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Nieuwe Metten nodig
In deze hete hondsdagen na 11 juli is het niet overbodig, even te herinneren aan wat zich twee jaar geleden
op hetzelfde ogenblik afspeelde in de Wetstraat. De
traditionelen - kristen-demokraten, socialisten en
liberalen - hadden zich gevonden in een kortstondige
regering onder dezelfde eerste-minister als die van
vandaag. Met de bedoeling om in de kortste keren de
staat te hervormen, definitief en voorgoed. Tijdens de
traditionele vakantieweken juli en augustus joeg de
mammoetmeerderheid de ontwerpen met de zweep
door het parlement. De oppositie - in Vlaanderen
herleid tot de Volksunie - had goed te vechten, te
verwittigen, te amenderen en te voorspellen: het blok
van de drie traditionelen liet geen jota en geen komma
wijzigen aan de regeringsteksten.
Vandaag blijft geen jota en geen komma van deze
haastige staatshervorming nog onbesproken en on bescholden. De feiten hebben in de kortste tijd iedereen
gedwongen te erkennen, dat de traditionele staatslieden twee jaar geleden ongeveer alles verknoeid hebben wat er te verknoeien viel.
Geen nood echter: de misleiders van gisteren hebben
het lef, zich opnieuw aan te dienen als de leiders van
morgen. Van Miert, die nog altijd niet uitgemaakt
heeft van wélke Claes de beruchte nota nu eigenlijk
stamt, oppert héél voorzichtig dat er misschien wel een
nieuw gesprek tussen Walen en Vlamingen nodig is.
De PVV meet zich zelfs aan, de Vlaamse Beweging een
nieuwe dimensie te willen geven. En de verdacht-vlug
bekeerde unitarist Geens kondigt zowaar de staaloorlog tegen Wallonië af. Een oorlog die we, alsweGeens
mogen geloven. inmiddels alweer gewonnen hebben.
Het kader voor deze officiële flamingantisch-klinkende prietpraat was op zichzelve al één grote leugen.
Omdat de 11-julireceptie van de Vlaamse Raad georganizeerd werd ten Brusselse stadhuize, zowaar in
aanwezigheid van prominente Walen, konden naïeve
of lichtelijk beschonken aanwezigen zich beroezen
aan de illuzie dat de Vlaamse kogel nu ook definitief
door de hoofdstedelijke kerk was. En in Kortrijkmocht
de Vlaamse Prominenz zich vergapen aan het stoetsgewijs opstappend allegaartje van korenbindsters,
zeeldraaiers, brouwerijknechten, vendeliers, moezelzakblazers, reuzen en dwergen, dat op feest- en hoogdagen gestalte geeft aan onze onuitroeibare nostalgie
naar het Vlaanderen à papa: vroom en werkzaam,
sinds Breugel niet meer uit diens kleren, ondanks enig
gemopper de tiende penning toch maar betalend,
aandoenlijk zwart-geel en absoluut ongevaarlijk.
Na een natte zondag brengt het begin van de werkweek doorgaans de ontnuchtering en de haarpijn. Bij
nader toekijken bleek alras dat de overwinning van
Geens, op de keper beschouwd, niets anders betekent
dan dat Vlaanderen ongestoord verder mag gaan met
het betalen van de Waalse staalrekening, terwijl de_
Walen inkijkrecht verwerven op de besteding van de
luttele Vlaamse kompensaties.
Nog zo'n paar overwinningen, en we zitten helemààl
op ons Vlaams tandvlees!
Inmiddels blijven de knoeiers van gisteren, de staatshervormers van 1980 vasthouden aan de chaos die zij
geschapen hebben. Ondanks alle fraai klinkende kongresbeloften is bij voorbeeld de splitsing van de vijf
nationale sektoren nog geen millimeter gevorderd. En
in de regeringspartijen neemt de macht van de neounitairen overhands toe.
Hoog tijd voor de Vlamingen om uit hun Breugel-plunje te kruipen en eens eigentijds korte Metten te maken
met de Belgische voogdij.
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Foto van de week
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- De Pyrrh'!s-overwinning van Geens heeft Cockeri/1-Sambre dinsdag van de ondergang gered Inmiddels
wordt duchtig gespekuleerd over die 40 tot 50 miljoen die de uitverkoop van CockeriU- Yards in Hoboken spekulatief nog waard is... (foto Belga)

Geens' Pyrrhusoverwinning...
Hoeveel honderden miljarden zijn er nu reeds aan over-heidssteun in
de Waalse staalovens gegooid? Geen mens, zelfs geen bevoegd
waarnemer, die het weet of nog kan nacijferen. En toch moest begin
deze week blijken dat bijvoorbeeld Cockeriii-Sambre meteen over
kop zou gaan mocht heel even de subsidiekraan toegedraaid blijven.
En, dan wil men ons nu nog doen geloven dat binnen enkele jaren de
Waalse staalbedrijven het zullen kunnen stellen zonder overheidssteun, zoals de EG-kommissie het vereist
Het konflikt tussen de Waalse en de Vlaamse regeringen is alvast,
wat dat betreft, zeer leerrijk geweest Maar er zijn ook nog een aantal
andere vaststellingen te maken. Waarbij de pijnlijke ervaring dat de
Vlaamse regering hoegenaamd geen reden heeft om triomfkreten te
uiten. In het zegecommuniqué van minister Dehousse (dat alleszins
dienstig moet zijn om ook zijn gezicht te redden) zaten alvast enkele
scherpe aanduidingen voor het feit dat minister Geens hoe dan ook
extra toegevingen heeft gedaan. Diens waarschuwende forse verkla·
ring, vorige week afgelegd in het kasteel van Ham, "dat wij nu ook
eens inzake het Waalse staal stokken in de wielen zullen steken als
de Walen lastig doen omtrent de twee Vlaamse staalholdings en
eenzijdig nieuwe waterwerken willen doorduwen~ zijn vandaag niets
meer dan woorden in de wind gebleken.
Allereerst dit: de zogenaamde Sid·
mar- en ALZ-holdings zijn op zichzelfs twee gigantische fopspenen.
In het kader van de verwerpelijke
waardoor
kompensatiepolitiek,
met gemeenschapsgelden onverminderd wordt gesmost, kregen
de Vlamingen de belofte dat ook
zij voor één keer aan de subsidieruif mogen zitten voor de werking
van die twee holdings. In cijfers uit·
gedrukt betekent dat een (voorlopig principiëleD toewijzing van ongeveer 9 miljard staatssteun, in ruil
voor de instemming dat onverminderd tientallen miljarden per jaar
naar Waalse staalbedrijven afvloeien ...
Anderzijds is het zo dat beide
holdings weliswaar genoemd wor-

den naar twee bedrijven - Sidmar en ALZ-Genk - die ietwat
van de subsidies voor nieuwe investeringen hopen binnen te rijven, maar dat de Vlaamse gemeenschap er vooral baat bij heeft
als die enkele miljarden van de
nationale pot aangewend worden
voor toekomstgerichte investerin·
gen in zogeheten stroomafwaartse staalsektoren, hetzij vooral in
de metaalverwerkende nijverheid.
Zo zou onder meer het terug
leefbaar maken van Nobels-Peelman (wat onderhand ernstig begint te dringenD allesbehalve geldverkwisting zijn.
Maar, wat blijkt nu? Terwijl de
miljarden ononderbroken versast

worden naar de Waalse staalovens, heeft minister Dehousse
dinsdag kunnen bereiken dat, alleszins wat de twee omstreden
Vlaamse staalholdings betreft,
voor elk nieuw investeringsprojekt
de Waalse regering haar zegen zal
kunnen geven! Of, zoals De Tijd
woensdag schreef: "Het is duidelijk dat de investeringskode de
prijs is die aan Vlaamse zijde werd
betaald in ruil voor de opheffing
van het Waals verzet tegen de
oprichting van de Vlaamse staalholdings':
Intussen heeft Gaston Geens ook
nog toegegeven aan de Waalse
druk om werk te maken van voorbereidende plannen voor de grote
waterbouwkundige werken waar
de Waalse regering zo happig
naar is. Zonder "kompensaties"
voor de Vlaamse gemeenschap,
én in het volle besef dat minister
Olivier er onverminderd op uit is
om (kosten-baten analyses ten
spijt) ook inzake wegenwerken
Wallonië schromelijk te bevoordeligen.
Nog twee voorlopige vaststellingen dringen zich op na deze ministaaloorlog, die vrij spoedig onvermijdelijk weer zal losbarsten: bij
de staatshervorming van Martens
werd de konfliktenstof duchtig ingebakken, en inmiddels speelt de
Belgische premier het ook nog
klaar om bij Vlaams-Waalse ruzie
rustig zijn handen in onschuld te
wassen. (hds)
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geleerd? Ik telde twaalf vlaggen. Onze
Lieve Heer had ook twaalf apostelen.
Eén daarvan heeft hem verraden ... de
Belgische driekleur?
E.M~ Antwerpen.

"DE NIEUWE ORDE"
Ik heb met grote aandacht alle uitzendingen van de reeks bekeken. Alhoewel ik reeds heel wat gelezen had over
deze betwiste periode heb ik als naoorlogskind ( 0 1945) heel wat opgestoken. En dat verheugt mij. De reeks is
goed en ik zal ze in het najaar, opnieuw
bekijken. Vic Anciaux had gelijk toen
hij op het kongres te Antwerpen uitriep dat wij .ons verleden" beter dienen te leren kennen, ook al is dat niet
altijd glashelder en om over naar huis
te schrijven.
Eigenlijk ben ik M. De Wilde een beetje
dankbaar, maar misschien mag ik dat
niet luidop zeggen?
J.V.D~ Gent

GELIJKHEID
IN RECHTE
EN IN FEITE
VRAGEN ROND 11 JUU
& werden voorbije dagen en weken in
heelwat Vlaamse steden en gemeenten prachtige Guldensporenfeesten ingericht Vlaanderens hoogdag begint
echt vorm te krijgen. Toch graag een
paar vragen.
1. Kunnen de namen van de gemeentebesturen die geen herdenking orga- .
nizeerden niet eens verzameld worden
en openlijk aangeklaagd?
2. Kan het verplicht inrichten van een
11-juliherdenking door de gemeentebesturen niet opgenomen worden in
het VU-verkiezingsprogramma van
10 oktober as.?
3. Kan de VU de syndikaten niet aansporen voor hun Vlaamse leden een
betaalde vrijedag af te dwingen? <Oe
w~ leden mogen dan thuis blijven
op de Waalse feestdag.>
4. Heelwat herdenkingen zijn stijfdeftige akademische zittingen gebleven
waarop steeds minder en minder volk
aanwezig is en waar slechts de overtuigenden nog komen aanrukken. Kan
er geen kombinatie van feestdagstrijddag gevonden worden desnoods
met wielet-i(oers en vuurwerk bij? Zo
geraken de 21-julifeesten totaal in de
prak.
5. Ten slotte zou de bevlagging op
11 juli algemener moeten worden, dat
geeft een sterk gevoel van samenhorigheid. Wie durft het volgende voorstel aan? Tegen het inleveren van een
Belgische vlag een Vlaamse Leeuw
gratis?
Mevr. C~ Brussel.
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TRICOLORE BASILIEK
Elk jaar bij het begin van de grote vakantie worden aan en rond de basiliek
van Koekelberg, je weet dat symbool
van de <kristelijke> Belgische eendracht. tricolore vlaggen gehangen.
Dit jaar liefst twaalf (12>. Waarom, mag
sinterklaas weten! Nee hoor, de deken

van de basiliek-basilique weet meer. Hij
wil de duizenden buitenlandse vakantiegangers duide~jk maken dat in België alles koek en ei en zwart. geel en
rood is. Misleiden dus! Oe basiliekbasilique als nationaal symbool wil
daarin voorgaan, is een teken van
verzoening onder alle Belgen. Hebben
deze heren na 150 jaar nu nog niets

O.C.M.W.-BRUGGE
Aanleggen wervingsreserve
van geschoolde B
beroepsspecialiteit: schilder-behanger
GelcUg tot 30 november 1984

Biezonderste voorwaarden
l. Belg zijn en van onberispelijk gedrag.
2. Leeftijd, de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding.
Voor de personeelsleden, die in dienst van een O.C.M.W. zijn
of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, lnzake
deze leeftijd, de volgende regeling: op 65-jarige leeftijd ten
minste 20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de Omslagkas voor
Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma, van volledig lager secundair technisch onderWijs CA3l, of van lagere secundaire technische leergangen,
afgegeven na minstens 720 lesuren, of een brevet van hoger
secundair beroepsonderwijs, telkens in de betrokken specialiteit nl. van schilder-behanger.
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen.
Weddeschaal, 1.22 tegen indexcijfer 234,32 %: 370.460 , 563.324 (in 29 jaar).
Inschrijvingsgeld, 200 frank storten op P.R nr.
ooo-ooo9321-o9 van het O.C.MW.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 18 augustus 1982, met vermelding: .Eksamen geschoolde B - schilder-behanger".
In te sturenruiterlijk tegen 18 augustus 1982 aan de Personeelsdienst van het O.C.M.W.-Brugge, p/a AZ. Sint-Jan,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift
diploma.
De voorzitter
De voorzitter
van het
van het
eksamenkollege
O.C.M.W.
W . WOUTERS.
F. BOURDON
CAdv. 108l.

Het stemt ons droef wanneer wij in de
.Konfrontatie"-uitzending van zondagvoormiddag de politici het eenparig
horen opnemen voor de kleine man,
voor de minstbedeelden in onze maatschappij. Maar het ergert me even
sterk wanneer ik de geldverkwisting
zie die dezelfde politici besteden wanneer het gaat over nutteloze openbare
werken, zoals door de VU meerrnaals
werd aangetoond.

Wij kennen twee oudjes van bijna
tachtig jaar die het moeten stellen met
een pensioen van iets over de 14.000
fr. per maand. Tijdens de winter is het
hen onmogelijk, wat gezelligheid te
scheppen. De man, die vóór enkele
weken een tijdlang in het ziekenhuis
lag, moest dientegengevolge een deel
van de tuin verkopen om de rekening
te betalen. Als bekroning van een
inzetrijk leven kan dat nogal tellen!
Onze universiteitsgediplomeerdne, die
straks de leiding in handen nemen van
deze gemeenschap, zouden er goed
aan doen ook deze problemen te
doorgronden en er hun besluiten uit te
trekken.
Een ander onrecht bestaat erin dat de
zelfstandigen nog altijd binnen de sociale wetgeving gediscrimineerd blijven. Inderdaad, wanneer komt er voor
hen gelijkheid in rechten en in feiten?
A.E., St-Pietera-Rode

BRIEUEn
WiJ ontvangen graag brieven van·
onze lezers. als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheur·
mand tn. evenals scheld- en smaadbrteven De andere publ iceren wij .
naargelang er plaats beschikbaar is.
Wi1 behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de onhoud te veranderen.
De oponoe. vertolkt in een lezersbrief.
os niet noodzakelijk de onze.
De redaktie

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
huitengewone
gezond·
heidseigenschappen
van
• Tönissteiner
Sprudel •.
Bij de hron vindt men
oude inschriften als • fons
sanitatis, effectu mirahilis.
(gezondheidshron,
wonderhaar in ha;1r helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosheek, is de oude Romeinen heel erg_ dankhaar. Daarom een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou stenunen .
Een aci-Jttal jaar geteden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd ri1et nier·
stenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lij·
den en de pijn van de postontvanger kunnen inkonten .
Gelukkig hoorde de held
van dit vet·haal ergens pra·
ten over Sprudel Tönissteiner, naar samen'stelling en
smaak
een
waarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de wonderbronnen zich bevinden, kwam
snel een antwoord met het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tie·nsesteenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.03 .11.
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpos~
ontvanger kocht één en~el
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje gro.ndig analyseren. En

waarachtig, er bleek calci·
un1 en ntagnesiunl en na·
triurn en al die dingen die
op het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag hij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde dat :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoer·
kanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen hij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen .
3. chronische ontsteking
der luchtpijpen (pharyn·
gitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezt•ur diathese met haar
gevolgen. Jicht.
Wie meer wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, neemt best even
kontakt met Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze z-;1 er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk aan
huis krijgt.
(advertentie)
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Monsieur Ie président

Niet premier Martens, niet minister voor buitenlandse betrekkingen Tindemans, en ook niet- de
CVP-voorzitter Swaelen, hebben
ervoor gezorgd dat diktator Moboetoe van Zaïre uiteindelijk
deze week in Brussel geen rode
loper gespreid krijgt om zijn
commercieel-politieke belangen
op lunches en andere werkvergaderingen te behartigen op kap
van cht belastingbetaler in dit
land.
Dat koning Boudewijn werd ingeschakeld om een genadeverzoek
ten voordele van gekerkerde politieke opposanten van Moboetoe op diens paleis te bezorgen,
spreekt boekdelen over de grondige verdeeldheid binnen de Belgische regering ten aanzien van
Moboetoe's avances.

Officieel heet het dat de dood
van generaal Bobozo de reden is
van het afgeschreven Mobeetoebezoek aan Brussel deze week.
De Zaïrese diktator greep, na de
felle diplomatieke incidenten, dit
feit gretig aan om zijn gezicht te
· redden. En, in de Wetstraat 16
herademde Martens luidop.
Hij houdt evenwel nog van dat
Afrikaanse ex-koloniale land en
van de diktatoriale leider(s) in
Zaïre. Maar Martens kon toch
ook niet vermijden dat wereldkundig werd gemaakt dat diens
diplomatieke gezant Cahen, in
voorbereiding van Moboetoe's
reis, boutweg op VIP-onbeschofte wijze werd behandeld.
De politieke opposanten van
Moboetoe zijn inmiddels zwaar
mishandeld in het detentie-oord
Buta aangekomen. Daar ligt de
regering-Martens nu plots niet
meer wakker van.

Deze krijgstaal is afkomstig van
Antoinette Spaak, na afloop van
de jongste bestuursvergadering
van haar partij:" Vlaanderen heeft
met de 11 juli-viering van zaterdagavond eens te meer bewezen
dat het Brussel en vooral de Grote
Markt wil bezetten en tot Vlaams
grondgebied uitroepen·:

Antoinette weet duidelijk niet
meer van welk hout pijlen maken.
Bij elke opiniepeiling daalt haar
aanhang zienderogen en haar
mandatarissen verlaten één voor
één het zinkend schip of vinden
lettertekens zoals NOLS heel wat
betrouwbaarder dan FDF.
Voor het overige kunnen wij de
geruststellen:
FDF-voorzitster
Vlaanderen zal Brussel niet bezetten; Brussel is Vlaams grondgebied!

Brandpunt
,,Grote Markt''
Israël valt Libanon binnen, Iran
overschrijdt de Iraakse grens, Argentinië bezet de Falkland-eilanden,... en Vlaanderen hecht de
Brusselse Grote Markt aan.

Deze week dit...
Het hoogseizoen van de
Vlaams-nationale herdenkingen
valt zonder enige twijfel tijdens
de eerste helft van juli. Zeker dit
jaar. Na de IJzerbedevaart
volgden de 11-julivieringen elkaar
op. Het hoogtepunt lag tijdens
het voorbije weekeind: Kortrijk
en Brussel.
Je kan je - zo vermoed ik best indenken dat ik me
zaterdagavond, op de Brusselse
Grote Markt, de koning te rijk
voelde. Jarenlang voeren we en zo vele Vlaams-nationalisten
voor ons - een verbeten strijd
om Brussel te behouden als
onze hoofdstad. Om deze
aloude Nederlandse stad te
herwinnen, te bevrijden van een
sociaal-ekonomische
verfransingsdruk. Langzaam veel te traag naar onze zin maar zeker, hebben we veld
gewonnen. De tijd van de
Guldensporenvieringen in de
kleine achterzaaltjes èn de
kelders van een Vlaams cafeetje
is voorbij. We zijn de
katakomben ontgroeid. Steeds
meer Brusselse Vlamingen
durven vrij en vrank op de
barrikaden staan.
Vorige zaterdag klonken de
Vlaamse strijd- en volksliederen
geestdriftig in het unieke kader

van 's werelds mooiste
marktplein. De vlaggen van de
oude Vlaamse ambachten
wapperden aan de kunstvolle
gevels. Getuigen van
Vlaanderens rijkdom en
grootheid. Duizenden Vlamingen
zongen fier en overtuigd ons
Vlaams-nationaal volkslied. Heel
wat buitenlanders toeristen
keken verbaasd toe en
ontdekten de fierheid en
eigenheid van een volk... Het
deed me deugd aan 't hart.
De vieringen van de Vlaamsnationale feestdag te Kortrijk en
te Brussel zijn van wezenlijk
belang. Zeker in deze tijd van
verwarring en onzekerheid
omtrent de staatshervorming.
Zeker op het ogenblik van sterk
opduikende neo-unitaire reflexen.
De prachtige feestelijkheid op
de Groeningekouter en de
redevoering van de Vlaamse
minister zijn niet meer weg te
moffelen. Of de woorden van
die minister uitgesproken
werden met overtuiging of uit de
kracht van zijn toevallige funktie,
doet niets ter zake. Ze zijn
onomkeerbaar. De Vlaamse
hoogdag op de Grote Markt, in
het hart van Brussel, is niet
meer weg te denken. Na drie
jaar is deze viering een traditie

geworden. Niet meer te
verbieden door het Brussels
stadsbestuur, ondanks
Franstalige jaloersheid en nijd.
Deze vieringen hebben een
historisch belang. De overjaarse
unitaire ,.wijzen" kunnen er niet
naast kijken. Hoezeer ze ook de
klok willen terugdraaien en een
Belgisch bewustzijn
aanwakkeren, steeds zullen ze
stuiten op de demokratische
volkswil, die in Kortrijk en
Brussel tot uiting kwam.
Deze vieringen mogen ons niet
benevelen. We zijn er nog niet!
Integendeel, zij moeten voor ons
de startblokken zijn voor een
nieuwe stormloop.
Deze keer naar het einddoel. 11
Juli 1982 betekent voor ons,
Vlaams-nationalisten, het
bezielend uitgangspunt voor nog
groter strijdvaardigheid. Nog
meer radikalisme. Nog dieper
doordachte overtuiging en inzet.
Samen met de fronters durven
wij herhalen: ,.rekening, regeling,
rust noch duur, weg met de
voogden. Zelfbestuur!"

OJ~

Vic ANCIAUX

Expert De Croo
Verkeersminister De Croo was
dinsdag na de treinramp voorbeeldig snel ter plaatse in Aalter.
Maar hij heeft zichzelf behoorlijk
vergaloppeerd met zijn verklaring dat het ongeluk kan veroorzaakt zijn door "een menselijk
falen" van de machinist Allicht
hebben experts ter plaatse die
bedenking geopperd. Maar vóór
zijn ministeriële uitspraak had
De Croo best even ook geluisterd naar het getuigenis van én
een passagier én van de hoofdtreinwachter die formeel verklaarden dat zij vlak voor de
aanrijding voelden en hoorden
dat de trein wél aan het remmen
was. Of mocht er geen sekonde
het vermoeden rijzen dat het
treinstel
spikplinternieuwe
AM 80 te kampen kan gehad
hebben met een ernstig technisch defekt?

·~.

ten bij het toekennen van overheidsopdrachten voor rekening
van het Waalse gewest Sindsdien is het desbetreffend windstil geworden. Na enkele sussende verklaringen vanuit de centrale regering zou men kunnen denken dat het probleem is opgelost
VU-senator Paul Peeters herinnerde er evenwel premier Martens aan dat in het overlegkomitee tussen de Vlaamse en Waalse regeringen tot nog toe nog
geen overeenstemming kon worden bereikt. Dat de discriminatie
van de bouwnijverheid dus bijlange nog niet uit de Waalse
gewesten is.
Advokaat Martens antwoordde
senator Peeters met enkele juridische kwinkslagen. Over mogelijke administratieve en gerechtelijke procedures op initiatief
van de verongelijkte aannemers_
Paul Peeters sloeg hard terug:
het antwoord van de eersteminister is nietszeggend en spreekt
omwille van die nietszeggendheid een des te klaarder taal.

To be or
not to be

Klare taal
De Waalse minister-president
Dehousse (de man houdt van die
titulatuur!) heeft nog niet zolang
geleden ophef gemaakt met zijn
besluit om voortaan Vlaamse
bouwondernemingen uit te slui-

Over deze klassieke en alombekende uitspraak is een dringende
bezinning vereist. Want volgens
minister Nothomb blijkt het plots
mogelijk om tegelijkertijd te zijn en
toch niet te zijn.
Dat blijkt uit zijn antwoord op een
parlementaire vraag van Jef Valkeniers. Daarin stelt hij dat de
Brusselse agglomeratieraad niet
langer demokratisch samengesteld is.
Logisch besluit het VU-kamerlid
dan ook dat deze ofwel moet
afgeschaft worden ofwel via verkiezingen opnieuw samengesteld
worden. Maar dat is helemaal niet
de mening van Nothomb. Deze is
van oordeel dat de agglomeratieraad rustig zijn gangetje mag gaan
tot wanneer gans het dossierBrussel afgerond is... tot in het jaar
stilletjes dus.
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geleerd? Ik telde twaalf vlaggen. Onze
Ueve Heer had ook twaalf apostelen.
Eén daarvan heeft hem verraden ... de
Belgische driekleur?
E.M. Antwerpen.

"DE NIEUWE ORDE"
Ik heb met grote aandacht alle uitzendingen van de reeks bekeken. Alhoewel ik reeds heel wat gelezen had over
deze betwiste periode heb ik als naoorlogskind 1945) heel wat opgestoken. En dat verheugt mij. De reeks is
goed en ik zal ze in het najaar, opnieuw
bekijken. Vic Anciaux had gelijk toen
hij op het kongres te Antwerpen uitriep dat wij .ons verleden" beter dienen te leren kennen, ook al is dat niet
altijd glashelder en om over naar huis
te schrijven.
Eigenlijk ben ik M. De Wilde een beetje
dankbaar, maar misschien mag ik dat
niet luidop zeggen?
J.V.D. Gent

c·

GELIJKHEID
IN RECHTE
EN IN FEITE
VRAGEN ROND 11 JUU
Er werden voorbije dagen en weken in
heelwat Vlaamse steden en gemeenten prachtige Guldensporenfeesten ingericht Vlaandereos hoogdag begint
echt vonn te krijgen. Toch graag een
paar vragen.
1. Kunnen de namen van de gemeentebesturen die geen herdenking orga- .
nizeerden niet eens verzameld worden
en openlijk aangeklaagd?
2. Kan het verplicht inrichten van een
11-jutiherdenking door de gemeentebesturen niet opgenomen worden in
het VU-verkiezingsprogramma van

TRICOLORE BASILIEK
Elk jaar bij het begin van de grote vakantie worden aan en rond de basiliek
van Koekelberg, je weet dat symbool
van de Ckristelijke) Belgische eendracht, tricolore vlaggen gehangen.
Dit jaar liefst twaalf <12). Waarom, mag
sinterklaas weten! Nee hoor, de deken

van de basiliek-basilique weet meer. Hij
wil de duizenden buitenlandse vakantiegangers duideUjk maken dat in België alles koek en ei en zwart. geel en
rood is. Misleiden dus! De basiliekbasilique als nationaal symbool wil
daarin voorgaan, is een teken van
verzoening onder alle Belgen. Hebben
deze heren na 150 jaar nu nog niets

10 oktober a.s.?
3. Kan de VU de syndikaten niet aansporen voor hun Vlaamse leden een
betaalde vrijedag af te dwingen? <De
w~ leden mogen dan thuis blijven
op de Waalse feestdag)
4. Heelwat herdenkingen zijn stijfdeftige akademische zittingen gebleven
waarop steeds minder en minder volk
aanwezig is en waar slechts de overtuigenden nog komen aanrukken. Kan
er geen kombinatie van feestdagstrijddag gevonden worden desnoods
met wielerkoers en vuurwerk bij? Zo
geraken de 21-julifeesten totaal in de

prak.
5. Ten slotte zou de bevlagging op
11 juli algemener moeten worden, dat
geeft een sterk gevoel van samenhorigheid. Wie durft het volgende voorstel aan? Tegen het inleveren van een
Belgische vlag een Vlaamse Leeuw
gratis?
Mevr. C. Brussel.
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O.C.M.W.-BRUGGE
Aanleggen wervingsreserve
van geschoolde B
beroepsspecialiteit: schilder-behanger
Geldig

tot 30

november 1984

Biezonderste voorwaarden
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag.
2. Leeftijd, de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding.
V oor de personeelsleden, die in dienst van een O.C.MW. zijn
of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, inzake
deze leeftijd, de volgende regeling: op 65-jarige leeftljd ten
minste 20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de Omslagkas voor
Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diplomaa van volledig lager secundair technisch -onderWijs (A3), of van lagere secundaire technische leergangen,
afgegeven na minstens 720 lesuren, of een brevet van hoger
secundair beroepsonderwijs, telkens in de betrokken specialiteit nl. van schilder-behanger.
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen.
Weddeschaal, 1.22 tegen indexcijfer 234,32% : 370.460 . •
563.324 (in 29 jaarl
Inschrljvingsgelda 200 frank
storten op P.R nr.
ooo-ooo9321-<>9 van het O .C.MW.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 18 augustus 1982, met vennel·
ding: .Eksamen geschoolde B • schilder-behanger".
In te sturenruiterlijk tegen 18 augustus 1982 aan de Personeelsdienst van het O .C.M.W.-Brugge, p/a AZ. Sint-Jan,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift
diploma
De voorzitter
De voorzitter
van het
van het
eksamenkollege
O .C.M.W.
W . WOUTERS.
F. BOURDON
(Adv. 108).

