l'enfer du jeu (film). — 0.10 Gitaar-
festival op Cuba. 

ARP 
20.45 Nieuws. — 22.00 Kerkvalken 
en draadndders (dokJ. — 23.30 
Literaire rubriek. — 0.15 Nieuws. 

ZPF 
19.30 Augenblicke mit Velasquez 
(portret van deze schilder). — 
20.15 Showboat (musical) - 22.00 
Nieuws. — 2215 Das musik-por-
trat (Luciano Pavarotti) — 0.00 
Nieuws. 

P 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Rudis Ta-
gesshow (show). — 20.45 Waarne
mingen in Nigeria en Kameroen 
(dokJ. - 21.45 Ich stelle mich; 
Wilhelm Becker. 

LUX. 

LUX. 
20.00 Mission impossible (f). — 
21.00 Le secret de Santa Vittoria 

21.45 Chopper-squad (fJ. 

Maandag 

BRT 
15.45 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.00 Emilie. - 1«.05 
Sesamstraat — 18.20 Klein, klein 
kleutertje. — 18.35 Literatuur op 
reis: Italië. — 19.05 De mond die 
brult (strip). — 19.10 Nepal (dokJ. 
— 19.45 Nieuws. - 2020 Wan
neer de wereld zal vergaan (film). 
— 21.55 Kuituur en beschaving 
(dokJ - 22.45 Nieuws. 

NEP 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Tweetie. -
19.05 De Flintstones (strip). — 
19.30 Het folkloristisch ballet van 
Mexico (reportage) — 2020 Een 
dagje op de bank (dokJ. — 21.05 
Onder vaders vleugels (f.). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Wordt ver-
wacht — 22.25 Nieuws. 

NEP 2 
18.54 Bereboot — 18.59 Dieren in 
beweging (dokJ. - 19.25 Shelley. 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 Achter 
het nieuws. — 21.10 Poldark (fO. — 
22.00 Teater thuis: Jakob de Leu-
genaar (toneel) — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.05 Inedits 
(kortfilm). — 20.35 Lumières de 
Paris (film). - 22.50 Nieuws. 

F 1 
2000 Nieuws. - 20.35 Chaussette 
surpnse (film). — 22.10 Ziekten in 
het bloed (gezondheidsmagazine). 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 1789 (to-
neel). — 22.40 Koncert (Claude 
Debussy). — 23.15 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
les jeux de l'été (spel). - 20.35 
Laisse aller, c'est une valse (politie-
parodie). — 22.15 Nieuws. 

ARP 
2000 Nieuws. - 20.15 Blut und 
Ehre (fJ. - 2 1 1 5 Kontraste. -
21.45 New York, New York (repor
tage). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Das makellose Schwert 
(film). - 0.05 Nieuws. 

ZPF 
19.30 Country - time mit Freddy 
Quinn (weternmuziek) — 20.15 
(jlezondheidsmagazine. — 2100 
Heute - Journal - 21 20 Der Gast 
(tv-spel). — 23.05 Apropos Film — 
2350 Nieuws 

P 3 
19.45 Gewestelijk nieuws — 20.00 
Nieuws — 2015 Montagabend im 
dntten — 2145 Die geschichte 
des Chevalier des Grieux und der 
Manon Leslcaut (fJ - 2240 Grie
kenland (dokJ - 2325 Nieuws. 

Dinsdag 

BRT 
15.30 Ronde van Frankrijk. 

18.00 Emilie. — 18.05 Er was eens-, 
de mens (strip). — 18.30 Spreken
de planten (dokJ — 1855 Natuur 
in Nederiand (dokJ. - 19.07 
K.T.R.O. - 19.45 Nieuws. - 20.20 
De goeie ouwe zomertijd (show) 
— 21.15 Kijk mensen, vergeten 
tijd - 22.10 Koncert - 23.00 
Nieuws. 

NEP 1 
18.58 Nieuws - 19.00 De meeu

wenkolonie (dokJ — 1 
hand van de meester 
2025 Running free (isl 
21.00 De bijbel open. 
Nieuws. — 21.55 God wil' 
de mensen - 22.30 Nie 

NEP 2 
18.54 Bereboot (strip). 
Archibald (strip). - 19.0' 
kes uit Hazzard (f). 
Nieuws — 20.27 Dallai 

Z A T E R D A G (10 JUID - Het voetbaltoernooi \n 
Spanje loopt naar z'n einde. Vanavond wordt gespeeld 
voor de 3de plaats. — Bij slecht weer biedt de Vara 
(Ned. 1) de kinderen een interessant namiddagpro
gramma aan: een sprookje, tekenfilmpjes, een doku-
mentaire en de onovertroffen „De film van Ome Willem 
(Vara's Filmklub). — De jazzliefhebbers krijgen een te
rugblik op het unieke jaarlijkse jazzgebeuren Nortii Sea 
Jazz Festival en enkele artlestern die dit jaar zullen op
treden worden voorgesteld (AVRO - Ned. 1). — 
Duitsland 1 zet nog eens een oude horrorfilm op het 
scherm, een Dracula van Tod Browning uit 1931 
(zw/w), met de Dracula-vertolker Sela Lugosi en Helen 
Chandler als Mina. Het verhaal: De vampier, graaf 
Dracula uit Transsylvanië heeft in Engeland een kasteel 
laten huren. Hij kan het niet laten bloedzulgertje te spe
len en zijn eerste slachtoffer wordt Dwight Frye, uit 
dank omdat die alles i.v.m. de huur heeft geregeld. Zijn 
volgende slachtoffer dreigt Helen te worden, de beeld
schone dochter van de ziekenhulsdirekteur bij wie Frye 
in behandeling is. Helens verloofde, een kollega van 
haar vader, ontdekt wie de graaf Is... — RTBF 1 krijgt de 
lachers op z'n hand met de komische film Which way to 
the front van Jerry Lewis (1970), met Jerry Lewis, Jan 
Murray, Kaye Ballard. Brendan Byers, een schatrijke 
Amerikaan die zich stieriijk verveelt, is wat gelukkig 
wanneer hij zijn oproepingsbevel krijgt om naar de oor
log te vertrekken. De jongen heeft echter tegenslag: de 
rekruteringsofficier verklaart hem ongeschikt Brendan 
is woedend: hem werd nog nooit iets geweigerd! En 
ooriogje zal hij spelen, al moest hij daarvoor z'n eigen le
ger oprichten... 

Z O N D A G (11 juli) - Een belangrijke dag: 
vooreerst Is het 11 juli en ten tweede wordt vanavond 
de finale gespeeld van het toernooi om de Wereldvoet-
balbeker \n Spanje (BRT 2). — I.v.m. de Guldensporen-
viering brengt BRT 1 een rechtstreekse uitzending van 
een viering, echter wel een weinig kompromitterende 
en strijdlustige, n.l. die in Kortrijk die zal samengesteld 
zijn uit fragmenten uit bekende stoeten in Vlaanderen. 
Wat dat te zien heeft met 11 juli, dat nog steeds een 
strijddag is, blijft een zwaar vraagteken! — Gelukkig is 
er ook Charlie Chaplin (zw/w) en Juke Box, met Paul 
McCartney en Gerry Rafferty. De aflevering van het 
feministische magazine Kijk Haar gaat over vrouwen-
werkloosheid en toekomstjaerspektieven voor werken
de vrouwen (Vara - Ned. 1). — De „betere" science
fictionfilm uit de periode na W O II, The day the earth 
stood still van Robert Wise (1951) werd gemaakt met 
een indrukwekkend budget Robert Wise liet zich in dat
zelfde genre later nog opmerken met o.a. „The Andro-
media Strain" en „Star Trek". Een buitenaards tuig 
scheert over Amerika en landt nabij het Witte Huis In 
Washington, een mannelijk wezen, Klaatu, in het gezel
schap van een robot stapt uit Klaatu heeft een 
vredelievende boodschap voor de president Zijn optre
den wordt echter verkeerd begrepen. Er valt een schot 
Klaatu wordt geraakt Met: Michael Rennie, Patricia 
Neal, Hugh Mariowe, Sam Jaffe. Dit is de eerste in een 
reeks van 5 sf-films, die de VPRO in de onmiddellijke 
toekomst wekelijks zal uitzenden (Ned. 2). 

M A A N D A G ( I2 jull) - De liefhebbers van 
science-fictionfilms worden in de watten gelegd. Giste
ren was er op VPRO (Ned. 2) „De dag dat de aarde stil
stond" en vanavond draait BRT Wanneer de wereld zal 
vergaan (The day the earth caught fire) van Van Guest 
(1960). Met Janet Munro, Leo McKear, Edward Judd. 
Even onverwachte als rampzalige gebeurtenissen teis
teren de aarde. Niemand weet wat er aan de hand is. 
Het wordt dramatisch wanneer Europa onder een 
verstikkende hitte komt te liggen en aan watertekort 
begint te lijden. De wetenschappelijke redakteur van 
een Londense krant komt een en ander te weten... Dat 
het gewaardeerde gevarieerde filmmagazine, tevens 
het langstlopende programma (na het joernaal), op het 
Nederlandse scherm, „Voor een briefkaart op de eerste 

rang" zo plots uit het KRO-pakh 
betekent niet dat de KRO de filmliel 
laat Vanavond start op Ned. 1 het 
delijks filmmagazine van KRO Won 
tatie: DIeuwertje Blok die al eerde 
redaktiesekretaresse is van het K 
„Studio". Uit deze eerste afleverin< 
dat er al een 2de vervolg is op de 
met Sylvester Stallone: „Rocky III' 
rubriek zal uiteraard worden beste 
volgende donderdag in Nederland 
Wie nog niet film-ziek is kan nad 
Jakob de leugenaar (Jakob, der Lü 
se TV-film naar de gelijknamige 
Becker, die een groot deel van zij 
Pools getto en in Duitse koncer 
bracht De film speelt zich af in 19^ 
waar de joden een ondraagbaar b« 
bedreigd met wegvoering en uitr 
meend leugentje zet de jood Jakol 
reeks „Teater thuis" van Vara) (N 

DINSDAG (13 juli)-De a 
tenschappelijke reeks natuurdoki 
naar... (In search of...) gaat over spn 
bij worden vragen gesteld als Kur 
niceren? Reageren planten op gev 
van de mens? — In de reeks dok 
roemde schilderijen Honderd be 
wordt het doek „Het bad" van de i 
impressionist Edgar Degas bespn 
bezichtigen in het Louvre in Parij 

WOENSDAG (14 juli) -
hun voordeel halen door te kijken r 
de reeks dokumentaires Onze vn 
deze reeks kunnen zij kennis maki 
leven en werken in de andere lids 
aflevering van vanavond is gewij 
middagmagazine Op het Schildpa 
18 u. 05 wordt een portret geschel 
Francesco Goya (Er was eens ee 
BRT). — Vanavond zal wel de grc 
naar Limlight, een film van Charlie < 
Met: Chariie Chaplin, Claire Bloonr 
Keaton, Norman Lloyd. De film is 
van een ouder wordende komie 

Claire Bloom en Charlie Chapli 
In Limelight 
(Woensdag 14 juli op Ned. 1 (Tn 
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w 
(dokJ - 1925 De 
Ie meester (film) — 
ng free (ishow) — 
iijbel open — 2137 
1 55 God wil wonen bij 
— 2230 Nieuws 

KJOt (strip) - 1859 
trip) - 1905 De Du-
izzard ( f) - 2000 
2027 Dallas (fJ -

TV-programma's 
13 

21 20 Avros wie-kent-kwis — 
22 30 Televizier magazine — 2310 
De toetand in de wereld — 2315 
Honderd beroemde schildenjen 
(dok) — 2330 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2005 
Sakuddei (Mentawai-archipel in In
donesië) (dokJ — 2120 Lucien 
Leuwen ( f ) - 22 20 Les contes du 
mardi — 2245 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 La camera 
explore Ie temps (tv-spel) — 22 35 
De kunstenaar Jean Cassou (dok) 
- 2340 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2P35 Du Rififi a 
Panama (politiefilm) — 2215Musi -
que — 2315 Nieuws 

KRO-pakke t w e r d genomen , 
0 de f i lml iefhebbers in de s teek 
N e d 1 het n ieuwe, tweemaan -

1 K R O Wordt verwacht Prezen-
die al eerder T V - w e r k d e e d en 
, van het KRO-p rog rammab lad 
te af levenng on thouden w i j o a 
)lg IS op d e f i lm „Rocky " van e n 

„Rocky l i l " Aandach t in deze 
Drden bes teed aan f i lms die de 
Neder land in p remiere gaan — 
IS kan nadien nog k i jken naar 

ikob, der Lugner ) , e e n Oos tdu i t -
lel i jknamige r o m a n van Ju rek 
deel van zi jn k inder jaren in e e n 
itse koncen t ra t iekampen door -
c h af in 1943 m e e n Pools ge t to 
raagbaar bes taan leiden, s teeds 
-mg en ui t roei ing Een goedge -
' j o o d J a k o b v o o r s c h u t ( I n d e 
in Vara) ( N e d 2) 

JIÜ — D e a f levenng van d e w e -
na tuurdokumenta i res Op zoek 

lat ove r s p r e k e n d e p lanten Hier-
eld als K u n n e n p lanten k o m m u -
i t en op gevoe lens en gedach ten 
} reeks dokumen ta i res ove r be-
hnderd t)eroemde schilderijen, 
3d" van de revolut ionai re Franse 
sgas besp roken Het d o e k is t e 
v re in Panjs ( A V R O - N e d 1) 

(14 juli) — D e k inderen kunnen 
)r te ki jken naar de a f levenng van 
ïs Onze vriendjes van de EG In 
kennis maken me t d e manier van 
andere l idstaten van de EG D e 

n d IS gewi jd aan Ierland dn het 
et Schildpadplein) (BRT) - O m 
t ret geschets t van d e kunstenaar 
ras eens een kunstenaar Goya -
I we l de g roo ts te aandacht gaan 
'an Charl ie Chapl in (1951 , z w / w ) 
) laire Bloom, Nigel B ruce , Bus te r 
1 D e film IS het t rag ische relaas 
j nde komiek w iens op t reden in 

L o n d e n d o o r e e n kn t ischer w o r d e n d publ iek niet meer 
ge respek tee rd en g e w a a r d e e r d w o r d t D e eens zo 
b e r o e m d e k l o w n belandt in een pens ionnet je en zoek t 
verge te lhe id in de d rank Toeval l ig red t hij een te leurge
ste ld danseres je van de d o o d , maar zi j houd t er een 
ver lamming aan over Hi j geef t haar d e m o e d o p 
o p n i e u w te gaan oe fenen Be iden w e r k e n zij aan haar 
t e rugkeer naar het pod ium CTROS - N e d 1) 

D O N D E R D A G (15 julO - Panorama is aan 
herhal ingen en kompi lat ies t oe V a n a v o n d w o r d t de bi j
d rage van Mon ique Delvaux ove r he t leven in een kol-
c h o s e in de Oekra ïne u i tgezonden (BRT) — D e A V R O 
( N e d 1) p rezen tee r t e e n hele pleiade van 's w e r e l d s 
mees t b e k e n d e ak teurs , ak t r ices, ar t iesten, music i , 
entertainers enz in The Night of Hundred Stars, een 
j ub i l eumprog ramma n a v d e 100ste ver jaardag van d e 
s t i c h t n g van „The A c t o r ' s Fund o f A m e n c a " , e e n 
St ich t ing d ie w e r d opger i ch t d o o r d e b e r o e m d e P T 
B a r n u m (van he t e v e n b e r o e m d e c i rkus) en Edwin 
B o o t h o m b e h o e f t g e n uit d e we re l d van he t amuse
m e n t bi j t e s taan 

irlie Chaplin 

Ned 1 (Tros) om 19u 50) 

Jacqueline en Jean-Louis Trintignant als Anna Carla 
Dosio en Massimo Campi, verdachten, cynisch-intellek-
tuele woordspelletjes spelend over het hoofd heen van 
inspekteur Santamaria (Marcello Mastroianni) 
In De zondagsvrouw (La Donna della Domenica) 
(Vrijdag 16 juli op BRT om 21 u 10) 

V R I J D A G (16 juh) — Allemaal beestjes pak t d e 
v leermu izen aan en gaat o a na w a t er al lemaal waar is 
van d e tal loze v o o r o o r d e l e n die ove r het en ige v l iegen
d e zoogd ie r d e ronde d o e n (BRT) — Vi j f V lamingen, 
o n d e r w ie een v rouw , bere ik ten de 8 1 7 2 h o g e top van 
de Dhaulag in in het H imalaya-gebergte BRT b reng t in 
De witte berg e e n repor tage ove r d ie expedi t ie — M e t 
z'n f i lm De Zondagvrouw (La D o n n a della Domen ica ) 
l icht Luigi Comenc in i , via een pol i t ieverhaal , de hoge re 
maatschappe l i j ke k lassen in Tun jn door , S ibensch koud , 
afstandel i jk Tegenove r d e pe rsonages d ie z ich in d ie 
h o g e r e k n n g e n b e w e g e i , ste l t Comenc in i d e polit ie-in-
spekteur , e e n Sicil iaan van besche iden a fkomst , d ie he t 
leven van deze mensen met begr i jp t He t verhaal naar 
e e n boek van Fru t te ro en Luchent in i D e uit het a rme Si
cil ië a fkomst ige inspekteur San tamana (Marce l lo Mas -
troianniJ m o e t de m o o r d o n d e r z o e k e n o p de o u d e r i jke 
arch i tek t Ga r rone San tamana k o m t t i jdens zi jn onder
zoek in een we re l d waar hij z ich niet kan inleven Er zi jn 
de o u d e patnciersfami l ies de r i jke o f ve ra rmde landadel 
en n ieuw in de s t reek d e hoge re kaders van de op 
ko r te t i jd to t een industr ië le mach t u i tgegroe ide Fiat-
fabr ieken Bij al die moe i te die Santamar ia al heef t o m di t 
were ld je te p robe ren te vers taan komt nog dat zi jn chef 
hem vraagt de be t rokken pe rsonen met f luwelen 
handschoen aan te pakken (BRT) 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Les jeux de lete - 2035 Boule
vard du rhum (film) — 2235 
Nieuws — 23 05 De twintiger jaren 
(dokJ - 2320 Prelude a la nuit 