Het stemt ons droef wanneer wij in de
.Konfrontatie"-uitzending van zondagvoormiddag de politici het eenparig
horen opnemen voor de kleine man,
voor de minstbedeelden in onze maatschappij. Maar het ergert me even
sterk wanneer ik de geldverkwisting
zie die dezelfde politici besteden wanneer het gaat over nutteloze openbare
werken, zoals door de VU meerrnaals
werd aangetoond.

Wij kennen twee oudjes van bijna
tachtig jaar die het moeten stellen met
een pensioen van iets over de 14.000
fr. per maand. Tijdens de winter is het
hen onmogelijk, wat gezelligheid te
scheppen. De man, die vóór enkele
weken een tijdlang in het ziekenhuis
lag, moest dientegengevolge een deel
van de tuin verkopen om de rekening
te betalen. Als bekroning van een
inzetrijk leven kan dat nogal tellen!
Onze universiteitsgediplomeerdne, die
straks de leiding in handen nemen van
deze gemeenschap, zouden er goed
aan doen ook deze problemen te
doorgronden en er hun besluiten uit te
trekken.
Een ander onrecht bestaat erin dat de
zelfstandigen nog altijd binnen de sociale wetgeving gediscrimineerd blijven. Inderdaad, wanneer komt er voor
hen gelijkheid in rechten en in feiten?
A.E., St-Pieters-Rode

BRIEUEnl
Wij ontvangen graag brieven van·
onze lezers. als ze ondertekend zijn.
Nanmloze brieven gaan de scheurmand in . evenals scheld· en smaadbrteven De andere publiceren wij.
naargelang er plaats beschikbaar is.
W11 behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en pers klaar te maken zonder de essentoe

van de tnhoud te veranderen.
De op1me. vertolkt in een lezersbrief.
1s niet noodzakelijk de onze.
De redaktie

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
huitengewone
gezondheidseigenschappen
van
• Tönissteiner
Sprudel•.
Bij de bron vindt men
oude inschriften als • fons
sanitatis, effectu mirahilis.
(gezondheidshron,
wonderhaar in ha:-r helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosheek, is de oude Ro_meinen heel er~ dankhaar. Daarom een leuk vèrhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou sten1n1en.
Een ad1ttal jaar geteden,
zat Mijnheer Beylernans
aardig geplaagd rilet nierstenen . Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger kunnen inkonlen .
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
waarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de wonderbron nen zich bevinden, kwam
snel een antwoord met het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tie'n sesteenweg 128, Korbeek-Lo . Tel. 016/46.03 .11.
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één en~el
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren . En

waaa·achtig, er bleek calciunl en n1agnesiuan en natrium en al die dingen die
op het etiket vermeld
staan, in te zitten .
Navraag hij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestig·
de dat :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen .
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
h) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen .
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische ontsteking
der luchtpijpen (phaa-yngitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. UrineZl'Ur diathese met haar
gevolgen . Jicht.
Wie meer wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, neemt best even
kontakt met Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo .
Deze z-;1 er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk aan
huis krijgt.
(advertentie)
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Monsieur Ie président

Niet premier Martens, niet minister voor buitenlandse betrekkingen Tindemans, en ook niet- de
CVP-voorzitter Swaelen, hebben
ervoor gezorgd dat diktator Moboetoe van Zaïre uiteindelijk
deze week in Brussel geen rode
loper gespreid krijgt om zijn
commercieel-politieke belangen
op lunches en andere werkvergaderingen te behartigen op kap
van de belastingbetaler in dit
land.
Dat koning Boudewijn werd ingeschakeld om een genadeverzoek
ten voordele van gekerkerde politieke opposanten van Moboetoe op diens paleis te bezorgen,
spreekt boekdelen over de grondige verdeeldheid binnen de Belgische regering ten aanzien van
Moboetoe's avances.

Officieel heet het dat de dood
van generaal Bobozo de reden is
van het afgeschreven Moboetoebezoek aan Brussel deze week.
De Zaïrese diktator greep, na de
felle diplomatieke incidenten, dit
feit gretig aan om zijn gezicht te
' redden. En, in de Wetstraat 16
herademde Marlens luidop.
Hij houdt evenwel nog van dat
Afrikaanse ex-koloniale land en
van de diktatoriale leider(s) in
Zaïre. Maar Marlens kon toch
ook niet vermijden dat wereldkundig werd gemaakt dat diens
diplomatieke gezant Cahen, in
voorbereiding van Moboetoe's
reis, boutweg op VIP-onbeschofte wijze werd behandeld.
De politieke opposanten van
Moboetoe zijn inmiddels zwaar
mishandeld in het detentie-oord
Buta aangekomen. Daar ligt de
regering-Marlens nu plots niet
meer wakker van.

Deze krijgstaal is afkomstig van
Antoinette Spaak, na afloop van
de jongste bestuursvergadering
van haar partij: .. Vlaanderen heeft
met de 11 juli-viering van zaterdagavond eens te meer bewezen
dat het Brussel en vooral de Grote
Markt wil bezetten en tot Vlaams
grondgebied uitroepen·:

Antoinette weet duidelijk niet
meer van welk hout pijlen maken.
Bij elke opiniepeiling daalt haar
aanhang zienderogen en haar
mandatarissen verlaten één voor
één het zinkend schip of vinden
lettertekens zoals NOLS heel wat
betrouwbaarder dan FDF.
Voor het overige kunnen wij de
geruststellen:
FDF-voorzitster
Vlaanderen zal Brussel niet bezetten; Brussel is Vlaams grondgebied!

Brandpunt
"Grote Markt"
Israël vah Libanon binnen, Iran
overschrijdt de Iraakse grens, Argentinië bezet de Falkland-eilanden,... en Vlaanderen hecht de
Brusselse Grote Markt aan.

Deze week dit...
Het hoogseizoen van de
Vlaams-nationale herdenkingen
valt zonder enige twijfel tijdens
de eerste helft van juli. Zeker dit
jaar. Na de IJzerbedevaart
volgden de 11-julivieringen elkaar
op. Het hoogtepunt lag tijdens
het voorbije weekeind : Kortrijk
en Brussel.
Je kan je - zo vermoed ik best indenken dat ik me
zaterdagavond, op de Brusselse
Grote Markt, de koning te rijk
voelde. Jarenlang voeren we en zo vele Vlaams-nationalisten
voor ons - een verbeten strijd
om Brussel te behouden als
onze hoofdstad. Om deze
aloude Nederlandse stad te
herwinnen, te bevrijden van een
sociaal-ekonomische
verfransingsdruk. Langzaam veel te traag naar onze zin maar zeker, hebben we veld
gewonnen. De tijd van de
Guldensporenvieringen in de
kleine achterzaaltjes èn de
kelders van een Vlaams cafeetje
is voorbij. We zijn de
katakomben ontgroeid. Steeds
meer Brusselse Vlamingen
durven vrij en vrank op de
barrikaden staan.
Vorige zaterdag klonken de
Vlaamse strijd- en volksliederen
geestdriftig in het unieke kaper

van 's werelds mooiste
marktplein. De vlaggen van de
oude Vlaamse ambachten
wapperden aan de kunstvolle
gevels. Getuigen van
Vlaanderens rijkdom en
grootheid. Duizenden Vlamingen
zongen fier en overtuigd ons
Vlaams-nationaal volkslied. Heel
wat buitenlanders toeristen
keken verbaasd toe en
ontdekten de fierheid en
eigenheid van een volk... Het
deed me deugd aan 't hart.
De vieringen van de Vlaamsnationale feestdag te Kortrijk en
te Brussel zijn van wezenlijk
belang. Zeker in deze tijd van
verwarring en onzekerheid
omtrent de staatshervorming.
Zeker op het ogenblik van sterk
opduikende neo-unitaire reflexen.
De prachtige feestelijkheid op
de Groeningekouter en de
redevoering van de Vlaamse
minister zijn niet meer weg te
moffelen. Of de woorden van
die minister uitgesproken
werden met overtuiging of uit de
kracht van zijn toevallige funktie,
doet niets ter zake. Ze zijn
onomkeerbaar. De Vlaamse
hoogdag op de Grote Markt, in
het hart van Brussel, is niet
meer weg te denken. Na drie
jaar is deze viering een traditie

geworden. Niet meer te
verbieden door het Brussels
stadsbestuur, ondanks
Franstalige jaloersheid en nijd.
Deze vieringen hebben een
historisch belang. De overjaarse
unitaire "wijzen" kunnen er niet
naast kijken. Hoezeer ze ook de
klok willen terugdraaien en een
Belgisch bewustzijn
aanwakkeren, steeds zullen ze
stuiten op de demokratische
volkswil. die in Kortrijk en
Brussel tot uiting kwam.
Deze vieringen mogen ons niet
benevelen. We zijn er nog niet!
Integendeel, zij moeten voor ons
de startblokken zijn voor een
nieuwe stormloop.
Deze keer naar het einddoel. 11
Juli 1982 betekent voor ons,
Vlaams-nationalisten, het
bezielend uitgangspunt voor nog
groter strijdvaardigheid. Nog
meer radikalisme. Nog dieper
doordachte overtuiging en inzet.
Samen met de fronters durven
wij herhalen: "rekening, regeling,
rust noch duur, weg met de
voogden. Zelfbestuur!"

C)J~
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Expert De Croo
Verkeersminister De Croo was
dinsdag na de treinramp voorbeeldig snel ter plaatse in Aalter.
Maar hij heeft zichzelf behoorlijk
vergaloppeerd met zijn verklaring dat het ongeluk kan veroorzaakt zijn door "een menselijk
falen" van de machinist Allicht
hebben experts ter plaatse die
bedenking geopperd. Maar vóór
zijn ministeriële uitspraak had
De Croo best even ook geluisterd naar het getuigenis van én
een passagier én van de hoofdtreinwachter die formeel verklaarden dat zij vlak voor de
aanrijding voelden en hoorden
dat de trein wél aan het remmen
was. Of mocht er geen sekonde
het vermoeden rijzen dat het
treinstel
spikplinternieuwe
AM 80 te kampen kan gehad
hebben met een ernstig technisch defekt?

ten bij het toekennen van overheidsopdrachten voor rekening
van het Waalse gewest Sind~
dien is het desbetreffend windstil geworden. Na enkele sussende verklaringen vanuit de centrale regering zou men kunnen denken dat het probleem is opgelost
VU-senator Paul Peeters herinnerde er evenwel premier Marlens aan dat in het overlegkomitee tussen de Vlaamse en Waalse regeringen tot nog toe nog
geen overeenstemming kon worden bereikt Dat de discriminatie
van de bouwnijverheid dus bijlange nog niet uit de Waalse
gewesten is.
Advokaat Martens antwoordde
senator Peeters met enkele juridische kwinkslagen. Over mogelijke administratieve en gerechtelijke procedures op initiatief
van de verongelijkte aannemers_
Paul Peeters sloeg hard terug:
het antwoord van de eersteminister is nietszeggend en spreekt
omwille van die nietszeggendheid een des te klaarder taal.

To be or
not to be

Klare taal
De Waalse minister-president
Dehousse (de man houdt van die
titulatuur!> heeft nog niet zolang
geleden ophef gemaakt met zijn
besluit om voortaan Vlaamse
bouwondernemingen uit te slui-

Over deze klassieke en alombekende uitspraak is een dringende
bezinning vereist. Want volgens
minister Nothomb blijkt het plots
mogelijk om tegelijkertijd te zijn en
toch niet te zijn.
Dat blijkt uit zijn antwoord op een
parlementaire vraag van Jef Valkeniers. Daarin stelt hij dat de
Brusselse agglomeratieraad niet
langer demokratisch samengesteld is.
Logisch besluit het VU-kamerlid
dan ook dat deze ofwel moet
afgeschaft worden ofwel via verkiezingen opnieuw samengesteld
worden. Maar dat is helemaal niet
de mening van Nothomb. Deze is
van oordeel dat de agglomeratieraad rustig zijn gangetje mag gaan
tot wanneer gans het dossierBrussel afgerond is... tot in het jaar
stilletjes dus.
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Volgende week op donderdag 22 juli, om 19 u. 17, is er
een nieuwe Vlaams-nationale uitzending. Met daarin
een portret van schilder Karel De Bauw, vooral gekend
omwille van zijn Brabantse
trekpaarden en Pajotse koppen. Daarnaast zijn er uiteraard de politieke poppenkast, een verhaal van Stovejef en een nieuwe etappe in
onze ballonvaart naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zeker 300 miljard

- Her en der in Vlaanderen werden tientallen druk-bijgewoonde 11 JUli-vleringen gehouden. Ook in de aloude
Vlaamse stad Brussel. Veel buitenlanders hebben meteen onverwacht van onze kultuur en ontvoogdmgsmiserie kennis genomen. Tot grote ergernis van de volgelingen van Antoinette Spaak. .. (foto Dann)

Twee
gerechtsmaten
Het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel wijst er in een
mededeling op dat inzake rechtsbehandeling bij arbeidskonflikten
de Vlaamse gemeenschap onver·
minderd sterk benadeeld wordt
Terwijl in Wallonië de arbeidshoven allesbehalve te veel werk om
handen hebben, (en er daarom
niet minder sociale konflikten zijn
dan in Vlaanderen), dienen de
Vlaamse rechtzoekenden geruime
tijd op de afhandeling van hun
dossier te wachten.
Zo moet elke rechter bij het arbeidshof in Antwerpen jaarlijks
nagenoeg 200 dossiers behandelen. In Gent 150. In Brussel 130. In
het arbeid&.hof van Bergen heeft
elke rechter niet meer dan 70
dossiers om handen.

,,Uw waarborg''
Een paar jaar geleden liet de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de PSC'er Gram·
me, een brochure drukken voor

Steenkiste vernamen we onlangs
dat .. Uw waarborg" wel gedrukt
werd, maar nooit verspreid. De
zowat 400.000 eksemplaren lig·
gen te rotten in het depot van de
Civiele Bescherming te Walem.
Kostprijs: ongeveer 1 miljoen
frank!
Een opvolger van Gramme, mi·
nister Moureaux, gaf de opdracht
een nieuwe brochure te ontwerpen. Deze kreeg uiteraard een
andere, alhoewel iets minder welsprekende titel: .. Bij ongeval in
de kerninstallatie van_~ Naar het
schijnt zou deze dan toch te·
rechtgeko-men zijn.

Denkpatronen
.,De vaders van de staatshervorming - en vooral dan Wiffried
Marlens hebben altijd gedacht aan een struktuur, waarbij
Vlaanderen en Wallonië over duidelijk afgebakende machten beschikken, en een sterk centraal
gezag bleef instaan voor de gemeenschappelijke belangen. Zo
is het echter niet geworden. En, is
dat oude denkpatroon nog richtinggevend
voor
vandaag?'
(Manu RuysJ. Sommigen hebben
inderdaad dat denkpatroon tegen de federalisten uitgespeeld,
en doen het vandaag nog. Waaronder inderdaad centrale vader
Martens. En Robert Houben met
zijn studiecentrum. En kemphaan
Erir. Van Rompuy. Overigens, de
Vlaamse ..premierft Geens heeft
vorige week ook weer niet ondubbelzinnig willen verklaren dat
hij een federalist zou geworden
zijn.

Nu de
doofpot?
de mensen die rond de kerncentrales van Doel, Tihange, Mol én
Chooz wonen. De uitgave kreeg
de sprekende titel mee: .. Uw
waarborg: de juiste reaktie~
Via een vraag van kamerlid Van
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In het arrest van de Brusselse
Kamer en Inbeschuldigingstelling,
waarbij twee kabinetsleden van
.b.kkermans (verdacht van knoeiwerk met gewestplannen) werden
vrijgelaten, wordt gesteld dat de
KIB .. niet te oordelen heeft over
politieke. doch alleen over strafrechterlijke aangelegenheden. en
dat de rechter ten gronde gebeur-

lijk zal te oordelen hebben of een
kabinetschef en een kabinetsattaché al dan niet op bevel van een
meerdere of overste (lees staatssekretaris Mark Eyskens of minister Akkermans) hebben kunnen
handelen·: Als nu de doofpot zou
geopend worden, dan kunnen
daar best met één handomdraai
ook alle gewestplannen ingestoken worden.

De regering van Martens zit in de
nesten, of ietwat ambtelijker uitgedrukt: in een budgettaire impasse.
Er is vooreerst het begrotingstekort van dit jaar.
In het regeerakkoord werd aangekondigd dat het de 200 miljard niet
zou overschrijden. Bij de indiening
van de begroting 1982 werd het
voorzichtigheidshalve geraamd op
250 miljard. Vandaag echter is
reeds duidelijk dat het zeker tot
300 miljard zal oplopen.
Bij dit alles komt dan nog dat het
Planbureau, althans volgens het
dagblad ..De Morgen·: tot het besluit is gekomen dat de regeringsplannen om het begrotingstekort
tegen 1985 te halveren onuitvoerbaar zijn.
Voor het overige houden De
Clercq en zijn voorzitter Verhofstadt vol dat deze regering eindelijk emstig werkt op basis van
serieuze cijfers. En wat Martens
betreft, die is de Rubicon overgetrokken, maar daarmee is dan ook
alles gezegd...
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Honni Soit qui mal y pense...
Wij moeten weer maar eens bescheidener worden.
Het is in ons bloedeigen vaderland wél mogelijk geweest, dat een gebrevetteerde oproerkraaier en
politieke onruststoker een onder-onsje had met de
koning, ergens aan de kant van een Waalse autostrade. Behoudens wat Happart betreft. geldt voor
België echter nog altijd de regel dat de vorstelijke
familie gescheiden wordt van het land door een
soort van ondoordringbare Chinese muur.
Vergeleken bij Michael Fagan, bijkt Happart trouwens niets anders te zijn dan een liefhebbertje. Iedereen die een beetje bij de pinken is en daarenboven nog geholpen wordt door een minister van Binnenlandse Zaken, kan het we~ zo versieren dat hij de
vorst bij de een of andere gelegenheid tegen het lijf
loopt Om koninginnen te versieren echter volstaat
geen Waalse driestheid. De kroon te ontbloten in de
bijna letterlijke betekenis van het woord blijft voorbehouden aan een telg van de natie, die het .. honni
soit qui mal y pense" verheven heeft tot wapenspreuk.
Men moet zich afvragen, welke de invloed is van de
Falkland-oorlog. Zoveel weerbare mannen zijn zo
ver over zee gestuurd, dat het moedereiland als het
waren onbewaakt is achtergebleven. Het siert de
Britse koninklijke familie trouwens, dat zij geen
privileges en voorrechten heeft opgeëist maar dat zij
de wachtposten van haar bloedeigen Buckingham
Palace met de armada heeft meegestuurd. Dit is
trouwens maar billijk Want wie is beter bestand tegen de ruwheid van het klimaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan, dan precies de dragers van de
koninklijke berenmuts?
Het nachtelijk bezoek van Michael Fagan aan zijn
vorstin heeft onze kennis over monarchale geplogenheden in belangrijke mate verruimd. Wij weten
thans officieel, dat prins-gemaal Philip zich ophoudt,
wanneer hij niet van dienst is, in een ander slaapvertrek dan dat van de regerende vorstin. Of hij zijn
eigen bed deelt met nachtelijke bezoekers en of
deze bezoekers - net zoals de heer Fagan - van
mannelijke kunne zijn, sigaretten roken en toevallig
even voorbijkomen, blijft voorlopig nog onbekend.
De heer Fagan blijkt een recidivist te zijn: bij een

vorig nachtelijk bezoek aan Buckingham Palace
heeft hij een fles wijn opzij gedrukt. De Britse pers
wist te melden dat hij deze fles half leegdronk en dat
de ontvreemde vloeistof een waarde vertegenwoordigde van 200 B. fr. Waaruit gekonkludeerd mag
worden dat Hare Majesteit zich laaft aan flessen die
hooguit 400 B. fr. per stuk hebben gekost, waarschijnlijk dan nog geleverd ten paleize. Het siert de
Britse kroon dat zij, in deze harde krisistijden. zich
niet te buiten gaat aan Yquiem's of andere onbetaalbare chäteaux, maar dat zij zich tevreden stelt met
een bescheiden Beaujolais, Pinot d'Aisace of rosé de
Provence.
Indien de Britten nog enige zin voor fair-play hebben
zullen zij er zich wél voor hoeden de heer Michael
Fagan voor de rechtbank te slepen en te veroordelen. Zijn nachtelijke expeditie is immers een wezenlijke bijdrage tot demokratizering van de monarchie.
De Franse koningen werden slechts verjaagd en
onthoofd, nadat zij een einde hadden gesteld aan de
geplogenheid om het volk van Parijs uit te nodigen
om te Versailles de vorstelijke maaltijden te komen
bekijken. Indien het de queen voortaan vergund zou
zijn om haar onderdanen audiëntie te verlenen op de
hoek van haar sponde, dan kan dit slechts leiden tot
een groter wederzijds begrip. Wat op zijn beurt van
aard is om de roots te verstevigen, waarmee de
kroon geankerd blijft in het volksgemoed
De heer Michael Fagan heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot oplossing van één van de grote problemen der demokratie: het kontakt tussen top en
basis.
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Slechts een rimpeling op het wateroppervlak?

De vlam in de inflatiepan ...
Vijf april van dit jaar. Tijdens
de bijeenkomst van de
sociale partners heeft de
regering meegedeeld .. dat zij
zich er nu reeds toe verbindt
een selektieve
prijzenblokkering aan te
houden tot het einde van het
jaar.
Zoals men weet is reeds
beslist dat de prijzen volledig
geblokkeerd blijven tot het
einde van april, en daarna
selektief bevroren blijven tot
het einde van mei. Vanaf mei
zullen dan, volgens vast te
leggen modaliteiten die
afhankelijk zullen zijn van de
toestand, de prijzen in
overleg met de sociale
partners selektief geblokkeerd
worden tot het einde van het

rendabiliteit en het
voortbestaan van nationale
bedrijven die voor de
binnenlandse markt werken,
niet in het gedrang te
brengen_"
En, inderdaad, vrij spoedig na
de devaluatie meldden zich
eèn aantal nationale bedrijven
aan die rileteen behoorlijk
duurdere diensten wilden
aanrekenen: enkele
vervoermaatschappijen van
de overheid, zoals tram en
bus_ Ook werd met bekwame
spoed aangekondigd dat op
1 april een aantal
verbruikersgoederen fors ging
stijgen, zoals de benzine.
Evenals prijsverhogingen voor
spoor en posL

jaar~

Adieu mooie leven."

Hierbij, zo berichtten de
kranten, .. heeft de regering
echter wél gesteld dat een
redelijke aanvullende
prijsstijging niet mag worden
belet, ten einde de

Het was broodnodig na de devaluatie een prijzenstop af te kondigen. Immers, de maanden voordien vlogen de prijzen ook al de
pan uit. Shampoo werd plots
goedkoper. maar er werd vijf

F-16
Onmogelijke
besparingen ... Po ma
Woensdagmiddag werd vanwege Ekonomische Zaken en
Landsverdediging niet ontkend
dat de regering zinnens is nog tijdens het parlementair zomerreces nieuwe miljardenbestellingen te plaatsen voor defensie.
Vooral de aankoop van nieuwe.F16 vliegtuigen kadert duidelijk
perfekt in het drastisch besparingsplan dat Martens V beweert
door te voeren. Elk tuig kost nu
meer dan een half miljard. Men
zou een paar tientallen F- t6 willen bestellen. Terwijl militaire
toenemende
in
deskundigen
mate blijven wijzen op de twijfelachtige kapaciteiten van dit
soort vliegtuigen_ (foto Belga)

Het Koördinatiecentrum voor Liberaal Sociaal-kultureel Beleid
neemt het niet dat Gemeenschapsminister Poma zijn kabinetschef Vanderbruggen afdankte. Volgens het centrum werd de
betrokkene zelf .,op een brutale
wijze aan de deur gezet':
En alsof dit incident nog niet volstond, heeft Poma het nu ook
aangekund om PVV-ondervoorzitter Bascour en zijn aanhang tegen
zich in het harnas te jagen.
Als nieuwe kabinetschef benoem·
de hij immers een zekere Emile
Janssens. die tot eind 1978 voorzitter was van de Brusselse PVVfederatie. Toen kreeg hij het aan
de stok met Bascour over de
lijstvorming. Net voor de verkie-

procent meer geheven op parfum, bont en juwelen. Ook tabak
werd duurder. Een pakje sigaretten moest midden juni vorig jaar
plots dringend 33,5 frank aan
taksen opbrengen voor de
staatskas.
In juli werden de prijzen in de garages ..gereglementeerd". In augustus vorig jaar werd aangekondigd dat briefschrijven en telefoneren op hun beurt behoorlijk duurder zouden worden.
En nog in de vakantieperiode '81
werd een zware BTW-heffing
..op het mooie leven" ingevoerd:
33 procent heffing op onder
meer verhandeling van bont
luxe-auto's, jachten en plezierboten, televisiekamera's, radiotoestellen voor auto's, zend-. of ontvangapparatuur, audio-video-apparatuur...
In oktober werd de prijs van het
brood verhoogd.
De doktersrekeningen stegen
met ruim 8 procent.
In december werden we gekonfronteerd met een ware lawine

van prijsstijgingen. Elke maand
werden eind vorig jaar nagenoeg 800 dossiers met aanvraag
voor prijsverhoging ingediend.
Het kon zo echt niet langer blijven duren, met al die onafwendbare prijsstijgingen zonder ..passende overheidsbegeleiding':
Dies besliste de regering-Martens V (en later werd bekend dat
dit een PVV-voorwaarde voor
regeringsdeelname was) tot een
bruuske devaluatie van de Belgische frank. Als één van de krisistreinen die hoognodig door het
land werden gejaagd.
Om het leed van de extra stijging
van de levensduurte te spreiden
in de tijd, kondigde ekonomieminister Mark Eyskens uit volle
borst een drastische prijsblokkering aan. Alleszins tot eind mei,
en voor de meeste produkten
ook tot eind van '82.
Prijsblokkering? Nóg beter:
prijsverlaging. Inderdaad, de
goudhandelaars kregen een stevige (broodnodige?) helpende
hand van de overheid. De BTW
werd voor dit soort commercie
van 6 tot 1 procent verminderd ...
Maar dan gebeurde het onverhoedse: de fameuze prijzenblokkering bleek al spoedig een lachertje te worden. Overheidsdiensten deden ter zake flink
hun duit in het inflatiezakje.
Verkeersovertredingen werden
met één ruk verdubbeld tot verdrievoudigd in prijs.
1 April van dit jaar werd een zure
grap. Tal van overheidsdiensten
werden, · in het kader van de
prijzenstop, opmerkelijk duurder.
Zoals tram en bus.
Ouders die hun kinderen plaatsen in kinderdagverblijven, peutertuinen of bij diensten voor
onthaalmoeders moesten ook
een drastische prijsverhoging inkasseren, opgelegd door mevrouw de minister Steyaert
Ekonomieminister Mark Eyskens
haastte zich om eind april het
sukses van zijn prijzenstop aan
te tonen met de matige indexstijging van de maand maart in de
hand zwaaiend. Maar de zure
aprilgrappen waren toen al stilletjes in de maak.
Prijsverhogingen werden sinds-

zingsdag verspreidde hij in HalleVilvoorde een huis-aan-huis pamflet waarin benadrukt werd .,om
toch maar niet voor die man te
stemmen·: Waarmee Bascour bedoeld werd.
Door het PVV-hoofdbestuur werd
Janssens hiervoor bedacht met
een tuchtsanctie ... door Poma met
de funktie van kabinetschef!

geilheid.
Aldus haalde de PW in Wemmel
een zekere Geurts binnen om de
lijst te versterken en waarschiinlijk zelfs aan te voeren. Geurts is
momenteel burgemeester van
deze faciliteitengemeente en
voor het overige volstaat het te
vermelden dat hij sekretaris en
rechterhand is van agglomeratievoorzitter Lagasse.

PVV -geilheid
Ook PVV-voorzitter Verhofstadt
vond het nodig zijn woordje te
plaatsen op 11 juli: .,Als Vlamingen moeten wij ons schrap zetten tegen elke aantasting van de
bewegingsruimte die wij sedert
kort verwierven~

Met open armen werd ook Barbier in de PW-familie onthaald.
Hij wordt lijsttrekker in Anderlecht Momenteel is hij ondervoorzitter van de agglomeratieraad, verkozen op een lijst van
FDPers en Waalse liberalen, en
zetelt hij in de gemeenteraad als
zogenaamd .tweetalige~

Dat schrap zetten van de liberalen heeft echter een bijzondere
betekenis en staat rechtstreeks
in verhouding tot hun elektorale

Schrap zetten geldt dus per slot
van rekening voor alle Vlamingen, met uitzondering evenwel
van de liberalen.

dien verantwoord met het argu
ment .. dat prijsblokkering geen
lamlegging van het ekonomisch
leven voor gevolg mag hebben... "
Zo werd de benzineprijs, ten
behoeve van de Petroleumfederatie van ex-minister Hatry én
van de schatkist andermaal flink
duurder. Ook de auto's. Er werden toen meer dan 900 aanvragen voor prijsverhoging gesteld.
Toch triomfeerde Eyskens: de
prijsblokkering dringt de inflatie
terug tot nauwelijks iets meer
dan 7 procent Het werd voor
hem het bewijs dat de regering
in staat bleek .. te bereiken dat de
shock van de devaluatie geen
aardbeving tot stand zou brengen, maar slechts een rimpeling
op het wateroppervlak ':

Rush naar 50 frank_
De minister herinnerde er ook
nog aan dat de devaluatie met de
bijhorende stijging van de levensduurte bedoeld was .. om de
Belgische bedrijven te helpen de
binnenlandse markt te heroveren en de uitvoer te bevorderen ·:
Op de vraag C23 april jiJ hoe het
komt dat men de invloed van de
devaluatie wel direkt op de prijzen ziet en niet op de tewerkstelling, antwoordde de minister .. dat
eerst de rendabiliteit van de bedrijven moet hersteld worden
vooraleer nieuwe werkgelegenheid zal geschapen worden ..."
En dit is vandaag nog immer het
credo van de ekonomie-minister
Eyskens.
De prijzenspiraal blijft hels. Vandaag is er de melding van prijsverhoging van brood, dranken
(bier, waters en limonades),
bloem, baksteen en kinema's ...
Het post-devaluatie-verhaal is
een saai maar droef relaas aan
het worden. Om de gemoederen
op te jutten zijn er overigens
prachtuitspraken van Eyskens.
zoals de melding: .. dat de benzineprijs toe is aan een rush naar
50 frank ':
Waar zijn die stijgingen nu uiteindelijk goed voor?
Om de bedrijven zuurstof toe te
dienen?
Het valt niet weinig op dat tal van
duurder geworden pl'odukten
niet meteen een exportinjektie
broodnodig hebben, omdat ze
vooral klanten in eigen land hebben.
Het valt vooral niet weinig op dat
het leeuweaandeel van de prijsverhoging opgeslokt wordt door
diensten van de overheid of
openbare instellingen, zoals
spoorwegen, post...
Het valt niet weinig op dat precies dié produkten aanzienlijk
duurder worden (tabak. benzine .. ) waarop de overheid zich
een enorm aandeel taksen toeëigent
Vandaag begint het er duidelijk
op te gelijken dat de devaluatie
uiteindelijk nergens goed is voor
geweest. Want van verbetering
van de werkgelegenheid is bijlange in de verste verte nog
geen sprake.
Alleen gaf het de regering wel de
mogelijkheid andere maatregelen door te drukken en de sociale partners met de rug tegen de
muur te duwen.
Maar wijselijk wordt er in alle
talen over gezwegen dat in één
klap ook onze buitenlandse
schulden aanzienlijk zijn gestegen. En onze kredietwaardigheid
enorm is gedaald. Maar. die rekening wordt dan weer aan de
volgende regering overgelaten
en zal geprezenteerd worden
aan de volgende generatie belastingbetalers. Chds)
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Sedert mijn vorige interpellatie van
5 maart 1981 is de toestand in de vleeskeuring niet verbeterd.
Het ministerie van Volksgezondhei d
staat machteloos tegen een georganizeerd& maffia die gans de hormonenmarkt in handen heeft en daarmee jaarlijks tientallen miljoenen verdient Een
bende gewetenloze fabrikanten en trafikant"ln wordt rijk met de handel in kankerverwekkende produkten.
Zelfs na d;: ~'~Drichting van het Instituut
voor Veterinaire Keuring zal er veel
politieke moed nodig zijn om die schandalige toestanden uit de vleeshandel te
bannen. Het beste middel is het invoeren
van een rotatiesysteem in de keurkringen zodat de keuring steeds weer door
andere keurders gebeurt die geen banden hebben met het slachthuis. Boven.dien zal men de opsporingsmeto den
moeten verbeteren.
De wantoestanden in de vleessektor en
de onmacht van de overheid om afdoende maatregelen te treffen tegen de hormonenplaag, mogen de bevolking niet
onverschillig laten. Nog onlangs heeft de
gemeenteraad van Gent zich unaniem
achter mijn voorstel geschaard om van
Gent een pilootstad te maken in de strijd
tegen de kankerverwekke nde hormonen.
Er zal worden gepoogd om zowel met
producenten als met verkopers een akkoord te sluiten om op vrijwillige basis
een hormonenvrij circuit uit te bouwen.
De talrijke hormonenschan dalen die
steeds weer aan het licht komen zijn
slechts de top vàn een ijsberg waarvan
wiLde werkelijke afmetingen alleen maar
kunnen vermoeden. Mag ik u aan enkele
feiten herinneren:
In 1975 werd een hormonendealer uit
Aalst geklist door het parket van Oudenaarde. Het duurde tot 1981 vooraleer de
beklaagde voor de rechter moest verschijnen. Intussen was de zaak verjaard.
Hij was natuurlijk reeds lang weer aan de
slag en begin vorig jaar deed het gerecht
een inval in zijn woning. Men vond een
heel hormonenarsenaal. Na een poosje
werd hij weer vrijgelaten tot hij in maart
1982 te Atrecht door de Franse politie
werd gearresteerd. Men vond in zijn
wagen voldoende hormonen om 3.000
kalveren in te spuiten.
Op 18 mei 1982 heeft de Gentse onderzoeksrechter De Jonge _een inval gedaan
in een 15-tal bedrijven. 60 runderen die
het hormonen waren behandeld werden
in beslag genomen. Op vijf plaatsen
ontdekt men hormonenpreparaten.
Volgens de gegevens die de administratie mij verstrekte, werden op 5 jaar tijd, nl.
van 1975 tot en met 1979, in de openbare
slachthuizen van gans België 10 runderen en 7 kalveren afgekeurd wegens het
gebruik van hormonale en antihormonale
stoffen. Ik weet niet of die cijfers betrouwbaar zijn maar geef toe dat ze niet
erg overtuigend zijn in verband met de
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"fficiëntic van de strijd tegen de hormonenolaaa in ons land.
Ook op het gebied van de fraude schijnt
de vleeshandel een uitverkoren werkterrein te zijn geworden. Hele kudden vee
worden naar Nederland gesmokkeld.
Daar veranderen de dieren van nationaliteit en worden ze geslacht Het geslachte
vlees wordt naar België gevoerd en de
uitvoerder ontvangt van de EEG nog een
flinke premie.
De inspektie is van deze en andere
praktijken op de hoogte, maar laat alles
oogluikend gebeuren.
Vaak twijfel ik aan de wil van het departement om schoon schip te maken met
de heersende wantoestanden. Sta me toe
nog een voorbeeld op te sommen. Volgens ·de wet zijn noodslachtingen alleen
toegelaten in openbare slachthuizen.
Reeds vroeger heb ik er op gewezen dat,
ondanks dat verbod, de noodslachtingen
ook in de privé-slachthuize n plaatsvinden. Tot mijn verbazing en ergernis verschijnt in de vakpers toch nog steeds publiciteit voor noodslachtingen in privéslachthuizen.
Met spijt moet ik vaststellen dat de wijze
waarop de administratie de parlementaire vragen beantwoord, getuigt van onwil
ofwel van onbekwaamheid.
Een apart hoofdstuk daarbij zijn mijn
talloze pogingen om meer inzicht te
krijgen in de wantoestanden bij de vleeskeurjng via een kopie van de formulieren
IVH/47, de jaarverslagen van de slachthuizen. Sedert twee jaar en twee maanden probeer ik die formulieren in handen
te krijgen. Zij vermelden immers van alle
196 Belgische slachthuizen het aantal
slachtingen, het aantal noodslachtingen
en het aantal afkeuringen en de reden
van de afkeuring.
En ziedaar, wonder boven wonder, op 29
juni jongstleden kreeg ik enkele dokumenten. Ik kon mijn ogen niet geloven
toen ik in het begeleidend schrijven las
dat ik hiermee een antwoord kreeg op
mijn parlementaire vraag van 7 mei 1980
meer dan twee jaar later! De aanhouder
wintL
Alleen_ men stuurde mij slechts de statistieken van de openbare slachthuizen
en niet van de privé-slachthuize n. leder-

een weet echter dat het vooral in sommige privé-slachthuize n is dat er wordt
geknoeid. Mag het parlement dan niet
weten in welke slachthuizen er wegens
bepaalde redenen sinds jaren geen enkel
dier wordt afgekeurd?
Uit een nader onderzoek van de gegevens die mij werden toegestuurd blijkt
bovendien dat ze totaal onjuist en onbruikbaar zijn. Ziehier enkele voorbeelden:

e

Volgens de gegevens werd er, in het
openbaar slachthuis van Antwerpen van
75 tot 79 slechts één enkel rund afgekeurd. In werkelijkheid werden er tijdens
die periode 291 runderen afgekeurd en
17 kalveren.
Volgens de gegevens werden er in
dezelfde periode in het openbaar slachthuis van Gent 547 runderen en 59 kalveren afgekeurd. De juiste cijfers zijn
respektievelijk 707 en 103.
Volgens de gegevens werden er in
het openbaar slachthuis van Luik 11
runderen en 7 kalveren afgekeurd. Het
waren er 72 en 138.
Met andere woorden, de gegevens zijn
totaal waardeloos en onbetrouwbaar.
Met die onvolledige en valse inlichtingen
kan en mag ik als senator geen vrede nemen!
Veertien jaar geleden werd een eerste
ontwerp om de vleeskeuring te saneren
ingediend in de Kamer. Na een lange
lijdensweg geraakte het ontwerp toch
voorbij de laatste klippen van het parlement en op 15 december 1981 werd het in
het Staatsblad gepubliceerd.
Op 15 maart 1982 werd door senator Verbist een poging ondernomen om de wet
te torpederen. Hij mislukte_ tot hiertoe
althans! Bij de liberale regeringspartne r
wordt nu achter de schermen gemaneuvreerd om de wet te saboteren.
Inmiddels nadert de datum van 15 oktober 1982 waarop de wet in voege moet
treden en de zo noodzakelijke uitvoeringsbesluiten zijn nog steeds niet verschenen. Sommige recente benoemingen
wettigen zelfs de vrees dat men de
oprichting van het Instituut op de lange
baan wil schuiven. Zo bij voorbeeld de
benoeming van een nieuwe hoofdinspekteur-direkteur. Twee jaar geleden ging
hoofdinspekteur dr. Lenelle met pensioen. Dr. Lenelle is een Franstalige, die
zich in het Vlaamse lands steeds liet vervangen door dr. Karel Bruyneel. Het
spreekt vanzelf dat, na de pensionering
van dr. Lenelle, dr. Bruyneel kandidaat
was voor de open betrekking. Hij werd
zogezegd niet vervangen wegens de nakende oprichting van het Instituut voor
Veterinaire Keuring. Aangezien hij een
vlakke loopbaan heeft zou hij ambtshalve overgaan naar het instituut
Intussen verscheen echter in het Staatsblad van 1 juli 1982 de bevordering van
de heer Van Assche, inspekteur·hoofd
van dienst tot de graad van hoofdinspek-
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leur-direkteur bij de Bestuursafdeling
voor de Volksgezondheid. Ik spreek mij
niet uit over de keuze van de kandidaat,
maar de heer Van Assche had evenens
ambtshalve kunnen muteren naar het
Instituut Geen wonder dus dat sommigen de vraag stellen of de regering nog
wel de wil heeft om de wet toe te passen.
In de krant van 9 juni 1982 verscheen een
interview met veearts Jozef van de Voorde, voorzitter van de Belgische Syndikale Dierenartsenver eniging. Daarin protesteerde hij tegen het uitblijven van de
uitvoeringsbeslu iten en hij waarschuwde
uitdrukkelijk voor de gevaren voor de
volksgezondheid indien de bestaande
situatie nog lang blijft aanslepen.
Bovendien hebben de meeste steden en
gemeenten de nodige maatregelen getroffen in het vooruitzicht van het in
werking treden van de wet op 15 oktober 1982.
Het is duidelijk dat de bevoegde regeringsleden door bepaalde kringen zwaar
onder druk worden gezet om de wet niet
toe te passen. Die manipulatie, want dat
is het, is zeker niet geïnspireerd door bezorgdheid voor de volksgezondheid of
andere idealistische motieven. Integendeel er wordt keihard gepokerd om bepaalde financiële belangen veilig te stel,
len.
Eén van de meest krasse staaltjes van
manipulatie is de rol die wordt gespeeld
door de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten onder voorzitterschap van de burgemeester van Hasselt,
oud-minister Meyers. Op 17 mei 1982
overhandigde zij een memorandum aan
staatssekretaris Aerts. In de tekst lezen
we letterlijk:
"Onze vereniging steunt het voorstel van
wet tot wijziging van de wet van 13 juli
1981, ingediend door de heer Verbist
c.s.".
De woordvoerders van de Vereniging
vertegenwoordig den eéhter alleen zichzelf. De grote Vlaamse steden Antwerpen en Gent waren van dat memorandum
niet op de hoogte. De beide slachthuisdirekteurs die voordien alle besprekingen in verband met de vleeskeuring
meemaakten, werden sinds een jaar niet
meer uitgenodigd omdat men wist dat zij
voorstanders zijn van het Instituut voor
Veterinaire Keuring.
Tientallen steden en gemeenten en honderden veeartsen wachten op de uitvoeringsbesluiten. Indien zij nu niet worden
genomen, ontstaat er een gezagsvacuüm
en wordt gans de vleeskeuring op de helling geplaatst
Er moet gekozen worden tussen de wet
en de lobby. Maar de enige eerlijke keuze
is de strikte toepassing van de wet en
niets dan de wet
Het antwoord van staatssekretaris Aerts
op mijn jongste interpellatie was echter
teleurstellend. Een zoveelste werkgroep
zal opgericht worden_
Oswald Van Ooteghem, senator
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Sociale zekerheid:

Fundamenteel herzien en federalizeren
Na de Kamer is nu ook de Senaat met "reces". De Wetstraat ligt er
kalmpjes en verlaten bij. Slechts een aantal toeristen brengt nog vol bewondering - aandacht op voor het Paleis der Natie, terwijl wat
achtergebleven kabinetsleden drukdoend af en aán hollen met
knalrode dossiers "Begroting 1983".
De senaatsagenda van vorige week ademde reeds volop de vakantiesfeer. Slechts één begroting kon afgehandeld en goedgekeurd worden, die van Sociale Voorzorg. Voor het overige teerde de zitting
vooral op het werk van de oppositie.
van Vanderpoorten en moties van
Het Beknopte Verslag van de
orde van Wyninckx resten.
jongste vergaderingen is in een
belangrijke mate een aangelegenDoelmatig
heid van de VU-fraktie. Met monOp zowat drie uur tijds heeft de
delinge vragen van Nelly Maes
Senaat net voor de vakantie nog
over Cockerill Yards, van Guido
één begroting kunnen afwerken,
Van In over het treinverkeer, van
die van Sociale Voorzorg, waarOswald Van Ooteghem over de
van Jean-Luc Dehaene ministerNMBS, van Walter Luyten over de
titularis is. Een niet onbelangrijke
jeugdwerkloosheid, van Rik Var.begroting, daar zij de sociale zedekerckhove over het kolentranskerheid omvat die in de huidige
port en van Mathieu Lowis over
ekonomische krisistoestand ernde Kempense Steenkoolmijnen.
stig bedreigd wordt.
Met interpellaties van Paul PeeHet is dan ook over die sociale zeters over het openbaar vervoer,
kerheid dat Walter Peeters hanvan Guido Van In over de verdelde tijdens zijn tussenkomst.
keersdrempels en de rechtshulp
Daarbij vertrok hij van de beginseen van Oswald Van Ooteghem die
len en waarden die oorspronkelijk
het dossier van de vleeskeuring
vorm hebben gegeven aan de
nauwlettend volgt.
sociale zekerheid. Met Beveridge
Voegen we bij dit kontrolerende
kunnen die als volgt samengevat
werk nog de inbreng van Hektor
worden: .,Uitroeiing van de sociale
de Bruyne als verslaggever bij het
ellende én sociale integratie van
verdrag over de grensoverschrijalle burgers door middel van een
dende luchtverontreiniging en van
door de overheid systematisch
Rob Vandezande bij de wijziging
georganizeerd geheel van minimavan de gemeentewet, dan liggen
le en proportionele sociale uitkede Beknopte Verslagen er maar
ringen, toegekend op basis van
naaktjes bij. Slechts wat grollen

De leefbaarheid van straten en wijken is niet alleen
een kwestie van groenvoorziening en uitrusting,
maar ook van veiligheid en rust. In dat opzicht zijn
verkeersverzachtende ingrepen zoals verkeersdrempels van groot belang.
Dit laatste bracht Guido Van In ter sprake in de
Senaat. Want ondanks de vele beloften is een
wettelijke reglementering over de verkeersdrempels
steeds uitgebleven. De overlapping van bevoegdheden, vervat in de pseudo-gewestvorming van 1980,

rechten, waarbij alle burgers betrokken zijn en waarbij herverdeling het noodzakelijk gevolg ofwel
het nagestreefde doel is".
Volgens de VU-senator duldt het
geen twijfel dat deze waarden en
beginselen nog steeds gelden. Alleen is de wijze, waarop zij momenteel moeten gerealizeerd worden, fel gewijzigd. De sociale omstandigheden zijn grondig veranderd en het stelsel van de sociale
voorzieningen zelf heeft een enorme uitbreiding gekend. De vraag
moet dus niet gesteld worden
naar de .. waarde" van de destijds
geformuleerde doelstellingen. Kruciaal is wel de vraag naar de mate
waarin deze doelstellingen bereikt
werden, met andere woorden de
vraag naar de doelmatigheid, ondoelmatigheid of overdoelmatigheid van het huidige systeem van
sociale zekerheid.
Vanuit deze vraagstelling nam
Walter Peeters dan de sociale
uitkeringen, de administratieve organizatie en de financiering onder
de loep. Zonder hier in details te
treden kunnen we zijn besluit als
volgt samenvatten: .De sociale
zekerheid is dringend aan een
fundamentele herziening toe tot
een stelsel dat selektief en prioritair, behoeftengericht in de bestaanszekerheid moet voorzien
van dat deel van de bevolking dat
er het meest nood aan heeft~

is daar volgens de VU-senator niet vreemd aan.
Wanneer dan onlangs de Vlaamse regering aan de
gemeentebesturen de mogelijkheid gaf maatrege/e,1
te treffen, stelde minister De Croo daartegen een
veto. Guido Van In drong aan bij de minister om
"ondanks zijn onrustig temperament, voor één keer
rust te brengen in plaats van onrust': Zijn motie "om
zonder verwijl en rekening houdend met de gewestelijke bevoegdheden de nodige besluiten over
verkeersdrempels te treffen·: werd echter verworpen... meerderheid tegen oppositie.

Tot slot stipte Walter Peeters aan
dat nopens de uitwerking van de
fundamentele opties grondige meningsverschillen bestaan tussen
de twee gemeenschappen van dit
land. Naast een fundamentele herziening is dan ook een federalizering onafwendbaar.

P-Sprokkels
e Tijdens de jongste vergaderingen van de Senaat stonden
vervoer en verkeer in het middelpunt van de belangstelling. Aldus
stelde VU-senator Guido Van In
dat de stiptheid van het treinverkeer heel wat te wensen overlaat
Tijdens de eerste helft van dit jaar
liep ruim een tiende van de treinen een vertraging op van meer
dan zes minuten. Volgens minister De Croo zijn vooral strukturele problemen, zoals het piekverkeer van en naar Brussel, daarvoor verantwoordelijk.

e

Senator Oswald Van Ooteghem ondervroeg de minister
over de beslissing van de NMBS
om alle betalingen van meer dan
vijf miljoen op te schorten. In zijn
antwoord drukte De Croo de
hoop uit om met leningen te kunnen verhelpen aan de slechte
financiële toestand van de
NMBS. Voor het overige is er
een werkgroep werkzaam en zullen saneringsmaatregelen onontkoombaar zijn.

e Guido Van In bracht ook het
probleem van de verkeersdrempels ter sprake, terwijl zijn kollega
Paul Peeters het beleid inzake
openbaar vervoer ontleedde. Dat
het openbaar vervoer in onze
hedendaagse samenleving van
enorm belang is, is zonder meer
duidelijk. Het heeft een sociale
funktie, het is kostenbesparend,
verkeersveilig, milieuvriendelijk,
energiezuinig en arbeidsintensief
Maar met geen van deze elementen werd in het beleid van de
jongste jaren rekening gehouden.
Van enige koherentie en visie op
langere termijn valt niets te bespeuren. De vele voorbeelden en
suggesties van de VU-senator
werden door de minister met een
aantal dooddoeners afgedaan,
zodat deze prachtige en gestoffeerde poging om het beleid om
te buigen doodliep op de betweterigheid van De Croo.

e Verder heeft de Senaat ook
nog een verdrag goedgekeurd in
verband met grensoverschrijdende luchtverontreiniging. VU-senator Hektor De Bruyne trad op als
verslaggever van dit belangrijk
nieuw hoofdstuk van het volkenrecht

Het recht op werkloosheidsuitkering voor personen in een
deeltijdse betrekking hangt af
van het loon dat ze verdienen. In
een mondelinge vraag kantte
Walter Luyten zich fel tegen het
onderscheid dat daarbij gemaakt
wordt tussen mannen en vrouwen en tussen minderjarigen en
meerderjarigen. De bevoegde minister beloofde een snelle rechttrekking van deze discriminatie.
e Tijdens een interpellatie over
het taalonderwijs kreeg dezelfde
senator het aan de stok met zijn
Franstalige kollega Humbiet Deze
verweet hem dat .het veel eenvoudiger zou zijn mochten Luyten en zijn partijgenoten zich minder met de streek van Eupen en
Sankt- Vith bezighouden.· Daarop
repliceerde Walter Luyten vinnig:
.. U gedraagt zich als een Waals
imperialist Voor u bestonden de
.. dritte Be/gier" niet eens toen de
heer Jorissen zich reeds om hun
lot bekommerde. U vergeet de
tijd toen, dank zij mensen van uw
slag. Duits spreken in de Oostkantons verboden was.·

REL
TJE
De voorzitter: "Aan de orde is
de stemming over het voorstel van wet houdende verplichting tot het aanbrengen
van een onderscheidend etiket op de verpakking van eieren, waarvan de kommissie
de verwerping aanbeveelt"
De heer Gillet (in het Frans) :
.,Ik zal voor het voorstel stemmen omdat ik het heb ingediend (gelach), omdat het
budgettaire
enkele
geen
weerslag heeft en zowel aan
de wensen van de echte landbouwers als van de verbruikers tegemoetkomL"
De heer Vanderpoorten : "Het
getuigt van minachting voor
de Senaat dat de heer Gillet
gisteren niet eens aanwezig
was toen zijn wetsvoorstel
werd besproken (applaus op
vele banken). De heer Gillet
mag nog veel gezonde eieren
eten, maar van de Senaat mag
hij geen omelet maken <Vrolijkheid)."
De heer Wyninckx: "Ik heb dit
wetsvoorstel aandachtig gelezen en het is me nog steeds
niet duidelijk of de Senaat wel
bevoegd is. Gaat het immers
nog om een nationale materie,
of zijn de eieren als zij de
grond eenmaal hebben bereikt niet veeleer een grondgebonden materie? <Vrolijkheid)"
(Senaat, Beknopt Veralag, Gewone zitting
1981-1982, Vergadering van donderdag
8 juli 1982, biL 478.)

11 .JUU 1112

8----------------------------------~~-------------------------0_n_ze__w_er__eld
Palestijns probleem
reikt verder dan
Libanees konflikt

duik~ die ongetwijfeld opnieuw
naar terreuraanslagen zal grijpen
om de aandacht op het lot van de
Palestijnen te vestigen, en die des
te radikaler dreigt te zijn naarmate
de PLO nu dieper vernederd
wordt

Het standpunt van Washington is
dat Israël zich slechts uit Libanon
hoeft terug te trekken als alle
buitenlandse strijdkrachten dat
land verlaten. Dat betekent dus
ook het vertrek van de Syrische
troepen, die zonder slag of stoot
voor de Israëlische opmars geweken zijn en het aan de Palestijnen
overlieten zichzelf te verdedigen.
Ironisch is dat destijds de intocht
van Syrische troepen tijdens de
burgeroorlog van 1975-76 door de
Libanese regering en door Washington op grote instemming begroet werd. De Syriërs kwamen
toen tussenbeide tegen hun beschermelingen van de PLO en hun
bondgenoten,
links-islamitische
om de Libanese rechts-kristelijke
milities voor een nederlaag te behoeden. lets waarvoor ze achteraf
noch van de Libanese regering,
noch vanwege de falangisten
noch van Washington veel dank
hebben gekregen.
Maar het · brandendsta probleem
in het bloedige Libanese konflikt is
niet het vertrek van de Syriërs
maar de positie van de PLO. De in-

De Palestijnse Bevrijdingsorganizatie van Yasser Arafat heeft duidelijk gemaakt dat zij een ..eerbare
aftocht" wil aanvaarden, en toegelicht wat ze daaronder verstaat Nl.
een evacuatie van de naar schatting zesduizend PLO-strijders in
West-Beiroet naar andere Arabische landen waarbij hun veiligheid
gegarandeerd wordt. De regeling
van het lot van de zowat tweeduizend PLO-soldaten die nu deel
uitmaken van de Syrische vredesmacht in Libanon. De integrÇttie
van enkele PLO-eenheden in het
Libanese leger. Het behoud van
een politieke vertegenwoordiging
in Beiroet De garantie van de
veiligheid van de Palestijnse vluchtelingen in Libanon opdat die niet
het slachtoffer worden van represailles. En vooral wil de PLO niet
als politieke macht worden uitgeschakeld. Israël daarentegen eist
dat de PLO zelfs geen symbolische aanwezigheid in Libanon behoudt. De speciale Amerikaanse
gezant in Libanon, Philip Habib,
probeert al weken een kompromis
tussen die diverse eisen en die

De Palestijnse Bevrijdingaorganizatie PLO moet, militair en politiek,
geheel uit Libanon verdwijnen. Dat is de eis van Israël dat al meer dan
een maand grote delen van Libanon bezet houdt, en tegen het omsingelde islamitische West-Beiroet, waar de strijders van de PLO zich
verschanst hebben, een belegering uitvoert waarvan ook al duizenden burgers het slachtoffer zijn geworden.
Die eis wordt gesteund door de Verenigde Staten, die de Israëlische
invasie zoalniet aangemoedigd hebben, dan toch oogluikend hebben
laten begaan.

Uitschakeling 'PLO door Israëllost niets op
middels afgezette Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken
Haig, die Israël zeker geen haarbreed in de weg heeft gelegd voor
zijn invasie in Libanon die al maanden te voorzien was en waarvoor
de aanslag op de Israëlische ambassadeur in Londen slechts een
voorwendsel was, scheen die invasie te beschouwen als een goede gelegenheid om eens en vooraf
komaf te maken met de PLO.
Maar ook af zou Israël erin slagen
de PLO een totale vernedering toe
te brengen, en die organizatie in Libanon volledig uitschakelen, dan
zou daarmee niets opgelost zijn.
Want dat zou niets veranderen
aan het feit dat er in het Nabije
Oosten een volk zonder land is,
een volk van vier tot vijf miljoen

mensen dat sinds de stichting van
Israël geen eigen land heeft, en dat
aanspraak maakt op het recht op
zelfbeschikking en een eigen staat
die ook de meeste andere volkeren hebben. Een groot deel van de
Palestijnen, die nu her en der
verspreid wonen - onder Israëlische bezetting op de westelijke
Jordaan-oever, in vluchtelingenkampen (ongeveer 600.000) in Libanon. in precaire omstandigheden in een aantal andere Arabische landen - be&ehouwt de
PLO als haar representatieve vertegenwoordiger. Voor miljoenen
mensen die dag na dag ervaren
wat het betekent statenloos te
zijn, geen paspoort of om het even
welk van de rechten te hebben die
staatsburgers normaal vinden, af

te hangen van de onzekere welwillendheid of liefdadigheid van regeringen of instellingen, is de PLO de
organizatie die opkomt, met de
middelen waarover ze beschikt,
voor het zelfbeschikkingsrecht
van de Palestijnen. Aanvoeren dat
de PLO slechts "een bende terroristen" is, zoals president Reagan
doet, of dat er gewoonweg geen
Palestijns volk bestaat, zoals vele
Israëli's doen, verandert daar niets
aan.

Voor een "eerbare
aftocht"_
Als de Palestijnse Bevrijdingsorganizatie nu verpletterd zou worden, zou dat alleen als gevolg
hebben dat ·vroeg of laat een
nieuwe verzetsorganizatie op-

van de Libanese regering, welke
de aftocht van alle buitenlandse
troepen wenst, te bewerkstelligen.