ARD 
15 Nonsensparade — 21 00 Re
port (aktualiteiten) — 21 45 Dallas 
(f) - 22 30 Tagesthemen - 2300 
Kunst geht nach Brot — 2345 
Nieuws 

ZDF 
19 30 lm Dutzend billiger (film) — 
21 00 Heute-Journal 21 20 Eine 
Woche beim Stern (reportage) 
- 2205 Liebe im Dorf - 2335 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Zeitzeugen Paul 
Frank (gesprek) - 2100 Lapo 
erzahit (Decamerone) —2145 
Verboden satire uit de Pruisenbjd 
(dokJ — 2230 Die Rebellen vom 
bang Shan Po — 2315 Nieuws 

LUX. 
2000 Medecins d aujourd'hiui (fJ 
— 21 00 Un shenf a New York (f J 

Woensdag 

BRT 
1515 Ronde van Fmknjk (reporta
ge) - 1700 Op het Schildpad-
plein - 1730 De Kat (fJ - 1800 
Emilie (stnp) — 18 05 Er was eens 
een tekenaar Goya (dokJ — 
18 30 Buck Rogers (SF f ) - 1917 
Uitzending door Derden (CVP) — 
1945 Nieuws - 2020 Arnold ( f ) 
— 2045 Spel zonder grenzen — 
2210 Puur kuituur over derden 
(Dr Ench Salomon fotograaf) — 
2240 Nieuws 

NED 1 
1530 Roby en Boby - 1540 Het 
goud van de Kraaienberg (fJ — 
1610 Geluksvogels (jeugdfilm) — 
1858 Nieuws - 1900 Van ge
west tot gewest — 19 20 Oogst in 
beeld - 19 50 Limelight (film) -
21 37 Nieuws — 21 55 ümelight 
(vervolg film) — 2225 Indonesië 
de vergeten handelspartner (dokJ 
— 2315 Nieuws 

NED2 
1854 Bereboot - 1859 Christi
na s afscheid (jeugdfilm) — 19 25 
Kenmerk (info) - 2000 Nieuws 
— 2032 Dynasty (fJ - 2120 
Infoshow — 2210 De wereld 
rond Fautasi (dokJ - 2235 Taxi 
(fJ - 2307 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 20 05 La 
chasse aux tresors (spel) — 21 10 
Jeux sans frontieres (spel) — 
2240 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 La camera 
explore Ie temps (tv-spel) — 22 20 
Koncert (Berlioz) - 23 20 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Special 14 
juillet - 21 30 Revue du 14 juillet 
(reportage) — 2300 Nieuws — 
2315 Vuurwerk 

F 3 
2000 Les jeux de lete (spel) — 
20 35 Les patates (oorlogsfilm) — 
2210 Nieuws - 2240 L invite de 
FR 3 (La Marseillaise) - 2340 De 
twintiger jaren Abel Gance (dok) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Regine 
Oder die Falie (tv film) - 21 35 
Kulturele rubnek — 22 30 Nieuws 

ZDF 
2015 Aktualiteitenrubnek — 21 00 
Heute-Journal - 21 25 Die Stras-
sen von San Francisco (fJ — 
2215 Rijkdom en problemen van 
Saoedie Arable (dokO - 2300 
Moslims en knstenen in Duitsland 
(dok) - 2330 Nieuws 

0 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws - 2015 Mittwochs in 
(info) — 21 45 De Duitstalige min
derheid in België (reportage) — 
2215 Dinner um acht (film) -
2350 Nieuws 

LUX. 
2000 Hit parade - 21 00 La gran
de peur de 1789 (tv-film) 

Donderdag 

BRT 
1545 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 1800 Emilie - 1805 Er 
was eens de mens (stnp) — 
1830 Juke-box (Emiy Starr) -
1835 Avonturenboeken (fJ — 
1922 Uitzending door derden (SP) 
- 19 45 Nieuws - 2015 Paradijs-
vogels ( f ) — 2055 Een dorp ge
naamd Tchemobaevka (reporta
ge) - 21 40 Het Valkenest (f J -
2230 Nieuws. 

NED 1 
530 De vondeling (jeugdfilm) — 
18 58 Nieuws — 19 00 Avro s top-
p)op — 20 00 De kronieken van de 
planeet Mars (SF-fJ - 21 37 
Nieuws — 21 55 Night of hundred 
stars (reportage) — 23 30 Nieuws 

NED 2 
18 54 Bereboot - 18 59 Oj fers en 
letters (spel) — 19 25 De Sulivans 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 
Centennial ( f ) - 22 05 Brandpunt 
— 2230 In t spoor van de mens 
( f ) - 2325 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2005 
Verbouwen dat is ekonomischi — 
2030 Le plus grand cirque du 
monde (film) — 2245 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Les nerfs a 
vif (tv film) — 22 00 Les cinq piliers 
dellsim (dok) - 2250 Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 Au pays de 
Cocagne (tv film) - 22 35 Show 
express — 2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Les jeux de l'ete (spel) — 2035 
Chere inconnue (film) — 2210 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Wo Bonn 
der Boss ist (dok) - 21 00 Bios 
Bahnhof (praatprogramma) — 
22 30 Tagsthemen - 2300 Made 
in Hongkong (dokJ — 030 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli Dalli 
(spel) — 21 00 Heute-Joumal — 
2120 Familienbesuch - 2220 
Chalres Bukowski (portreO — 
2250 Manka und (iatenna (tv-
dok) — 000 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Menschen vom 
Vanete (revuefilm) — 21 40 Ko
penhagen 1870-1910 (dok) -
2210 Die Pf erde von San Marco in 
Berlin (reportage) - 2230 Sopa 
oder Trautes Heim — 2305 
Nieuws 

LUX 

Vrijdag 

BRT 
1400 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 1800 Emile - 1805 
Sesamstraat - 1820 Klem klem 
kleutertje — 18 35 Timm Thaler (f J 
- 1900 Juke-box. - 1908 Vleer-
muizenissen (dokJ — 1945 
Nieuws - 2020 De witte berg 
(dok) — 21 10 De zondagsvrouw 
(thnller) - 2250 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 De zeven 
van Blake (SFfJ - 1950 De 
Willem Ruis Lotto show - 21 37 
Nieuws — 21 55 De boom der 
wensen (film) — 2340 Nieuws 

NED 2 
1854 Bereboot - 1859 De merk
waardige dierenshow — 1915 De 
eerste de beste - mtemabonaal — 
2000 Nieuws - 2027 Zomer 
1982 (show) - 21 lOAk tuaTV -
21 45 Onze ouwe (fJ - 2245 A 
harmony in music — 2335 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2005 
Frangoise Mallet-Jons Antwerpen 
(dok) - 21 05 Lina Braake fait 
sauter la banque (film) — 2235 
Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Claude 
Nougaro (vanete) — 21 30 Cnme 
et chatiment (fJ — 2235 De bron
nen van het schnft (dok) — 22 55 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Le Chnst 
s est arrete a Eboli (tv film) — 
21 35 Apostrophes (magazine) — 
22 55 Nieuws - 23 05 Charies et 
Lucie (film) 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Les jeux de lete (spel) — 2035 
Aktualiteitenrubnek — 21 35 Les 
femmes aussi (oorlogservanngen 
van kinderen) — 22 30 Nieuws — 
2300 De twintiger jaren Rene 
Clair (dok) - 23 25 Prelude a la 
nuit (Debussy) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Gluck im 
Hinterhaus (film) — 21 50 Plusmi
nus (ekonomie) — 2230 Tages
themen — 23 00 Ruhestorung (tv-
film) - 030 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost - 21 15 Spass, 
Spiel Sport und Spuk (show) — 
2200 Heute-Joumal - 2220 As-
pekte (kuituur) - 2250 Sport am 
Freitag — 2320 Aktenzeichen 
XY_ungelost - 23 30 Ritt zum Ox-
Bow (western) — 045 Nieuws. 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Mbalachanda -
das Land hat Zukunft (reportage) 
— 21 00 Don McLean (portreü — 
2200 Club 2 (mfo) 

LUX 
2000 Le nche et le pauvre (fJ — 
2100 Lldiot (film) 

2000 Prestige ( f ) 
Khan (film) 

21 00 Gengis 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007 72 
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Torhout 
en 

Werchter 
De zomer, een afwisseling van 
zonnige perioden en neerslagvla
gen, om het met „Ukkel" te zeg
gen, is meteen ook bijna synoniem 
geworden van openluchtmanifes
taties, festivals en animatie van 
allerlei slag. Het jazz- (en vooral 
pop-) festival van Bilzen is in stilte 
afgevoerd, na meer dan vijftien 
uitgaven, en de vele medewerkers 
en inrichters kijken een jaartje de 
kat uit de boom hoe het allemaal 
evolueert Het dubbelfestival te 
Torhout en Werchter, dat de wim
pel heeft overgenomen, is op zijn 
beurt stilaan te groot geworden. 
Met elk niet minder dan tiendui
zend man meer kwam Torhout 
aan 25.000 toeschouwers, terwijl 
er een veertigduizend reikhalzend 
probeerden iets van de Werchter-
se programmatie op te vangen 
Het dubbelfestival heeft dank zij 
de uitgekiende programmatie van 
meer „rustige" acts het euvel van 
Bilzen weten te omzeilen: de 
punks en andere jongerenbenden 
bleven er weg, en maakten er 

plaats voor twintiger en dertigers 
die de muziek in zijn evolutie blij
ven volgen. 
Met zestigduizend man is het dub
belfestival een fenomeen gewor
den- omwille van de invloed die 
muziek in groeiende mate blijft 
hebben op de jeugd, en onze 

artiesten telkens weer een kansje 
krijgen tot internationale erken
ning. Torhout-Werchter ongetwij
feld een fenomeen voor sociolo
gen. 

Sporenviering 
Het Vlaams-nationaal feest heeft 

ook meer en meer muziek in de 
zeilen Zaterdag 10 juli is er op de 
Brusselse Grote Markt kabaret en 
een optreden gepland. Met Jef 
Eibers, de groep Stampen en Da
gen, waarna samenzang, in regie 
van Herman Slagmulder, die ook 
het Zangfeest en de IJzerbede

vaart in handen had, vanaf 20 uur. 
Om nog maar eens de Vlaamse 
aanwezigheid te Brussel te be
klemtonen: allen daarheen. Overal 
in het Vlaamse land worden gelijk
aardige vieringen opgezet. 

In het Oostends Casino wordt het 
bijvoorbeeld een dnedaagse, met 
vrijdagavond de medewerking 
van Eva Maria (van de tv-reeks 
„Mezza Musica"), Peter Desmet 
en het Westvlaams Jeugdsymfo-
nieorkest Zaterdag om 17 uur bij 
de paters dominikanen een mis ter 
herdenking van de Vlaamse dich
ter Wies Moens. Zondag Vlaamse 
beiaardklanken, en vanaf 20 u. 30 
een koncert door de stadsharmo
nie met Vlaamse liederen en kom
posities. In het nabije Sijsele gaat 
men op kleinkunsttoer: zaterdag 
vanaf 15 u. zijn Willem Vermande-
re, Wannes van de VeWe en de 
VBRO-dnve-in show te gast ter
wijl zondag Walter De Buck en 
Erik van Neygen komen optreden. 
In zelfde lijn gaat 11 juli door te 
Gent: op de binnenkeer van het 
Gravensteentje en op het nabije 
Veerlepleintje komen Walter De 
Buck, Leen Persijn, Rum, Herman 
Elegast en vele anderen met mu
ziek het feest opvrolijken, terwijl 
oud-Vlaamse gerechten worden 
opgediend in middeleeuwse kle
derdracht Voor de fervente Mun-
dial-liefhebbers is er in de Ridder
zaal een groot scherm voorzien: 
zij kunnen stiekem even de finale 
voetbal meepikken tussendoor. 

Sergius 

PERS pektief 
De 55ste IJzerbedevaart is over heel de lijn een sukses geweest: een 
indrukwekkende manifestatie, veel volk, geen incidenten met avontu
riers en juiste aksenten, zowel inzake het ekonomisch federalisme als 
de ontwapening. Dat hebben ook de meeste Vlaamse kranten zo 
ervaren. Dat de Franstalige pers niet gereageerd heeft, is een bewijs 
te meer van het onafwendbaar uit elkaar groeien van de twee volke
ren. 

OOK en vooral op ekonomisch 
gebied groeien Vlaanderen 

en Wallonië verder uit elkaar. Dat 
zegt Gazet van Antwerpen: „Inza
ke ekonomie en financiën zijn er in 
Vlaanderen en Wallonië totaal ver
schillende opvattingen gegroeid. 
Water en vuur zijn niet te verzoe
nen en de Waalse ekonomische 
visie valt niet te rijmen met de 
Vlaamse opvattingen terzake. 
" Vandaar dat dit land een funda
mentele keuze moet maken. Als 
minderheid kunnen de Walen het 
potverteren op Vlaamse kosten 
afzweren en de visie van de meer
derheid tot de hunne maken. Als 
zij dat niet kunnen of wensen dan 
moeten hieruit de nodige konse-
kwenties getrokken worden en 
moet het Vlaamse geld in Vlaamse 
handen blijven. 
" Het is de allereerste keer dat het 
Uzertjedevaartkomitee op dit stuk 
een zo radikale en duidelijke taal 
spreekt De politiek doet er goed 
aan deze woorden niet in de wind 
te slaan, wil men erger voorko
men." 

HOPELIJK hebben de „Vlaam
se" CVP'ers de boodschap 

van de IJzer ook begrepen want 
binnen de CVP wordt de laatste 
dagen weer een neo-unitair sopje 
gekookt in de hoop dat Vlaande
ren dat zal slikken. Lees maar De 
Morgen: „Na 6 maanden voorzit
terschap is het Swaelen trouwens 
allerminst gelukt, zijn partij terug 
een ziel en een elan te bezorgen. 

Hoe kan het ook voor iemand die 
de partij volledig ondergeschikt 
maakt aan het regeerwerk en bij
gevolg bewust afwezig blijft in de 
grote politieke debatten? Nog al
tijd zijn Martens en Tindemans de 
boegbeelden van de kristelijke 
Volkspartij 

"De CVP zit dan ook duidelijk in 
de tang Bij de travaillistische vleu
gel groeien de frustraties, maar 
ook de Vlaams-overtuigden wor
den ziek van de dubbelzinnighe
den. Als Tindemans in naam van 
het centraal gezag de Vlaamse 
raad elke inspraak in de raketten-
kwestie ontzegt, is dat symptoma
tisch voor een konservatief en 
unitair réveil in de kristen-demo-
kratie. Trouwens, in geen enkele 
partij is het heimwee naar het 
unitaire België zo groot als in de 
CVP." 

NU ja, als de CVP de les van 
8 november nog niet begre

pen heeft moet ze maar es af
wachten wat er op 10 oktober zal 
gebeuren. Wie niet horen wil, moet 
voelen. 

Tweede tema van de week: het 
abortusdebat in de Kamer. Of be
ter: het debat om een jaar lang de 
straffen op te schorten, want fun
damenteel was het Kamerdebat 
niet Alleen wilde men een bres 
slaan in de wetgeving, in de hoop 
dat dié bres niet meer te dichten 
zou zijn. In De Standaard wijst 
Ruys op de deskundige inbreng 

van de VU en de overdreven 
benadering van de CVP: ,Aan de 
andere kant stond een kristen-
demokratische fraktie, waarvan de 
woordvoerders soms niet terug
deinsden voor erg plastische be
schrijvingen en uitdrukkingen, die 
hun afschuw voor de zwanger
schapsafbraak moesten illustre
ren. Die barokke en té geladen 
toenadering werd gelukkig gekorri-
geerd door de evenwichtige, rusti
ge — en niet minder afwijzende 
— argumentatie van de Volks
unie-woordvoerder, Frans Baert, 
die met zijn juridisch redeneerta-
lent de gevaren van het wetsvoor
stel van Leona Detiège op een 
indrukwekkende manier aantoon
de." 