De rol van
Frankrijk
Terwijl in West-Europa en elders
in de wereld de bezorgdheid
groeit om de bloedige oorlog in Libanon, probeert Frankrijk nu diskreet een bemiddelende rol te
spelen. Ook de FranSe regering
meent dat de volledige uitschakeling van de PLO illusoir is omdat dit
alleen tot een nieuwe golf van
terrorisme in de hele regio dreigt
te leiden en het ontstaan van een
extremer verzetsorganizatie.
Net zoals de andere Westeuropese regeringen meent de Franse
regering dat het Israëlisch-Ara-

Nachtelijke visite bij queen wekt opschudding
Een nachtelijk bezoek bij
koningin Elizabeth 11 heeft in
Groot-Brittannië heel wat
ophef gebaard. Vorige vrijdagavond, zo onthulde de
"Daily Express ~ slaagde een
dertigjarige werkloze er in
niet alleen in Buckingham
Palace binnen te geraken
maar tot in de slaapkamer
van de koningin door te
Majesteit
dringen. Hare
bleef erg beheerst onder dit
onaangekondigde bezoek
en sloeg, gezeten op de rand
van haar bed, gedurende
tien minuten een praatje met
de bezoeker. Toen deze een
sigaret vroeg zei de koningin dat ze daarvoor een kamerheer zou roepen, die dan
de indringer overmande en
liet wegbrengen.
Het incident wekte des te
meer opschudding daar de
koninklijke woningen, ondanks de vele wachters en
veiligheidsmaatregelen, wel
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erg gastvrij lijken. De indringer van vrijdagnacht zou dezelfde man zijn die een
maand geleden het paleis
binnendrong en er een halve
fles wijn gapte. Vorige zomer, zo meldde de pers,
klommen twee jeugdige toeristen die een slaapplaats
zochten over de muren en
brachten de nacht in de tuinen van het paleis door, in
de vredige overtuiging dat
ze zich in een openbaar park
bevonden.
Niet alleen koningin Elizabeth heeft met onaangekondigde visite te maken. Kort
nadat prinses Diane met
haar kersverse zoon Wi/liam
thuis was werden in het park
rond de prinselijke woning
twee schooljongens aangetroffen die daar ongehinderd waren binnengefietst
Daar in Groot-Brittannië
niet gelachen wordt met de
veiligheid en waardigheid
van de koninklijke familie

kreeg de zaak ook een politiek staartje. Minister van
Binnenlandse Zaken Whitelaw, die voor de veiligheid
verantwoordelijk is, moest

zich voor het Lagerhuis verantwoorden over de lekken
die blijkbaar in het systeem
zitten.
H.O.

bisch konflikt, waarvan Libanon
het slachtoffer en niet de oorzaak
is, slechts kan worden beëindigd
met een oplossing van het Palestijnse probleem. D.w.z. een oplossing die de Palestijnen toelaat vrij
over hun toekomst te beschikken
en, als ze dat willen, een staat op
te richten die uiteraard Israël zal
moeten erkennen en er vrede
mee sluiten. Aan die zelfbeschikking zullen de echte vertegenwoordigers van de Palestijnen
moeten meewerken. Dat betekent
in de ogen van Parijs zeker niet alleen de PLO, maar wel dat deze
niet mag worden uitgesloten. Dat
zou dan de politieke rol zijn die de
organizatie van Yasser Arafat zou
kunnen spelen. Een politieke rol
die de PLO als één van haar
voornaamste voorwaarden voor
haar aftocht uit Beiroet schijnt te
beschouwen. Als één van de formules daarvoor is de idee gelanceerd dat de organizatie zich in
Egypte, een land dat een vredesverdrag met Israël heeft gesloten,
zou vestigen, en daar een voorlopige Palestijnse regering oprichten die door de Verenigde Staten
zou worden erkend.
De Franse president Mitterrand,
die steeds een pleitbezorger van
Israël is geweest maar wiens land
tegelijk over een groot krediet
beschikt in de Arabische wereld,
denkt aan een andere formule.
Samen met Egypte wil Frankrijk in
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie laten
goedkeuren die o.m. het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen
.nhoudt, de deelname aan de organizatie daarvan door de PLO, en
de wederzijdse en gelijktijdige erkenning van alle betrokken partijen (dus van Israël door de Palestijnen en vice versa>. Op het eerste
gezicht lijkt een nieuw stuk papier
van de VNgeen enorme vooruitgang. Maar Parijs en Kaïro voeren
aan dat dit de eerste resolutie van
de Veiligheidsraad zou zijn waarin
de Palestijnen niet fouter als vluchtelingen_vyorden beschouwd maar
als volk worden erkend. Als de
Verenigde Staten die resolutie
zouden aanvaarden, of er tenminste geen veto tegen uitspreken,
zou dit een Amerikaanse erkenning van de Palestijnen en de PLO
inhouden. aldus Parijs, evenals het
toekennen van een politieke rol
aan de PLO.
De Franse initiatieven, die door de
andere Westeuropese regeringen
gesteund worden, zijn bovendien
niet alleen door bezorgdheid om
de Palestijnen ingegeven. Een regelrecht Palestijns debäcle in libanon, zonder een formule die het
gezicht van de PLO redt, dreigt
ook gevolgen te hebben in de rest
van de Arabische wereld. De Arabieren mogen dan onderling sterk
verdeeld zijn, en de Arabische
solidariteit met de Palestijnen mag
dan veel meer met woorden dan
daden geuit worden, dat belet niet
dat die kwestie zeer hoog ligt bij
de Arabische publieke opinies. Als
Israël, dat door Amerika bewapend en gesteund wordt, de PLO
een totale nederlaag toebrengt,
dan zou dit een golf van antiAmerikaanse en anti-westerse gevoelens in de Arabische wereld
tot gevolg kunnen hebben. Plus
verscherpt intern verzet tegen
pro-westerse Arabische regeringen. Na de integristisch-islamitische omwenteling in Iran zou een
dergelijke golf in de Arabische
wereld wel het laatste zijn wat de
westerse belangen in dat strategische - en olierijke - gebied
dient.
H. Oosterhuys

Buckingham Pa/ace: oninneembare vesting?
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EKOIRONr
Waterbeleid
opnieuw in vraag?

Of de regionalizering van het waterbeleid zal leiden tot de lang
beloofde zuivering van het water in het Schelde-bekken, blijft een
open vraag. De recente partijpolitieke benoemingen in de nieuwe
Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij voorspellen weinig goeds.
Bovendien is waterbeleid heel wat meer dan waterzuivering alleen.
Waterkwaliteit en -hoeveelheid, waterbeheersing en -voorziening
hangen nauw samen, terwijl eisen inzake natuurbehoud en landschapsbeheer weinig aan bod kwamen in het tot nu toe gevoerde waterbeleid. Ook het grensoverschrijdend aspekt van het probleem
werd ernstig verwaarloosd. Hoe liggen de vooruitzichten nu de
Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij een vijftigtal nieuwe kaderleden telt?
kans op benoeming in de nieuwe
Het waterbeleid steunde tot voor
maatschappij. De ontmoediging is
kort enkel op de wet van 26 maart
groot bij een aantal bekwame
1971 op de bescherming van de
mensen. Ingewijden vrezen de zooppervlaktewateren, die in de orveelste verdubbeling van diensten
ganizatie voorziet van de waterdie, zelfs in een tijd van besparinzuivering per stroomgebied, dus
gen, een overbodig bestaan zullen
het IJzer-, Schelde- en Maasbekblijven leiden. Oe verklaring van
ken.
minister Lenssens in Spectator
van 17 juni jongstleden stemt dan
Waterzuivering:
ook tot nadenken : "Oe werkingsongeordende aanpak
kosten van de Vlaamse zuiveringDe waterzuiveringsmaatschappij
smaatschappijen zullen verhaald
van het kustbekken werd opgeworden op de provincies, die zulricht in 1975 op grond van deze
len doorrekenen aan de burger.
wet, omdat ze zich volledig in
De industrie zal moeten bijdragen
Vlaanderen bevindt. Deze voor
in de kapitaalinvesteringen en in
het Schelde- en Maasbekken kwade werkingskosten, in verhouding
men niet tot stand, wegens comtot haar graad van verontreinimunautaire moeilijkheden. Beide
ging." De bereidheid, zowel van de
stroomgebieden liggen immers
burger als van de industrie, om
ten dele in Vlaanderen en Wallodeze inspanningen te dienen,
nië, om van Brussel maar te zwijwordt niet bevorderd door deze
gen! Het gevolg was een ongeorbeschamende partijpolitieke indend beleid inzake wie de uitbabreng in nieuwe technische dientingskasten van waterzuiveringssten die enkel door hun bekwaamstations moest dragen, terwijl de
heid en ervaring een daadwerkebouwkosten volledig door het rijk
lijk waterbeleid moeten helpen
werden gesubsidieerd. Deze toeverwezenlijken.
stand heeft geleid tot geldverspilInzake waterzuivering loopt het
ling en misbruiken, waarbij de wavooral mis in het Scheldebekken.
terkwaliteit niet verbeterde, onDe meeste projekten zijn teoredanks sommige goedbedoelde
tisch, zeer duur en houden te
maatregelen.
Oe oprichting van de Vlaamse
Waterzuiveringsmaatschappij; op
grond van het dekreet van 26
februari 1981, opent nieuwe mogelijkheden voor een gekoördineerd beleid. Ze is immers belast
met de programmatie, de overname van bestaande installaties, de
bouw van nieuwe zuiveringstations, het toezicht op de lozingen
de
van
de opsporing
en
waterverontreiniging.

Partijpolitieke
invloed
De doelmatige uitrusting en
werking ervan is een andere zaak.
De partijpolitieke invloed bij de
aanstelling van het kaderpersoneel, twee maanden geleden, is in
dit verband weinig hoopgevend.
Voor de vijftig toegewezen funkties werd de voorkeur gegeven
aan kabinetsleden, burgemeesters, schepenen en andere beschermelingen. Slechts één plaats
is toegekend aan iemand met ervaring inzake waterzuivering! Bovendien werden de bestaande
diensten. destijds opgericht om de
watervervuiling voorlopig te bestrijden, niet overgenomen en
kreeg het ervaren personeel van
deze diensten - geen schijn van

we1mg rekening met ecologische
overwegingen. Dit komt omdat de
sanering wordt uitgewerkt door
privé-studiebureaus, die worden
betaald volgens het princiep : hoe
duurder de werken, hoe hoger het
ereloon. Zo bekeken zal de geplande zuivering van het stroomgebied van de Dender alleen, vermoedelijk tien miljard frank kosten.

Zuivering Schelde
in gevaar
Op deze wijze komt de zuivering
van het hele Scheldebekken in het
gedrang, bij gebrek aan kredieten.
De Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij moet dan ook dringend een haalbaar saneringsplan
uitwerken. rekening houdende
met de krisis. een geïnteoreerde
aanpak van waterbeheersing, -zuivering en -voorziening en de dwingende eisen inzake natuurbehoud
en milieubeheer. Bovendien moet
zij het interregionaal, nationaal en
internationaal overleg op gang
brengen en bevorderen, daar de
waterverontreiniging in een klein
land als het onze, ook een grensoverschrijdend probleem is.
Minister Lenssens omschreef in

Voorbijgestreefd symbool van
een weinig doeltreffend waterbeleid?

de "Financieel Ekonomische Tijd"
van 11 juni jongstleden de krachtlijnen van een evenwichtig waterbeleid als volgt:
preventieve maatregelen die
de onvervangbare natuurgoederen beschermen en milieuschade
voorkomen,
efficiënte kontrole op inbreuken,
de inzet van wetenschappelijke, technologische en financiële
middelen.
In zijn memorandum aan de leden
van de Vlaamse deelregering gaat
de Bond Beter Leefmilieu hierop
veel dieper in.

e

e
e

Meer dan waterzuivering
Waterkwaliteit en -kwantiteit zijn
niet te scheiden. De kwaliteit van
het water moet worden beschermd door het beperken van
de afstand tussen de vervuilingsbron en de plaats van zuivering
(eigen installaties door en in vervuilende bedrijven), de scheiding
van regen en afvalwater, de degradatie van het grondwater tegen te
gaan (geen vuilstort in diepe putten) en door de rationalizatie van
de landbouwbemesting (geen
mestoverschotten in het oppervlaktewater). Deze maatregelen
moeten het water zijn zelfreinigend vermogen teruggeven of
helpen in stand houden.

Waterspaarbekken te WoumenMerkern (KuststreekJ.
Oe waterhoeveelheid dient te
worden verhoogd. Dit kan door
het doordringen van regenwater
in de bodem te bevorderen ; het
behoud van het natuurlijk waterbergingsvermogen van valleien te
verzekeren, door bossen en moerassen in stand te houden en door
natuurlijke wachtbekkens uit te
bouwen, met eventuele kompensatie voor opbrengstderving moet
onder meer steunen op het behoud van alle nog betrekkelijk
gave bekkens. de volledige herziening van alle saneringsplannen
m.b.t bochtafsnijding en oeververharding en de afvlakking van de
piekafvoer door stedebouwkundige maatregelen.
Tenslotte mag de watervoorziening niet geschieden ten koste
van waardevolle landschappen.
Daarom moet de grondwaterwinning in of nabij natuurreservaten,
heiden en vooral duinen worden
beperkt of, waar nodig, afgebouwd. Waterspaarbekkens mogen slechts worden opgericht op
een (landschappelijk) verantwoorde plaats. Maatregelen ter beperken van het waterverbruik zijn
even prioritair als deze ter beperking van het energieverbruik.
Wim Wellens

Rik Dedapper richt
adviescentrum op
Sinds jaar en dag wordt door Rik
Dedapper gratis advies en soms
ook opleiding verstrekt over biologische land- en tuinbouw, aan al
wie daar om verzoekt
In het licht van een hang naar
soberheid, zelfvoorziening en een
groeiende belangstelling voor de
innerlijke kwaliteit en de veiligheid
van ons "groen voedselpakket", is
er de jongste maanden een sterk
stijgende vraag naar informatie en
opleiding ter zake. Daarom dit
centrum voor advies en opleiding
inzake biologische land- en tuinbouw.
Rik Dedapper: .. Dat is de reden
waarom wij thans starten met de
instelling van iets wat eigenlijk
reeds jaren bestaat, maar nu verder op georganizeerdebasis moet
uitgewerkt worden. De initiale
moeilijkheden voor het uitwerken
van dit opzet zullen wij zelf wel op
punt stellen, desnoods met hulp
van instanties en sympatizerende
personen. Belangrijk is wel. dat
men zich van nu af. en meer en

beter dan ooit te voren, tot ons
kan wenden, voor alle mogelijke
inlichtingen en voor deeltijdse opleiding van mensen van alle mogelijke leeftijd in de geëigende vakken. Dit kan geen eenmansinzet
blijven; ik zal er op waken de
meest bekwame medewerkers(stersJ mede in te schakelen om dit
centrum zo degelijk mogelijk uit te
bouwen. De best mogelijke, eerlijke en onafhankelijke voorlichting
en opleiding wordt met deze gegarandeerd!"
Nu vooral, tijdens de "grote vakantie" verwacht Rik Dedapper meer
aanvragen dan ooit te voren. Hij
beschikt over een grote proeftuin
en over jaren ervaring in het vak
tuinbouw. Dedapper hoopt dat dit
initiatief voor hem een (hopelijk
lang) sluitstuk wordt van jarenlange inzet en een intense bezorgdheid voor levend en gezond voedsel. Wij wensen het hem van harte!

*

Voorlopig kontaktadres : Rik Dedappar,
Rozendeel 78 te 2440 Geel (014-58.91 .72).
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AMSAB, instrument voor de historiografie
van de sociale emancipatie in Vlaanderen
Op 5 november 1935 werd
te Amsterdam, dank zij het
initiatief van de ,.Centrale
Arbeiders· en Deposito·
bank" het Internationaalinstituut van Sociale Ge·
schiedenis opgericht Dit
instituut behoudt vandaag
nog steeds een unieke be·
tekenis en een niet te eve·
naren wereldreputatie. Wie
rond de sociale geschiede·
nis van Vlaanderen werkt,
moet kennis nemen van
wat te Amsterdam verza·
meld is, al zal hij ook vaststellen dat het onvermijde·
lijk gaat om fragmentaire,
onvolledige kollekties en
dat er zeer grote leemten
zijn. Tot vóór enige jaren
bestond er geen gecentra·
lizeerde archiefverzame·
ling met betrekking tot de
sociale geschiedenis in
Vlaanderen.
De toestand van het papie~
ren erfgoed was ronduit
rampzalig. Niet enkel parti·
kulieren, maar ook belang·
rijke organizatie& zoals po·
litieke partijen, vakbonden,

sociale en kulturele vereni·
gingen behandelden hun
oudere en lopende doku·
mentalie met een ontstel·
lende slordigheid en ver·
wezen ze al te gemakkelijk
naar de vuilnisbelt of de
papiermolen.
Heel wat organizaties wa~
ren trouwens niet in staat,
bij gebrek aan financiële
middelen en bevoegd per·
soneel, om hun historisch
materiaal behoorlijk te be·
waren en te inventarizeren.
Nog erger werd het wan·
neer instellingen of verenf·
gingen ophielden te be·
staan, hun dokumentatie
ging reddeloos verloren.
Het gevaar was reëel dat
deze archieven en materië·
Ie relicten verdwenen of
vernietigd werden. Indien
zij in het beste geval bewaard bleven, werd deze
historische dokumentatie
opgekocht door antiquairs
of door buitenlandse we·
tenschappelijke insteHingen, zodat de dokurnenten
in kwestie dan voorgoed

Professor Herman. Balthazar:

"Oe felle strijd
om het verleden''
Herman Balthazar werd in 1938 te Gent geboren. Hij werd c'octor in de
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Gent en later professor aan
die universiteit en aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij was
voorzitter van de vaste Nationale Kultuurpaktkommissie, beheerder
van de NV De Roos (uitgeefster van het dagblad "De Morgen") en
voorzitter van de Jan Dhondt-stichting. Ondertussen werd hij ook
voorzitter van de Raad van Beheer van de BRT. Wetenschappelijk is
hij vooral werkzaam Óp het gebied van de sociale geschiedenis en de
geschiedenis van de arbeidersbeweging. Daarenboven staat hij
bekend om zijn Vlaamse reflex binnen de socialistische beweging.
- WIJ: Hoe is AMSAB ontstaan?
Balthazar: "Het is dubbel gegroeid. Als jong historicus was ik
nogal betrokken bij een revisie
van de arbeidersbeweging. Mijn
prof. wijlen Jan Dhondt, schreef
toen een aantal artikeltjes die nogal wat stof deden opwaaien bij de
klassieke ha9iografen van de arbeidersbeweging. Hij was de mening toegedaan dat geschiedschrijving ook de "geschiedenis
van het falen" omhelst, om er
lessen te kunnen uittrekken. Een
andere aanpak dus.
Een tweede aanloop werd gecreëerd door een toeval Ik vond
tussen de resten van een Gents
socialistisch partijarchief een vrij
unieke dokumentatie van de Gentse arbeidersbeweging. Deze is
toch specifiek omdat het in Vlaanderen alleen in de Gentse fabriekstad is dat de socialistische arbeidersbeweging zich echt heeft kunnen inplanten, en dit vrij vroeg.
Met allerlei bewegingen zoals de
.. Vrijdenkersbond': de "Multatuli-

Arbeidsters en arbeiders van de
.. Cotonnière des Flandres" omstreeks 1900.
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verloren gingen voor het
eigen Vlaamse publiek.
Met het doel de overgeleverde historische doku·
mentatie te behoeden voor
vernietiging en ontvreemding werd het 'archief en
museum van de socialistische arbeidersbeweging
lAMSABJ opgericht
Ook .,Wij" was bij de opening van AMSAB. Na afloop hadden wij een gesprek met de initiatiefnemer prof. dr. Herman Balthazar.
Daarenboven konfronteerden wij deze historicus
met de problematiek van
de Vlaamse Beweging ver~
sus socialistische beweging. Als nabeschouw1ng
rond de pas gehouden
Guldensporenherdenking
kan dit een verrassende
benadering ~ljn. Wij ztjn
ons evenwel bewust van
de waarheid die schuitt io
de gevteugelde uitspraak:
.,De geschiedenis zal de
historicus vergeven_"
(pvdd)

kring·: .. reeds vanaf de jaren 1870.
Ik ben toen beginnen pleiten om
aan dit soort onderzoek een zekere konsistentie te geven. Dank zij
de kleine middelen en het werk
van een hele reeks vrijwilligers is
dit, een beetje vanop achterkamers, verder gegroeid. Men kende
het niet, maar het was er. Reeds
vanaf de zestiger jaren konden
heel wat studenten van dit materiaal vruchtbaar gebruik maken.
De jongste jaren, rond onder meer
de problematiek van 150 jaar Bef·
gië - waarrond wijzelf de geschiedenis van 150 jaar sociale
emancipatie in Vlaanderen wilden
schrijven - zijn wij gaan spreken
met mensen die min of meer gelijk·
aardig werken. Ik denk aan de

mensen rond het Daensarchief in
Aalst en rond het ..Katoliek Dokumentatiecentrum (KADOCJ" in
Leuven. Deze laatsten bestuderen
het ontstaan van de kristen-demokratische vleugel binnen het katolieke blok. Wij trachten aldus iets
op te bouwen, in wederzijds respekt voor elkaars verzuiling. Wij
zijn uitgegaan van het standpunt
dat de historische dokumentatie
van de sociale emancipatie in
Vlaanderen afschuwelijk verwaar·
loosd is. In de officiële archieven
vind je daar nagenoeg geen sporen van. Het heeft overigens geen
zin daar een groot officieel initiatie I
van te maken. Ten eerste ver·
moed ik dat daar geen centen
voor zijn en ten tweede is het ze

dat je in Vlaanderen hoe dan ook
tot allerlei politieke en levensbeschouwelijke families behoort. Ui·
teraard ga je dan niet graag je ma·
teriaat gaan geven wat je nauwe·
lijks kent. Maar aan iets dat je mir.
of meer vertrouwd is. Maar da1
.,iets" moet open staan, dus nie1
het klassieke gesloten getto-ar·
chief. Het moet openstaan naat
iedereen toe en er moet kontak;
zijn. Ik denk dat dit heel de filozofie
is die wij trachten waar te maken
door AMSAB':

Affiches_.
en de "breuk"
- WIJ: Een opmerkelijk facet in
AMSAB is de ruime aandacht
voor het fenomeen "affiche".
Blijkbaar is de s9cialistische arbeidersbeweging erg vroeg begonnen met het uitgeven en het
gebruiken van affiches.
Balthazar: .. Erg vroeg, ja. Affiches
waren immers een strijd- en stijlvorm. Een strijdvorm, omdat op·
dat ogenblik vooral de ongeschoolde groep van de arbeiders·
klasse weinig vertrouwd was met·
strijdmiddelen zoals bij voorbeeld
een krant (die echt doorbreekt op
het einde van de 19de eeuw) of
een brochure. Een affiche wekt op
door zijn visuele vorm en krijgt
hierdoor een heel belangrijke propagandistische funktie. Het is ook
een stijlvorm, omdat wij op het
einde van de 19de eeuw in de
kunst het doorbreken krijgen van
het klassieke akademisme naar
impressionisme, symbolisme en
art nouveau. Meestal jonge kunstenaars hadden toen erg veel
belangstelling voor de sociale
emancipatieproblematiek Ik denk
aan .. Van Nu en Straks': Vermeylen met zijn .. Kritiek van de Vlaamse Beweging·: .. Al die figuren zijn
zich tamelijk vlug gaan ,.lenen" om
hun kunst ten dienste te stellen. Je
vindt dus vrij vroeg interessante
artistieke expressievormen in die
affiches.
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"Zwartzak.•"
- WIJ: Op de scharnierdecennia van de eeuwwisseling is het
misgelopen tussen de Vlaamsemancipatorische beweging en
de socialistische beweging.
Nochtans waren er voorheen
duidelijk kontakten geweest Ik
denk aan de oproepen van Emiel
Moyson en Edmond Van Beveren_ en de scherpe reakties hiertegen van Edward Anseele (zie
historische leestekstjesl
Balthazar: .,Dit is een verschrikkelijke moeiliik diskossie, omdat je
telkens vóor dezelfde problemen
staat. Vertrek je vanuit de problematiek van het Vlaamse volk, dan
sta je met schrik en verbazing te
kijken in welke mate die socialistische beweging - die zich aan het
struktureren is - niet begrepen
heeft dat daar een ongelooflijke
belangrijke nood en voedingsbodem lag. Maar stel je je dan aan de
andere kant zij die juist die arbeidersbeweging hebben moeten
grootmaken op het einde van de
19de eeuw, dan bemerk je een
omgekeerde redenering die even
waar is. Juist op het ogenblik dat
die arbeide;sbeweging groot
moet worden, vind je een konkurrerende Vlaamse, flamingantische
groep, die dit heel sterk heeft
proberen af te remmen. Waar is
dat dus misgelopen? Verschillen·
tie keren... Eigenlijk reeds van tijdens de Brabantse Omwenteling
en telkens op belangrijke momenten van onze emancipatorische
beweging, waarbinnen de geschiedenis van Vlaanderen zit
loopt het mis. Met Verlooy, met
Moyson. .. Tot rond 1870 vinden wij
figuren die dit hebben trachten te
verzoenen. Daarna volgt een heel
lange periode van breuk: einde

E. Moyson (1859):

E. Van Beveren (1870):

,,den Ontzaglijken
Dietsehen Bond''

,, Vlaamschgezind
is volksgezind''

..-Wat wij door onzen oproep tot het vervallen nageslacht van de
ambachtslieden der Guldene Sporen hebben willen doen uitschijnen,
is de noodzakelijkheid die er voor de arbeiders bestaat elkander bij te
springen in de wanhopige worsteling van de armoede tegen de
steeds aangroeiende macht van den walgelijken geldadel. Onzes inziens is de verbroedering der verdrukten op het praktisch gebied het
eenigste middel om ons sedert zoo lang geteisterd Vaderland van de
akeligste ellende te verlossen; en de lasteraars en vertrappers onzer
taalrechten, als Vlamingen, de siddering in het bastaardlijf te jagen,
zoo niet tot den eerbied te dwingen; om eindelijk na den stormnacht,
die voor Europa nakend is, niet als slaven eens vreemden alleenheerschers te ontwaken, maar als vrije Nederlanders, de voorwacht van
den ontzaglijken Dietsehen Bond_"

.,Wij allen, Werkers, zullen ons Vlaamsch, onze echte moederspraak
eeuwig blijven houden en kunnen nooit geene andere aannemen, en
willen of'kunnen geene andere verstaan - en nogthans hier ten
lande, hij die geen Fransch kan, heeft bij wijlen geen broodL Gy zeiven, mijn broeder, hebt gestreden tegen het schreeuwend onrecht dat
ons, Vlamingen, en Werkers, aangedaan wordt wanneer men ons in
eene vreemde taal beoordeelt voor de rechtbankenL Ik zou te ver
moeten gaan: wij willen verbroedering, solidariteit, en zie, want
vlaanischgezind is volksgezind; willen wij wat winnen, wij mogen tegen de vlaamschgezinden niet te velde trekken of onverschillig zijn;
zij die voor het Vlaamsch zijn, zijn mannen van overtuiging en zij zullen onze gegronde eischen ook verstaan, dan zijn wij dubbel sterk~
(Edmond Van Beveren aan Karel De Boos)
Juni 1870 in .,De Werker"

(Emiel Moyson, 29 mei 1859)

19de eeuw, Eerste Wereldoorlog
en de jaren '30. Het is nooit volledig dood geweest maar het was'
een serieuze Q.reuk.
En de Tweede Wereldoorlog met
zijn verschrikkelijke nasleep heeft
dat nog verscherpt Het is pas de
generatie van onze zestiger jaren
die zich uit dat trauma heeft beginnen bevrijden. En op dat ogenblik
zie je voor het eerst autonomietendensen binnen het Vlaamse
socialisme.
Vóór twee jaar vroeg men mij een
artikel te schrijven in .. Ons Erfdeel"
met als titel: .,Bestaat er een
Vlaams, een Brussels en een
Waals socialisme?" Ik dacht toen
terug aan de tijd dat ik militant was
bij de socialistische studenten,
zon twintig jaar geleden. Toen zou
ik op die vraag .,neen" hebben
geantwoord. Nu bekijk ik het genuanceerder. Dit ontlokt mij twee
bedenkingen: de historicus is onvermijdelijk de gevangene van zijn
eigen tijd, maar ook dat er vanaf
de zestiger jaren een hele reeks
nieuwe gegevens duidelijk zijn. Ik
denk dat AMSAB mee een uitbloeier is van wat toen begonnen
is, ook bij mezelf Als studentenleider ben ik voor het eerst beginnen
opstappen in een Vlaamse betoging tegen de talentelling. Let wel.
toen, binnen de socialistische beweging was een flamingant .,een
zwartzak': En uit die kringloop
breken naar een andere realiteit is
toen begonnen. AMSAB is één
van de instrumenten die groeit
naar een eigen identiteit van een
Vlaams socialisme':

de vraag of hij (dit is: Balthazar)
ook flamingant mag worden, zal
hij hier niet antwoorden, maar hij
is wel ontzettend geboeid door
de geschiedenis van het land en
het volk waarin hij geboren en
opgegroeid is en hij is even
geboeid door het proces van de
opbouw van een Vlaamse staat,

waarvan hij participant is". En
nu?
Balthazar: ..Er bestaat in een
open, demokratische en pluralistische maatschappij altijd een felle
strijd om het verleden. De geschiedenis van Vlaanderen mag
niet gemonopolizeerd raken door
bepaalde lineaire beelden. Ik blijf
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zeer sterk bekommerd om de
emancipatie van Vlaanderen en ik
hoop dat ik geen erfenisstrijd zal
moeten leveren om de antecedenten van goed Vlaams vaderlandschap te moeten aantonen. Maar
dat het een vanzelfsprekende
zaak is en dat wij een deel zijn van
die Vlaamse Beweging_"
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1..AAT ONS
SETOOG EN
VOOR OEN
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Opbouw van een
Vlaamse staat
Prof Herman Baltazar

WIJ: U schreef ooit in een artikel
over: .,De identiteit van het flamingantisme" het volgende: .,Op

E. Anseele (1913):

,, ...brood erbij. .. ''
.~Het

flamingantisme wil de h~rgeboortt~, de herleving, de eerherstelling der taal en van den stam - Wy, Vlaamsche socialisten, wij willen
dit ook, maar brood en vrijheid moeten er bij zijn_"
"Voor ons is de taal een stuk gereedsèhap om ons volk en onze klasse er hooger op te werken en meer is zij niet Het ideaal van den
werkenden stand kan zich niet bepalen bij het erkennen zijner taalrechten, maar het moet zich uitstrekken tot de verovering van het
hooger bestuur van het werk, den ruil, het krediet en der staten, om
aldus de maatschappij te beheersen en haar te leiden in den geest en
naar de belangen der werkende menschheid_"

de ~eh.~el~ wereiû'

dot>t> ~BEID~ "

(Edward Anseele. 1913)

15 .JULI 1112
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en James Galway (show). - 22.35
Nieuws.

NED. 1

BRT
18.00 Emilie (strip). - 19.00 Duel in
de diepte (fJ. - 19.45 Nieuws. 20.10 Kolderbrigade (f.>. - 20.50
Met de Muppets naar de film. 21 .40 Dood van een soliste <TVfilm>. - 23.10 Nieuws.

NED 1
15.30 Nieuws. - 15.32 Dag huis,
dag tuin, dag opbergschuur. 15.45 Mijn huisdieren. - 15.55
Nitwits. - 16.10 Zet 'm op George.
- 18.58 Nieuws. - 19.00 Pluto,
Donald en de Pingoein. - 19.15
Op zoek naar Charlotte Sutter
<TV-film). - 20.40 Te land, ter zee
en in de lucht - 21 .37 Nieuws. 21 .55 Louisa, een woord van liefde
(film>. - 23.45 Nieuws. - 23.55
Studio Sport Extra

19.00 Nieuws. - 19.05 Rollebol.
19.10 Hoogtepunten uit u zij de
glorie. - 19.45 Ja, natuurlijk · extra.
- 20.35 Fatale twijfel (tv-film). 22.05 Emmy Verhey speelt Beet22.55
hoven (vioolkoncert>. Nieuws.

NED. 2
15.30 Nieuws. · ~ 15.35 Kliekje, in
ras-vuilnisbakkenhond (film). Bejaardenzangconcours
16.15
1982. - 18.35 Ti-Ta tovenaar m. 20.00
19.00 Studio sport Nieuws. - 20.15 De geschiedenis
van de science-fiction-speelfilm. 21 .15 The invasion of the body
23.10
snatchers (s.f.-film).
Nieuws.

ATB 1
19.30 Nieuws. - 20.10 La bonne
étoile (show). - 21 .25 lke m. 22.55 Nieuws.

ATB 1

FR 3

19.30 Nieuws. - 20.05 lnedits
(kortfilms>. - 20.35 Les grandes
manoouvres (film).

19.20 Gewestelijk nieuws. - 20.05
Les jeux de l'été (spel). - 20.35
L'affaire d'une nuit (film). - 22.15
Nieuws. - 22.45 Encyclopédie audiovisuelle du cinéma. - 23.15
Prelude á la nuit (Jean Wiener>.

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.30 René la
Canne (film). - 21 .15 Un métier
pour demain. - 22.00 Nieuws.
'

A2

20.00 Nieuws. - 20.15 Blut und
Ehre (dokJ.- 21.15 Noord-Korea
(dokJ. - 22.00 Solo für Spassvögel (mime en muziek>. - 22.30
Tagesthemen. - 23.00 Der Sieg
der Frauen (film).

ZDF

20.00 Nieuws.- 20.15 Het verhaal
van een huis (dokJ. - 21 .15 Hundert Meisterwerke (dokJ. - 2125
Die Erbin (toneel>. - 2320 Nieuws.

ZDF

D3

19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner
Perspektiven. - 19.30 Eine Geschichte zweier Städte (tv-film). 21 .45 Nieuws. - 22.00 Scheidung
auf Amerikanisch (musical>. 23.40 Nieuws.

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Nieuws. - 20.15 Prima la musical
- 21 .50 Die Geschichte des Chevalier des Grieux und der Manon
Lescaut (fJ. - 22.40 Griekenland
(dok.>. - 23.25 Nieuws.

D3

LUX.

20.00 Nieuws. - 20.15 Rudis Tagesshow <show). - 2Q.45 Propaganda als Waffe. - 21 .45 Das
Süsse Linke Leben (f). - 22.35
Een ongelooflijke familiegeschiedenis m. - 23.00 Nieuws.

20.00 Mission lmpossible (fJ. 21 .00 Freud (film>.

20.35 Starsky en
21 .35 Autour de
(variété). - 22.30
- 2325 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Les rebelles (tv-film>. - 22.00 Operettenmagazine. - 22.40 Atletiek. Cristal
Palace. - 23.15 Nieuws.

FR 3
1920 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Les jeux de l'été (spel). - 20.35 On
sort ce soir. - 22.10 Nieuws. 22.40 Prélude á la nuit <Mozart>.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Astro-show
(spel). - 21.45 Nieuws. - 22.05
Blutige Hochzeit (thriller>. - 23.40

20.00 Nieuws. - 20.35 Torpilles
sous I'Atlantique (oorlogsfilm).
22.00 Préludes de Chopin.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 La nouvelle
affiche (variété>. - 21 .35 Made in
Hong-Kong (dokJ. - 22.30 La folie
ordinaire <dok>. - 23.05 Nieuws.

FR 3
20.35 11 était une fois Ie pouvoir
(dok.>. - 21 .25 Korte Franse films.
- 22.00 Nieuws. - 22.30 Paramatta, bagne de femmes (film).

LUX.

20.00 Operation danger (f). 21 .00 Le batard (film).

BRT
15.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. - 15.30 Ronde van Frankrijk
<reportage). - 16.30 Atletiek (reportage>. - 18.35 Emilie. - 18.40
Sneeuwstorm in het Zuidpoolgebied (dokJ. - 19.30 Lieve plantjes.
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweekend. - 20.30 Het geheime
leven der dieren (dokJ. - 20.55
De Holvaks m. - 21 .45 Cleo Laine

poggenpohl

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

t1 .JUU tJIZ

19.45 Gewestelijk nie
Nieuws. - 20.15 1\
Yorck von Wartenb1
21 .00 Lapo erzählt.. <I
- 21.45 Klinik von

ZATERDAG

(17 juli) - Hoe de Muppets te
werk zouden gaan wanneer zij een film zouden maken,
laten zij zien op BRT: Met de Muppets naar de film heet
de parodiërende film van het ingenieuze duo achter de
Muppet-reeks: Peter Harris en Jim Henson. De bekende Muppet-figuren treden op in verschillende beroemde
films en geven hun vertolking van enkele bekende passages. Haar blootgevende rol van Louise in Een woord
van Uefde <Ned. 1 - Tros) bezorgde Willeke van
Ammelrooy een boel kontrakten en dat ze daarvoor dan
meer dan eens uit de kleren moest, kon haar niet schelen. Toch is het niet Willeke die zo onbevangen in haar
blootje uit het__,water stapt, maar een stand-in. CTros Ned. 1). Regie : Paul Collet en Pierre Drouot (1973), met
Willeke van Ammelrooy, Roger van Hooi en André van
den Heuvel. Liefhebbers van een echte ouwe Hitchcock
kunnen in de late avond kijken naar The 39 steps Czw/w
- 1935) met Robert Donat en Madeleine Caroll. (Ned. 11 NCRV).

BRT
15.00 Ronde van Frankrijk (reportage). - 18.00 Emilie <strip). 18.05 Er was eens... de mens
(strip). - 18.30 Pantanal (dok.). 19.20 Hugo Van der Goes (dokJ.
- 19.45 Nieuws. - 20.20 Days
and Southern nights (show>. 21.10 Het lange zoeken (dok.>. 22.00 Koncert - 22.45 Nieuws.

NED 1
15.30 Zeven op een rij <western>.
- 17.20 Hijs de zeilen! (reportage).
- 19.00 EO-zomerkrant <kinderkrant>. - 19.30 Rendez-vous boven Twente. - 21.00 De bijbel
open. - 21 .37 Nieuws. - 21.55
Het rad van het leven (dok.>.
23.00 Nieuws.

NED 2

BRT

19.00 Nieuws. - 19.30 lm Dutzend
Heiratsfähig (film). - 21 .00 HeureJournal. - 21.20 Amerikaanse soldaten in een Duitse garnizoenstad
(reportage). - 21 .50 Carl Goerde-

TF 1

20.00 Chopper Squad (fJ. - 21 .00
Echec á l'organisation (film>.

LUX

D3

ARD

18.45 Toeristische tips. - 18.54
Bereboot - 18.59 Alfons. - 19.1 0
Zo moeder, zo dochter (kwis>. 19.35 Verhalen uit de Bijbel. 20.00 Nieuws. - 20.27 Gewapend
escorte (film>. - 22.05 Hier en nu.
23.00
- 22.45 Tot besluit
Nieuws. - 23.10 The 39 steps
(thriller).

20.00 Nieuws. Hutch (fJ. Charles Trenet
7/7 Magazine.

ZDF

20.00 Les jeux de l'été (spel>.
20.35 Des vacances en or (film). 21 .55 Nieuws. - 22.25 Musi-Ciub.

20.15 "Schön, du bist allein • aber
21 .00
einsam?" (magazine). Heute-journal. - 2120 Attica-revolte hinter Gittem (tv-film). 22.50 Sport aktuell.

TF 1

20.15 Was bin

Ier - Widerstand geg·
inneringen). - 22.1 '
am Lande (sage>. -

F3

ARD

ATB 1

20.00 Nieuws. -

lch? (kwis). - 21 .00 Bundeswehr
en de 20ste juli (dok.>. - 21.45 Dallas (fJ. - 22.30 Tagesthemen.

20.00 Nieuws. - 20.35 Les noces
de Figaro (opera>. - 23.40 Nieuws.

NED 2

19.30 Nieuws. - 19.55 L'Aventure
de la vie (dokJ. - 20.20 Ces
messsieurs de la gachette (film). 21 .55 Franc' amour (variété>. 22.50 Nieuws.

ARD

16.00 Ronde van Frankrijk (repor·
tage). - 18.00 Emilie. - 18.05
Sesamstraat - 1820 Klein, klein
kleutertje. - 18.35 Literatuur op
reis (dokJ. - 19.05 Nepal (dok.>.
- 19.45 Nieuws. - 20.20 Rhinoceros (film). - 22.00 Kultuur en beschaving (dokJ - 22.50 Nieuws.

NED. 1
18.58 Nieuws. - 19.00 Rollebol. 19.05 Swiebertje (fJ. - 20.00 Gaslicht (thriller). - 21 .37 Nieuws. 21 .55 Kerkepad '82. - 22.20 Cum
Laude (kwis>. - 22.45 Tot besluit.
- 23.10 Nieuws.

NED. 2
18.54 De Bereboot - 18.59 Dieren in beweging (strip). - 19.25
Shelley (fJ. - 20.00 Nieuws. 20.27 Achter het nieuws. - 21 .00
Poldark (f.>. - 21 .50 Teater thuis:
Elke dag is er een (toneel). - 23.05
Nieuws.

~

18.54 De bereboot - 18.59 Archibald (strip). - 19.05 De Dukes uit
Hazzard (fJ. - 20.00 Nieuws. 20.27 Dallas (fJ.- 21 .20 Tennis. 22.00 Televizier magazine. - 22.40
De toestand in de wereld. - 22.45
Alice (fJ. - 23.1 0 Honderd beroemde schilderijen <dokJ. 23.25 Nieuws.

ATB 1
19.30
19.00 Antenne-soir.
Nieuws. - 20.05 Cambodja 1982
(reportage). - 21 .05 Lucien Leuwen (fJ. - 22.25 Les contes du
mardi (f.>. - 22.55 Nieuws.

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.35 François
Mitterrand <Ecrits et discours
22.10 Balie de
1938-1981>. match (tennis). - 22.30 Le linoty·
piste de Montmartre. - 22.55
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Le Serin du
major (tv-film). - 22.05 Koncertmagazine. - 23.15 Nieuws.

..

De .,Muppets"-dieren blijven het doen: dieren met
mensenstreken ·vrolijken mensen op.
Zaterdag 17 juli op BRT om 20 u. 50.

ZONDAG (18 juli)- Op BRT verzorgen de zangeres Cleo Laine en de fluitist James Galway gezamenlijk een koncert Zij worden daarbij bijgestaan door Cleo
Laines echtgenoot, de saxofonist/orkestleider, Johnny
Dankworth. - Fatale twijfels (Du vent sur la maison) is
gebaseerd op het biografisch werk van Maryléne
Clement De nogal in zichzelf gekeerde 15-jarige Vincent, overigens een goeie en attente student, werkt zich
op een stomme manier in de belangstelling : hij steelt
een auto en hij .,leent" een auto en veroorzaakt nogal
wat blikschade. De zaak wordt eerder lakoniek opgenomen door de politie, echter niet door de schooldirektie :
de jongen wordt van school gestuurd. Vincent wordt
aktief in het sociaal-kulturele leven in de stad. Op een
avond komt hij in het gezelschap van een vriend naar
huis. De vriend blijkt de volgende dag echter niet thuis
te zijn gekomen. Heeft er zich iets afgespeeld tussen de
twee vrienden? Er worden beschuldigende vingers
uitgestoken naar Vincent Zijn ouders verdedigen hem
echter hevig. Tot wanneer bij hen de twijfel gaat
groeien. Voor haar rol als de ·getormenteerde moeder
kreeg Marie-José Nat in 1979 op het TV -festival van
Praag een onderscheiding. (Ned. 1 - NCRV) - Het Nederlandse 2de net staat opnieuw geheel in het teken
van de science-fiction. Het <VPRO)-programma begint
met een dokumentaire over de geschiedenis van de
science-fictionfilm. Met fragmenten uit science-fictionfilms, interviews met auteurs. regisseurs enz. Daarna
volgt lnvasion of the body snatchers van Don Siegel
(1956, zw./wJ naar het boek van Jack Finney. Met Kevin McCarthy, Dana Wynter. King Donovan, Carolyn Jones. In het Californische stadje Santa Mira gebeuren
misterieuze dingen. Dat bemerkt dr. Miles Bennell

wanneer hij na een tijdje
stadje terugkeert De
spoedig komt de jonge
plant van een andere planeet
en teelt bliksemsnel voort Die
de mensen dat zij als een soort
bestaan gaan leiden ...

MAANDAG c19 julotiedoel. BRT brengt de 3de
exploratiefilm over Nepal,
se exploratorsechtpaar
van gisterenavond op
ben ook in de film
ervaringen: zij veranderen
Mostel, Gene Wilder,
gan (1973) naar het tonee11stu1
(BRD. - De V ara gaf aan
ker met sukses voor de V ara
een TV-stuk te schrijven rond
Dendermonde, ooit zelf een
enkele jaren .,droog",
waarin vele
hoofdrol wordt voortreffelijk
ken. Zij is een bekende figuur
neel en het TV-scherm. Eén
Wies Andersen. Het tv-spel
dat besloten werd de tllrrlbandE~Ii
bewaren. (Elke dag is er een.

DINSDAG c2o juiDAmerikaanse muzikale show
sissippi Queen". Rita vouuoi!Jel
met een uitzonderlijk ~t~•mr1Ph1ii
leven en Glen CampbeU
giers. CMississippi Days (Ned. 1) start vanavond met
!air-wetenschappelijke reeks
roue de la vie) over het leven
aflevering gaat over de le\l·enSKé
de verschillende delen van de

dertje in deze
Omroepstichting prezenteert
voor derden <BRD. In de reeks
Panorama-uitzendingen is de
jeugd-gerichte industrie aan
grote markt". Hierin wordt een
de kinderziel bewerkt wordt
kopen. Een sterk beïnvloedbare
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22.30 Die Rebellen vom Liang Shan
Po. - 23.15 Nieuws.

21 JULI
14.58 Militair defilé. - 16.10 Ronde
van Frankrijk (reportage). - 17.00
Op het Schildpadplein. - 17.30 De

Kat (f). - 18.00 Emilie. - 18.05
Charlie Chaplin. - 18.25 Buck Ro19.12 Librado
gers <SF-0. <PVV). - 19.45 Nieuws. - 20.20
Arnold m. - 20.45 België, land van
twee volkeren (dok). - 22.15 Koncert van "Belgische" muziek. 22.30 Nieuws.

NEO 1
15.30 De vondeling (jeugdfilm). -

18.58 Nieuws. - 19.00 Een vlo op
reis (strip). - 19.05 De onbekende
bestemming (tv-film). - 21 .20 De
21 .37
roze panter <strip). Nieuws. - 21 .55 Een ongewone
wedstrijd. - 22.45 Tot besluit 22.50 Nieuws.

waardige dierenshow. - 19.15 De
eerste de beste-internationaal
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.27
Familiekwartet (kwis).- 21.10 Aktua TV. - 21 .45 Onze Ouwe m. 22.45 Showtime in Nice (show). ~
23.30 Nieuws.

18.05 Er was eens... de mens
(strip). - 18.30 Avonturenboeken
(fJ. - 19.17 Uitzending door derden CVNOS>. - 19.45 Nieuws. 20.15 Paradijsvogels (fJ. - 20.45
Panorama - zomereditie. - 21 .35
Het valkenest (fJ. - 2225 Nieuws.

NEO 2

ATB 1

NEO 1

19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 20.05
Un homme, une ville (dok>. - 21 .05
22.40
L'arrache-cceur (film). Nieuws.

18.58
15.31 Vara's filmklub. Nieuws. - 19.00 De zeven van
Blake (sf.-fJ. - 19.50 Arthur Rubinstein in Parijs. - 20.35 Sorry (fJ. 21 .05 Als je deze aarde liefhebt 21.37 Nieuws. - 21 .55 Verre volkeren (dok>. - 22.45 Nieuws.

18.54 Bereboot - 18.59 Radio
19.25 Kenmerk
(jeugdfilm). (info). - 20.00 Nieuws. - 20.32
Nederland muziekland (show). 21.35 De heilige koe (auto- en
motormagazine. - 22.05 Nederland muziekland - 22.20 Magnum
m. - 23.07 Nieuws.

ATB 1

afwezig te zijn geweest, in zijn
zijn zichzelf niet meer. Al
dokter achter de oorzaak : een
planeet heeft zich hier genesteld
voort. Die plant beïnvloed zodanig
een soort zombies een wezenloos

9 juli) - Nepal is "in" als expedi3de aflevering van een 4-delige
gemaakt door het OostenrijkMaterna. - Net als in de film
Ned. 11 CThe body snatchers) hebRhinoceros mensen ongewone
in neushoorns... Met Zero
Karen Black. Regie: Tom O'Hortoneelstuk van Eugène lonesco
aan Max Dendermonde, die al vaVara had gewerkt, de opdracht
rond het alkoholprobleem. Max
een stevige drinker, maar sinds
vooral de eenzaamheid
terechtkomen. De
vertolkt door Marja Habrafiguur op het Nederlandse toEén van haar tegenspelers is
heeft een zo hoge kwaliteit,
filrr•n::.,nrf<•n voor het nageslacht te
is er een. - Ned. ID.

juli) - BRT brengt een typisch
show vanop de raderboot "MisCoolidge, een domineesdochter
stemgeluid en een eerder woelig
zijn de voornaamste passaSouthem NightsJ. - De NOS
met de 4-delige Franse popuHet rad van het leven (la
leven van de mens. Deze eerste
levenskansen van boorlingen in
van de wereld.

niet ingepalmd werd via de gevreesde TV -reklarne. Als
de PVV z'n zin krijgt dank zij de stilzwijgende instemming van de CVP, komt er een commerciële TV en kan
dan ook die bevolkingsgroep ontgonnen worden (BRD.
- In Oe onderste steen, een reeks waarin aktuele probleemsituaties worden behandeld, spreekt Dr. Helen
Caldicott, voorzitter van Artsen voor Sociale Verantwoordelijkheid over de dringende noodzaak om tot ont.
wapening te komen. Nara- Ned. 0.

VRIJDAG

(23 juli)- Het ongewone duo France
Gall en Elton John .verzorgt het korte popprogrammaatje Juke Box (BRD. - De Merriekracht (la jument vapeur) is een Franse film van Joyce Bunuel (1978), waarin een sociaal probleem wordt aangepakt: een jonge,
aantrekkelijke moeder en huisvrouw, niet dom maar
zonder opleiding, ziet haar leventje als huisslavin aan
haar voorbij gaan in een grijze, weinig aanlokkelijke
sleur. Een leven zonder hoogtepunten, waarin nooit wat
te beleven valt Daartegenover leiden haar werkende
vriendinnen een aktiever, gevarieerder en socialer
leven, en dus zijn zij gelukkiger, meent de jonge vrouw.
Zij wil absoluut ook aan 't werk, maar dat valt uiterst
lastig daar zij geen opleiding heeft genoten. Daarenboven begrijpt haar man, een vaak uithuizige vertegenwoordiger, niet waarom zij die alles naar wens heeft.
mooi huis, geld, kinderen enz.. nu plotseling wil gaan
werken... Met Carole laure, Pierre Santini (BRD. Avro en Tros dingen naar de gunst van de laatavondkijkers, nu het sein op groen werd gezet voor laatavonduitzendingen. En zij zitten ongeveer op hetzelfde spoor:
Avro (Ned. 1) brengt een .. Swing society" show. Een
show met swingende muziek in het Sonesta Hotel in
Amsterdam. De Tros zet daartegenover Showtime in
Nice, een film over een nachtelijke show in het beroemde casino Brühl in Nice (Ned. 2).

ATB 2
19.00 De "nieuwe" filozofen van de
ULB <interview).

20.00 Nieuws. - 20.35 Eddy Mitchell à I'Oiympia (show). - 21 .30
Crime et chätiment m. - 22.30
Les grandes expositions CBraque).
- 23.00 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Le Christ
s'est arrêté à Eboli (tv-film). 21 .30 Apostrophes d'été (magazine). - 22.50 Nieuws. - 23.00
Soleil des hyénes.

FR 3

NEO 2
18.54 Bereboot - 18.59 Cijfers en
letters (spel>. - 1925 De Sullivans
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 2027
Centennia! (fJ. - 22.00 Brandpunt
- 2225 Op het spoor van de
mens CdokJ. - 2320 Nieuws.

ATB 1
19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 20.05
Voorzichtig restaureren <info). 20.25 Les petities fugues (film). 22.35 Nieuws.

19.20 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Les jeux de l'été (spel). - 20.35 Le
nouveau vendredi. - 21 .35 Musiques en feu (show). - 2225
Nieuws. - 22.55 L'encydopédie
audiovisuelle du cinéma. Dada : surrealisme en film (dok). - 23.25
Prélude à la nuit

TF 1

A2

ARO 1

20.00 Nieuws. - 20.35 L'affaire
Stavisky (tv-film). - 22.25 Grands
jours. jours ordinaires (dok). 23.15 Nieuws.

20.15 Jenny
20.00 Nieuws. (film). - 21 .45 Leben in Polen
(dok) - 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau. - 23.25 Kaz
& Co m. - 0.10 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Fausse
sort1e (tv-film). - 22.05 Vanété.
23.15 Nieuws.

FR 3

ZDF

19.20 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Les jeux de l'été (spel>. - 20.35 Du
soleil toute la JOurnée (tv-spel>. 21 .55 Nieuws. - 22.25 De estetiek
van de jaren '20 (dok).

19.00 Nieuws. - 19.30 Auslandsjournal. - 20.15 Ein Fall zür zwei
m.- 21 .15-Treffpunkt Urwaldapotheke (reportage). - 22.00 Heutejournal. - 22.20 Aspekte. - 23.05
Ardenner Schinken (film) - 0.25
Nieuws.

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.35 Histoire
vraie (tv-film). - 21.45 Jazzmuziek
<Antibes). - 22.45 Le bunker de la
derniére rafale (kort film). - 2320
Nieuws.

ARO
20.00 Nieuws. - 20.15 Lauf, Matt!
(tv-film). - 21 .45 Die Wächter
(info) : 25 jaar "Bundeskartellamt".
- 22.30 Tagesthemen.

ZOF
20.15 Uit het ekonomisch leven. - .
21 .00 Heute-Journal. - 21 .25 Die
Strassen von San Francisco m. 22.55 Vergiftet oder arbeitslos? 0.30 Nieuws.

03
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00
20.15 Fette Beute
Nieuws. (dok). - 21 .00 In koncert: Joan
Orleans. - 21 .45 NOR-talkshow.

LUX
20.00 Le nche et Ie pauvre (f).
21 .00 Un aller simole (film)

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Nieuws. - 20.15 90 Minuten in...Emden. - 21 .45 Auslandsreporter <Qatar). - 22.15 Die Schwes23.45
ter der Braut (film). Nieuws.

LUX
20.00 Prestige m.
ne Chérie (film).

-

20.00 Nieuws. - 20.35 L'honneur
de Barberine (tv-film>. - 22.15 La
23.05
cité lslamique (dok>. Nieuws.

A2

F 3
19.20 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Les jeux de l'été (spel). - 20.35 Le
gang des otages (film). - 22.05
Nieuws. - 22.35 Agenda 3. 22.40 Jean Renoir (dok).

ARO
20.00 N1euws. - 20.18 D1e Fernseh-diskussion. - 21 .00 Rätselflug
Ckw1sl. - 22.00 TV-diskoteek. 22.30 Nieuws. - 23.00 Bliek zuruëk 1m Zorn (toneel>. - 1.10
N1euws.

ZOF
19.00 N1euws. - 19.30 Der grosse
Preis (spel>. - 20.50 Die grosse
Hilfe. - 21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Kennzeichen D. - 22.05
Wenn einmal ein Mann kommt 23.10 Nieuws.

03
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00
20.15 Burgtheater
Nieuws. (film). - 21.55 De USA in de jaren
twintig (dok). - 22.35 Soap oder
trautes Heim. - 23.00 Nieuws.

03

(21 juli) - Op deze Belgische
BRT nu eindelijk België, land van
lnl<·ooi'TI<>nt::.ir·<> van de Amerikaanse
waarin zij haar visie op België
van drie families: een Vlaamse,
Brusselse. We kregen al enkele
nr:~m'm"' over dit programma. Toen
omgekeerd te werk gaat: eerst
en het weken later tonen ...
kan het niet: een gekombiklok van roeien, zeilen en
wedstrijd, een verslag van
op Ned 1 CNCRV) - In het
innl~nrrn::.r,::.7in<> met de sprekende
wordt aandacht besteed aan o.a. :
windsurfplanken; beelden van
en op de TI -races in Assen ;
1-circus dat onlangs Zand"versieringen" aan de auto;
racewagen (Ned. 11- Veronica>.

~ G (22 juli) - Eindelijk een aanrakommertijd : De Vlaams-Nationale
~zenteert vanavond de Uitzending
1 de reeks herhalingen van "betere"
1en is de Zwitserse film over de
~trie aan de beurt "Kleine klanten,
wordt een beeld gegeven van hoe
1t wordt om bepaalde produkten te
wloedbare groep, die in België nog

19.30
19.00 Antenne-soir.
Nieuws. - 20.05 Belgica magica
(show). - 20.20 La chasse aux
trésors <spel>. - 21 .15 Madame Ie
juge m. - 22.45 Nieuws.

TF 1

BRT

LUX

16.00 Ronde van Frankrijk (reportage). - 18.00 Emilie (strip). -

20.00 Hit-Parade. (tv-film).

21 .00 M initrip

21 .00 Caroli-

22 JULI
BRT 1

De~:es:.
van uwTV.

15.45 Ronde van Frankrijk (reportage). - 18.00 Emilie (strip). 18.05 Sesamstraat. - 18.20 Klein,
klein kleutertje. - 18.35 Timm Thaler m. - 19.00 Feesten in België
(dok). - 19.25 Juke Box. - 19.45.
Nieuws. - 20.20 De Merriekracht
(film). - 21 .55 Dokumenta 7.
22.35 Nieuws.

NEO 1
18.58 Nieuws. - 19.00 De kronieken van de planeet Mars <SF-0. 20.30 Tennis. - 21 .37 Nieuws. 21 .55 De "Swing Society" show. 23.00 Nieuws.

.Louisa, een woord van liefde" met Willeke van
Ammelrooy voor wie het nog niet wisL
Zaterdag 17 juli op Ned. 1 om 21 u. 55.

NE02
18.54 Bereboot - 18.59 De merk-
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Ook in België tiert de ziekte van
de adviesorganen welig. Bij onze
Noorderburen werd een grens bereikt zodat men er van plan is deze
uitwas aan de ketting te leggen.
Een bovenmoerdijkse tip voor
onze regeerders vanwege de
.,Wij"-korrespondent uit Amsterdam.