LlOPELUK hebben Leona De-
" tiège en haar (hoofdzakelijk 
Waalse) vrienden het echte abor
tusdebat niet op de lange baan 
geschoven door hun onbesuisd 
voorstel. Want de echte problema
tiek is nauwelijks aan bod geko
men. En die is immers veel ruimer 
dan abortus alleen. Dat zegt ook 
Het Volk: „De strengere bestraf
fing van de verkrachting is een 
stap in de goede richting, het 
scheppen van een kindvriendelijk 
klimaat een andere. Met dit laatste 
bedoelen we de hartelijke opvang 
van niet gewenste kinderen, de 
zorg voor en het geloof in de 
mogelijkheid tot ontplooiing van 
het gehandicapte kind, de bijstand 
van vrouwen in de moeilijke ogen-
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blikken die sommige ongewenste 
zwangerschappen kunnen mee
brengen en waarover niemand tiet 
recht heeft te oordelen. Met ver
antwoordelijkheid bedoelen wij 
ook een goede voorlichting inzake 
voorbehoedmiddelen en gezins
planning die niet noodzakelijk de 
permissiviteit of het egoïsme in de 
hand moet werken, maar integen-
deel kan bijdragen tot een harmo
nische ontplooiing naar meer men
selijk geluk. Abortus volkomen Ie-
galizeren, betekent al deze ver
antwoordelijkheden van zich af
schudden." 

HOE dan ook, het parlement 
heeft de laatste weken en 

maanden in de ogen van het pu
bliek geen goede beurt gemaakt 
Ongetwijfeld hebben de parle
mentsleden daar zelf Schuld aan, 
zoals Het Laatste Nieuws schrijft: 
„Pleidooien voor de herwaarde
ring van het politiek werk klinken 
dan ook hol en zonder overtuiging 
omdat de betrokkenen zich al te 
graag in de bestaande toestand 
hebben genesteld. Zelfs al gingen 
daarbij aanzien en macht te loor. 
" Het parlement zal alleen opnieuw 
gekxjfwaardiger worden indien 
het dat zelf echt wil en daar ook 
inspanningen wil toe doen, om te 
voorkomen dat de volksvertegen
woordiging verder afglijdt in haar 
onverschilligheid en helemaal tiet 
vertrouwen van de bevolking ver
liest 
" Wellicht kunnen kamerleden en 
senatoren zich daar tijdens hun 
drie maanden goedbetaalde va
kantie even over bezinnen om 
nadien ook de daad bij het woord 
te voegen." 

DE kritiek van de liberale krant 
zou geloofwaardiger zijn als 

zij eerst met de vinger wees naar 
CVP én PVV, die de kampioenen 
van het absenteïsme en van de ku-
mul zijn. Daar ligt het schoentje ge
wrongen. Niet te verwonderen dat 
die twee partijen voor volmachten 
zijn. Dan moeten ze helemaal niet 
meer komen... 
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Het ontstaan van het schrift 
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PARIJS — De beste museummakers zijn 
ongetwijfeld de Amerikanen (Metropolitan, 
Modern Art, Guggenheim, enz.), de grootste 
tentoonstellingbouwers de Britten (bij voor
beeld de Great Jean Exhibition), maar de 
Fransen spannen de kroon in het „permanent" 
organizeren van merkwaardige exposities. Z o 
gaat deze zomer in het Parijse Grand Palais 
een beslist uitzonderlijke tentoonstelling on
der de titel „Naissance de Técriture". Zij is 
uitgestald met de gebruikelijke Franse non
chalance, maar het getoonde is indrukwek
kend kompleet en de catalogus is een weten
schappelijk opgevat en voortreffelijk geïllus
treerd standaardwerk dat jammer genoeg 
nogal duur uitvalt, maar met de speciale 
editie van „Ie petit Journal des grandes 
Expositions" (4,5 FF) komt u ook al een heel 
eind. Opmerkeli jk is ook dat deze tentoon
stelling met een toch hoofdzakelijk teoreti-
sche inhoud een zeer ruime belangstelling 
trekt. Terecht overigens. 

Spijkerschrift 
en hiëroglyfen 
De tentoonstelling gaat in wezen 
over het begin van de menselijke 
geschiedenis. Immers, de tijden 
waar geen „geschreven" getuige
nissen meer van voorhanden zijri, 
behoren tot de prehistorie (zo bij 
voorbeeld ook de rotstekeningen 
of bepaalde beschilderde recipiën
ten die niettemin toch al een visue
le kommunikatievorm waren). De 
ondertitel van de exfwsitie is dui
delijk wat haar inhoud betreft „cu-
néiformes et hiéroglyphes" (spij
kerschrift en beeldenschrift). 

Hiermee wordt bedoeld dat het 
gaat om twee onderscheiden 
schriftvormen. behorend tot de 
westelijke kuituur, die elk met ei
gen inbreng, en in tussengebieden 
vaak vermengd, aan de basis la
gen van het alfabetische schrijfsy-
steem dat zelf in de tentoonstel
ling niet aan tjod komt, want de 
„naissance" was dan al tientallen 
eeuwen voorbij. 

Als definitie van „schriftuur" be
perken de samenstellers van de 
tentoonstelling zich terecht tot wat 
ik hier vrij vertaal: „Het schrift is de 
weergave van de menselijke ge
dachten en taal door middel van 
tekens... een duurzaam en bevoor
recht intermenselijk kommunika-
tiemiddel." Het schrift werd in het 
Midden Oosten, iets meer dan 
5.000 jaar geleden, kwasi gelijktij
dig „uitgevonden" in twee totaal 
van elkaar verschillende bescha
vingen; enerzijds de Egyptische 
met haar hiëroglyfen, anderzijds 
de Sumerisch Mesopotamische 
(wellicht de oudste) met haar spij
kerschrift. 

De tentoonstelling toont de simul
tane oorsprong en ontwikkeling 
van de beide schrifturen door de 
getoonde „dokumenten" In krono-
logische vermenging uit te stallen 
(waardoor ook de inbreng van 
beide tot het alfabet tot zijn recht 
komt). Toch blijft ook voor de leek 
het onderscheid duidelijk, doordat 
de Egypische voorwerpen aange
duid worden met een pyramide-
embleem en de Mesopotamische 
met een Assyrisch ziggurat-teken 
Het gebruik van zand (Egypte) en 
gebakken klei (Mesopotamie) als 
ondergrond voor de getoonde 
voorwerpen lijkt me wat verge
zocht, al was klei natuurlijke en 
bepalende faktor voor het ont
staan van het spijkerschrift. 

Een fascinerend onderdeel van de 
expositie handelt over het ontcijfe
ren van de beide schriftvormen: 
het spijkerschrift door H. Rawlin-
son (en J. Oppert) en de hiërogly
fen door J.-F. Champollion die in 
de catalogus niet zonder enig 
chauvinisme zelfs de „inventeur 
des hiéroglyphes" genoemd 
wordt 

De tentoonstelling in haar geheel 
beschrijven is onbegonnen werk. 
De uitvoerige didaktische frag
menten, die nauwelijks samen te 
vatten zijn, zijn daartoe (gelukkig) 
te talrijk. Ik beperk mij dus tot het 
vermelden van enkele estetische 
hoogtepunten, al is vaak de klein
ste kleitabel een meesterwerkje 
van inventiviteit expressiekracht 
en gevoel van typografische har
monie. 

De schoonheid 
van het schrift 

De alles overheersende indruk 
van deze expositie betreft het 
schrift als symbool, als noodzaak 
zelfs, van beschaving, kuituur, in-
tellekt en gevoel (en het oprukken 
van de hedendaagse audiovisuele, 
computer en digitale kommunika-
tie zal van daaruit des te nadrukke
lijker als een verlies aan bescha
ving ervaren worden). Omwille 
van financiële problemen telt de 
tentoonstelling „slechts" ruim 
300 nummers, wat nog altijd een 
vrij genereus aanbod is, vooral 
omdat het „slechts" afkomstig uit 
de kollekties van de Panjse mu
sea. Niettemin, dat de Steen van 
Rosetta, eigendom van het British 

Scribe, Egypte, Vde dynastie, plusminus 2500 vóór Knstus 

Museum, ontbreekt is onvergeef
lijk. 

Het mooiste beeld van de tentoon
stelling IS ongetwijfeld dat van 
scnbe (schrijver) Nebmertouf 
werkend aan de voeten van de 
heilige aap Thot de god van het 
schrift en patroon van de schrij
ver. Het beeld (graniet plusminus 
1400 vóór Kristus) is amper 
20 centimeter hoog, maar zo getui
gend van een geestelijke mens-
dier-kosmos verbondenheid dat 
het een uitzonderlijke ontroerings
kracht heeft Het meer klassieke 
schrijverst)eeld dat getoond 
wordt de beroemde „Scribe-ac-
croupi" uit de kollektie van het 
Louvre (zowat 2620 tot 2350 vóór 
Kristus, ongeveer een halve meter 
hoog, van beschilderde kalksteen, 
met stukken in hout altjast en 
kristal) is ronduit schitterend en 
kan t>eslist de vergelijking door
staan met de legendarische scnbe 
uit het museum van Kaïro. 

Verder zijn er uiteraard de prachti
ge stela's, wezenloos mooie papy
russen, en als at)Solute topper het 
„mes van Djebel el Arak" (3500 tot 
3100 vóór Kristus). De expositie 
„Naissance de lecriture" is zo ont
hullend mooi dat zij een treinrit 
beslist waard is, en als u toch naar 
het zuiden gaat.. 

Nic van Bruggen 

Naissance de récrilure 
Grand Palais 
Generaal Eisenhowerlaan, Parijs 
tot 9 augustus (dinsdag gesloten) 

Een podium voor 
het poëtische woord 

Beauvoordes 8ste Poëziefestival 
Vinkem en Wulver ingem zijn t w e e rechthoek ige dorps
kernen van ieder 700 meter omtrek, met in het midden 
van elk een monumenta le kerk. Er is bovendien nog 
zoveel g roen dat d ichter C lem Schouwenaars schreef : 
„Kom van Izenberge of Houtem 
of dieper uit het land, het noorden 
of de zeekant uit, je ziet 
de bomen van Beauvoorde." 

Vinkem en Wulver ingem zijn tweel ing-gemeenten die zo 
in elkaar vers t rengeld lagen dat de ene kant van de 
hoofdst raat bij het eerste do rp en de andere kant bij het 
t w e e d e do rp behoorde. Niet te ve rwonde ren dat d e 
schoons te fusie, die ooit tot s tand kwam, deze was van 
1971 onder de naam Beauvoorde, naar de naam van het 
omgroend kasteel Beauvoorde. Dichter Jan D'Haese 
schreef het in zi jn „Ode aan Beauvoorde" : 
„Toren van Vinkem 
toren van Wulveringem: 
één dorp". 

" \'IK' 

Voor de achtste keer organizeert 
de vzw Opbouwwerk Ijzerstreek 
het Beauvoords Poëziefestival in 
de 17de eeuwse Driekoningen-
schuur, telkens om 20 u. 
Op maandag 12 juli a.s. komt nie
mand minder dan Ua Timmermans 
spreken over „Poëzie in het werk 
van mijn vader" Dat het hier niet 
alleen over de dichtbundel Adagio 
zal gaan, spreekt nogal vanzelf. 
Poëzie vind je ook in tainjke sfeer
volle passages van het zogenaam
de prozawerk van Felix Timmer
mans. Een wie beter dan zijn 
dochter Lia, de fijnzinnige en de 
taaibegaafde, zal daarover met 
zwier kunnen spreken? 
Op woensdag 14 juli beheerst 
Tine Ruysschaert het p)odium. Zij 

brengt „Reinaert De Vos". Hoe zij 
zich inleeft in dit lange dierenepos, 
hoe ZIJ de spot het subversieve, 
de humor ervan, hoe zij de leven
digheid, de frisheid en de zeg
gingskracht van dit meesterwerk 
weet te vertolken grenst aan het 
uitzonderiijke. Zonder enige over
drijvingen smeedt zij de sot)erheid' 
tot een indringende kracht 

Op vrijdag 16 juli komt een derde 
dame naar de Driekoningen-
schuur, namelijk dichteres Jo Gi-
sekin, kleindochter van Stijn 
Streuvels. Ze bezingt bij voorkeur 
alledaagse dingen uit het leven, 
vindt er poëtica in en weet ze dan 
te verwoorden in klaar-eenvoudi
ge taal Van haar hand verschenen 
reeds drie dichtbundels: „Een 
dode speelgoedvogel" waarmee 
ze in 1972 de poëzieprijs van de 
provincie Antwerpen bekwam, 
„Klein huisboek" in 1975 en in 1977 
„Ach hoe sereen en listig de nar
cissen van april". 

Jo Gisekin wordt zeker en vast 
• voor velen een ontdekking! < 
Op maandag 19 juli kjesluit kunst-
knticus Jan D'Haese het Beau
voords poëziefestival met een 
vierde avondprogramma „Cyriel 
Buysse, 50 jaar geleden gestor
ven". Wie de laatste tijd 's middags 
op radio Brussel wel eens een 
tekstvoordracht uit Buysses werk 
heeft gehoord, weet dat tussen de 
realistische beschrijvingen, door 
Buysse heelwat pMDëtische passa
ges heeft geschreven. Jan D'Hae
se staat borg voor een kernachti
ge benadenng, laat ons maar 
schrijven, voor een gloedvol door
dringen van Buysses werk 

De toegang voor elk afzonderiijk 
programma is 80 fr., voor Reinaert 
De Vos 120 fr., voor een abonne
mentskaart voor de vier avonden 
samen 300 fr Plaatsbespreking 
genummerde kaarten vanaf 1 juni 
82 op de Dienst voor Toensme, 
Grote Markt 1, 8480 Veurne, tel. 
058-31.21.54. 

8 j g u 198? 



16 m 

Mundial onthoofd 
Maandagnamiddag was de Mundial onthoofd. Door de overwinning 
van Italië tegen Brazilië werd het enige elftal dat de neutrale 
toeschouwers (of kijkers) nog spelvreugde kon waarborgen koudweg 
uitgeschakeld. Het sukses van de Italianen kan in de komende jaren 
zwaar doorwegen op de ontwikkeling — of beter de stagnatie — van 
het wereldvoetbal. 
De cijferaars werden immers andermaal in het gelijk gesteld. Het 
volstaat niet elf behoorli jke spelers op te stellen om gegarandeerd 
overwinningen te behalen. De organizatie en de taktische discipline 
zijn minstens even belangrijk om maar niet over de fysieke slagvaar
digheid — een beschaafde uitdrukking voor hardheid en brutaliteit — 
te spreken. 

Brazilië had inderdaad een goed, 
alhoewel geen „groot" elftal. Daar
voor ontbrak het overheersend 
talent dat zijn stempel op de akties 
kon slaan. Maar Brazilië was de 
enige ploeg die technisch sterk 
onderlegde spelers in lijn bracht 
die met meer mankracht voorin 
dan achteraan durfde opereren. 
Het heeft allemaal niet volstaan. 
De verdediging viel inderdaad te 
licht uit. Doelman Waldir Peres 
kan met ontroerende standvastig
heid naast de gemakkelijkste bal
len grijpen en de verdedigers voor 
hem kennen amjjer het verschil 
tussen man- en zonedekking. Het 
kost hen de wereldtitel die zij om 
hun |X)sitieve instelling verdien
den. Maar ook in de spits van de 
aanval ontbrak het Brazilië aan 
een leidinggevende klasbak. De 
lange Serginho was nooit een top-
voetballer. Dat is ze offensief 
zwaar opgebroken. 
De Italianen, sinds maandagavond 
met West-Duitsland de grote favo
rieten voor de wereldtitel, dankten 
hun triomf in aanzienlijke mate aan 
Paolo Rossi. Die Rossi karakteri-
zeert het Europees voetbal beter 
dan gelijk wie. Voor twee jaar 
werd de man voor lange tijd ge
schorst voor bewezen omkoperij. 
Maar op de Mundial mocht hij 
schaamteloos met het azuurblau
we shirt rondlopen. Het bewijst 
enkel dat in het Europees voetbal 
geen morele norm meer bestaat 
Topvoetbal hoort op ons kontinent 
met langer thuis onder sport Het 
resultaat en het geldgewin zijn de 
enige nog overblijvende motieven 

Paolo Rossi 

voor topspelers, topklubs en... de 
nationale voetbalbonden. Italië, de 
vader van het spelbederf en de 
standvastige voortrekker op de 
weg naar de voetbalvervuiling, 
wordt misschien wereldkampioen. 
Wij willen er liever niet aan den-
kea.. Alhoewel we graag toege
ven dat de voetballers van het 
App>enijns schiereiland in aanleg 
bij de besten van de wereld hun 
plaats hebben. Welk een weldoen
de uitstraling zou hun voetbal niet 
hebben indien zij hun talenten in 
een offensieve sp>eelstijl en met 
een positieve ingesteldheid moes
ten durven of willen (of mogen..J 
aanwenden. 
Want de Mundial '82 is wellicht de 
zwakste uit de geschiedenis. De 
meeste wedstrijden zijn van be
schamend niveau. 
In de tweede ronde kreeg men 
gewoon koppijn van wedstrijden 
als Engeland — Duitsland, Span
je—Engeland, Rusland—Polen en 
Ierland—Oostenrijk. De Rode Dui
vels komen op het lijstje niet voor. 
Daaruit mogen geen verkeerde 
konklusies worden getrokken. 
Hun positieve bijdrage beperkte 
zich tot de openingswedstrijd te
gen Argentinië. Nadien faalden zij 
ergerlijk tegen El Salvador, Honga
rije en Polen. Tegen Rusland voet
balden zij behoorlijk tot aan de 
zone van de waarheid. Toen zij in 
de beslissende faze van de aktie 
lef en vindingrijkheid moesten aan
wenden bleken zij ontroerend 
eensgezind afwezig. Er is voor ons 
heus geen enkele reden om van 
een geslaagde campagne gewag 
te maken. Bovendien staat het 
onomstootbaar vast dat de heren 
op het professionele vlak weer 

ernstig in de fout zijn gegaan. 
Maar daarover werd tussen de 
spelers en de pjers een „stilzwij
gende vrede" gesloten... 
Positief in de tweede ronde was 
enkel de arbitrage. Spanje werd 
niet naar de halve finale gefloten. 
Het gastland had wellicht het on
geluk ondergebracht te zijn in een 
reeks met Engeland en West-
Duitsland. Twee landen die binnen 
de Fifa heel wat invloed kunnen 
aanwenden. Hermann Neuberger 
bijvoorbeeld, de voorzitter van de 
Westduitse voetbalbond en één 
der ondervoorzitters van de Fifa, 
zou nooit duldden dat West-Duits
land hetzelfde lot onderging als... 
Joegoslavië! Maar desondanks 
was er op het vlak van de spellei-
ding onmiskenbaar verbetering 
merkbaar. Een definitief oordeel 
daaromtrent zullen we ons even
wel pas na de finale van zondag 
kunnen vormen. 

De populairste ter wereld 
Acht jaar nadat hij op Wimbledon 
officieus tot wereldkampioen ten
nis bij de heren werd gekroond 
heeft Jimmy Connors opnieuw het 
meest prestigieuze kampioen
schap van het jaar gewonnen. 
Jimmy Jumbo Connors wordt in 
september dertig. Jarenlang al is 
hij de populairste tennisspeler ter 
wereld. Hij koppelt enorme klasse 
aan een explosief karakter en een 
tomeloos temperament Zijn wijze 
van spelen — offensief, gedurfd 
en krachtenslopend — spreekt tot 
de verbeelding van het publiek. 
Bovendien genoot Connors jaren
lang de eer de enige echte konkur-
rent van Björn Borg te zijn. Welk 
palmares zou Connors niet kun
nen voorleggen indien hij in de 
tweede helft van de jaren zeventig 
niet op de tennisgod uit Scandina
vië zou zijn gebotst? In 1974 wees 
alles op een langdurige Connors-
heerschappij Dat jaar zegevierde 
hij in Melbourne, Wimbledon en 
Forest Hills. Indien Philippe Cha-
trier, de voorzitter van de Franse 
tennisfederatie, hem de toegang 
tot Roland Garros met had ont
zegd zou hij de Grand Chelem 
gegarandeerd hebben rondge-
maakt In die tijd bestond er im
mers geen „partij" voor the angry 
young man uit Illinois. 

Want Jimmy Connors schitterde 
met enkel op het gras en het 
gravel Ook zijn privé-leven werd 
druk besproken. Tot hij in oktober 
78 huwde met Patti McGuire, een 
uiteraard met onaantrekkelijk foto
model die ooit nog de cover van 
„Playboy" opvrolijkte. 

Connors' persoonlijkheid ontwik
kelde zich met het verstrijken der 
jaren overigens in gunstige zin. Hij 
IS nu de onverbiddelijke kamper 
die de man aan de overzijde van 
het net een wedstrijd lang „haat" 
maar die na afloop van de jongste 
Wimbledonfinale toch enkele 
troostende woorden overhad 
voor John McEnroe die vooraf 
herhaaldelijk had laten blijken dat 
gans de wereld het weer op hem 
gemunt had. 

John McEnroe blijft ook na Wim
bledon de begaafdste speler van 
zijn generatie. Zijn overheersende 
klasse plooide evenwel onder het 

geweld en de wilskracht van zijn 
tegenstander die met de jaren met 
almaar grotere verbetenheid de 
hoogste triomf najoeg. De over
winning van Connors is een zegen 
voor de tennissport die door het 
tijdelijk (?) verdwijnen van Borg 
toch wel op een keerpunt schijnt 
gekomen. 

Bij de dames bleef de begeeste
ring zelfs in de eindstrijd achter
wege. Navratilova won voor de 
derde keer Zij ontwikkelde uiter
aard meer kracht en sterkte dan 
Chris Evert die voor de zevende 
keer in negen jaar in de finale 
stond en voor de vierde keer 
verloor Evert tennist met meer 
gratie en elegantie dan de „manne
lijke" Navratilova maar de echtge
note van John Uoyd houdt teveel 
vast aan risicoloos baselinespel 
om de massa te kunnen begeeste
ren. 

Intussen schijnt de veelbesproken 
Navratilova — haar privéleven is 
homosexueel gekleurd en het 
hoeft geen betoog dat de Ameri
kanen, die zowaar nog katholieker 

proberen te zijn dan de paus, daar 
aanstoot aan vinden — op weg 
naar de Grand Chelem. Zij won al 
in Melbourne en Roland Garros en 
voegde daar dus nu Wimbledon 
aan toe. Indien zij in september 
zegeviert in Flushing Meadows, en 
dat ligt nu toch in de lijn der 
verwachtingen, wordt zij de op
volgster van Margaret Court die in 
1970 de vier tornooien op haar 
naam schreef 
Toch staat het buiten twijfel dat 
het damestennis aan bloedarmoe
de lijdt De 38-jarige Billie Jean 
King geraakte zowaar nog tot in 
de halve finales. Het zegt mis
schien niet alles maar toch veel 
Want jarenlang al treden in het 
damestennis nieuwe namen naar 
voor (Jaeger, Hanicka, Mandliko-
va, TurnbulLJ die slechts kortston
dig hoge verwachtingen mogen 
koesteren. Wimbledon 1982 was 
Wimbledon van Jimmy Connors. 
Daarmee redde hij een kampioen
schap dat te zeer leed onder de 
regen en de afwezigheid van 
Borg, LendI en... de Argentijnen 
Villas en Clerc. 

Goede start 
Traditiegetrouw hebben onze 
renners een goede Tourstart ge
nomen. Voor Ludo Peeters en 
Daniel Willems waren er al on
middellijk ritoverwinningen vast
gelegd. 

Het was trouwens een verade
ming ook eens wielrenners op 
het kleine scherm te zien rijden 
na dat eindeloos durend voetbal
geweld. Desondanks werden we 
door een in Het Nieuwsblad ver
schenen interview met Bernard 
Hinault gesterkt in onze overtui
ging dat de jaarlijkse tocht door 
Frankrijk moeilijk de mensen zal 
kunnen blijven boeien. De kleine 
Bretoen verklaarde onomwon
den dat hij er niet aan denkt één 
pedaalslag méér te geven dan 
strikt nodig. Aan bravoure en 
spektakel heeft hij geen bood
schap. Hij wil geen huzarenstuk
jes afleveren zoals zijn illustere 
voorgangers Coppi, Bobet en 
Merckx. Hij wil overigens ook 

niet met hen vergeleken worden. 
Hinault zegt van zichzelf dat hij 
niet is als de anderen, dat hij zijn 
gedragswijze uitstippelt zonder 
zich te bekommeren om het pu
bliek en de spor t Voor hem, 
aldus Hinault telt enkel het resul
taat Wij menen dat de kleine 
Bretoen zich niet ongerust hoeft 
te maken over zijn toekomst 
Wanneer hij met de gegeven 
mentaliteit stopt als wielrenner 
wacht er hem nog een schitteren
de carrière als_ voetbaltrainer. 
Voor de Tour en de wielersport 
kunnen we alleen maar hopen dat 
de weinige outsiders die het pe
loton nog rijk is hem zullen dur
ven aanvallen en zich niet langer 
goedschiks bij het overwicht van 
de Bretoen zullen willen neerleg
gen. Want insiders vertellen luid
op dat Hinaults kwaadste kon-
kurrenten liever risicoloos ach
ter de favoriet eindigen dan on
gewild bij te dragen tot het ver
rassend sukses van een gel i jke-
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in de Volksunie 

Na zes jaar VU-medebestuur 

VU-Aarschot: programma en kandidaten 

Op zondag 27 juni II — na wekenlange 
inspanningen van bestuursleden en 
mandatanssen — konden tegelijkertijd 
het komplete programma en al een 
groot deel van de kandidaten voor 
oktober a s voorgesteld worden aan 
publiek en pers 
Voorzitter Jos Bruyninckx schetste de 
totstandkoming van lijst en program
ma, gaf reeds de grote lijnen van de 
campagne, en stelde tenslotte de aan
wezige kandidaten voor aan de leden 
en de pers Schepenen Andre De 
Samblanx en Sim Verbruggen gaven 
dan ieder voor een deel een uiteenzet
ting over de (uitvoenge en grondige) 
beleidslijnen, die de VU met de nieuwe 
gemeenteraad wil gaan volgen 
Sinds 1970 (1 zetel) en 1976 (2 zetels 
en deelname in het kollege) is de VU in 
Aarschot (een bastion van blauw en 
geel) inmiddels een met meer weg te 
denken, of te willen, politieke faktor 
geworden In soms moeilijke omstan
digheden werd de VU gestaag uitge
bouwd, en groeide de elektorale posi
tie navenant Wij zijn dan ook hoopvol 
gestemd wat betreft de resultaten van 
oktober as en de verdere werking 
daarna 
Na zes jaar ervanng in de meerderheid 
(PVV-SP-VU), en met wat daarbij 
werd geleerd, werden nu de beleidslij
nen voor de toekomst geschetst 
Het accent doorheen het hele pro
gramma, ligt op de openheid van be
stuur, aandacht voor de kansarmen en, 
last but not least de kleinschaligheid in 
vele aspekten 
Inzake bestuur en gemeentediensten 
streeft de VU naar o m deelgemeente
raden, spreekplicht voor ambtenaren, 
een ombudsman, en algehele demo-
kratizenng en openbaarheid van be
stuur 
Inzake onze woonomgeving wordt 
nogmaals de betrokkenheid van de 
burger, de kleinschaligheid en de 
strenge bescherming van het milieu 
benadrukt Het gemeentelijk onder

wijs, pluralistisch en volks, dient verder 
in stand gehouden, waarbij ook het 
„tweede-kans-onderwijs" dient uitge
bouwd Ook voor sport kuituur en 
toerisme, ligt de nadruk weer op klein
schaligheid en het volkse, met op de 
kompetitie of het professionele Voor 
de jeugd streeft de VU naar een 
jeugdbeleidsplan, en naar de konkrete 
betrokkenheid bij het beleid, ook en 
vooral van de met-georgamzeerden, 
die in ons koepelsysteem weinig of 
met aan bod komen Voor de handel 
en industne, is er de reeds bekende 
KMO-bevordenng (ook weer het klein
schalige) en de aktieve politiek die ook 
een gemeente kan of moet voeren 
In het uitgebreide OCMW-hoofdstuk 
wordt vooral gehandeld over een 
rechtvaardige verdeling van de lasten 
tussen armen en begoeden, een blok
kering van het personeelseffektief en, 
ondanks de financiële toestand, het 

behoud van de huidige diensten, om
dat bij afschaffing immers juist weer 
kansarmen zouden getroffen worden 
Voor dit beleid werden dan kandidaten 
gezocht waarvan er inmiddels een 
25-tal (van de 29) bereid werden ge
vonden Zodra deze lijst kompleet is. 
zal ze hier verder medegedeeld wor
den WIJ geven alvast de kop van de 
lijst 1 Sim Verbruggen (uittredend 
schepen), 2 André De Samblanx (uit
tredend schepen), 3 Vic Meulebergs 
(zelfstandige). 4 Eli Goossens (hout
handelaar). 5 Miet Holemans-Van In-
nis(huisvrouw). 6 Toon Macke (leraar, 
oud-gemeenteraadslid). 7 Mare De 
Groodt (ingenieur) 
Namens het bestuur en de leden, 
wensen wè deze ..trekkers" en alle 
kandidaten alvast een stevige en suk-
sesvolle kampagne en vruchtbare 
mandaten na 1 januan 

Jaak Indekeu 

VU-Mechelen stelt lijst voor 
In statutaire vergadenng. bijeengeko
men op 29 juni II. heeft het bestuur van 
de Volksunie-afdeling Mechelen vol
gende lijstsamenstelling voor de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen 
goedgekeurd 

Alle vernoemde kandidaten hebben 
hun plaats aanvaard en ondertekend 
voor akkoord 
1 Oscar Renard, burgerlijk ingenieur, 
gemeenteraadslid. 2 Kns Van Es-
broeck. parlementair ambtenaar, ge
meenteraadslid. 3 Firmain Verlinden. 
staatsbediende, gemeenteraadslid 
(Hombeek), 4 Hilda Uytterhoeven, me
dische analyste, gemeenteraadslid, 5 
Koen Van Nieuwenhove, ambtenaar, 
lid O C M W , 6 Bart De Nijn, leraar, 7 
Herman Dubin, bediende (Muizen), 8 
Herman Keldermans, industneel inge
nieur (voorzitter VU afd Mechelen), 9 
Emiel Keuleers, bediende (Hombeek), 
10 Eddy Luyten, zaakvoerder. 11 Ka-
rel Mertens. leraar (Leest). 12 In be
raad (Heffen), 13 In beraad (Walem), 
14 Rosa Verbist regentes huishoud
ster, 15 Louisa Vander Elst-Dethier, 
lerares lichamelijke opvoeding (Mui
zen), 16 Paul Holsters, laborant. 17 

Godelieve Van Moer-Pintens. ver
pleegster (Leest), 18 Jean Linsen 
staatsbediende, 19 Koen Devos stu
dent, 20 Wilfned Cauwenbergh. 
hoofdboekhouder 21 Louisa Vermeu
len (echtg Baetens). bewaarschoolon
derwijzeres (Hombeek). 22 Jan Bas-
tiaens. bediende (Muizen). 23 In be
raad. 24 Jons Swartebroeckx. dekora-
teur, 25 Gerlinde Buts, sekretaresse 
(Schonenberg-Hombeek), 26 Martine 
Era, 27 Vera Servaes (Battel) 28 In 
beraad, 29 Toon Sneyers. arbeids-
analyst (LeesO. 30 In beraad, 31 An-
toon Baarendse, elektncien (LeesO, 
32 Jenny Dockx, herbergierster, 33 In 
beraad, 34 Frans Callaert. industrieel 
ingenieur (Muizen), 35 Wilty Van Herp, 
technisch advizeur, auteur, 36 Peter 
Nijsten, artieider, 37 Wouter Manvoet 
bediende, 38 In beraad. 39 Fons Van 
de Werf. imker, oud-gemeenteraadslid. 
40 Wim Jonssen junior, student. 41 
Walter Jaspers, geneesheer (Hom
beek), gemeenteraadslid 

(De 38ste plaats wordt in onderling 
akkoord voorlopig voorbehouden voor 
volksvertegenwoordiger Joos So-
mers) 

GULDEN 
SPOREN 

VIERING 
zaterdag 10 juli om 20 uur 

op de Grote Markt te Brussel 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel 031-8671.21 

V o o r « A L " uv\̂  b ieren 
en l imonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Ttl 031-3610,11 

Daheagher Jan 
Ladeganckstraat 19. Gant 

Tal 091-22.4562 

Jan Puimège-single 

als aandenken 
Toen op 25 april II. In het M e r k s e m s e Sportpaleis het ap
plaus voor het 45ste V laams Nationaal Zangfeest uitgestor
ven was, kon niemand vermoeden dat één van de mensen 
die daar suksesvol had opgetreden, zo snel en op zo'n jonge 
leeftijd zou heengaan. 

D e verslagenheid was groot toen amper een maand later, op 
23 mei, het overli jden van Jan Puimège werd meegedeeld. 
Onmiddel l i jk na het Zangfeest kwam van alle kanten de 
vraag of de uitgevoerde nummers nergens verkri jgbaar 
waren. Het werd ons al vlug duidelijk dat het optreden van 
deze jonge, V laamse kleinkunstenaar erg in de smaak 
gevallen was bij het grote publiek. 

O p 30 juni II. verschenen op plaat: „Vlaanderen, mijn 
vader land ' en „Ken jij dat land?" 

W i e deze plaat wil bestellen (95 fr. plus 20 fr. verzendings
kosten), kan dat op volgende adressen: De Scherf V Z W , 
Sanderusstraat 14 te 2000 Antwerpen, Banknr 
220-0432041-39; Sekretariaat A N Z , Vri jheidsstraat 30-32 -
bus 14, 2000 Antwerpen; Sekretariaat Davidsfonds, Blijde 
Inkomststraat 79, 3000 Leuven; De Coremans Kring, V U arr. 
Antwerpen, Banknr. 402-9088941-38. M e t vermelding „Single 
J. Puimège-Vlaanderland", 95 fr. 1+ 20 fr. verzendingskos
ten). 
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Kortenberg: 

Voorbeeld CVP-ministaat 
Diksmuide '82 
Op 16 april II. verscheen in „Gazet van Antwerpen' een interview dat 
burgemeester De Coster (CVP) aan deze krant toestond. Hierin verklaart de 
heer De Coster ondermeer: „Wegens onze ruime meerderheid konden zij (de 
opposit ie) zich nooit permitteren om met harde akties uit te pakken. „Voor ie
mand die regelmatig de Kortenbergse raadszittingen volgt komt deze nogal 
autoritaire verklaring eerder over als: „Wegens onze ruime meerderheid kon
den wij het ons met alle gemak permitteren alle voorstellen van de opposit ie 
zonder meer van de tafel te vegen en onze eigen wil door te dri jven.' 
Geen enkele Kortenbergse opposit iefraktie zal lang hoeven te zoeken naar 
een voorstel dat door haar werd gedaan en door de meerderheid zonder veel 
kommentaar naar de prullenmand werd verwezen. Bovendien gebeurde het 
dan nog vaak dat meerderheidsleden probeerden het opposit iel id dat een 
voorstel deed, belachelijk te maken en als een naïeveling of idioot te laten 
doorgaan. 