Aan de ketting met
het Haagse ."adviesbeest"

(jeeveedee) In het Nederlandse regeringscentrum Den Haag loopt al
vele jaren een beest rond. Een beest dat met de Engelse riaam
..Quango" wordt aangeduid, zijnde de afkorting van ..quasi autonomous non-governmental organizations", vrij vertaald: niet-ambtelijke
adviesorganen van de overheid. Dat beest is zo log en omvangrijk geworden en bijkt van zo weinig nut te zijn, dat politici en andere
openbare persoonlijkheden thans te kennen hebben gegeven dat een
opruimingsaktie tegen het ongewenste dier hard en hard nodig is... De
bezem moet er door" vindt de kristen-demokratische oud-minister
Albeda, en de grote werkgevers hebben het dreigement gelanceerd
dat zij niet langer in het .,adviescircus" willen meespelen.

damse hoogleraar, konstateerde
ronduit dat voor de meeste advieslichamen geldt: ..Ze dronke'h een
glas. ze deden een plas en alles
bleef zoals het was·: Het, overigens socialistische, Kamerlid mevrouw Muller zei het wat netter:
..Er zijn te veel advieskommissies,
ze houden het werk vaak op en ze
doen heel veel overbodig werk
omdat heel veel adviesorganen
over hetzelfde moeten advizeren·:

Het is me dan ook een toestand
met al die adviesorganen die de
opeenvolgende regeringen hebben ingesteld om raad te geven
aan de verschillende ministeries.
Niet alleen dat er zoveel zijn dat
slehts een enkele ingewijde al die
klubjes uit elkaar weet te houden,
maar vooral omdat ze nauwelijks
iets presteren, meestal in een slakkentempo .. werken", en ... miljoenen guldens per jaar kosten. Hun
invloed is, jamer van dat geld, te
verwaarlozen. De politikoloog Van
Putten die zich in het verschijnsel
verdiepte, zei pas nog voor de
radio : .. Die adviesorganen hebben
weinig of in het geheel geen uitwerking gehad op de inhoud van
de maatregelen waarover ze advies hebben uitgebracht':

Er bestaan, schrik niet, ongeveer
vierhonderd .,quango's" in Nederland, en daarvan zijn er de laatste
ben jaar zowat 125 ingesteld. Nadat de sociaUstische regeringDrees in de jaren vijftig 58 adviesorganen in het leven riep, was het
eveneens een socialist, Joop den
Uyl, onder wiens bewind een
nieuw rekord werd gevestigd.
Liefst 88 adviesraden kwamen tot
stand tijdens zijn regering, waarvan er 31 voor rekening kwamen
van het ministerie van Onderwijs.
In kristen-demokratische kringen
begon men al te spreken van de
Haagse .. radenrepubliek"!
Er wordt dus schijnbaar heel wat
afgeadvizeerd
in
Nederland.
Schijnbaar, want de bovengenoemde Van Putten. een Amster-

Kortom, het moment is gekomen
dat er zo emstig getwijfeld wordt
aan het nut van de ..quango's" dat
er plannen worden beraamd om
het Haagse mammoetbeest te
gaan temmen.

PER Speletiet

regionaal is, mag niet langer worden vertroebeld en belemmerd
We moeten weer weg uit de strukturele duisternis van een bananenrepu_,bliek, die de onze is geworden.

De viering van het Guldensporenfeest heeft alle Vlaamse politici tot
(meestal stoere) verklaringen verleid. Hopelijk zal een eeindejaarsstudent daar later eens een inventaris over vastleggen, en vooral : een
vergelijking maken tussen woord en daad. Want verbaal zijn de Vlamingen altijd sterk geweest, maar als het op daden aankomL
Nochtans heeft de Waalse chantage tegen de o zo beperkte Vlaamse
autonomie, ondermeer inzake Sidmar, dringend Vlaamse daden nodig.
Via de NIM konden de Walen al mee beslissen, en dat zal nu zeker zo
zijn als de nationale regering een kode gaat vastleggen voor de
besteding van het geld. De staatsstrukturen moeten duidelijk opnieuw worden herdacht.

0 AT zegt zelfs Het Belang van

Limburg : .. We drijven hier
met de dag dieper weg in de
institutionele wildernis, die men
van dit land gemaakt heeft. De
enige mogelijkheid om weer op
het rechte pad te komen en enige
demokratische elegantie te herstellen, bestaat erin dat de regering zelf het dossier van de instellingen en strukturen van het land
opnieuw resoluut open~ Een ver-

legging van de grenzen van het regionale zelfbestuur is daarbij onvermijdelijk geworden. Zeker nu
ook het ekonomisch herstel vooral
aan een institutionele navelstreng
gebonden ligt, moet de autonomiegedachte dieper worden uitgegraven. Ter zelfder tijd moet het
woud van instellingen, organen en
strukturen zwaar worden uitgedund Het zicht van de burger op
het beleid. of het nu nationaal of

Dat zal evenwel niet zo vlot gaan.
In elke na-oorlogse regering liepen
ministers rond die het nodig vonden om ten behoeve van allerlei
beleidsvoornemens nieuwe adviesraden in te stellen: Hetzelfde
geldt voor het huidige tussenkabinet, ook al werkt dat op een laag
pitje. Die ministers hebben altijd
wel een uitvlucht bij de hand. Ze
redeneren bij voorbeeld : .. We zitten met een probleem waarvoor
we op de ministeries de deskundigheid niet in huis hebben·: Ofwel

ze vrezen een politiek steekspel
als er een knoop moet worden
doorgehakt, en leggen de zaak
daarom voor aan een .. neutrale"
adviesraad. En wat ook nogal eens
gebeurt: er wordt een advieslichaam benoemd om op die manier
een lastige kwestie naar de toekomst op te schuiven. De bovengenoemde minister Albeda weet
het uit eigen ervaring: ..Zo'n advies
vraagt gauw een jaar of twee, drie.
Dan nog een regeringsstandpunt
en het maken van de wet. Voor je
het weet zijn vijf tot acht jaar
voorbij. En wie weet is het hele
probleem dan niet meer aktueel':
Een danige beperking van de quango's zal in elk geval een aardig
hapje zijn voor de bezuinigingsmalen die in Den Haag op volle
toeren draait De meeste leden
van een advieskommissie krijgen
immers onkostenvergoedingen en

I~C.IN
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met evenredige eigen financiële
middelen, en de daaruit voortvloeiende eigen financiële verantwoordelijkheid. zal de regionale autonomie verder veel weg hebben van
holle woordenkramerij':

gevaar van de holle woormoet inderdaad méér duideHETdenkramerij
ERlijkheid
is zeer groot,
komen, want de fout is
niet de autonomie maar wel de
gebreken van de hervorming van
1980. Dat zegt ook De Financieel
Ekonomische Tijd : .. Elk nationaal
dossier heeft zijn communautair
aspekt en zolang ook maar één
bevoegdheid nationaal blijft zal dit
aanleiding geven tot communautaire spanningen. De kompensaties bij de aankopen van defensie,
toch een bij uitstek nationaal departement, vormen er het beste
bewijs van. Dát de huidige staatsstruktuur niet efficiënt werkt is
dan ook niet het gevolg van de
grotere autonomie van de deelgebieden, maar wel van de gebreken
van de staatsstruktuur zelf.
Zolang de bevoegdheden van de
deelgebieden (en een eventuele
uitbreiding ervan) niet samengaan

ze beschikken ook nog over een
eigen sekretariaat. Er is als eens
uitgerekend dat een advies al
gauw honderdduizend gulden
kost. Voor de totale kosten per
jaar mag men zeker op tientallen
miljoenen guldens rekenen. Het
minstens halveren van het aantal
adviesraden ~ hetgeen door deskundigen nodig wordt geacht levert dus een keurige besparing
op. En waarschijnlijk óók een brok
gemoedsrust Want het jarenlang
diskussiëren over dikwijls puur
akademische kwesties, het overd6en van het advieswerk van
weer andere kommissies en het
verkondigen van standpunten die
meestal al lang bekend zijn, moet
toch eigenijk een frustrerende
aangelegenheid zijn. Redenen genoeg dus om het Haagse beest
voor eens en altijd aan de ketting
te leggen.

zeker op 11 juli-vieringen. Wat te
denken van een Van Miert die in
Kortrijk pleit voor de verruiming
van de autonomie en het daarop
volgend editoriaal van De Morgen,
dat precies heimwee heeft naar
het unitaire België? Lees maar:
..Zoals de Vlaming in het unitaire
België lange tijd een tweederangsburger was, zo dreigt dé progressieve Vlaming, zeker als hij vrijzinnig is, in zijn eigen gemeenschap
een tweederangsrol te worden
toebedeeld Ook op het sociale
terrein bestaat het gevaar dat de
linkerzijde in Vlaanderen strategische machtsposities uit handen
zal moeten geven. Vooral in de
syndikale wereld is men zich daar
scherp van bewust
Deze vrees is ongegrond indien

de Vlaamse autonomie tot desintegratie van de standenpartijen,
vooral in de kristelijke zuil, zal
leiden. Helemaal onrealistisch is
dat niet en daar ligt allicht één van
de redenen waarom de neo-unitairen in de kristelijke zuil aan invloed
winnen':
De oude demon van de achteruitstelling van de vrijzinnige Vlaming
komt hier weer van stal. Waarlijk,
Paul Goossens blijkt een verjongde uitgave van Josse Van Eynde
te zijn. Foei, Paul!
besluiten deze week met
W E een
kommentaar van Gazet van Antwerpen op de toespraak van voorzitter Geens van
de Vlaamse regering. Inderdaad
heeft Geens een hele weg afgelegd: van Belgisch unitarist naar
overtuigde autonomist. Geens is in
elk geval niet ziende blind. Dat
pleit voor hem: .. Het is trouwens
veelbetekenend dat, over meningsverschillen en wrijvingspunten heen, alle leden van de Vlaamse regering zich solidair gebonden
achten als het er op aan komt om
deze kansen gaaf te houden.
Wat dit betreft doet de Belgische
regering er trouwens goed aan de
woorden en daden van deze
Vlaamse regering ernstig te ' nemen. In Kortrijk heeft Geens gezegd dat deze staatshervorming
niet alleen een faire kans moet
krijgen maar dat ze desnoods
moet bijgestuurd worden en dat
Vlaanderen op ekonomisch vlak
zichzelf wil zijn. Blijven sommige
partijen en sommige leden van
deze regering zulke woorden in de
wind slaan dan zouden de omstandigheden een Geens wel eens
kunnen dwingen om een nog duidelijker woord te spreken·:
eens alle mooie woorALSdennu van
11 juli ook in de

11 juli op de Brusselse Grote Markt: een uitzonderlijke gebeurtenis. Tot voor kort onmogelijk!
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praktijk zouden worden omgezet
Dan zou het pas echt feest zitn ...
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Bij het overlijden van pastoor Jan Deplancke

Piet Declercq
Hetvolkvan

lannoo
Historisch
kortverhaal
over
Rembrandt

De uitgeverij Querido bracht een
heruitgave op de markt van het
vlotlezende boekje van Theun de
Vries over het leven van de schilder Rembrandt. ..Meester en minnaar" is een vijf hoofdstukken tellende impressie van het leven van
deze Nederlandse grootmeester.
Rembrandt en zijn tijd worden
beschreven uit de gezichtshoek
van vijf vrouwen, die veel in zijn
gloedvolle leven betekend hebben: moeder van Rijn, zijn eerste
vrouw Saskia, dan Geertje Dircx,
de steen des aanstoots, ten slotte
Hendrickje Stoffels en het dochtertje Cornelia, kind van het heimwee, dat de schilder overleefde.
Met het nodige respekt voor de
historische werkelijkheid wordt
boeiend geweven rond die kleurrijke Rembrandt. Alle stukjes zijn
in de ik-vorm geschreven, als waren deze gegrepen uit een dagboek. Wie reeds andere boeken
van Theun de Vries las, weet dat
deze auteur graag op zijn hoogstpersoonlijke manier prikken op de
huidige samenleving uitdeelt. Op
een biezonder subtiele wijze overigens. Zo bijvoorbeeld n.a.v. één
van Rembrandts uitspattingen "in
't amoureuse" vertelt zijn jaloerse
schoonzus:
..Ik heb dat van de schilder Rembrandt van Rijn nooit kunnen vatten(.) Er komen echte heren ook,
zoals mijnheer Six en mijnheer
Bruyning, en die zouden sinjeur
Rembrandt zeker links laten liggen
als er daar alleen maar sprake was
van ijdelheid en hoererij. .. Die knijpen een oogje dicht, vrouw·: zegt
Meindert tegen mij. .. Die doen net
of het hun niet aangaat wat Rembrandt en Geertje achter de bedgordijnen bedisselen. Zo zijn die
grote heren, die kleine man hou-
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den ze onder het juk van wet en
tucht. en voor zichzelf nemen ze
de vrijheid die hun belieft. Het
einde zal de last wel dragen·: {p.
44) Dubbele moraal en schijnheiligheid zijn dus van alle tijden ...
Best een leuk werkje dat kortverhaal van Theun De Vries. Ideaal
om lezen op een !uie zondagmiddag in een makkelijke tuinstoel.
Meester en minnaar door Theun De Vries,
Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V.,
1982, 89 p.

Een boek over
het ·volk van El Salvador
Zondag 11 juli... hoogdag! Een
vroege telefoon van Jet Hendrickx uit Koekelare: .. Pastoor Jan
Deplancke is overleden I" De vooravond van de hoogdag werd 'n
sterfdag... Vanuit zijn Vlaamse
Geest heeft Jan, niettegenstaande
zijn zwak lichaam, heel zijn hart gegeven voor het volk van El Salvador. Op een meer dan buitengewone manier bracht hij ginds aan
de Stille Oceaan de bevestiging
van het volksbevrijdende doorheen zijn demokratisch voorbeeld,
gegroeid uit zijn liefde. Vanuit
Vlaanderen, na 14 jaar les geven
te Torhout. had hij gehoor gegeven aan de bisschopsoproep om
in Latijns-Amerika - ook 14 jaar
lang - ..als een aktueel bijbelgebeuren een volk te laten treden
uit het slavenhuis" Daarom werd
hij er in 1977 uitgewezen. Zijn
mager-zwak lichaam weerhield
hem niet om in Vlaanderen het
Leuvens Kollege voor Latijns
Amerika te bezielen en te leiden.
Daar hebben we hem dikwijls ontmoet en heeft hij 4 jaar lang
getuigd over de volksonderdrukking in Midden-Amerika Vóór een
jaar, in augustus 1981, vertrok hij
terug naar West-Vlaanderen om
er pastoor te worden in Westende, nu het nog ..de tijd" was ...
Wij trachten hem te herdenken
door vandaag Piet Declercqs
boek: ..Het volk van El SalvadorDe Bijbel opnieuw beleefdft voor
te stellen.
Piet is en was een leef- en getuigenisgenoot van Jan Deplancke: 29

jaar oud, vertrok hij als priestermissionaris naar El Salvador.
Tweemaal werd hij er buiten gezet
en leeft nu in Estelli {Nicaragua)
met priester Ludo Van de Velde
en zuster Marie-José Foriers tussen de Salvadoriaanse vluchtelingen om er parochiaal de bevrijdende kerk verder te zetten. Wij hebben er hen ontmoet arm-met-dearmen, ..solidair met de verwach-

dan een organizatie kennen en
voelen wij ook in ons!"
Ook in Vlaanderen-Europa blijft
Matheus 23-23 zijn totale dimensie
behouden : .. Gij betaalt wel de tienden, maar het gewichtigste van de
wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw verwaarloost ge·:
Vandaar dat dit boek voor ons
allen een bezinnende spiegel kan
zijn.
Willy Kuijpers

"Liefde bindt,
wat ruimte scheidt... "
Lod. Dosfel

Piet Declercq: .Het volk van El Salvador - De Bijbel opnieuw beleefd".
Lannoo-uitgave - 352 blz. - te bestellen door overschrijving van 425 fr. +
30 fr. verzendingskosten = 425 fr. op
rekening nr. 979-4594230-24 van het
Vlaams Boekenfonds, Warotstraat
26, 3009 Winksele.

tingen en de vreugden, de angsten
en het verdriet van de mensen"
{Mgr. Romero bij zijn eredoctoraat
te Leuven - 2.2.1980).

D1t boek groe1de met ZIJn 352
bladzijden vanuit Declercqs brieven naar de krislelijke basisgemeenschappen in Europa, vooral
in West-Vlaanderen. Het is een
Johannes de Doper-verhaal, getuigend en agerend over een volk in
nood. Denkend aan Vlaanderens
verleden, groeiend naar Zelfbestuur, kunnen wij Declercqs evangelische taal zeer goed begrijpen:
daarom moet je zelf in MiddenAmerika geweest zijn ... ..De kracht
van de zwakken" {I Kor. 2,3) en
..het leven dat meer en sterker is

VlAAMS-

' rl NATIONAAL
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Knokke-Cup,
braaf en bezadigd
Dé verrassingen op de KnokkeCup bleven niet uit: de Britten
werden genadeloos verslagen
door de dynamische Noorse
ploeg, en onze Mitta Vandermaat
kreeg zowel de persprijs als de
personality-lauweren toegekend.
Waarmee nogmaals is aangetoond dat niet enkel vakkundige
aanpak, maar ook het echt aanspreken tot het publiek steeds
meer naar waarde wordt geschat
En de Vlaamse ploeg, onder leiding van jazz-zangeres Claude
Lombard, kaapte terecht de derde
prijs weg. Het BRT-orkest van
Freddy Sunder kweet zich van zijn
taak, hoewel enkele schrille muzikale arragementen - in typische
Francis Bay-stijl - niet meteen
nodig waren om de gebrachte
begeleiding echt genietbaar te maken.

Mitta Vandermaat: zwaarwicf?tig talent..

Vernieuwend klonk de muziek
noch de hele aanpak van de Cup
zelf, en weinig jongeren zullen
echt iets aan het gebeuren gehad
hebben. De bedoeling van Knokke
- zoals vroeger gebeurde talent te ontdekken en internationale faam te bezorgen, lijkt op elk
vlak over het hoofd gezien. Er rest
nog enkel muziek voor Casinogangers en ander meer bezadigd publiek ...

Festivals
De laatste klanken van de Peerse
Fiesten en Broselia Folk en Jazz
zijn nog maar pas met de avondwinden meegevoerd of andere namen en plaatsen komen al opzetten. Vandaag donderdag {15 juli)
richt jeugdklub Kaddish in het Gemeentepark te Schoten <AntwJ
vanaf 13 u. haar folklorefestival in,
met op het programma vooral
country, bleugrass en folkmuziek.
De prezentatie is in handen van
Radio West <-Vlaanderen), platenruiter Jo-met-de-Banjo. Een heleboel inlandse namen, zoals zangeres Ueve van Millegem, met traditionele Brabantse liederen, Kasper
en bluegrass van Smoketown
Strut uit Turnhout Groep Vizonto
hoorden we stijvol op Broselia
Folk, hun Hongaarse volksmuziek
is zeker de moeite waard. De nog
steeds
ondergewaardeerde
Happy Traum komt ditmaal met
een groep countrymuzikanten en
hoopt met deze kleine Europese
toer door te breken. Verder nog
de ons onbekende American Expression, Cool Breeze en de
Country Ramblers <NU die borg
staan voor kwaliteit in hun typische stijl. Inkom 250 fr., voorverkoop 200. Verdere informatie kan
telefon1sch
op
nummer
031-58.94.92.

Sergiua
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Rouw over de voetbalsport
Sukse~ verblindt ~oveel i~ wel duidelijk. Wij vinden anders geen
verklarmg voor ~e mstemmmg waarmee de overwinning van Italië in
het wereldkampioenschap werd begroet. Wij kunnen ons met de beste wil niet opwinden over de manier waarop de squadra azzurri na de
eerste ronde afstand nam van haar tegenstanders. Voordien was er
van winnen zelfs geen sprake. Er werd beschamend slecht gevoetbald tegen Polen, Peru en Kameroen. Tweemaal 1- 1 en éénmaal
0-0. De latere wereldkampioenen kwalificeerden zich voor de
tweede ronde langs een beter doelgemiddelde : 2-2 tegen 1-1
voor_ Kameroen. Jawel.
Nadien volgde de overwinning tegen Argentinië. In de aanhef van de
partij, wa~rin de titelverde~igers uit Buenos Aires in hun aangrijpende offensieve drang alle ru1mte lieten voor het berekend counterspel,
~~rd M~rradona gewoon bont en blauw getrapt Uiteindelijk werd niet
een ltahaan maar wel een moegetergde Argentijn uitgesloten!

Italië won niet onverdiend tegen
Brazilië. de voorbestemde wereldkampioen. Misschien. Wij menen
ons evenwel te herinneren dat de
sambavoetballers uit Rio en Sao
Paulo negentig minuten lang het
wedstrijdbeeld bepaalden en met
hun strak getrapte voorzetten het
niveau van de partij optilden. Italië
won enkel en alleen omdat het
véél méér geluk had dan de betere
tegenstander die zijn geaardheid
onder geen beding wilde verloochenen. Brazilië dacht. tot vreugde
van honderden miljoenen televisiekijkers, alleen maar aan doelpunten maken, niet aan doelpunten voorkomen. De Italianen, goed
getrainde en droog gedrilde voetbalguerrillero's, straften de kleinste foutjes af. Veel kreativiteit was
daarvoor niet nodig.
In de halve finale botsten Paolo
Rossi en Dino Zoff, de boegbeelden van het sterkste voetbalschip
ter wereld, opnieuw op de Polen.
Zonder Soniek, hun spelbepalende figuur, waren Lato en zijn
maats niet langer een partij voor
de almaar met meer zelfvertrouwen opererende ("voetballende"
wensen wij opzettelijk niet te gebruiken) soldaten van coach Bearzot
De finale tegen Duitsland was één
uur lang niet om aan te zien. Een
nieuwe blammage voor de voetbalsport De Duitsers waren met
nog méér geluk dan hun tegenstanders in de eindstrijd geraakt.
Hun Spaanse campagne was, op
de kille resultaten na, een katastrofe. Zoals kon worden voorzien
begonnen ze na een lang aanslepend en uitputtend seizoen zielloos aan de Mundial. Hun wedstrijd tegen Oostenrijk vormde
zelfs een blijvend litteken in het al
niet fraaie aangezicht van het
twaalfde wereldkampioenschap :
nooit voordien gooiden twee tegenstanders het zo openlijk
schaamteloos op een akkoord.
Duitsland leverde op het Iberische
schiereiland maar één prestatie : in
de halve finale won het met medewerking van een Nederlandse
scheidsrechter tegen een twee
klassen sterkere tegenstander.
In de eindstrijd gingen de opvolgers van Beckenbauer en Muller
af als een gieter. Zestig minuten
lang deden ze niet onder voor de
Italianen. Ze schopten met gelijke
ijver op de benen van hun tegenstanders als op de bal. De Braziliaan Coelho, ongetwijfeld geïnstrueerd - want in eigen land is
die man dat zeker niet gewoon door de Fifabonzen, liet toch betijen. Toen de Italianen dan toch op
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voorsprong geraakten na een professioneel uitgelokte en te vlug
genomen vrijschop brak de veer
doormidden. De Italianen verdienden de overwinnig in het laatste
half uur waarin de Duitsers desondanks nog een strafschop werd
onthouden maar waarin de vierentachtigjarige president Pertini de
show stal.
Wij onderschatten de nieuwe wereldkampioen heus niet: wij weten

maar al te goed hoe begenadigd
de voetballers van het Appenijns
schiereiland wel zijn. In aanleg zijn
zij de besten van Europa. Technisch vermogen zij alles. Taktiek
en fysiek hebben evenwel zware
grendels voor hun onloochenbare
klasse geschoven. In Italië primeert het resultaat al decennia
lang boven alles. De grootste talenten werden er meedogenloos
aan opgeofferd. Italië vond met de
hersens van de alom gevreesde
Helenio Herrera de catanaccio
en... de voetbalvervuiling uit. Het
heeft die .. waarden" nooit meer
volledig willen loslaten.
Okkasionele uitschieters, zoals
misschien de wedstrijd tegen Brazilië, zijn dan ook niet van aard om
ons oordeel desbetreffend te wijzigen. Wij zien de toekomst van de
populairste sport ter wereld somber in. Wij zijn er immers van
overtuigd dat sukses tot navolging
uitnodigt. Zondagavond gnuifden
ze immers allen zonder uitzondering : de voetbalprofeten die de
organizatie in de ploeg en de
soldatenmentaliteit van de spelers
belangrijker achten dan klasse en
kreativiteit, dan improvizatie en
spontaneïteit. Wij hopen dat wij
ons vergissen en we wensen de
nieuwe wereldkampioen de moed
toe om verder de weg te verkennen en te bewandelen die ze in
Spanje zeer sporadisch insloègen :
de weg die leidt naar originaliteit in
de spelpatronen, naar speelvreugde voor de spelers en naar kijkgenot voor de toeschouwers. Maar
we herhalen het: we vrezen het tegenovergestelde.

Oe ploeg Post -

Ludo Peeters op kop - doet het verre van slecht
Ritten winnen is lonend!

Veel ritoverwinningen
De Tour verloopt voor onze renners minder ongunstig dan we
verwachtten. Ze verzamelen flink
wat ritoverwinningen en ze laten
zich in de aanloop naar het zwaardere werk ook niet onbetuigd in
het wedstrijdverloop. Ludo Peeters, Daniël Willems, Pol Versehure en Frank Hoste stonden reeds
op het podium. De eèrst- en laatstgenoemde behoren natuurlijk niet
toevallig tot de ploeg van Peter
Post. De Nederlands-Belgische
formatie drukte haar stempel op
de eerste Tourweek: ook Jan
Raas en Gerrie Knetemann behaalden reeds etappezeges terwijl
de Raleighs ook nog de ploegentijdrit naar zich toe trokken. Beroepsernst kan men de renners
van Peter Post niet verwijten. Algemeen wordt verwacht dat zij in

het hooggebergte zullen moeten
loslaten. Daarom willen zij hun
sponsor zo vroeg mogelijk zoveel
mogelijk publiciteit bezorgen.
Kwestie om het reeds afgeslankte
budget van 1982 niet nog verder
te zien verminderen. ..
De cols van eerste kategorie zullen ook de Belgen in blok afschrikken. Tenzij de kleine Bretoen die
de Tour zal winnen wanneer en
waar hij dat wil de koers echt
gesloten houdt en zijn oorspronkelijk voornemen, geen pedaalstoot te veel te geven, ook daadwerkelijk uitvoert. Al veronderstellen wij dat de druk van organizatoren, publiek en sponsor uiteindelijk
zo groot zal worden dat Hinault
toch wel iets zal moeten laten
zien. ..

De Brazilianen van Europa
In de loop van de voorbije winter
hebben wij op deze bladzijde de
lof gezongen van het Franse
voetbal. Jarenlang bleef Frankrijk in Europa verstoken van betekenisvolle suksessen. Zowel
met de klubelftallen als met de
nationale ploeg. Desondanks zijn
de opvolgers van Raymond Kopa
en Just Fontaine nooit van de
goede weg afgeweken. Toen na-

genoeg gans Europa, in navolging van de Italiaanse wegbereiders, het resultaat boven "de
manier waarop" ging verkiezen
bleef Frankrijk zogezegd aan
verouderde opvattingen vasthouden. Het Franse voetbal heeft
de techniek altijd biezonder liefdevol omarmd. Frankrijk had
nooit een goed woord over voor
doodschoppers in de achterhoe-

de, voor geblinddoekte middenvelders die langs vaste banen
liepen, voor aanvallers wiens
waarde door het lichaamsgewicht werd bepaald en die zichzelf beschouwden als "bewakers" van de oprukkende verdedigers_
In Frankrijk is voetbal altijd een
"spel" geweest en gebleven. In
elke ploeg was ruimte voor kreatief talent, in elk spelkoncept
plaats voor initiatief en improvizatie.
In Spanje heeft de wereld verbaasd opgekeken naar de Franse
voetballers, de Brazilianen van
Europa. Zelfs in hun zwakste
partij - hun openingamatch tegen de Engelsen - voetbalden
ze nog aantrekkelijk. In hun halve
finale tegen Duitsland bereikten
ze zelfs een absolute piek. Indien
de Nederlander Corver de Duitse doelman Schumacher uitsluit
na zijn aanslag op de arme Batliston komt de terechte Franse
zege nooit meer in gevaar. Voor
voetbal-liefhebbers was het een
feest: de Duitse loopvoetballers
gek getikt door de bedreven
Fransen die binnen de normale
negentig minuten kansen genoeg
kregen om met drie doelpunten
verschil te winnen maar evenmin

als hun geloofsgenoten uit Brazilië op een splintertje meeval
mochten rekenen.
Trainers kunnen ons het dromen
vooralsnog niet verbieden: welk
een finale zou Brazilië- Frankrijk niet geweest zijn 76- 37_ Het
had best gekund. Ongetwijfeld
zouden de realisten beide teams
en de beide trainers Tele Santana en Michel Hidalgo voor gek
hebben verklaard maar hoeven
wij ons daar nog om te bekommeren?
In de speelwijze van beide ploegen zitten de individuele fouten
vastgebakken maar ontleent de
sport daaraan niet zijn menselijke waarde en een groot stuk van
zijn aantrekkingskracht?
Brazilië en Frankrijk hebben de
Mundial van de totale vervlakking gered. Voor ons zijn zij de
morele wereldkampioenen. En
toch bestaat de kans dat zij ooit
nog eens echt ,.kampioen" worden. Want over twee jaar worden
de Europese kampioenschappen
in Frankrijk georganizeerd en
zonder een groot mirakel verhuist de Mundial 1986 nog van
Columbia naar Brazilië. Als gastheren zullen de virtuozen dan
eindelijk de bescherming krijgen
die ze verdienen.
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Minister Schiltz op Guldensporenviering te Meerhout
Op zaterdag 3 juli hielden de Vlaamsnationale verenigingen uit Meerhout
(FVV, WK en VUJO> in samenwerking met de plaatselijke VU-afdeling
hun 11 juli-viering.
Voorzitter Gaston Craps mocht met
zijn toespraak de spits afbijten en de
talrijke genodigden welkom heten,
waaronder de senatoren Thijs en
Draulans. In zijn toespraak belichtte de
heer Craps vooral de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij verwachtte een klinkende overwinning
voor de VU daarmee het sukses van
vorig jaar 8 november verderzettende.
De nieuwe senator, Hugo Draulans.
gaf met zijn redevoering het officiële
startsein voor de arrondissementele
kiescampagne. Hij beklemtoonde de
hoofdpijlers van het VU-verkiezingsprogramma
Voor de slotrede werd beroep gedaan
op niemand minder dan Hugo Schiltz.
Vlaams gemeenschapsminister.