Een plaatselijke verslaggever van een 
krant die toevallig als vervanger voor 
zijn zieke kollega de raadszitting moest 
verslaan, verklaarde na afloop aan een 
oppositielid „Hier veegt de CVP de 
vloer aan met de oppoisitie" 

Ook de Volksunie bleef van deze 
handelvi/ijze niet gespaard Als voor
beeld volgen hier een aantal voorbeel
den van recente voorstellen van raads
lid Paul Vanden Dorpe die zonder boe 
of ba werden gekelderd 

DIENSTWAGEN 
In december kwam de aanschaffing 
van een nieuwe dienstwagen voor het 
administratief gemeentepersoneel op 
de agenda Dit voertuig moet enkel 
dienen om kleine verplaatsingen te 
maken binnen de gemeente Raadslid 
Paul Vanden Dorpe bood het kollege 
aan om zijn wagen, die weliswaar met 
nieuw meer was, doch mits een grondi
ge revisiebeurt nog best enkele jaren 
voor dit doel zou kunnen gebruikt 
worden, gratis af te staan aan de 
gemeente Het voorstel werd door de 
meerderheid weggelachen en een 
krant noemde Paul Vanden Dorpe 
zelfs minachtend een naïeve sinter
klaas 

De CVP-bewindslieden vonden het 
allicht verstandiger om in deze tijd van 
besparingen 200000 fr voor een 
nieuw voertuig uit te geven in plaats 
van enkele duizenden franken voor 
het op punt stellen van een nog bruik
bare wagen Werkelijk een prachtig 
voorbeeld van een degelijk financieel 
beleid > 

KURSUS NEDERLANDS 
Op een andere gemeenteraad stelde 
raadslid Vanden Dorpe voor dat de 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 031-88 64 68 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l op de deur 

Frans Verhoeven overleden 
Vergroeid met Leuven, hield hij ervan 
door zijn levensinzet in de Vlaamse 
Beweging. Zi jn VU-afdeling, zijn le
den, het V W G , de VOS'sen, Broeder
b a n d , leder deel bekommerde hem 
om ter meest Opgegroeid in de kans
arme Ste-Geertruiwl jk kende en 
voelde hij beter dan wie ook, welk on
vermogen iedere „kleine man ' in zich 
draagt om „verder te kunnen' in onze 
gesofist ikeerde were ld- Vandaar zijn 
konsekwente zorg voor de minsten, 
die hij elke dag ontmoette en binnen-
loodste in het gedachtengoed en de 
vriendenkring van zijn VU-afdeling. 
Frans had zich de levenslijn — der — 
konsekwentie getrokken- vanuit de 
W K S (tot aan het Oostfront, drie
maal gewond, achtergebleven in 
Duitsland om dan met een groot hart 
terug te keren naar zijn Leuven! 
Frans was niet verbitterd, nooit 
sche rp , hij had teveel ervaren en 
geleden, denk ik. 

Voor ons betekende hij een voor
beeld! Vele „dames en heren', in de 
Vlaamse Beweging mogen zich spie
gelen aan de manier waarop hij pol i
tieke tegenslag en verschil In stand
punt kon overbruggen. Nooit bekloeg 
hij zich, steeds waardeerde hij in 
ieder het positieve. 
Frans heeft het leven niet gemakke
lijk ver la ten. Op zijn ziekbed maakte 
hij nog steeds plannen, alhoewel het 
hiernamaals hem reeds wenkte In 't 
ziekenhuis — bij ons bezoek — 
lichtten nog even zijn o g e n . toch bli j-
posit ief in al zijn krachteloosheid-
een verre groet, die wi j gedragen 
hebben naar ons Diksmuide. 
Frans' geest en volksgemoed mogen 
velen verder bezielen In onze ont-
voogdingsstr i jd. Zi jn nabestaanden 
wezen ervan overtuigd dat hij verder 
leeft in ons. 

Willy Kuijpers Rob Vandezande 

SOCIAAL-KULTURELE RAAD 
GANSHOREN 

werft aan 
SOCIAAL-KULTUREEL WERK(ST)ER 
in funktie treden rond 1 oktober 1982 

Voorwaarden: 
— Burgerlijke en politieke rechten genieten, voldaan heb

ben aan militieverplichtingen en minimum 21 jaar oud 
— Diploma maatschappelijk assistent(e), bij voorkeur spe-

clalizatie sociaal-kultureel werk of diploma van een 
daarmee vergelijkbare post-secundaire opleiding of ge
durende vijf jaar grondige ervaring opgedaan hebben in 
het sociaal-kultureel werk 

— Bij voorkeur wonen in de brusselse agglomeratie 
Barema rang 22 
Sollicitaties met c v en eventueel afschrift van bekomen di
ploma's worden ingewacht vóór 10 augnjstus 1982 bij de h. M 
Roelandt, Broustinlaan 38, 1090 Brussel (Adv. 106) 

gemeente ten behoeve van anderstali
ge inwoners van de gemeente een 
initiatiekursus in de Nederlandse taal 
zou inrichten CVP-schepen Six vond 
dit overbodig en replikeerde „De an
derstaligen die in Kortenberg wonen 
zijn rijk genoeg om in Leuven of in 
Brussel een leergang Nederlands te 
gaan volgen op eigen kosten indien ze 
Nederlands willen leren" Schepen Six 
wist evenwel goed genoeg dat het met 
de bedoeling was dat de gemeente de 
kosten voor deze kursus zou dragen 
Raadslid Vanden Dorpe had enkel de 
bedoeling een dienstverlening te creë
ren voor anderstalige Kortenbergna-
ren teneinde hun integratie in de ge
meente te bevorderen Indien de ge
meente een lokaal ter beschikking kon 
stellen en een leerkracht aanzoeken 
die bereid was de kursus te geven was 
er volgens Paul Vanden Dorpe reeds 
heel wat bereikt De kursisten die 
bereid waren Nederlands te leren zou
den ook wel bereid zijn hiervoor sa
men de kosten te dragen Hoe ons VU-
raadslid ook pleitte, voor de heer Six 
bleef het een belachelijk voorstel 
Nochtans zou de heer schepen moe
ten weten dat in twee aangrenzende 
gemeenten, namelijk te Bertem en te 
Tervuren dergelijke taalkursussen met 
sukses worden georganizeerd Het ini
tiatief werd daar door het schepenkol-
lege zelf genomen en voor zover 
bekend vormt de CVP in tieide ge
meenten de hoofdbrok van tiet ge
meentebestuur 

OMBUDSDIENST 
Het was eveneens een voorstel van 
Paul Vanden Dorpe om een politiek 
neutrale ombudsdienst op gemeente
lijk vlak in het leven te roepen Alle in
woners die zich bedrogen of hoe dan 
ook onrechtmatig behandeld voelden 
door om het even wie zouden er met 
hun grieven en klachten terecht kun
nen De ombudsdienst zou de bena
deelde personen op een snelle en 
efficiënte manier naar de juiste, terza
ke bevoegde instantie kunnen door
zenden Schepen Six vond dit een 
volledig overbodige dienst want vol
gens hem konden dergelijke proble
men door het O C M W worden opge
lost Om de zienswijze van de achtba
re schepen even te ontzenuwen even 
volgend voorbeeld 

Iemand wordt bezocht door een zoge
zegde „handelsreiziger" die een ency
clopedie komt verkopen De mets ver
moedende burger laat zich bepraten, 
koopt een encyclopedie, betaalt een 
voorschot, ontvaüyt jo l fs een kwijt-
schrift, maar na een tijd blijkt de han
delsreiziger een oplichter te zijn die 
een niets vermoedende burger een 
som geld heeft afhandig gemaakt 
Gaat het O C M W deze som terug 
betalen'' Neeni Een ombudsdienst kan 
dit ook met doch deze kan de bedro
gen burger zeer snel doorheen het 
administratieve labynnt naar de juiste 
gerechtelijke instantie loodsen Boven
dien kan aan het voorval de nodige 
ruchtbaarheid worden gegeven zodat 
wordt voorkomen dat andere mensen 
worden bedrogen Indien schepen Six 
vindt dat Paul Vanden Dorpe een 
idioot voorstel doet, dan moet de acht
bare schepen dit ook gaan vertellen 
aan zijn partijgenoot senator De 
Clercq Want zeer onlangs diende 
laatstgenoemde een wetsontwerp in 
om een dergelijke ombudsdienst op 
nationaal vlak te organizeren en dit op 
advies van het Europees Parlement 
Dit zijn slechts enkele voorstellen die 
werden afgewezen door de meerder
heid Omdat ze onbenullig, onnuttig, 
dwaas of idioot waren' ' Neen, alleen 
omdat ze van een oppositiepartij kwa
men De CVP zou er zich moeten van 
bewust zijn dat ze met een kleine 
meerderheid iets meer dan de helft 
van de bevolking vertegenwoordigt 
De andere kleine helft van de Korten
bergse bevolking wordt vertegen
woordigd dobr -de oppositie, die in 
Kortenberg Jjoor de meerderheid 
wordt genegeerd 
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LENNIK Guldensporenvienng om 19u 30 in zaal Ons Huis, 
Markt Organizatie Vlaamse Kring Lennik 
BEERSEL. 11-)uli-vienng georganizeerd door de kultuurraad van Beersel 
Om 20 uur in de Gemeentelijke Feestzaal Herman Teirlinckplein, om 
20 uur 

MACHELEN-DIEGEM: Guldensporenfeest om 20 uur in zaal 
Milde, Kerktorenstraat Optreden toneelgroep uit Diegem Feest
rede door mevr Nelly Maes, senator Het Machelse zangkoor 
C^ntima Inkom vrij. 

BRUSSEL: gegnllde haantjes- en boesteringfestijn van 12 tot 
24 u in 't Schuurke, Oude Graanmarkt Volksmuziekgroep en 
volksdans 
VILVOORDE: Guldensporenfeest i sm . het stadsbestuur om 
15 u in het domein „Drie Fonteinen" op de binnenkoer van de stal
lingen Gelegenheidstoespraak door H. Reinhard, voorzitter van 
het Karel-Bulsfonds. 

Dosfelkring-Leuven 
naar 11 juli 
De Dosfelknng Leuven gaat in groep 
naar de GuWensporenherdenkingen in 
Leuven en Brussel. 
Leuven vnjdag 9 juli bijeenkomst om 
19 u 50 voor het auditonum van het 
kultureel centrum, K Albertlaan 52 te 
Leuven. De herdenking die in het 
teken staat van Wies Moens begint 
om 20 u Op het programma staan o.a. 
gelegenheidstoespraken, voordrach
ten met muzikale omlijsting door Jan 
en Alleman en de Vaganten, en sannen-
zang o l v pater Bakeljauw 

Brussel zaterdag 10 juli om 19 u. op de 
Oude Markt te Leuven Hier vertrekt 
de bus (prijs 110 frJ naar de viering te 
Brussel Inschnjven bij Dosfelkring 
Leuven, Kiekenstraat 1, 3000 Leuven 
(230482) of S V . O , Panjsstraat 36 
(2324.12) 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uit rus t ingsmate r iee l & m a 
ch ines voor o p e n b a r e be
s t u r e n en a a n n e m e r s van 
bouw- en wegeniswerken . 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen 
weg 75, 309P Kampenhout, 
^el. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

Erkende 
rijschool 
Ferd. 
VERBIEST 

— Leopo ld ll-laan 194 
1080 M O L E N B E E K 

— Leuvenses teenweg 555 
1030 S C H A A R B E E K 

— Be rgenses teenweg 797 
1070 A N D E R L E C H T 
( V o o r ech tparen , broer -en-
zus, ve r loo fden , vader-en-
zoon , moeder-en-dochter , 
enz. duo-groeps lessen : 
even g o e d en veel goedko 
pe r O 
Tel 426.85.94 

(Adv. 100) 

Derde 11 -Juli-viering te Lennik 
Na de twee vorige zeer geslaagde 11-
julivienngen gnjpt de derde 11 -juli-
vienng plaats op 9 juli 1982 
Het wordt zeker opnieuw een feest op 
hoogstaand peil 
Hugo Weckx, voorzitter van de Neder
landse Kultuurkommissie zal de feest
rede uitspreken 
Alle P^jottelanders, maar zeker alle 
overtuigde Vlaamse Lennikenaren 
worden dan ook met aandrang uitge
nodigd om aan het feest deel te 
nemen 

De feestvienng ziet er uit als volgt 

Op het marktplein 
1 Algemene bevlagging van de hui
zen op 9, 10 en 11 juli 

2 Samenkomst vanuit de deelge
meenten op het marktplein rond 
19 u 30 

3 Optocht in het centrum met alle 
aanwezigen 

— Vooraan de vlaggen van de ver
schillende verenigingen, gevolgd door 

— De vendeliers 

— De muziekmaatschappij van Len
nik 

— De personaliteiten, genodigden en 
de feestvierders 

4 Optreden van de vendeliers van 
Lennik onder muzikale begeleiding 
5 Optreden van de muziekmaat
schappij „Sint Cecilia" van Lennik. 

„Ons Huis" 
Welkomwoord door de voorzitter van 
het 11-julikomitee, samenzang door 
alle aanwezigen, voordracht door een 
leeriing van de Lennikse Muziekschool 
„Peter Benoit", feestrede door Hugo 
Weckx, samenzang en „De Vlaamse 
Leeuw" 

Firma 
VANDOOREN 

Hout 

fternU 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

l us t re r i e 

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

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

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 
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PROFITEER NU VAN DE 
FEESTELIJKE 

VAKANTIEPRIJZEN 

300 
TAILLEURS 

500 
DAMES-

BLOEZEN 

1.000 
ROKKEN 

500 
DAMES-
VESTEN 

HALVE LANGE 
FEEST-

KLEEDJES 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur — zaterdag van 9 tot 18 uur 



^ ^^l 
VU-Ninove bindt strijd tegen 
de verhaalbelasting aan 

Wij in de Volksunie 

De gewezen schepen van Financien 
Waltniet schreef ooit dat dank zij de fu
sie er in de deelgemeenten openbare 
werken gedaan worden die vroeger 
niet mogelijk waren Maar hij „vergat" 
eraan toe te voegen „als de aangelan
den die werken volledig zelf betalen" 
zoals in het eerste fusiereglement van 
de verhaalbelasting voorzien was' 
Groot-Ninove startte in 1977 met een 
overschot van meer dan 40 miljoen 
Dat was een behoorlijke reserve die 
zou toegelaten hebben zonder ver
haalbelasting te werken op voorwaar
de dat enkele prestigeprojekten, zoals 
het nieuw stadhuis, geschrapt en zoals 
de sporthal tot beperktere proporties 
herleid werden Maar dat is te veel ge
vraagd' En dan hebben wij het nog met 
over het tot mislukken gedoemde 
BPA-Burchtdam dat gelukkig door de 
V U en de Werkgroep Leefmilieu ge
kelderd werd ' 
VU-Groot-Ninove heeft zich bij monde 
van fraktieleider Andre Baro steeds 
tegen de verhaalbelasting gekant om 
volgende redenen 

# Wie niet in Ninove-Sfad of Oke-
gem woont, waar de verhaalbelasting 
spijtig genoeg ook voor de samenvoe
ging reeds bestond, betaald geen 
verhaalbelasting 
De leningen die door de vroegere 
deelgemeenten voor deze werken 
aangegaan werden, worden nu door 
alle belastingbetalers uit Groot-Ninove 
verder afbetaald' Is het dan rechtvaar
dig dat mensen uit straten die na de 
samenvoeging gemaakt werden nu 
opdraaien voor een gedeelte van de 
kos ten ' 

# Het argument van de waardever-
meerdenng van de langsliggende per
celen houdt geen steek, zeker met 
voor noleringen en voetpaden' Even
als de weg is het voetpad er voor ie
dereen en de aanleg van nolenngen is 
geen luxe-werk maar een noodzake
lijkheid' 

# Er IS discriminatie tussen de bewo
ners van rijkswegen en gemeentewe

gen Alle aanpalenden van de 36 km 
njkswegen op het grondgebied van 
Groot-Ninove hebben nooit een frank 
verhaalbelasting betaald En het zou 

De vu-
initiatieven 
tegen de , 
verhaalbelasting 
5 april 7 9 ' André Baro stelt dat 
het eerlijker is dat de ganse 
gemeenschap betaalt i.pv al
leen de aangelanden van een 
nieuwe of verbeterde straat 
11 oktober 7 9 . Bij herziening 
reglement verhaalbelasting 
stemt alleen de Volksunie te
gen CL + SP keuren het regle
ment met 17 stemmen goed, de 
CVP laat negen onthoudingen 
optekenen. 