De minister dwaalde over het verre en
nabije verleden, over het heden naar
de toekomst
Uit de politieke inventaris van het
voorbije politieke jaar kon spreker
hoop putten voor de toekomst De
Vlaamse Beweging sudderde weliswaar op een laag pitje maar bij de
jeugd heeft de vertwijfeling van de
jaren 70 terug plaatsgemaakt voor het
entoesiasme en het Vlaams bewustzijn van de jaren '60. Bovendien dringt
het Vlaams bewustzijn meer en meer
door bij bredere lagen van de bevolking.
Dit alles moet de VU op een konstruktieve wijze kunnen opvangen en er
een politieke vertaling aan geven. De
Vlaamse radikalizering van onze bevolking moet aangewend worden om
verdere emancipatie van ons volk te
verwerven.
Over de huidige politiek en de staatshervorming had minister Schiltz weinig

vleiende woorden over.
De staatshervorming is een miskleun.
De CVP en de PW spelen opnieuw
een partijpolitiek onderonsje i.p.v. een
algemeen eendrachtige politieke houding aan te nemen in de Vlaamse
regering. De parlementairen van de
drie traditionele partijen huldigen tegenstrijdige princiepen al naar gelang
ze stemmen in het Belgische parlement of in de Vlaamse raad.
Om Vlaenderens welvaart te vrijwaren
en de tewerkstelling op hetzelfde niveau te houden moeten er 30.000
arbeidsplaatsen per jaar geschapen
worden. Maar het huidige touwtrekken
en de zielige steekspelen van Wallonië
met daarbij de neo-unitaire reflexen
van sommigen aan Vlaamse kant vormen een wezenlijke hinderpaal om een
echt Vlaams beleid te voeren, los van
Wallonië.
Vlaanderen moet een ruimere autonomie krijgen met een eigen fiskaliteit

zodat het zelf kan beslissen wat er aan
Wallonië gegeven zal worden.
Het centraaf deficit ligt in vergelijking
met de EEG aan de top wijl het
Vlaamse deficit, slechts 2 ä 3 %, bij de
laagste van de ons omringende landen
ligt
Minister Schiltz besloot dan ook zijn
toespraak dat het niet langer duldbaar
is dat Vlaamse overschotten moeten
dienen om Belgische, lees Waalse tekorten weg te werken.
Nadien volgde nog een gezellig en
feestelijk samenzijn in de feesttent
Voor animatie en kleinkunst zorgde
het befaamde familie-orkest Van Vaerenbergh.

Gemeente
Boechout
Vakante
betrekkingen
Er zijn drie betrekkingen op
proef vakant te Boechout, een
van opsteller, een van tussentijds
opsteller en een van klerk Eigenhandig geschreven sollicitaties
dienen, uiterlijk op 1 september
1982, aangetekend te worden gestuurd aan het kollege van burgemeester en schepenen - 2530
Boechout, samen met de vereiste
stukken. Voorwaarden en alle inlichtingen zijn te verkrijgen op
het gemeentesekretariaat, tel.
031-55.20.16.
!Adv. 1091

ANTWERPEN
11-juliboodschap van VUJO

VU-Katelijne-Waver stelt lijst samen
De uitgebreide bestuursraad van de
Volksunie-Katalijne-Waver heeft op
donderdag 3 juni unaniem volgende
plaatsen vastgelegd voor de VU-lijst
1. Luc Van Gaste!, Uersestwg. 235
(geb. 10-11-27).
2. Roeland Aelbers, Vestinglaan 26
_
(geb. 4-2-44>.
3. Willy Van den Wijngaert. Bosstraat
140 (geb. 5-11-1937).
4. Jan Symons, Kasteellaan SA (geb. 68-37).
5. Rik Van Kelst, Ujsterstraat 46 (geb.
29-10-46).
6. Hilda De Broeck, IJzerenveld 130
Cgeb. 24-12-35).
7. Lutgart Wijns-Van Gijsel, Helewijnstraat 28 (geb. 3-11-36).
25. en-lijstduwer Ward Hellemans, Dijk
65 (geb. 2-8-36).
Dokter Luc Van Gastel CEizestraaO is
dus lijsttrekker. Deze integere figuur,
reeds 12 jaar VU-gemeenteraadslid, is
een waarborg voor de kwaliteit van de
ganse lijst. Verder vinden we nog resp.
op de 3de, 4de en 6de plaats de
gemeenteraadsleden Willy Van den
Wijngeert <Waver), Jan Symons (Nieuwendijk) en Hilda De Broeck <Pasbrug), die elk op hun eigen terrein
bewezen hebben over de nodige kwaliteiten te beschikken om hun mandaat
te verl.mgen.
Fraktievoorzitter en begrotingsspecia-
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list Ward Hellemans kreeg op eigen
verzoek de plaats van lijstduwer toegewezen. Deze ereplaats is een duidelijke garantie voor zijn herverkiezing.
Lutgart Wijns-Van Gijsel <Centrum)
die haar OCMW-mandaat op een stipte en korrekte manier vervult staat op
de zevende plaats en zal zeker het
oordeel van de kiezer rustig tegemoet
kunnen zien.
Roeland Aelbers <Centrum), tweede
plaats, is een nieuwkomer in de plaatselijke politiek. Hij is 38 jaar, maatschappelijk assistent en personeelsdirekteur in een Mechels bedrijf. Als
geboren Mechelaar, maar ook als oudinwoner van de gemeente Schaarbeek
beseft hij maar al te goed dat Vlaanderen maar zal krijgen waar het recht op
heeft als ook op gemeent'31ijk vlak de
Volksunie de touwtjes mee in handen
zal nemen. Het staat nu al vast dat zijn
politieke inzichten en zijn werkkracht
het politieke leven van Katelijne-Waver grondig zullen wijzigen.
Rik Van Kelst <EizestraaO, afdelings,
voorzitter, staat op de vijfde plaats.
Ook in zijn beroepsleven als produktiemanager van een printbedrijf te Tessenderlo weet hij leiding te geven en
doet hij de nodige ervaring op om ook
politiek zijn mannetje te staan. Door
zijn jarenlange inzet zal hij ongetwijfeld
voor de Elzestraat en de wijk Hoge
Velden een kandidaat zijn die het zal
waarmaken.
Opmerkelijk is het feit dat Emiel Vanlangendonck <Centrum), OCMWraadslid en promotor van de Vlaamse
Ziekenfondsen in het arr. Mechelen en
in gans Vlaanderen, z1jn tweede plaats
die hem was aangeboden vrijwillig en

in het partijbelang heeft afgestaan aan
Roeland Aelbers. Emiel Vanlangendonck, sinds 14 jaar onafgebroken
aktief in de VU-SKW, zal zeker van op
een plaats midden in de lijst de nodige
stemmen verzamelen om samen met
de andere VU-verkozenen een nieuw
beleid mogelijk te maken.
Het VU-bestuur dankt Frans Raymenants, gedurende twaalf jaar VU-gemeenteraadslid, die om strikt persoonlijke motieven zijn mandaat ter beschikking van de partij stelt. Frans
Raymenants zal op partij-bestuurlijk
niveau nog al zijn krachten beschikbaar stellen om de VU-Katelijne-Waver naar een grote stembusoverwinning te brengen.
Tot slot wenst het VU-bestuur zijn
vertrouwen uit te drukken in het stemgedrag van de kiesgerechtigden en is
ervan overtuigd, zoals uit de uitslagen
van de jongste parlementsverkiezingen blijkt, dat de CVP-meerderheid zal
gebroken worden. Het politieke leven
in Katalijne-Waver zal daardoor uiteraard een nieuwe dimensie krijgen en
de burgers zullen eindelijk bekomen
waar al jarenlang naar gestreefd
~ordt: een open en demokratisch geZins- en milieuvriendelijk beleid.

De Volksuniejongeren deelden n.a.v.
de Vlaams-Nationale Feestdag 1982
hun bezorgdheid mee opdat het tema
van de jongste IJzerbedevaart, nl.
.Welvaart in eigen handen" geen dode
letter zou blijven.
In dit verband doen de Volksuniejongeren een oproep tot de Vlaamse
regering en de Raad van Vlaanderen,
ook wel Vlaamse Raad genoemd, dat
zij nog meer initiatieven zouden nemen
om via VESOC en andere kanalen te
bemiddelen en desnoods zelf te beslissen tot het redden en scheppen van
arbeidsplaatsen.
Naast deze dringende oproep tot de
overheid bezweren de Volksuniejongeren evenwel de kapitaalkrachtigen
in Vlaanderen, zowel privé-personen
als groepen, de gedwongen en bewistbare inleveringen die door de grote
massa der Vlamingen worden gele-

verd niet te misbruiken. Meer in het
biezonder eisen de Volksuniejongeren
dat die levensvatbare bedrijven, waar
de werknemers reeds een supplementaire inlevering aanvaardden, met alle
mogelijke middelen zouden gered worden.

De Volksuniejongeren eisen dat overheids- en_privé-initiatief samen deze
inspanningen van de werknemers en
van de grote ~ der Vlamingen
zouden honoreren opdat niet alleen
nieuwe arbeidsplaatsen (Derde Industriële Revolutie) zouden gecreëerd
worden maar dat in levensvatbare
bedrijven de werkgelegenheid zou gevrijwaard blijven.
Op deze manier wensen de Volksuniejongeren het .Recht op Arbeid", vooral

voor de talloze jonge werklozen, gerealizeerd te zien

Kursus
mandenvlechten
te Kieldrecht
De Am. Verbruggenkring KieldrechtVerrebroek. gekend om zijn kulturele
aktiviteiten, start op 2 augustus a.s. met
een kursus mandenvlechten. Deze
kursus kan door iedereen, zowel mannen als vrouwen, van boven de 14 jaar
gevolgd worden. Het gaat over 10
lessen op maandag of woensdag van
20 tot 22 uur.
Inschrijvingen worden verwacht tot
uiterlijk 20 juli op de volgende adressen: G. Van Nerum. Merodestraat 20,
Kieldrecht. of E. De Smit. Ruiterstraat
1h, Verrebroek. Men kan ook zijn
naam opgeven bij de andere bestuursleden van de Am. Verbruggenkring.
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VU-Meerhout stelt lijst samçn
Lucien Beyens, sekretaris van de VUafdeling en van het arrondissement
Turnhout. zal zoals vroeger reeds bekendgemaakt, de lijst aanvoeren. De
tweede plaats gaat naar Door Wouters, voormalig voorzitter van het aktiekomltee tegen de ruilverkaveling.
Herman Engelen, een kultureel werker.
kreeg de derde plaats toegewezen. De
overige plaatsen moeten nog tijdens
een algemene ledenvergadering toegewezen worden in de loop van de vakantie.
Men wou wel kwijt dat de VU zal
aantreden met 5 verruimingskandidaten op een volledige lijst van 19.
Verder heeft elke parochie een degelijke vertegenwoordiging en is het een
verjongde en frisse lijst Maar om niet
op de plaatstoewijzingen vooruit te
lopen, wou men toch nog geen namen
kwijl
Standpunt koalitieonderhandelingen
Het programma zal voor VU-Meerhout
een elementaire basis zijn waarop zal
onderhandeld kunnen worden, aldus
de Volksunie.
De VU heeft gemeend niet aan een
kartelblokvorming te kunnen meedoen
omdat programma en onafhankelijke
opstelling voor hen belangrijker zijn.
Ook omdat men niet wil dat de enige
demokratische inspraak die de bevolking nog heeft via het stemhokje uitgehold zou worden, zo nog de VU.
De partij heeft geen echte bevoorrechte partners maar vindt het overduidelijk dat na de verkiezingen eerst
en vooral moet gestreefd worden naar
een degelijk akkoord tussen de gewonnen partijen. Op deze manier weet
iedereen wat zij van de VU mag en kan
verwachten.

Programma
Over het verkiezingsprogramma wou
de VU alleen kwijt dat dit tot stand
kwam na verscheidene werkvergaderingen en samenspraak met heel wat
mensen uit Meerhout. Zelfs een enquête kwam er bij te pas Het programma zelf legt vooral de nadruk op de
kleinschalige leefgemeenschap. Geen
enkel prestigieus projekt zal voorgesteld worden. Het zijn eerder voorstellen die van een z~kere soberheid

Enigszins aansluitend bij de herdenking van ..750 jaar Hasselt"
schreéf lic. Jaak Collen een merkwaardige brochure, die als nr. 280
werd opgenomen in de .. Vlaamse
Toeristische Biblioteek". Het werkje (16 blzJ belicht de folkloristische gastronomie in de omgeving
van Hasselt en in verschillende
dorpen van de Kempen en het
Maasland. Als bron gebruikte hij
de heimatliteratuur van de Limburgse schrijver Alfons Jeurissen
<Hasselt, o 19 mei 1874 - Ekeren,
t 18 juni 1925), die door zijn dienst
als tolbeambte, vóór de eerste wereldoorlog, zeer vertrouwd was
met de nog niet geïndustrializeerde Limburgse Kempen. Het gave
heidelandschap en _de leefgewoonten van de inwoners van
stad en dorp heeft hij natuurgetrouw en soms biezonder treffend
beschreven. Dat komt vooral tot
uiting in de historische roman
.. Heikleuters", die zich afspeelt in
het midden van de bezembinders
in het heidegebied tussen Hasselt
en Zonhoven. Ook de andere werken van Jeurissen vormen een
belangrijk heemkundig werkdokument voor de kennis van de Kempense zeden en gebruiken. Voor
Jaak Collen. die zich de jongste
tijd op de studie van de streekgebonden eet- en drinkgewoonten
toelegt. leverde het onderzoek
van Jeurissens heimatliteratuur in
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willen getuigen en het gemeentelijk
welzijn willen bevorderen.
Belangrijke punten en pijlers van het
programma zijn : een echt open beleid,
een gezins-. weiZIJns-en welvaartsplan,
een milieu-, natuurtoeristisch- en landbouwbeleid waarin de gedwongen ruilverkaveling niet thuis hoort, stimulansen voor het verenigingsleven en een
aantal konkrete voorstellen i.v.m. ruimtelijke ordening.

Tijdens de vakantie-periode zal er
geen dienstbetoon zijn op maandag in
ons sekretariaat. Voor dringende zaken, gelieve telefonisch kontakt te willen opnemen met Koen Pauli, tel. 031/
33.17.57 na 17 u. Ons sekretariaat is
eveneens gesloten vanaf 9 juni t/m 2
augustus en van 23 augustus tot 31 augustus. Wij wensen iedereen alvast
veel zonneschijn!

10-10-'82
Oktober 1982 ligt momenteel nog veraf, 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 tijdig uw naam en adres
door, U krijgt dan van ons tijdig de nodige richtlijnen. U kan uiteraard eveneens nu al Uw financiële steun storten

dat opzicht heel wat gastronomische informatie op, zoals overigens duidelijk uit de brochure
blijkt.

grafiekliefhebbers helpen
In het Expojaar 1958 werd de
vereniging Graphia opgericht.
Deze vereniging ('n vzw) staat
open voor grafici en grafiekverzamelaars in binnen- en buitenland.
Minstens driemaal per jaar ontvangen de leden het tijdschrift ..Graphia" met dokumentatie over de
grafische kunsten in het algemeen
en over de ex-libr'isgrafiek in het
biezonder. (Onze illustratie toont
de ex-libris van Jef Burml De

VU-nieuws uit de Metropool

LIMBURG
Alfons
Jeurissen
en de
folkloristische
gastronomie

,,Graphia'' wil

op onze rekening nr. 404-3036801-74
van Volksunie Antwerpen Stad, Wetstraat 12, 2000 Antwerpen met de
vermelding 10 oktober. Hartelijk Dank!

Het jaarlijks lidgeld bedraagt
650 fr. Dit bedrag kan gestort worden op de volgende bankrekening: 403-3003611-79 van ..Graphia". Meer inlichtingen bij Graphia-sekretaris Leo Winkeler, Boudewijnsstraat 97 te B-2000 Antwerpen.

Rommelmarkt (21 juli)
te Antwerpen ·
Op zaterdag 26 juni mochten wij bij
verschillende leden allerhande rommel
komen afhalen. Langs deze weg danken 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 uiteenlopende zaken, toch ontbreken er
ons nog belastingbrieven van 1942,
1912 en 1830! Tevens zijn wij nog op
zoek naar de mono-kini van Albert en
Leopold en naar de eerste bril van
Boudewijn. Wie kan ons helpen! Tel.
36.84.65 of 33.17.57 na 17 u. De rommelmarkt gaat door op 21 juli a.s. in het
Oranjehuis. Hoogstraat te Antwerpen,
open van 10 u. tot 17 u. en iedereen is
welkom!

Raymond de la
Haye, Lierse
kunstschilder

- Alf. Jeurissen en de folkl. gastronomie in de Vlaamse Toeristische Biblioteek (nr.
280) (40 frJ. in alle VTB-boekhandels.

Voor de vijfde maal organizeert de
ANZ-koorfederatie i.s.m. het Madrigaal
en met medewerking van het Noordstarfonds een Zingweek voor koorleiders, koorzangers, muziekstudenten
en al wie behoefte heeft aan gezellige,
ontspannende en leerrijke zomerdagen.
Deze Zingweek staat onder leiding
van Michael Scheck en Juliaan Wilmots en vindt plaats in het Medisch Pedagogisch Instituut Sint-Ferdinand te
Lummen van vrijdagavond 16 tot 23
juli 1982.
Als trekpleister voor deze Zingweek
viel de keuze op de Romantische
koormuziek uit onze buurlanden. Vanzelfsprekend wordt de eigen koorrijkdom uit die periode niet vergeten.
Daarnaast een nieuwe koortriptiek van
Vic Nees.
Paul Schollaert zal met een dagelijkse
sessie de deelnemers inwijden in de
schoonheid en de rijkdom van het
Gregoriaans.
Willem Kersters werd uitgenodigd
voor een avondreferaat over eigen
kompositorisch werk Verder staan
vrije avondateliers met vokale en instrumentale werken o.m. Bachmotetten en Volksliedzettingen geprogrammeerd. De deelname kost voor ANZIeden 3.800 fr.. inbegrepen volledig
pension en kursusgeld ; voor niet-leden
4.250 fr., inbegrepen volledig pension,
kursusgeld en lidmaatschap voor
'82-'83 (studlematenaal is 1n deze priJzen niet inbegrepen).
Kandidaten kunnen het inschrijvingsformulier bekomen bij de ANZ-koorfederatie, Vrijheidstraat 30-32 bus 14 te
Antwerpen.

O.C.M.W.-BRUGGE

Aanleggen wervingsreserve
van diensthoofd rustoord lste klas
Geldig tot

30

Naast dit tijdschrift ontvangen de
leden ook de gestencilde ..Mededelingen" met praktische informatie over ruildagen voor verzamelaars, met adressen van verzamelaars in binnen- en buitenland en
ruilaanbiedingen per korrespondentie, met een beschrijving van
aangeboden grafiek in het Graphia-antiquariaat. met een bibliografisch overzicht van nieuwe uitgaven over grafische kunst enz.
Vaak wordt de leden een mooie
eindejaarspremie onder vorm van
een map met originele gravures of
een monografie over een kunstenaar uitgereikt.

Nieuwe telefoonnummers
Vanaf 13 augustus om 20 u. veranderen in het Antwerpse alle telefoonnummers, d.w.z. alle nummers van de zone
031 . Gelieve hieronder de voornaamste wijzigingen te vinden :
VU-sekretariaat.
Wetstraat
12:
236.84.65.
Voorzitter H. Neetens: 353.99.73.
Sekretaris H. Pauli : 233.17.57.
Fraktieleider G. Bergers : 233.91 .65.

ANZ-Zingweek
te Lummen

beperkte oplage en de ingakleefde originele grafiek zorgen er voor
dat de bibliofiele waarde van dit
tijdschrift niet gering is.

november 1984

Biezonderste voorwaarden
I . Belg zijn en van onberispelijk gedrag.
2. Leeftijd, de minimumleeftijd van 25 jaar bereikt hebben
en de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de personeelsleden, die in dienst
van een O.C.M.W . zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende regeling:
op' 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma. van sociaal verpleegkundige of van maatschappelijk assistentCel of van gegradueerde verpleegkundige.
4. Praktijk. 5 jaar dienst tellen in de ziekenverzorging of
bejaardenzorg. .
5. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.78 tegen indexcijfer 229,72% : 613.628 915.453 (in 27 jaar).
Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op P.R. nr.
000-()()()9321 -09 van het O .C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 18 augustus 1982, met vermelding: "Eksamen diensthoofd rustoord tste klas".
In te sturen: uiterlijk tegen 18 augustus 1982 aan de Personeelsdienst van het O.C.M.W.-Brugge, p / a AZ. Sint-Jan,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge : geschreven aanvraag deelneming eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift
diploma, bewijsstukken van 5 jaar effektieve beroepspraktijk in de ziekenverzorging of bejaardenzorg.
De voorzitter
De v oorzitter
van het
van het
eksamenkollege
O.C.M.W.
W. WOUTERS.
F. BOURDON
<Adv. 107).

Onder de kunstenaars. die de Netestad Lier voortbracht, verdient
Raymond de la Haye ( 1882 -1914)
een biezondere belangstelling, omdat hij niet alleen een hoogstaand
artiest was maar ook als vertegenwoordiger van het luminisme bekendheid verwierf. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de geboorte van die
uitzonderlijke kunstenaar werd
door Ward Peinen de brochure
.. Raymond de la Haye, Lierse
kunstschilder" geschreven. Daarin
worden de jeugdjaren, de artistieke vorming en de bedrijvigheid
van Raymond de la Haye als schilder en etser belicht en in het kader
van het tijdsgebeuren gesitueerd.
Ook zijn bittere ervaringen, o.m.
de weigering van zijn werk voor
de Godecharleprijs, wijsgerige ingesteldheid, zijn vriendschap met
Felix Timmermans en andere vooraanstaande tijdgenoten komen in
de brochure aan bod. Zijn artistieke produktie, die vrij omvangrijk
was, maar tijdens de eerste wereldoorlog grotendeels verloren
ging, wordt zeer goed geplaatst in
het geheel van de stromingen der
toenmalige schilderkunst. Zo is de
brochure uitgegroeid tot een rijk
gestoffeerde studie over een belangrijk kunstschilder, die op de
eerste dag van de Duitse inval in
1914 sneuvelde.
- Raymond de La Haye...nr. 218 van de
Vlaamse Toeristische Biblioteek" (40 fr.l.

ZOEiKERt:]E
• 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.
dr. J. Valkeniers, 02-569.16.04.
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Ook NCC-voorzitter Hugo Weckx,
voorstander van afbouw-faciliteiten in 6 randgemeenten

BRABANT

Derde 11-juliviering te Lennik

Een VTB-uitgave

De derde 11-juliviering die doorging te
Lennik op initiatief van het Elf-Juli
Komitee onder de leiding van de v:z.w.
Vlaamse Kring Lennik kon genieten
van een stralende zon om de rondgang door de straten van het centrum
van Lennik aan te vangen.
Nadat de Kulturele Raad van Lennik
op het laatste ogenblik verstek had
laten gaan voor de organizatie van
deze 11-juliviering kunnen de organizatoren zich gelukkig prijzen met het
programma dat ze op drie weken tijd in
mekaar hebben kunnen boksen en
ook met de publieke belangstelling.
Inderdaad ondanks de zeer korte tijdsspanne die hen overbleef om deze
organizatie op punt te stellen, mochten
· ze op meer dan 200 belangstellenden
rekenen die na de rondgang door de
straten van het centrum van de gemeente in de zaal .. Ons Huis", Markt te
Lennik verwelkomd werden door de
voorzitter van het 11-julikomitee Etienne Van Varenbergh.
De bindteksten tussen de verschillende zangstonden, de voordracht door
Karin Straetmans, leerlinge van de
Gemeentelijke Peter Benoitschool en
laureate van de regeringsmedaille
voordracht, ontroerde de aanwezigen,
terwijl de gastspreker Hugo Weckx,
schepen te St-Agatha-Berchem en
voorzitter NCC Brussel voornamelijk
de problematiek van de Brusselse Vlamingen belichtte.
Hij stelde klaar en duidelijk dat er
inderdaad moet gedacht worden aan
afbouw van de faciliteiten in de zes
randgemeenten rond Brussel.

De aanwezigen konden hun hart ophalen aan de liederen die uit volle borst
werden gezongen en vlot aan mekaar
werden gepraat door de heer Jan
Koclot.
_tienne Van Vaerenbergh, voorzitter

van de Vlaamse Kring-lennik en van
het 11-julikomitee kon terugblikken op
een goed gevulde 11 juli-viering die
kon rekenen op een vlotte medewerking van iedereen. zeker in de moeilijke
omstandigheden waarin deze tot stand
is gekomen.

Opnieuw Stage Traditionele
Volksmuziek te Galmaarden
In aansluiting met de drie vorige
suksesvolle stages zal ook dit jaar
een Stage Traditionele Volksmuziek gehouden worden.
Deze stage vindt plaats in het
provinciaal trefcentrum .. Baljuwhuis" te Galmaarden (Brabant) van
dinsdag 24 augustus tot en met
zondag 29 augustus.
In de mooie landelijke heuvelomgeving van Vlaams-Brabant kan
men aan één van de volgende
sessies deelnemen: hommel (Jesgevers: Wim Bosmans en Aitteke
Demeulenaere), doedelzak (Luk
Bosmans), draailier CMark Anthony), viool CGuido Schiffer), diatonische harmonika CWilfried Moonen), zang CWannes Van de Velde), instrumentenbouw (Herman
Dewit), dansatelier CAenaat Van_
Craenenbroeck), vlierenfluit COswald Tahon en Ward De Beer),

mondharmonika (Roger HesseD
en een kindersessie (John Lundström).
Buiten de sessies worden in de
vooravond en 's avonds voor de
deelnemers bijaktivieiten voorzien
zoals : koneerten rond oude en
klassieke muziek, volksdans en
zang en doedelzak; informatieavonden i.v.m. straat- en marktlied
en middeleeuwse instrumenten.
Alles wordt duurder, niet deze
stage, waarvan de deelnameprijs
bepaald is op 3.000 fr. (1.500 fr.
voor de kindersessie).
Verdere inlichtingen over deze
stage, georganizeerd door het
Provinciebstuur van Brabant i.s.m.
het ANZ en 't Kliekske en m.m.v.
het Noordstarfonds vzw, kan men
bekomen op het ANZ-sekretariaat, Vrijheidstraat 30-32, bus 14,
2000 Antwerpen, tel. 031-37.93.92.

,,De Sint-Kwintenskerk
te Lennik''
Onder de dorpen van het Pajottenland neemt Sint-Kwintens-Lennik een biezondere plaats in vanwege zijn landschappelijk en
bouwkundig erfgoed. Jozef Vrancken, die als beoefenaar van de
plaatselijke geschiedenis in zijn
streek al grote bekendheid verwierf, heeft voor de VTB-brochurenreeks .. Vlaamse Toeristische
Biblioteek" Cnr. 282) een kunsthistorische beschrijving gemaakt van
de laatgotische Sint-Kwintenskerk
te Lennik en van haar kunstbezit
Na een beknopt historisch overzicht betreffende de groei der
parochie. die tot het domein van

de abdij van Nijvel behoorde,
wordt de bouwgeschiedenis van
de kerk toegelicht Daarna wordt
de lezer meegenomen op een
tocht doorheen het kerkgebouw,
zodat hij nader kennis maakt met
het meubilair, de schilderijen, de
beeldhouwkunst, het edelsmeedwerk, het liturgisch borduurwerk
enz. Het geheel is ten slotte uitgegroeid tot een handige en leerrijke
toeristische brochure, die ongetwijfeld heel wat lezers zal aanzetten om zelf eens een kijkje te
nemen in Lennik en er de fraaie
dorpskerk en haar kultuurbezit te
bezoeken.

ZOEKERtJE

De brochure ia verkrijgbaar in alle VTBboekhandela tegen 40 fr. per eksemplaar.
Men kan ook Inschrijven voor een jaargang
van 12 achtereenvolgende nummers tegen
400 fr. verzendingakosten
inbegrepen
(bankrekening KB 410.0028n1-61, Vlaamse Toeristenbond, 2000 Antwerpen).

• Prachtig appartement te
huur. buurt Alicante, vlak aan zee.
4 à 6 personen. Augustus-september e.k. Tel. 45.05.31 .
• 20-jarige ongehuwde met A2diploma ekonomische wetenschappen en 1 j. ervaring als
stagiaire, tweetalig en kennis van
machineschrift, zoekt een betrekking in het Brusselse of op de
driehoek
Halle-Ninove-Asse.
Voor inlichtingen zich wenden
tot Volksv. Dr. J. Valkeniers, tel.
569.16.04.

• Jongeman met humanioradiploma..en 2 j. industriële scheikunde. die militaire dienstplicht
eindigt op het einde van deze
maand. zoekt een gepaste betrekking in het Brusselse. of in de
driehoek
Asse-N1nove-Halle.
Voor inlichtingen zich wenden
tot Volksv. Dr. J. Valkeniers,
Schepdaal, tel. 569.16.04.
• 24-jarige ongehuwde juffrouw met A 1-diploma boekhouden zoekt werk in Brussel of
West-Brabant
Voor inl. tel. dr. J. Valkeniers, 02569.16.04.