17 december: André Baro stelt 
bij de besprekmg van de begro-
tmg 1982 voor de verhaalbelas
ting af te schaffen. Zijn voorstel 
wordt door de meerderheid (CL 
-I- SP) verworpen met 15 stem
men, de CVP onthoudt zich (8 
stemmen). 

27 mei '82: André Baro stelt 
voor de verhaalbelasting af te 
schaffen via een begrotingswij
ziging die slechts kan na de 
vakantie De burgemeester en 
de schepen van Financien vra
gen hem naar vervangingsin
komsten De VU-fraktie zal een 
voorstel terzake doen op de 
gemeenteraad van 9 september 
ek. 

nogal cynisch zijn te beweren dat de 
staatskas er goed voor zit 

Het IS een zaak van goed beheer alle 
inwoners van eenzelfde gemeente ge
lijk te behandelen' Het is even normaal 

dat de inkomsten uit de gemeentelijke 
belastingen in de eerste plaats ge
bruikt worden om aan alle inwoners de 
noodzakelijke voorzieningen te ver
schaffen zowel wat betreft openbare 
werken, als onderwijs administratie en 
sociale voorzieningen met als belang
rijkste instelling het O C M W Deze 
dienstverlening dient samen te gaan 
met een degelijke voorlichting en een 
ruime kans voor inspraak 
En inspraak houdt ook in dat er zoveel 
mogelijk rekening gehouden wordt 
met wat er door de mensen naar voor 
gebracht wordt ' Als de gemeente na 
het verlenen van deze noodzakelijke 
diensten nog middelen over heeft, kan 
er gedacht worden aan infrastruktuur 
en dienstverlening voor kuituur sport 
en dergelijke 

En op deze vlakken ziet de Volksunie 
het vooral in kleinschalige projekten en 
hulp aan aktieve verenigingen Wan
neer zullen de verantwoordelijken ein
delijk de moed hebben om aan de 
mensen te zeggen dat de tijd voor 
kultuurpaleizen en sporttempels voor
goed voorbij I S ' Trouwens, wie heeft 
ooit deze mastodonten gevraagd ' 
Tot slot nog een woord van waarde
ring voor de wakkere burgers van „Het 
Aktiekomitee tegen de Verhaalbelas
ting" ZIJ hebben het initiatief genomen 
om de ontgoochelde, met mooie belof
ten en verkeerde cijfers bedrogen 
„verhaalbelasten" te groeperen in een 
ondernemend „burgerkomitee" Aan 
hen, en aan alle andere inwoners van 
Groot-Ninove die ook vinden dat het 
de hoogste tijd is voor een ander 
beleid, doen wij alvast een belofte en 
dat IS de verzekering dat de Volksunie, 
hopelijk versterkt ook na de verkiezin
gen aan hun zijde zal staan' Voor de 
afschaffing van de verhaalbelasting' 
Voor meer sociale rechtvaardigheid in 
het belang van onze Vlaamse mensen, 
die het niet verdienen dat met hun 
zuurverdiende geld verder geknoeid 
wordt ' 

Rik Haelterman 

OOST-VUUNDEREN 
JULI 

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

10 BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN Derde 11 juli viering in het unieke 
kader van de Donkkapel Openluchtmis om 18 u 30 opgeluisterd door t 
Snoerke uit Aalst 

11 AALST: Guldensporenviering om 17 u op de Grote Markt Feest
redenaar Maunts Coppieters, oud Euro-parlementslid Allen 
daarheen 

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

20 EEKLO Tuinfeest met Bar B O in het Leen Volw 300 fr , kind 100 fr Wij 
dansen van 20 naar 21 juli door Inschrijven bij Jaak De Muynck. 
Weverstraat 8 Eekio tel 7712 47 Beperkt aantal deelnemers 

Vlaams-nat. boekenbeurs 
te Dendermonde 
Vrijdagavond 18 juni had in 't Vestje, het arrondissementeel sekretariaat van 
de Volksunie te Dendermonde, de opening plaats van een boekenbeurs, geor-
ganizeerd in samenwerking met het Vlaams nationaal boekenfonds. Onder de 
aanwezigen herkenden we senator Walter Peeters, volksvertegenwoordiger 
Jul Van Boxelaer en arrondissementeel voorzitter Norbert De Keulenaer. Niet 
alleen werd er gesproken over het belang van het Vlaamse boek in de 
kulturele ontvoogdingstrijd, er werd ook gehandeld over de problemen van de 
huidige Vlaamse deelregering, het tijdschrift Nieuw Vlaanderen werd voorge
steld en een diamontage „Schatplichtig Vlaanderen" kon de aanwezigen 
boeien. 

Vóór de officiële opening van de boe
kenbeurs kon men reeds een kijkje 
nemen in de tentoongestelde boeken 
Naast een stand met interessante na
slagwerken zoals o m de Encyclope
die van de Vlaamse Beweging, waren 
er ook heel wat eigentijdse werken 
uitgestald naast boeken die een histo
risch belang hebben Daar het aange
boden lot vrijwel volledig was, vonden 
we er zelfs de stnpverhalen „De 
Leeuw van Vlaanderen" en „Kerels 
van Vlaanderen", eertijds echte suk-
sesboekjes bij de jeugd evenals een 
uitgebreide selektie Nederlandstalige 
langspeelplaten en cassettes Tijd
schriften en reportagewerken over zo

wel de Vlaams-nationale als de Belgi
sche geschiedenis vervolledigden het 
geheel Interessant genoeg dus en 
volgens Norbert De Keulenaer, die de 
beurs inleidde een goede aanvulling 
voor het geschiedenisonderncht dat 
eenzijdig is en volledig gericht op de 
Belgische staat Senator Walter Pee
ters sprak over de huidige politieke 
toestand en schetste een beeld van de 
nieuwe Vlaamse deelregenng die naar 
zijn mening weinig of geen echte in
vloed heeft 

Het sukses van deze txiekenbeurs 
bevestigt nogmaals de nood aan het 
voorstellen van Vlaams-nationale lite
ratuur 

In de Gentse gemeenteraad 

Duur en veel glas maar weinig doorzichtig... 
GENT — Weinig op de dagorde en interpellaties door de oppositie is de 

balans van de gemeenteraadszitting van 7 juni II Vooraleer de gewone dagor
de aan te vatten vroeg VU-fraktieleider Deroo bij ordemotie het woord tenein
de de raad een voorstel tot motie i.v.m. het openbaar vervoer voor te leggen. 
Daarin zette hij zich af tegen de tariefverhogingen en de besparingsmaatrege
len. Hij vezette zich ook tegen de discriminatie Lo v de MIVG inzake kredieten 
en vroeg de tewerkstelling bij MIVG, NMVB en NMBS te behouden voor de 
diensten in de Gentse agglomeratie 

De burgemeester had Deroo in een 
brief reeds meegedeeld dat het voor
stel niet ontvankelijk was aangezien 
het niet tot het domein van de gemeen
teraad behoorde 
Deroo was het hiermee niet eens, een 
deel van de motie behoort strikt tot het 
Gentse en bovendien werden ook 
vroeger reeds moties van nationale 
aard behandeld Van Ooteghem (VU) 
kon dit bevestigen 
De SP-fraktie, bij monde van raadslid 
Cannipel, wou met tegen het kollege 
stemmen, maar was het toch eens met 
het standpunt van Deroo Termont 
(SP) stelde voor de vier fraktieleiders 
een tekst te laten opstellen om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen De 
burgemeester liet echter stemmen 
over de ontvankelijkheid van de motie 
Met uitzondenng van de VU-fraktie en 
van enkele onthoudingen van raadsle
den die niet akkoord waren een pro
bleem aan de openbaarheid te onttrek
ken waar ZIJ om bekommerd zijn. werd 
het voorstel onontvankelijk verklaard 

Van straatnamen^ 
Van de gewone zitting zijn slechts 
enkele punten te onthouden De raad 
stemde een princiepsbeslissing tot op-
nchting van een nieuwe koelloods De 
loods zal een „publiek karakter" knjgen 
en dus ter beschikking staan van alle 
gegadigden Ze beantwoordt aan een 

tjehoefte aangezien de beschikbare 
koelloodsen regelmatig volzet zijn En
kele straatnamen kregen een nieuwe 
benaming Guido Deroo (VU) vroeg dè 
burgemeester of nu wel rekening werd 
gehouden met de uitspraak van de 
Vaste Nationale Kultuurpaktkommis-
sie die een voorafgaandelijk advies 
van de bevoegde organen (kultuurra-
den ) oplegt Uit het antwoord van de 
burgemeester bleek dat dit met het 
geval was Wel werd aan de VNKK 
meegedeeld welke procedure — ook 
in vorige gevallen — werd gevolgd 
raadpleging van een stedelijke kom
missie voor advies en van een kommis
sie ad hoc samengesteld uit gemeen
teraadsleden en volksraadpleging De 
VU-fraktie onthield zich bij de stem
ming 

.. veilige fietspaden.. 
Het kollege kreeg dan enkele interpel
laties te verwerken uitgaande van 
raadsleden van de oppositie 
Raadslid Verpaele (VU) wees erop dat 
in Gent een groot gebrek is aan afzon
derlijke, veilige fietspaden In vele ge
vallen zijn er enkel smalle strekken 
alleen door een verfstreep van het 
autoverkeer gescheiden of een paar 
tegels aan de rand van de rijweg dan 
nog geblokkeerd door geparkeerde 
wagens Nochtans zijn er in Gent 125 
mogelijke fietsers per km weg, in 

hoofdzaak schoolgaande jeugd en 
werknemers' Uit de statistieken van 
de politie blijkt dat fietsers zeer kwets
bare weggebruikers zijn (jaarlijks 1 on
geval per km weg) 

Verpaele stipte ook de wenselijkheid 
aan fietsroutes uit te stippelen en in te 
richten Rondom Gent bestaan er vol
doende natuurgebieden die zich voor 
dit doel lenen Ook met aangrenzende 
gemeenten kan hieromtrent kontakt 
opgenomen worden 
Schepen Monsaert dacht met dat er 
een tekort is aan fietspaden, maar wel 
aan veilige wegen voor fietsers Vele 
weggebruikers leggen te weinig disci
pline aan de dag zodat ongevallen 
ontstaan waarbii t.etsers het slachtof
fer zijn Verkeersdeskundigen pleiten 
voor vermenging van de fietsers in het 
autoverkeer op die wijze dat het de 
fietsers zijn die het tempo kunnen 
bepalen Bij het vernieuwen van de 
wegen vooral dan de invalswegen, 
zullen waar mogelijk fietspaden wor
den aangelegd Op andere plaatsen zal 
men uitkijken naar alternatieve fiets
routes b v via de jaagpaden Het inrich
ten van rekreatieve fietsroutes is een 
idee dat het overwegen waard is 
Schepen Van Eeckhout wees erop dat 
dit ook in de beleidsnota toensme 
reeds ter sprake kwam Het kan even
wel opnieuw bekeken worden 

„ en voetgangers 
Raadslid Verpaele ondervroeg sche
pen Monsaert vervolgens over de 
manier waarop de in- en uitritten van 
de parking Vrijdagmarkt zullen worden 
beveiligd voor voetgangers 
In een eerste ontwerp waren beton
nen muurtjes voorzien Alhoewel 

reeds gedeeltelijk uitgevoerd werden 
ze terug verwijderd en vervangen 
door een tweede optie afsluitingen in 
gefumeerd glas Een deel van dit glas 
zou reeds besteld en geleverd zijn, 
maar nu wordt plots geopteerd voor 
een derde oplossing insnijdingen 
naast de in- en uitntten, ongeveer 1 m 
lager Is dit nu de definitieve oplossing' 
Wat is intussen reeds nodeloos uitge
g e v e n ' 
Volgens de schepen werd van het 
1ste projekt afgezien om estetische 
redenen, waarmee Verpaele kon ak
koord gaan De kostprijs van het uitge
voerde werk was 1,5 miljoen, maar 
daartegenover staat dat men 2,5 mil
joen heeft uitgespaard omdat de blau
we hardsteen tot afwerking met moest 
worden geplaatst — wat volgens 
raadslid Verpaele een typisch voor
beeld van drogreden is' 
Men opteerde dan voor een afsluiting 
in gefumeerd glas, eerder dan voor 
een gewone afsluiting Men kon zich 
evenwel op voorhand geen idee vor
men wat dit zou geven Uiteindelijk 
bleek dat vanop de terrassen naast 
Het Toreken mets meer van de Vrij
dagmarkt zou te zien zijn Het glas 
(kostprijs 900000 f r ' ) ia l men wel 
voor andere doeleinden kunnen aan
wenden 
Ten slotte koos men voor het derde 
projekt te integreren in een gehele 
kompositie met o a waterpartijen De 
Gentenaars zullen het graag zien, 
denkt de schepen 

Duur onderwijs 
Mevr Herman-Michielsen (PVV) 
kwam ten slotte nog tussen over enke
le onderwijsproblemen De onderwijs
uitgaven lopen zeer hoog op, deels 

omdat het beleid alleen gezien wordt 
als bron van tewerkstelling Het peda
gogisch komfort wordt opgevoerd, via 
detachenng, verlaging van de normen, 
behoud van met-leefbare klassen, 
maar met altijd ten bate van de peda
gogische begeleiding 
Men mag echter met overdnjven Het 
IS beter het onderwijs ook eens te zien 
in funktie van het afgeleverde diploma 
In het VSO is het elitair onderwijs 
afgeschaft maar het diploma heeft met 
meer dezelfde waarde De kwaliteit 
van het onderwijs moet verhoogd wor
den 
Ook inzake het leidinggevend perso
neel stellen zich problemen Er zijn 
vaak te weinig kandidaten voor promo
tieambten, zodat misschien moet uitge
keken worden naar het openstellen 
van deze ambten voor anderen dan 
het eigen personeel, eventueel via sta-
tuutwijziging 
Schepen Van Eeckhout verdedigde 
zijn beleid op de hem eigen tempera
mentvolle wijze Hij zag nog wel een 
mogelijkheid tot normenverlaging 
vooral dan in het basis- en kleuteron
derwijs Bepaalde takken van het on
derwijs vragen speciale aandacht zo
als het beroepsonderwijs Men moet 
ook de minst begaafden helpen met al
gemeen menselijke en kulturele oplei
ding 
De tewerkstelling in het onderwijs 
moet behouden blijven Er zijn andere 
sektoren waar meer kan bespaard 
worden Wat het statuut betreft wil de 
schepen van geen wijziging weten 
Een afwijking bij aanstellingen of be-
vordenngen moet uitzondenng blijven 
Het statuut moet zekerheid en vast
heid bieden 

Carla Brion 
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lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ 
Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 053-668215 
Fijn gebak suikerwaren -
ijstaarten 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon Astridlaan 85, KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-71 1536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

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 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-675712 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Scfiaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel 091-69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 0240 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef -f- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel 031-340586 

Mogeli jkheid tot kleine etentjes 

• • U isio-iaao ^ ^ -^ 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familtezaak met tradWa. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052^23246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraaf 38 Dr Van De Per^elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052-21 1606 
Algemene voeding bieren wijnen, 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
se en Franse wijnen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

Café De Toekomst 

Kauwstraa t 43, 
9 5 6 0 S in t -L ievens-Esse 
Tel 054-5006 49 

Valideringscentrum LOTTO 
aanneming tot donderdagavond 
24 uur 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken U 
Demokratische prijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen -Te l 031-818841 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egypteniaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 
Uw tweede thuis! 

Café Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-797084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 031-584176 

W I J verzorgen al uw feesten 

Zuidvlaams feest werd totaal spektakel! 
Toen de laatste tonen van „De Vlaam
se Leeuw" weerklonken over de glad
de Visvijvers te Nukerke was iedereen 
er van overtuigd dat het Zuidvlaams 
feest ingencht door de Zutdvlaamse 
Kultuurkrant inderdaad een groots en 
enige get)euren was geworden Zelfs 
het weer had zich goed gehouden, 
alhoewel een dreigende hemel en een 
lichte bui het ergste deden vrezen 
maar onverstoorbaar zong en akteer-
de men verder Met de gedichten, 
prachtig voorgedragen door Claude 
Debie en drie Vlaamse liederen, ver-

Kursus 
mandenvlechten 
te Kieldrecht 
De Am Verbruggenknng Kieldrecht-
Verrebroek, gekend om zijn kulturele 
aktiviteiten start op 2 augustus a s met 
een kursus mandenvlechten Deze 
kursus kan door iedereen zowel man
nen als vrouwen van boven de 14 jaar 
gevolgd worden Het gaat over 10 
lessen op maandag of woensdag van 
20 tot 22 uur 

Inschnjvingen worden verwacht tot 
uiterlijk 20 juli op de volgende adres
sen G Van Nerum, Merodestraat 20, 
Kieldrecht of E De Smit Ruiterstraat 
1h Verrebroek Men kan ook zijn 
naam opgeven bij de andere bestuurs
leden van de Am Verbruggenknng 

tolkt door het Klijpekoor o l v Willy 
Laemont konden we ons geen tjetere 
en hoogstaandere inzet gewenst heb
ben De goede en passende afwisse
ling bracht Jacques Heyse van op de 
boot met zijn populaire liederen „Leven 
op de buiten" en „De Zwalm" waann hij 
opkwam tegen de natuurvervuiling 
Ook dat paste in het programma van 
de groene Zuidvlaamse Kultuurkrant 
Tot slot brachten de vendelzwaaiers 
de apoteose Terwijl het bos en de wit
te berken langzaam werden verlicht 
brachten zij met hun vlaggen die 
prachtig weerspiegeld werden in het 
water, hulde aan het Europa der Volke
ren en aan Vlaanderen met hun „Kem-
penland", daarmee zelfs de band leg
gende tussen de Vlaamse Ardennen 
en de verre Kempen 

In de namiddag waren de wandelaars 
op stap geweest o l v De Vlam had
den de wielertoensten o l v de wieler-
klub Cobra een tocht door de Vlaamse 
Ardennen gemaakt en hadden de 
boogschutters van de Vlaamse Arden
nen de ereprijs Senator Germain De 
Rouck betwist Allen werden trou
wens bedacht met talrijke prijzen ere-
borden en eigen hennnenngsplaketten 
van de ZV-11 juli-feest 

Het kon dus niet beter Aan de ene 
kant een volks gebeuren waarbij ie
dereen zich betrokken voelde aan de 
andere kant een hoogstaande kulture
le manifestatie die ook door iedereen 
werd naar waarde geschat Het was 

een 11 juli-feest dat schnl afstak bij het 
traditionele van vroeger van de wijze 
mannen met gnjze baarden en veel 
holle woorden Hier primeerde de 
kreativiteit en het jeugdig entoesiasme 
in de problematiek van de tijd 

Het hoeft dan ook met gezegd, dat de 
talnjke belangstellenden tot in de late 
uurtjes feest hebben gevierd, samen 
met de kampeerders, die trouwens en 
met de bartiecue en met de volkssfie-
len hebben bijgedragen, samen met de 
talnjke medewerkers van de Zuid
vlaamse, tot het welslagen van het 
feest 

11 juli-viering 
te Impe (Lede) 
Zondag 11 juli 1982 om 10 u 30, tradi
tionele 11 juli-mis in de parochiekerk te 
Impe (24ste keer) Worden herdacht 
de vroegere sprekers Wim Jonssen, 
Guido Provoost en Benidict De Cock 
Sprekers Bart Van de Moere en 
Oswald Van Ootegem Deelneming 
van VNJ KSA, VAB, Sint-Maartens-
fonds. Broederband enz 
Na de toespraak gelegenheid tot mid
dagmaal in gasthof Godefroid Liefs* 
vooraf inschnjven bij Denis De Pauw 
Impedorp 12 te 9311 Impe, tel 
053-21 81 28 of bij de familie Godefroid 
Essestraat Impe tel 053-212924 Prijs 
per maaltijd 275 of 170fr 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 , 1686 Gooik 
Tel 02-53Z5481 

Lokaal van de Volksunie 

11 juli-herdenking Maaseik 
Het IJzerbedevaartkomitee kanton 
Maaseik in samenwerking met het 
beheer van het domein de Wouter
bron te Opoeteren nodigt elke Vla
ming hartelijk uit op de 11 juli-viering 
die doorgaat op zaterdag 10 juli as 
Programma 

15 u 30 Autokaravaan De mensen 
die kunnen worden met de auto ver
wacht aan de grens te Maaseik (grens 
Vlaanderen-Nederland) Vergeet de 
auto niet te tooien met een leeuwen 
vlag Om 16 u vertrekken we voor een 
korte trip doorheen de stad Maaseik in 
de richting Dilsen en zo naar Neeroe-
teren en verder naar Opoeteren Het 

eindpunt is het domein de Wouter
bron 

18 u Toespraak door de voorzitter, 
samenzang en feestrede door Luk 

Delafortene, voorzitter Pnester Daens-
fonds Enkele piomers worden heel 
verdiend in de bloemetjes gezet M 
Clijsters, L Brouwers, P Pieters, S t 
Vermeire en M Vande Zande, Lim
burgse Volkslied en de Vlaamse 
Leeuw 

Daarna is er ruimschoots de gelegen
heid om aan demokratische pnjs te 
eten (200 frJ 

20 u 30 Afwisselend optreden van 
Fntz Rademaekers (heimattiedererO 
en de Koorkleppers uit Genk (volks
dansen enz j 

De inkom is graba Er wordt wel een 
omhaling voorzien voor Vlaamse aktie 

LIMBURG 
JULI 

9 HERDEREN 11 |uli viering georganizeerd door VU Riemst om 20 uur in 
Hove Matpertuus te Herderen Inkom 50 fr 

11 HOESELT 11 juli viering in het teken van Lambrecht Lambrechts 50 jang 
overli jden Hoesellse dichter en schrijver vooral bekend om zijn Vlaamse 
strijdliederen Om 17 uur in het Kultureel Centrum van Hoeselt 
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VU-nieuws uit de Metropool 

m Wij in de Volksunie 

Tijdens de vakantie-periode zal er 
geen dienstbetoon zijn op maandag in 
ons sekretariaat Voor dringende za
ken, gelieve telefonisch kontakt te wil
len opnemen met Koen Pauli, tel 031 / 
3317 57 na 17 u Ons sekretariaat is 
eveneens gesloten vanaf 9 juni t /m 2 
augustus en van 23 augustus tot 31 au
gustus Wij wensen iedereen alvast 
veel zonneschijn I 

10-10-'82 
Oktober 1982 ligt momenteel nog ver
af, vakantiemaanden vliegen evenwel 
vlug voorbij en weldra staan we met 
onze beide voeten in september, op 6 
weken van de verkiezingen Langs 
deze weg doen wij nogmaals een 
beroep op getuigen voor 10 oktober 
Geef ons bjdig uw naam en adres 
door, U knjgt dan van ons tijdig de no
dige nchtlijnen U kan uiteraard even
eens nu al Uw financiële steun storten 
op onze rekening nr 404-3036801-74 
van Volksunie Antwerpen Stad, Wet
straat 12, 2000 Antwerpen met de 
vermelding 10 oktober Hartelijk Dank' 

Nieuwe telefoonnummers 
Vanaf 13 augustus om 20 u verande-

11 juli te 
Wommelgem 

Streefdoel: 100 
VIpamse leeuwen 
Waar er verleden jaar in onze gemeen
te (voor vele buitenstaanders onge-
kx>flijk) 90 Vlaamse leeuwen gevels of 
masten sierden durven wij nu het cijfer 
100 vooropstellen 

Een overtuigd Vlaming kan en mag niet 
voorbijgaan aan de bevlagging op 11 
juli 

De feestelijke aanblik van verleden 
jaar heeft ons gestimuleerd om nog 
vele anderen te overtuigen dat 11 juli 
Vlaanderens hoogdag is en wij fter 
mogen zijn Vlaming te zijn 

Wanneer 680 jaar na 1302 een franskil
jonse kasteelheer, jonker van de Wer-
ve de Sekkulde, het nog nodig acht 
ons een kaakslag toe te dienen die 
gans Vlaanderen zou moeten aanvoe
len, dat jonkheer dan gerust op 11 juli 
een ommetje maakt van enkele km 
naar Wommelgem W e zullen hem 
geel en zwart doen uitslaan i 

ren in het Antwerpse alle telefoonnum
mers, d w ^ alle nummers van de zone 
031 Gelieve hieronder de voornaam
ste wijzigingen te vinden 

VU-sekretariaat Wetstraat 12 
2368465 
Voorzitter H Neetens 3539973 
Sekretaris H Pauli 2331757 
Fraktieleider G Bergers 2339165 

Aktiviteiten 
In de loop van de maand juni organi-
zeerden wij verscheidene aktiviteiten 
in samenwerking met VUJO en de 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap Vooreerst kenden wij een ge
slaagd braadfestijn met dansavond 
Spijtig dat de regen onze vuren kwam 
doven, toch geraakte elkeen nog aan 
een meer dan gevulde maag en wer
den de benen meer dan losgegooid 
Tijdens de INFO-beurs mochten de 
medewerkers van de VI Aktie en 
Kultuurgemeenschap zich verheugen 
in het bezoek van verschillende leden 
en sympatizanten De dia-montage 
„Vlaanderen in Europa" kende een 
groot sukses Op de stand zelf vlogen 
stickers en brosjures de deur uit De 
wandeling naar het „Verdronken Land 
van Saeftinghe" kende minder sukses 
maar daar zat dan wel de overvloedige 
regen voor veel tussen De aanwezi
gen hebben onder bekwame begelei
ding een alternatieve wandeling ge
maakt doorheen het St-Annabos op 
Linkeroever Naar het Verdronken 

Elf Juli te Wervik 
Voor de derde opeenvolgende maal 
ncht de plaatselijke V U een taalgrens-
Elf-Julivienng in Ziehier de nodige in
lichtingen 

— zondag 11 juli, om 13 u 45 

— plaats gasthof „'t Kapittel", Ooie
vaarstraat, Wervik 

— prijs volwassenen 80 fr, kinderen 
(tot 14 j ) 40 f r 

— treden op „De Zakdoek" en Clerck-
tje uit Coudekerke-Duinkerke (Frans-
Vlaanderen dus) 

— stnjörede niemand minder dan 
Walter Luyteni Familie, vnenden en 
buren meenemen, tot dani 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Karthuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in het departe
ment gynaecologie en verloskunde van 
het algemeen ziekenhuis St.-Jan van het 
OCMW-Brugge 
VEREISTE VOORWAARDEN: 
A Belg zijn, 
B de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
C voldoen aan de militiewetten, 
D van onberispelijk gedrag zijn, 
E lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
F houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, 
G tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge
machtigd zijn, 
H in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de gynaecologie, 
I bereid zijn een samenwerkingsakkoord te ondertekenen, 
J de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specializatie, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bi| indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), 
K verplichting te Brugge gevestigd te zijn, eén jaar na het 
einde van de proefperiode 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curnculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 6 augustus 1982 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge 1 
De sekretaris, De voorzitter, 
H Parrein F Bojrdon 

' »dv. 104) 

Land trekken we zeker en vast nog na 
de vakantie 

Rommelmarkt (21 juli) 
te Antwerpen 
Op zaterdag 26 juni mochten wij bij 
verschillende leden allerhande rommel 
komen afhalen Langs deze weg dan
ken WIJ alle milde schenkers Heeft U 
evenwel nog zaken die U kwijt wil, laat 
ons dan iets weten Wij beschikken 
voor het ogenblik al over de meest uit
eenlopende zaken, toch ontbreken er 
ons nog t>elastingbneven van 1942, 
1912 en 18301 Tevens zijn wij nog op 
zoek naar de mono-kini van Albert en 
Leopold en naar de eerste bnl van 
Boude wijn Wie kan ons helpen' Tel 
368465 of 331757 na 17 u De rom
melmarkt gaat door op 21 juli a s m het 
Oranjehuis, Hoogstraat te Antwerpen, 
open van 10 u tot 17 u en iedereen is 
welkom' 

Te Lint: 

ANTWERPEN 
JULI 

9 
10 

10 

10 
10 

10 

10 

11 
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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-juliviering in VLANAC met muziek en zang 
WOMMELGEM: zangavond in Den Klauwaert om 20 u met Jos 
De Houwer en Oswald van Ooteghem Prezentate Greet van 
den Bergh 

LIER. Guldensporendag ingencht door het Vlaams Nationaal 
Centrum Om 20 u in het VNC, Berianj 80, avondfeest 

MOVE Grote Guldensporenkaartpnjskamp 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 in 
de jeugdlokalen Boerenknjglaan om 19 u Vlaamse samenzang 
om 20 u 

Oppositie en publiek dwingen CVP 
tot toegevingen 
Reeds meermalen hadden de bewo
ners van de kinderrijke wijk aan het 
Kasteelplein gevraagd o m via een 
petitie, om hun straat verkeersvrij te 
krijgen Niets hielp, de CVP-meerder-
heid wou met De VU had dit punt nu 
op de gemeenteraadsagenda ge
plaatst en de bewoners van betrefferv 
de wijk waren talrijk aanwezig Dank zij 
de grondige argumentatie van fraktie-
leider Jons Roets (VLD en de aanwe
zigheid van de betrokken inwoners, 
kon de CVP. na duidelijk lang aarzelen 
en met tegenzin, mets anders dan 
kapituleren De straat wordt voor het 
autoverkeer afgesloten Voorlopig als 
proef gedurende de grote vakantie 
Opgelucht en tevreden trokken de 
betrokkenen dan ook huiswaarts na 
een geanimeerde gemeenteraad te 
hebben bijgewoond Immers ook zij 
hadden de CVP-kronkelingen op deze 
zitting meegemaakt Reeds 5 x had de 
V U gevraagd om op bepaalde plaat
sen in de gemeente stratenplans te 
plaatsen Nu kreeg mevr Aerts-Vrolix 
(VU) eindelijk na 3 jaar te horen dat dit 
met kon 
Een sociaal aktieplan SOS-driehoek. 
deskundig uiteengezet door mevr Van 
Deuren-Claessens (VU) botste hoe 
kan het ook anders op CVP-verzet 
Alhoewel de sociale dienst van het 
O C M W totaal achter dit projekt stond, 
alhoewel tientallen Lintenaren positief 
op een betreffende onderzoeksenqué-
te hadden gereageerd, alhoewel het 
projekt geen grote kosten zou mee
brengen enz mets hielp, de spoedige 
verwezenlijking ervan, kon aldus de 
CVP met worden toegestaan Wel 

Willy Kuijpers 
te Menen 
Op initiatief van de Volksumejongeren 
ging te Menen op maandag 28 juni een 
gespreksavond door met Willy Kuij-
fjers. volksvertegenwoordiger en lid 
van de Kamerkommissie voor Buiten
landse Zaken Willy Kuijpers sprak er 
over de huidige toestand in de Cen-
traalamerikaanse landen 
Kuijpers. die reeds meermalen op ei
gen initiatief (en op eigen kosten) deze 
staten bezocht gaf een zeer boeiende 
uiteenzetting over de omstandigheden 
ter plaatse 
Onder meer had hij het over de moeilij
ke toestand waann de kerk zich daar 
bevindt en in dit licht situeerde hij de 
verdwijning van de Menense leken-
missionans Serge Berten 
Kuijpers wist door te dringen tot bij de 
president van Guatemala, maar ten 
gevolge van een machtswisseling in de 
regenngstop kwam tot dusver in de 
verdwijning van Serge Berten nog 
geen klaarheid 
Na de bijeenkomst brachten Volks-
umevertegenwoordiger Willy Kuijpers 
en zijn Kortrijkse kollega Franz Van 
Steenkiste nog een bezoek aan de 
familie Berten 

beloofden ze, na lang gedebatteer, dit 
projekt of een gelijkaardig te doen 
aanvangen op 1 november 
Het gekende waterzuiveringsstation, 
dat wel af is, maar geen watertoevoer 
kent stond weer op de agenda Om te 
voorkomen dat de gerealizeerde in
stallaties volledig zouden tenietgaan, 
dient een koliektor gebouwd om een 
kleine watertoevoer vanuit Hove toe te 
laten zodat de installatie op ± 8 % 

van haar mogelijkheden kan werken 
Prijs 1 400000 f r Verder op de agen
da goedkeunng van een nieuw riole-
nngsplan, uitgave nog eens van 
500000 fr voor het Kultureel Centrum 
(liften) en tot slot goedkeunng van de 
rekening van het O C M W voor 1981 
Volgende raadszitting maandag 
28 juni 

Paul Todts 
Sekr VU-Lint 

WEST-VIMNDEREN 
JULI 

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

I t GELUWE-WERVIK 11-juli viering in „'t Kapittel" om 13 u 45 
31 KOEKELARE Ontspanmngsreis naar Frans-Vlaanderen met kort bezoek 

aan onze verbroederingsgemeente Arneke Vertrek om 8 uur op de markt 
Inschrijven bij de bestuursleden 

11 juli-weekeinde 
te Oostduinkerke 
Sinds jaren is het de gewoonte dat 
Oostduinkerke een specifieke Gulden
sporenvienng organizeert De plaatse
lijke Davidsfondsafdeling is er sedert 
haar stichting in 1948 steeds de stu
wende kracht geweest en dank zij de 
medewerking en steun van het feest-
komiteebad werd telkens weer een 
voorname manifestatie geprezenteerd 
Vrijdag 9 juli om 20 uur heeft in zaal 
„De MIkke" een feestzitting plaats met 
als gastspreker dhr Frans Crols die als 
leidmotief „Vlaanderen nu" zal nemen 
Verder zorgt Gerard Debrabandere 
voor een kunst- en ontspanningspro
gramma onder het motto ..Westvlaam-
se humor" De toegangspnjs bedraagt 
lOOfr 

Zaterdag 10 juli is er op de Zeedijk een 

optreden van de expressiegroep „Vre-
don" uit Aalst die 2 volle uren lang de 
aanwezigen zal boeien met mime, vlag-
gespel. dans, ritme Om 22 uur wordt 
besloten met vuurwerk 
Zondag 11 juli is er om 10 uur een 
plechtige hoogmis in de St-Niklaas-
kerk ter ere van St-Lutgart patrones 
van Vlaanderen en het Davidsfonds 's 
Avonds om 20 uur alweer op de 
Zeedijk is er een akkordeonfestival 
Eveneens organisatie feestkomitee-
bad 

Gans deze Guldensporenvienng 
wordt gekoordineerd door het 11 juli-
komitee dat sinds enkele jaren ont
stond door toedoen van verschillende 
verenigingen Zo staat Oostduinkerke 
ieder jaar op het voorplan van de 11 
juliherdenking aan de Westkust 

11 juli bij 
vu-Kortrijk 

Op zondagavond 11 juli gaat 
ook de gebruikelijke 11 -juliher-
denking door van de Volksunie in 
de lokalen van het Vlaams So
ciaal Centrum West-Flandna, 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortnjk waar Toon van Over-
straeten de feestrede zal uitspre
ken om 19 uur Daarna volgt een 
gezellig samenzijn Voor de voet
balliefhebbers willen we er nog 
op wijzen dat er gelegenheid zal 
zijn om de finale van de mundial 
te volgen in een bovenzaal van 
het centrum (na de feestrede 
voor het bal) (FG) 

• Jonge vrouw, 26 jaar, ge
huwd, zoekt dnngend een be
trekking als bediende of ver
koopster Diploma A2-Handel 
Kennis van Ned Frans, Duits en 
Engels 

Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator A 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrug
ge Tel 091-307287 

• Studentenkamer te huur,^ 
warm en koud water, nabij 
Groenplaats, c v , rustig gelegen 
Tel 031-331757 na 17 uur 
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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 

Wij 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 

wmm 
Littoral 

'v^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
In alle prijsklassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD I I - IUN: 205 
M M OOSTDUINKERKE 
TEL. 051/51.2«.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 

Assesteenweg 101, Temat 

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-Llevens, 

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 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

poggenpc:;; 
ejL 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 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders. 

Guido NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-21.27.57. 

Tegels 
Lindenstraat 30, Keertiergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport — beste prijs 

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

Maandag gesloten 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

MEUBELEN MOENS 

Mari<t 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

lITïTïTÏÏTTTr^fc^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten,/ 
'akkundige retouche 

•H;ĵ .l.|.|iMJ.Mi|J-t«.VI.n.i.ilj.|.ljH^n^ 

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 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel. 015-71.1^40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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. 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

» 

Fiskaliteit 
land. 

. 

en 

,̂̂ __ 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

vennootschapsstichtingen. 

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 Bnjssel 

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 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31.13.76 

m 
• Archltektassistente (23 jaar) 
zoekt passende betrekking. Kon-
takt met R. Lernout-Martens, Be-
selarestraat 10, 8660 Geluwe. 
056-51.18.33, 

• 44-jarige huismoeder met 
enorme ervaring in zelfstandige 
zaak, zoekt werk als verkoop-
ster-winkelhoudster, e.d. 
Voor inlichtingen dr. J. Valke
niers, volksvertegenwoordiger, 
tel. 569.16.04. 

• 27-jarige jonge dame, onge
huwd, zoekt dringend een pas

sende t>etrekking, bij voorkeur in 
het onderwijs. Diploma „Snit- en 
Naad-Kleding" en „Geaggregeer
de voor het lager en het lager se
cundair onderwijs". 

Zij is tevens bereid bij gebrek 
aan t)etrekkingen in het onder
wijs een job als verkoopster te 
aanvaarden. 

• 37-jarige man, 14 jaar erva
ring als meutjelmaker, ontslag 
wegens gebrek aan ofxirachten, 
zoekt dringend een tjetrekking. Is 
bereid om het even wat aan te 
nemen. Voor inlichtingen zich 
wenden: O. Van Ooteghem, se
nator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

B -»• M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

(gasthuisstraat 42B 
1760 R<X)SDAAL 

Tel. 054-33.06.87 

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

Roelljonfllel 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel. 016-56.93.34 

lustrerje 

mare 
de vriesè 
bar ruzetteladn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortrijk 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

• Prachtig appartement te 
huur, buurt Alicante, vlak aan zee. 
4 a 6 personen. Augustus-sep-
tember e.k. Tel. 45.05.31. 
• Jonge vrouw, 22 jaar, wonen
de te Heist-opxlen-Berg zoekt 
dringend werk als bediende (A6-
A2). Betrokkene heeft 2 jaar er-
vanng. 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béamaise 
De Smedt de Nayeriaan 86 
050-41.30.70 

I 
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24 m Mensen van bij ons 

Majoor-dokter Michiel Van Opstal: 

Investeren in Holocaust?. It 
/ / 

DE HAAN — „Bij wijze van ver
gelijking. Twee snotters zitten in 
een bad, gevuld met benzine. Ze 
maken ruzie over het aantal luci
fers dat in hun doosje zit De ene 
kan maar spelen met 17„stekjes'. 
De andere heeft er waarachtig 
achttien, of eentje meer, om in 
brand te steken. 
Zo wordt op het politiek forum 
vandaag het bekvechten ge
voerd door de grootmachten in
zake kernbewapening. Niemand 
denkt eraan of wil ervan weten 
om de stop uit die benzinekom te 
trekken zodat meteen voor beide 
ruziestokers het gevaar van zelf
vernietiging wijkt-" 
Meer om meer medici én hoge 
militairen beginnen hun stem te 
verheffen om de polit ici erop te 
wijzen dat ook een „beperkte 
kernoorlog" haast onvermijdelijk 
zal uitdraaien in een totale holo
caust 

Het was de Aalsterse arts Jef Oe 
Loof die het initiatief nam ook in 
Vlaanderen een „medische werk
groep tegen atoomwapens' in 
het leven te roepen. Op een goed 
jaar t i jd hebben onderhand niet 
minder dan 900 medici en para-
medici hun steun betuigd aan dit 
initiatief. Waaronder gezagheb
bende dokters zoals Bogaert 
(Gent), Clara (Antwerpen), De 
Somer (Leuven), prof. Gyselen 
(voorzitter van de medische aka-
demle), drs. De Boe, Baert, Hey-
lenbosch, Vic Anciaux-
Eén van de drijvende krachten bij 
de „medici tegen atoomwapens" 
is ook legergeneesheer majoor 
Michiel Van Opstal. 
De betrokken medici stellen on
omwonden in een gezamenlijke 
verklaring: 

„Vanuit medisch onderzoek blijkt 
het volgende: 
— Zelfs een beperkte kernoor
log veroorzaakt dood, verwon
dingen en ziekten op een tot nog 
toe ongekende schaal 
— De medische wetenschap 
staat machteloos tegenover de 
gevolgen van een atoomoorlog. 
Een groot deel van de ziekenhui
zen zal verwoest zijn, een groot 
deel van de artsen en verpleeg
kundigen zal omgekomen of 
zwaar verwond zijn. Er zullen 
geen of nauwelijks genees- en 
verbandmiddelen meer zijn. De 
meeste overlevenden zullen later 
alsnog sterven. 
— Een doeltreffende bescher
ming van de bevolking is onmo
gelijk. Ontploffing, hitte en stra
ling zullen ook diegenen doden 
die in een schuilkelder hun toe
vlucht hebben gevonden: radio-
aktieve neerslag zal de mensen 
die geëvakueerd zijn achterna
zitten. 
— Herstel van de samenleving 
na een atoomoorlog zal onmoge
lijk zijn. Milieu en maatschappe
lijk leven, de gehele gezond
heidszorg inbegrepen, raken in 
het grootste deel van de wereld 
ontwricht 
— Er zijn geen overwinnaars na 
een atoomoorlog. Grote delen 
van de wereld zullen generaties 
lang door radio-aktieve neerslag 
besmet blijven. De atmosfeer zal 
zo verstoord zijn dat alle leven 
op aarde wordt aangetast-' 
Aan deze lugubere waarschu
wing koppelen de medici tegen 
atoomwapens dan ook in een 
boodschap aan de politieke 

overheid van ons land om mee te 
werken aan de ontspanning tus
sen de machtsblokken, het ge
bruik van ALLE kernwapens te 
bannen, en het gevaar te erken
nen van de enorme voorraad aan 
kernwapens en een aanvang ma
ken met het onschadelijk maken 
van de opgeslagen tuigen-
Dokter Van Opstal : „De interna
tionale medische vereniging tegen 
de atoomwapens (International 
Physicians for Sociale Responsibi
lity) werd nu al enkele jaren gele
den gesticht door dr Helen Caldi-
cott ZIJ was vorig jaar op onze 
eerste perskonferentie aanwezig 
Inmiddels kunnen wij er ons 
slechts over verheugen dat met 
minder dan zo'n 30000 dokters in 
40 landen f/n Oost en WesO gelijk
aardige initiatieven steunen 
WIJ gaan ervan uit dat wij als 
geneesheer niet alleen een tera-
peutische opdracht hebben (ge
nezend werken), maar dat ook het 
voorkomen van ziekten tot onze 
plicht hoort In die zin hebben 
trouwens in de voorbije jaren on
der meer de arbeidsgeneeskunde, 
schoolgeneeskunde, vaccinaties 
en zomeer aan belang gewonnen. 
Welnu het is dan ook de dwingen
de plicht van medici om waarschu
wende informatie te verspreiden 
inzake de laatste epidemie die 
onze gemeenschap bedreigt, na
melijk de katastrofale gevolgen 
van een (zelfs zogeheten beperk
te) kernoorlog. 

Na een kernoorlog zullen miljoe
nen mensen sterven zonder medi
sche bijstand. 
Wordt ons land bij voorbeeld ge
troffen door een zogeheten stra
tegisch kernwapen van 20 Mega
ton dat zal nagenoeg elke overle
vende arts 1.200 zwaargewonden 
dienen te verzorgen. A rato van 
10 minuten zorgen per patient en 
dit gedurende 20 uren per etmaal 
zullen 10 dagen nodig zijn om de 
laatste ongelukkige in de rij een 
eerste helpende hand toe te ste
ken. En dan is er dus hoegenaamd 
nog geen sprake van herhaalde 
intensieve zorgen! 
Zulks zal als gevolg hebben dat de 
medische deontologie drastisch 
met de voeten zal getreden wor
den Onvermijdelijk zal de me
disch onmacht immers resulteren 
in het feit dat met de meest hulp
behoevende de eerste zorgen krij
gen, maar wel diegenen die een 
„redelijke overlevingskans" ver

tonen... Dat wordt dan een eutana-
sie op gigantische schaal! 
Voorts IS het ook nog zo dat een 
afschrikwekkende aanslag zal zijn 
gepleegd op de gave levenskan
sen van de volgende generaties 
aangezien we een zware besmet
ting van het genetisch materiaal 
onder ogen moeten zien 
Medici moeten daarvoor waar
schuwen. 
Temeer omdat reeds door toppoli-
tici loslippig gewag werd gemaakt 
van een mogelijke „beperkte" 
kernoorlog 
Welnu, op het tweede kongres 
van de „International Physicians 
for the Prevention of Nuclear 
War", in april jongstleden in Cam
bridge, was er het onrustwekkend 
getuigenis van vermaarde legerlei
ders uit Oost en West 
De Amerikaanse admiraal Gayier, 
de Engelse Field Marshal Lord 
Carver en de Russische generaal 
Milstein, die als technische advi-
zeurs aan de diskussie deelna
men, waren unaniem van oordeel 
dat ongewilde eskalatie van een 
gewoon konflikt tot een kernoor
log in Europa aanleiding kan geven 
en dat deze — eens begonnen — 
niet meer te beperken zal zijn..." 

Niemand hoort 
je huilen» 
— En wat kunnen nu precies de 
medici daartegen aanvangen? 
Dr. Van Opstal : „Met alle mogelij
ke middelen — vooral via informa
tie — er toe bijdragen dat precies 
deze laatste van de epidemies in 
onze wereld niet zou uitbreken. 
Inmiddels zijn er tal van weten
schappelijke onderzoeken (onder 
meer in Boston) verwezenlijkt 
waaruit wij leren dat de gevolgen 
van een atoomoorlog met hon
derd procent zekerheid verbijste
rend zullen zijn. Schuilkelders ten 
spijt 

We hennneren ons de drama's in 
Hiroshima en Nagasaki; zij het vrij 
vaag. Over de generatiebelasten-
ctó uitwerking van dit beperkte 
atoombombardement beschikken 
werk gaan maken met behoorlijke 
voorlichting van de bevolking. 
Het is op internationale bijeenkom
sten dat WIJ hebben moeten ver
nemen dat precies West-Europa, 
ons land, een eerste uitgesproken 
doelwit IS van een mogelijke zoge
naamde beperkte kernoorlog. 
Oe Russische generaal Milstein 
heeft in Cambridge duidelijk ver
meld dat in ons land niet minder 
dan zeven strategische doelwitten 
in het Russisch kernoorlog-plan 
geviseerd worden mocht een be
perkte kernoorlog hoe dan ook 
losbarsten Brussel, Evere-Zaven-
tem, Antwerpen, Zeebrugge, Klei-

ne-Brogel, Bierset en Florennes. 
Overigens zijn bij ons veruit alle 
stadscentra geboekt als city-tar-
gets, of stedelijke „trefcentra". Bel
gië heeft slechts een oppervlakte 
van een zesde van een gemiddel
de Amerikaanse staat De meeste 
van die VS-staten tellen geen 
enkel Russisch kern-nukleair 
doelwit. 
In Cambridge gaf de voorzitter 
van het Instituut voor Biofysica 
van het ministerie van gezond
heidszorg in Rusland volgende 
prognose over het aantal slachtof-
we evenwel nog met over de 
laatste miserabele gegevens. Het 
drama duurt voort. Wel is het 
onomstotelijk zo dat de kanker- en 
leucemieaandoeningen ginds 
trieste wereldrekords boeken. 
Eind van dit jaar publiceert dokter 
De Loof (bij het Leuvense Kritak) 
een boek, getiteld: „En niemand 
hoort je hullen." 
Daarin zal eens te meer een over
zicht gegeven worden van de be
wapeningswedloop, zal indringend 
ingegaan worden op de medische 
gevolgen van de Hiroshima en 
Nagasaki-drama's, zal konkreet 
aangetoond worden wat een kern
oorlog ons aan verschrikking 
dreigt te bieden, (ook aan de hand 
van een paar zeer realistische 
scenario's), zal gehandeld worden 
over het onnut van schuilkelders 
in onze dichtbevolkte gewesten, 
enzomeer." 
— Uiteindelijk kiezen u en uw 
medische kollega's onverbloemd 

De overheid moet bovendien eens 
fers in West-Europa als gevolg 
van wat hij een matige Sovjet-
aanval noemde: 167 miljoen do
den en 146 miljoen ernstig gewon
den. Daarbij dient vermeld te wor
den dat de gekwetsten nauwelijks 
medische hulpverlening zullen 
kunnen vinden. 
Met de plaatsing van nieuwe kern-
raketten wordt de atoomdrempel 
drastisch verlaagd. Evenals trou
wens met toenemende bouw van 
atoomschuilkelders. Men bewijst 
als het ware de tegenstander dat 
een nukleaire oorlog wordt voor
bereid. 
En zeker in onze dichtbevolkte 
streken met zeven eersterangs 
doelwitten is het ongehoord dat 
de bevolking een vals gevoel van 
veiligheid wordt gegeven en er 
vooral over gezwegen wordt dat 
in feite slechts betonnen kremato-
ria worden gebouwd." 
— U spreekt over dreigende 
kernoorlog als wordt het vroeg 
of laat een realiteit; niet in de 
voorwaardelijke w i jze . 
Dr. Van Opstal: „De dreiging is 
voor ons gebied alleszins zeer 
reëel Niet in het minst door het 
feit dat, behalve de NAVO-strate
gische doelwitten in ons land, op 
een raketvluchtafstand ook nog 
het Ruhrgebied ligt de Nederland
se randstad en Zuid-Engeland. Of 
er nu een aanval geschiedt met 
strategische of taktische wapens: 
een holocaust zal het gevolg zijn. 
Ontzagwekkend veel doden met-
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Stelling tegen de installatie van 
nieuwe kernraketten in dit land_ 
Dr. Van Opstal: „Vanzelfspre
kend. Dat was trouwens zeer dui
delijk met onze deelname aan de 
grote vredesmars in Brussel in 
oktober vorig jaar 
In ons manifest stellen we overi
gens zeer uitdrukkelijk dat drin
gend ook een aanvang dient ge
maakt te worden met het onscha
delijk maken van de kernwapens 
die ook bij ons zijn opgeslagen. 
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een, vuurstormen en gigantische 
brandhaarden, radio-aktieve wol
ken die volgens de windsterkte en 
-richting kilometersver levenver-
nietigend inwerken en dan voor de 
(voorlopig) overlevenden de gesel 
van ontaardingsziekten, hersen-, 
darm- en bloedsyndromen... Ver
nietiging van planten en veestapel 
Hongersnood. Psychische ziek
ten: met toegenomen agressie, 
geweldscènes, zelfmoorden... 
Die verschrikking mag ons niet 
overkomen. 
Maar dan wordt het wel hoogtijd 
dat het kleinzielige bekgevecht 
over een raketje meer of minder 
een eind neemt 
In het najaar zullen we misschien 
weten of de overheid gevoelig is 
voor onze zienswijze. Als inmid
dels niet reeds het onheil is ge
schied met de beslissing toch 
nieuwe kernraketten ook in ons 
land te installeren..." 
Zopas werd de internationale 
vereniging Medici tegen Atoom
wapens voorgedragen voor de 
'Nobelpri js voor de Vrede, (hds) 
— Wie de rangen van de „Vlaamse 
Medici tegen Atoomwapens" wil ver
voegen kan terecht bij C. Denffer, 
Singel 44, Mortsel 2510. 
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