Alleen een
•
n1euwe weg ...

wees Ir. D. Van den Hende, de
hoofdingenieur-direkteur
van
Bruggen en Wegen op de sterke
snijwonde die de A 2 achterlaat in
het vruchtbare Brabant

De Leuvense VUJO-Ieeuwevlag verwelkomde donderdag 8
juli aan de toegangslus E 5-A 2 de
"hoogwaardigheidsbekleders" die
de A 2-autosnelweg Bertem-Lummen "open-knipten".

Minister Olivier beperkte zich tot
een haastig doorknippen en hield
zijn Nederlands-onkundige mond ...

Onder de leiding van Vital Geeraerts en Mark Vermeylen ontrolden een groep VUJO'ers hun
spandoeken "Neen aan de bijkomende afrit die Wilsele-dorp zal
verstoren!" en "Geen A 2-verlenging Rotselaar-Mechelen·:

De Brabançonne kwam dan op de
proppen maar kamerlid Willy Kuijpers met VU-gemeenteraadslid
Frans Vanden Eynde en de
VUJO'ers zetten de Vlaamse
Leeuw in ... De Lindense fanfaredirigent begreep het en viel gepast
in.

De Werkgroep "Langzaam Verkeer" deelde pamfletten uit tegen
de betonwoede en voor het openbaar vervoer.

... ontsluit het
Hageland niet!

Veel ronkende toespraken werden er niet gehouden en terecht

Dan zette de autostoet zich in
beweging, richting Aarschot-Ha-

geland, dat nu inderdaad vanuit en
naar Brussel bereikbaar is... Maar
de Europese Kommissie erkende
het Hageland niet als ontwikkelingszone, daar waar het gemiddelde inkomen per inwoner (aanslagjaar 1979) met 133.700 heel wat lager ligt dan bv. dat van erkende
noodlijdende gewesten, zoals
Turnhout (136.400 fr J en Hasselt
(138.400 fr J
Ook de tewerkstelling ter plaatse
bedraagt slechts 36 % van de
plaatselijke
beroepsbevolking;
Limburg - noodgebied boekt op dit
vlak nog 67 %. ·
Alleen een weg ontsluit het Hageland niet..
Achter de ministeriële stoet sloot
de pechsleepwagen van TouringSecours aan om alle-mogelijkheden-op-te-vangen.
Dit ontlokte bij kamerlid Willy Kuijpers een Parlementaire Vraag aan
Louis Olivier, minister van Openbare Werken ... wanneer de V AB
hiervoor in aanmerking komt..

• Jonge vrouw, 22 jaar,
wonende in de omgeving van
Mechelen zoekt dringend werk
als maatschappelijk werkster.
Eindwerk: Werken met leerlingen
uit het 2de VBSO: faktoren die
de beroepskeuze beïnvloeden.
Belangstellenden kunnen zich tijdens de kantooruren wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers op het Vlaams-Nationaal
Centrum, Ootvoeringsplein 1, te
2800 Mechelen. of telefonisch op
het nummer 015-20.95.14. Gelieve steeds het ref. nr. te vermelden.
• 22.Jarige juffrouw met humanioradiploma en diploma A 1Boekhouden zoekt een betrekking in het Brusselse of op de as
Brussel-Aalst Voor inlichtingen
zich wenden tot Volksv. Dr. J.
Valkeniers- Tel. 569.16.04.

Dosfelkring-Leuven
te land en te water
De Dosfelkring van Leuven orgamzeert op zondag 18 juli 1982 een
uitstap naar Hummelgem <Steenokkerzeel) met op het programma : bezoek
aan Jef Cuypers' imkerij : bijen. honig
en volksgeneeskunde : geleide wandeling langs o.m. het kerkje en het duifhuis van Hummelgem : gezellig samenzijn. Men kan ofwel per fiets : op de
Oude Markt te Leuven om 14 u. 30
<13 km) : ofwel per trein: aan het Leuvens station om 14 u. 25 naar Hummelgem trekken.
De Dosfelkring van Leuven organizeert op zondag 28 augustus deelname aan de boottocht op het Kanaal
van Leuven naar Mechelen (met
stadsbezoek> en terugkeer per autocar. Vertrek aan de vaartkom om 9 u.
Inschrijvingen verplicht door overschrijving van 250 fr. (volwassenen) of
125 fr. <kinderen van 3 tot 12) op rek.
979-4594248-43.

pvba DE .ROOYERVANWESEMAEL
Uitrustingsmaterieel & machines voor openbare besturen en aannemers 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.
IAdv. 1631
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Gentse raad onder Mundial-druk
De laatste Gentse gemeenteraad
vóór de vakantie (26 juni liJ kenmerk·
te zich door de spoed waarmee dagorde en ondervragingen werden afgehandeld. De Mundial was daar ze·
ker niet vf'eemd aan. Het bewijst wel
dat de raadsleden ook in korte uit·
eenzettingen zinnige dingen kunnen
vertellen.
Wijnakker (PVV) kloeg de verkeerschaos in de spitsuren aan die ontstaan
is door de nieuwe regeling op de
Korenmarkt. Er zullen nieuwe driekleurige lichten geplaatst worden, maar
waarom kon dit niet vroeger gebeuren? Hoe komt het dat de politie niet
ter plaatse is om het verkeer te regelen? Enkel de mensen van de MIVG
probeerden nog wat orde te scheppen.
Volgens de burgemeester doet men
wat men kan om alles zo snel mogelijk
in orde te brengen. De politie zal
optreden in de mate van het mogelijke.
Verpaele <VU) stelde enkele vragen
over de vertraging in de werken aan
de kollektor Rozenbroeken en de waterzuiveringsinstallatie Destelbergen.
Hij wou ook wel weten hoe nu de verhouding is tussen de stad en de nieuw
opgerichte Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij.
Schepen Monsaert wist te vertellen
dat het dossier Rozenbroeken thans
klaar is. Men wacht nog op de toestemming van de minister om te starten. Wat de overdracht naar de Waterzuiveringsmaatschappij betreft hoopte
hij binnen afzienbare tijd instrukties te
krijgen. De overdracht van de dossiers
zal wellicht op progressieve manier
gebeuren. Hij betreurde wel dat het
stadsbestuur het geheel van de waterzuivering uit handen zal moeten geven.

Duur parkeren
Aimé Verpaele was het ook niet eens
met de financiële regeling die het kollege wil invoeren in de Kammerstraat en
op de Vrijdagmarkt Het parkeren zal
daar 4 maal zo duur worden als in de
andere straten. Het is niet logisch dat
op cruciale punten <zoals de Kouter)
lagere tarieven gaan gelden dan voor
deze minder belangrijke zones. Het is
goed dat men het parkeren in de
parkeergarage Vrijdagmarkt stimuleert, maar deze parking moet een
oplossing bieden voor de gehele problematiek van het parkeren in het
Noordelijk deel van de stad, en niet enkel voór de aanpalende straten. Men
had beter hier een parkeerverbod ingevoerd.
De burgemeester en schepen Temmerman meenden dat dit laatste niet
kon om de handelaars niet te benadelen. Bij wijze van proef willen ze kort
parkeren nog toelaten evenwel met
hoge tarieven, terwijl voor lang-parkeerders de parking goedkoper zal
zijn.
Wijnakker <PW) wou bij de bespreking van de rekening van het stadsbedrijf Slachthuis en Veemarkten, weten
hoeveel dieren werden afgekeurd op
grond van aanwezigheid van hormonen en welke onderzoeken het stadslabo terzake heeft uitgevoerd. Schepen Moreeuw noemde enkele cijfers:

BROUWERIJ

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
Voor "AL .. uw bieren
en limonades

Bijhuizen: Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
r.l. 031-311.10,11
Oeheegher Jan .
Ladeganckatraat 19, Gent
Tal. 091-22.45.112
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drie afkeuringen in '80, drie in '81 en
reeds 4 in de eerste helft van '82. Het
labo mag geen onderzoekingen doen
aangezien ze geen erkenning ervoor
heeft Hiertoe dient eerst de nodige
(dure) apparatuur aangeschaft en het
vereist personeel (4 extra analisten)
aangeworven, die dan nog aan de
RUG een volledige opleiding moeten
krijgen. Men streeft ernaar de erkenning zo vlug mogelijk te bekomen,
rekening houdend met de financiële
toestand.

Haven
Guido Deroo <VU) kwam nog even bij
de goedkeuring van de kaderaanpassing voor de stadsbiblioteek. Hij pleitte
voor een snelle opvulling met statutair
aangeworven personeel, waar men
zich nu moet behelpen met heel wat tijdelijk personeel.
Vier raadsleden hadden een interpellatie ingediend. PVV-er Wijnakker ondervroeg de burgemeester over het
probleem van de loodsen ten behoeve
van de Gentse haven. Tot eind februari
'80 was er een systeem in voege dat
weinig efficiënt was en waarbij heel
wat tijd verloren ging met wachten.
Daardoor was een nijpend tekort aan
loodsen voelbaar. Vanaf maart '80
werd bij wijze van proef een nieuwe
regeling ingevoerd : de loodsen wier
aanwezigheid in Terneuzen of Vlissingen niet vereist is keren met het
openbaar vervoer naar Gent terug.
Voor de betrokkenen is dit financieel
wel nadelig want het wachtgeld wordt
niet meer vergoed, maar de regeling
werd toch algemeen gunstig onthaald.
Nu is de proefperiode bijna voorbij
maar het sysleem is nog niet definitief
in voege getreden. Het personeelstekort is nog steeds nijpend, zodat heel
wat schepen buiten en binnen varen
zonder loods of uren wachten op een
loods. Bovendien worden de loodsen
in Antwerpen beter betaald dan deze
in Gent wat aanleiding geeft tot wrijving. De haven van Gent en de bedrijven dreigen hiervan het slachtoffer te
worden. Deze bedrijven gaan de haven schuwen want tijdverlies kost
geld : de veiligheid wordt zeker niet
verhoogd door ongeloodsta schepen
die bovendien geen loodsgeld betalen
en zo de schatkist benadelen.
De burgemeester bevestigde de ongunstige toestand die door de heer
Wijnakker werd geschetst. Sedert 79
is er bij alle opeenvolgende ministers
en bij de administratie aangedrongen
om de toestand te herzien. Ook verschillende parlementsleden hebben
hieromtrent reeds vragen gesteld. Er is
helaas nog niets aan de toestand verholpen. Begin juli k9mt minister De
Croo naar Gent en dat is een gelegenheid om aan te dringen om een oplossing voor het probleem.

Telefoongidsdoolhof
VU-raadslid A. Verpaele had zich
zwaar geërgerd bij het ontvangen van
de nieuwe telefoongids. Hij stelde immers vast dat wel de straatnaamwijzigingen waren opgenomen, maar dat
nog de oude huisnummers zijn ver:
meld. Dat is voor heel wat mensen,
vooral in bedrijven en handelaars, een
ergerlijke situatie. Bij kontaktname met
de RTI had hij vernomen dat de stad
pas in november de wijzigingen ter
beschikking had gesteld. De aanpassingen moesten manueel gebeuren en
konden derhalve niet tijdig klaarkomen. Heeft de stad wel voldoende
medewerking verleend of zélf de nodige initiatieven genomen?
Schepen Mortier rekonstrueerde de
feiten. Uit een informatief kontakt tussen de RTI en het kollege in september '81 bleek de omvangrijkheid van
het wefk en de onmogelijkheid voor de
RTI tijdig klaar te komen indien dit manueel moest gebeuren. De vraag werd
dan ook gesteld om de wijzigingen te
bekomen op magnetische banden. Het
kollege keurde dit goed in de loop van
oktober en deelde het mee aan de
RTI. Er kwam echter geen reaktie
meer. Slechts op 8 december heeft de
RTI de lijsten met adreswijzigingen
opgehaald. De bevolkingsdienst van
de stad is dus niet verantwoordelijk
voor de foutieve telefooQgids.
L De Spriet CVU) wou wel eens weten
op welke wijze omgesprongen wordt
met het feestmateriaal van de stad.
Een kandidaat voor de gemeente-

raadsverkiezingen heeft nl. voor zijn
persoonlijke propaganda een tuinfeest
georganizeerd. Hiervoor werd materiaal (lichtmasten, lichten,..J van de stad
gebruikt dat werd geleverd, geplaatst
en terug opgehaald door stadspersoneel tijdens de diensturen. Hiervoor
werd door het kollege geen toelating
verleend. Wie zal dit alles betalen?
Feestmateriaal, zo zei schepen Ackerman, kan door iedereen worden aangevraagd, mits betaling van de kostprijs. Voor de betrokkene werd alles
mondeling aangevraagd. De faktuur
zal hem worden toegezonden en zal
iets meer dan 2.000 fr. bedragen. Diverse raadsleden vonden dit toch wel
erg goedkoop in acht genomen het
aantal uren dat door het gemeentepersoneel hieraan besteed was.

Openbaar vervoer
Guido Deroo (VU) hernam de inter-
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EEKLO : Tu1nfeest met Bar-B-Q in het .. Leen··. Volw.: 300 fr .. kind. 100 fr. Wij
dansen van 20 naar 21 juli door. lnschn)ven bij Jaak De Muynck.
W evers traat 8. Eeklo. tel. 77.12.47. Beperkt aantal deelnemers.

pellatie inzake het openbaar vervoer
die hem de vorige gemeenteraad geweigerd wa!l. Hij had nu alle verwijzingen naar niet-stedelijke aspekten achterwege gelaten. Deroo wees erop dat
Gent ten opzichte van andere steden
zwaar is benadeeld voor haar openbaar vervoer. Dit geldt zowel voor de
vastleggingen (investeringen) als voor
de staatstussenkomst voor het dekken van de exploitatietekorten. Dit
heeft niet alleen een weerslag op de
dienstverlening aan de bevolking, maar
ook op de tewerkstelling en de lonen
van het personeel. Mits enige wijziging

aan de door Deroo voorgelegde tekst
werd volgende motie eenparig door de
raad aangenomen. De gemeenteraad
van Gent stelt vast. dat de Maatschappij voor het Interkommunaal Vervoer
te Gent inzake subsidiëring en budgetbeperking vanwege de hogere overheid in haar uitbreidings- en modernizeringsmogelijkheden wordt geremd :
betreurt de mogelijke gevolgen op de
tewerkstelling in de Gentse regio : verzoekt de regering dringend hieraan te
verhelpen bij de definitieve vaststelling
van bedoelde begrotingsposten.
Carla Brion

Een nieuw element in de Kortrijkse 11-julistoet: Sidmar-arbeiders in "groot ornaat". Een duidelijk
teken dat het Vlaanderen van 1982 helemaal niet meer dat van 1302 is!

Smalle kale middenbermen?
De liberale minister van Openbare
Werken 0/ivier geeft. op de vraag
vna een senator, toe dat in het
raam van besparingen op Openbare Werken de beplanting op
middenbermen van autosnelwegen zal worden afgeschaft.
De versmalling, de besparing,
moet dus uit de middenberm gehaald worden.
Hij verduidelijkt weliswaar dat dit
alleen voor nieuwe autosnelwegen en expresswegen geldt.
Als antwoord op het bezwaar dat
zodoende gevaar voor verblinding
ontstaat, verwijst hij naar de ontstentenis van om het even welk
verblindingsscherm in andere landen, zoals Frankrijk en Nederland.
Het valt op dat ministers van
Openbare Werken alleen enkele
vergelijkingen met het buitenland
maken die in hun kraam te pas komen.
Een veel aanzienlijker besparing,
meteen een verfraaiing van ons
reeds zo geschonden landschap
zou kunnen verricht worden door
te verzaken aan onze onafzienbare njen verlichtingspa/en (behalve
aan op- en afritten).
Men zoeke eens in Frankrijk en
Nederland naar verlichte autowegen zoals de onze! Wie deze
vergelijking maakt krijgt te horen
dat veiligheid boven alles gaat.
Wanneer er echter gevaar voor
verblinding ontstaat, moet veilig-

heid wijken voor besparing. Begrijpe wie kan. De minister vertelt er
niet bij hoe smal de door hem
bedoelde middenbermen wel zullen worden.
Zo smal dat er voor geen enkele
struiksoort plaats blijft? Ook niet
liOOr slanke bomen als populier,
lijsterbes of berk? Die zouden het
verblinden wel niet beletten, maar
toch het niet te verwaarlozen
voordeel bieden, het overkantelen
op het baanvak van tegenliggers
te voorkomen.
Over andere aspekten van de
wenselijkheid, liever op beton dan
op natuur te besparen, bijvoorbeeld over groene rustlijnen voor
het oog, laat staan over de ekologische of estetische waarde van
beplantingen, willen wij het niet
eens hebben. Welke minister van
Openbare Werken heeft daar oog
voor?
Omdat een mens toch nooit weet
welke kabinetsattaché dit artikel
leest, doen wij de minister een
andere besparingssuggestie aan
de hand. Zij betreft de beplantingen niet alleen van de middenmaar ook van vele zijbermen
Daar is voor miljoenen franken
geld uitgegeven aan een beplanting die op vele plaatsen bovendien kunstmatig aandoet: sierbomen en -struiken, die aan de omgeving f!en pseudo-parkachtig uit-

zicht geven, indruisend tegen de
natoorlijke omgeving.
Wat er staat late men staan. Maar
langs nieuwe wegen zou men beter inheemse, tevens beterkope,
bomen en struiken planten. Wat
meer is: op de zijbermen kan men
gerust de natuur laten betijen en
zien wat' er uitkomt. Zo vangt men
verschillende vliegen in één slag:
smalle maar langgerekte en
hoogstnodige toevluchtsoorden
voor wilde flora en insekten, dus
ook voor vogels en klein wild:
geen maaibeurten, dus uitsparen
van machines en mankracht; geen
geld nodig voor struiken of bomen
noch voor het daarmee verbonden werk.
Indien er in de Belgische regering
ook - een minister voor het
Leefmilieu zetelde - niet eens
een overkoepelende superminister zoals in Denemarken en GrootBrittannië, maar een doodgewone
minister - dan zou die zich met
zulke aspekten van Openbare
Werken kunnen inlaten.
Maar zelfs het kiessukses van de
Groenen heeft de ogen van de
politiekers voor de ekologische
problematiek niet zo ver kunnen
openen dat er een minister voor
het Leefmilieu afkon. Het nauwkeurig afwegen van allerlei
meehtsevenwichten komt hen belangrijker voor dan een goed beheer. CKJJ
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lepel & vork ...
Dortmunder
Thier Braü-hoven

KAPELLEKESHOEF

Tervuursevest 60, LEUVEN.
Tel.: 016-22.86.72.
Kon. Astridlaan 85, KONTICH.
Tel.: 031-57.30.32.
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL
Tel.: 02-218.74.89.
Brugse Baan 1, HULSTE.
Tel. : 056-71.15.36.
Grote parkeerterreinen, zalen vnj
voor feesten, banketten e. a. Du1tse
spec1ahte1ten Dortmunder Th1er
van 't vat. Levende Water Tön1sste1ner Sprudel, goed en goedkoop eten.

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel. 014-54.40.07

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

BANKETBAKKERIJ

Neukermans-Blom
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene
Tel 053-66.82.15
Fijn gebak · su1kerwaren ·
IjStaarten

RESTAURANT

.. De 7 Zaligheden

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR

Mogelijkheid tot kleine etentjes

JAN PAUWELSDE BRAUWER
Oe familiezaak met traditie.

DE PUS
GEBROEDERS

Café-restaurant
MUTSAERT

Tower Bridge
Op 5 m1n van Heizeipark
Hotel met goede smaak. stand1ngkamers. alle komfort
He1debaan 98. 1850 Grimbergen Tel 02-252.02 40.
RPst zondag gesloten - Hotel open
T'Jdens de w eek. suggesties van de chef + SpiJSkaart.
Open alle dagen · maaltiJdchecks

Eikenlei 61
2280 GROSBENDONK
en

Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052-21.16.06
Algemene voeding, bieren, wijnen,
likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse en Franse wijnen.

@)

Lokaal
,,'T SCHUURKE"
Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
T,..., 02-513.25 64
Waar Vlamingen THUIS zijn.

!:>PECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
Verzorgde keuken.
Demokrat1sche pnJzen
U1tgelezer d1enstbetoon
Kesselsteenweg 38
??60 N1 Jlen - Tel 031 -81 88.41

Studentenkamer te huur,
•
warm en koud water, nabij
Groenplaats, e.v., rustig gelegen.
Tel. 031-33.17.57 na 17 uur.
• Jonge dame (21 j., ongehuwd) met kleine drie jaar ervaring als sekretaresse in privébedrijf, zoekt werk in Brusselse of
westen van Brabant Voor inl. Dr.
J. Valkeniers, volksverteg., tel.
569.16.04.
• Studentenkamer te huur, nabij Groenplaats, Antwerpen, w.
en k. water, e.v., rustige ligging. Inlichtingen: tel. 031/33.17.57 na
17 u.
• Prachtig appartement te
huur, buurt Alicante, vlak aan zee.
4 à 6 personen. Augustus-september e.k. Tel. 45.05.31 .
• Te koop gevraagd
Encycloped1e VI Bew . 2de
hands . F -J. Verdoodt Erembo·
degem 053-216.826.

Geraard sbergse straat 38 Dr Van De Per•f:llei 51
9300 AALST
BORGERHOU T
M auri t s GO SSYE
Joost GOSSYE
Tel. 053-21 35. 33
Tel 03 1- 36 56 54

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-37.45.72

Kauwstraat 43,
9560 Sint-Lievens-Esse
Tel. 054-50.06.49
Vahdenngscentrum LOTIO.
aannem1ng tot donderdagavond
24 uur.

biJ Jef M eys-Cypers
Steenw eg op WIJChmaal 59
PEER
Tel. 011 -79.70.84
k-um es b1nnen waar Vlamingen
thu1s zqn

Drankhuls met sfeer
Drie Egyptenl.aan 11 ,
Gooik
Tel 054-33.48.57
Uw tweede thuis!

,,Nationalisme in Wales''
door Lieven Dehandschutter
De auteur van deze brochure is geen onbekende in Welshe nationalistische
kringen - getuige de inleiding van Gwynfor Evans, oud-voorzitter van de Welshnationalistische partij Plaid Cymru.
In deze brochure wordt de problematiek van Wales op een zeer overzichtelijke
en grondige wijze beschreven.
Deze brochure verdient alle aandacht van hen die geloven in en ijveren voor het
Europa der volkeren; een Europa waarin ook Wales een volwaardige rol zal
spelen.

Nummer 8:

,,Een nummer worden... ''
Schets van het gevangeniswezen in België
door Raf Declercq
Deze brochure door kamerlid Raf Declercq geschreven voorziet dan ook in een
leemte. Weinig mensen weten dat ons gevangeniswezen ooit tot voorbeeld strekte in Europa. Waren wij echter ooit voorlopers wat betreft de vermenselijking van
het gevangenissysteem, dan moeten wij ons nu schamen.
Deze brochure bevat relevante Informatie, relevante cijfers. Als parlementair
mandataris, als lid van het beschermingskomitee en voorspreker van talrijke
gedetineercien komt de auteur dagelijks in kontakt met de wantoestanden in de
Belgische gevangenissen. Hij kent zowel de onhygiënische en verouderde
gebouwen als de moderne Lantin-gevangenis, hij kent de onmenselijke en vernederende reglementen, hij geeft ons de zelfmoordcijfers en wijst ons op de
resultaten van de Belgische penitentiaire aanpak... het enorm hoog aantal
recidivisten.

Elie van Laere
en Marcelia Naessens
Lokaal Volksunie
Gentrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel. 091-30.06.53.

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer:

Café Het Vlaams Huis

KREKELHOF

Nummer 7:

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Café De Toekomst

Steeds welkom in

Twee nieuwe nummers in de reeks
"Vlaams-Nationale Standpunten"
• Jonge vrouw, 26 jaar, gehuwd, zoekt dringend een betrekking als bediende of verkoopster. Diploma A2-Handel.
Kennis van Ned., Frans, Duits en
Engels.
Voor inlichtingen zich wenden
0. Van Ooteghem, senator, A.
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge. Tel. 091-30.72.87.

Banketbakkerij
ANTWERPIA

9328 SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-42.32.46

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Lokaal van de Volksunie.

Hotel-restaurant-pub

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel. 091-67.57.12

0

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik
Tel: 02-532.54.81

Levert kwahteitskoffie bij u thuisl

J)tt ~C!!!ngbuf~

Sleutelstraat 2
(hoek Nat1onalestraat)
Antwerpen
Tel 03 1-340586

IN DE GROENE POORT

Em1el W1tmannstraat 36,
Schaarbeek.
Tel. 02-734.56.09

Wiltried BLANCQUAERT

Dorpstraat 10
2922 RAMSDONK
Tel. 015-7 115.49

..

Tel 014-512148
Sluit1ngsdag maandagavond
d1nsdag.

Welkom

Koffiebranderij
SANO

Industriële
brood- en banketbakkerij
Room1js

SCHUTTERSHOF

Maandag gesloten.
Rustieke sfeer.

Herberg

Wijnimport HERMAN
Douane - stapelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel. 056-41 .29.22
056-41 .81 .68
Invoer Bourgondiëen Bordeauxwijnen.
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen.
Degustalies en verkoop .
elke vrijdag van 17 tot 19 u.
elke zaterdag van 10 tot 13 u.
en op afspraak.

Eethuis 't Voske
Verbertstraat 145-147
2120 Schoten, 031-58.41.76
Wij verzorgen al uw feesten.

De persoonlijke kontakten die de auteur onderhoudt met gevangen1sdirekteurs,
sociale begeleiders, advokaten en gedetineerden maakten het mogelijk de
problematiek vanuit een andere, diep-menselijke hoek te benaderen.
•Vlaams-Nationale Standpunten" zijn een uitgave van het Vlaams-Nationaal
Studiecentrum.
U kan deze nummers bestellen op het VU-sekretariaat, Bamkadenplein 12 te
1000 Brussel (tel. 02-219.49.30).
De prijs van de afzonderlijke nummers bedraagt 50 fr., te storten op rekening 4350259801-18 van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum.
Het is echter voordeliger u te abonneren!
Een abonnement (tien nummers) kost slechts 350 fr.
U ontvangt dan meteen de zes reeds verschenen nummers.
Hoe abonneert u zich?
U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening. De strook zendt u
naar .. Vlaams-Nationale Standpunten", Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel.
U zendt ons de strook toe eo voegt een check ter waarde van 350 fr. bij.
U zendt ons de strook toe en voegt een overschrijvingsformulier bij ter
waarde van 350 fr.
De afzonderlijke nummers kan u op dezelfde wijze bestellen.
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Dachten de Kupe, fiets en zoektocht lonkt weer
Voor het 6de achtereenvolgende
jaar komen de liefhebbers van
speuren en het winnen van een
prachtige prijs weer aan hun trek-

het prachtige polderlandschap
langs landelijke wegen die ieder
deelnemer ongetwijfeld op prijs
zal stellen en het landschap zal
weten te waarderen.

ken in de Bachten-de-Kupe-zoektocht.
De inrichters hebben opnieuw een
fijne tocht ontworpen doorheen

Het groeiend sukses van deze
speurtocht is mede te verklaren
door het feit dat er geen haast
noch encyclopedische kennis mee
gemoeid is. Informatieliteratuur
kan gerust in de biblioteek blijven
en wanneer men tegen 15 september het antwoordformulier indient komt men zeker tussen de
prijzen. Want iedereen wordt beloond naar prestatie. Langs de
ongever 40 km-lange zoekweg
worden een 15-tal yragen gesteld
die men aan de hand van foto's
tracht op te lossen. Men kan dus
gemakkelijk de natuurwandeling
verdelen over verschillende ritten,
hetzij per auto hetzij per fiets. De
toerist maakt er een daguitstapje
van of zoekt tijdens een minder
zonnige dag even gezellige verpozing, weg v.an het drukke strandgewoel, in het rustige achterland.
Het inschrijvingsformulier bekomt
men tegen 300 fr. onkostendeelname in de Vissersherberg "In de
Peerdevisser" estaminet op het
museumplein te Oostduinkerkedorp ofwel in café "De Beurs" op
de markt te Veurne ofwel nog in
alle ASLK-kantoren aan de Westkust.
Er zijn 125.000 fr. aan prijzen te
winnen en de prijsuitreiking heeft
plaats op vrijdag 22 okt. ie:~ het Casino te Koksijde-bad. Prijzen tot 1
okt. '83 af te halen.

Geslaagde Guldensporenviering
te Koekeiare
Meer dan 160 aanwezigen. veel jeugd
en dus ook veel entoes1asme. Onder
het motto ..Er ligt een staat te sterven.
twee volkeren zullen erven" werd deze
11-juliviering een schitterend !?Ukses.
We kunnen nog zingen te Koekelare.
Dat bewezen de aanwezigen onder de
bezielende leiding van Juul Anseeuw
die dirigeerde en het programma aan
elkaar praatte. De samenzang werd
afgewisseld met het optreden van de
chiromeisjes met volksdansen en er
werd voorgedragen door Vera Koekhoven. An Hendryckx en Erik Dewilde.
Het kwartet .. Sine Nomine" uit Oostende onder leiding van Walter Taeckens

bracht ons dan een keur van prachtige
volksliederen ten gehore. Werkelijk
muziek op hoog niveau. Het applaus
loog er niet om.
Marc Boey ten slotte sprak een stijlvolle feestrede uit waarop hij nogmaals
met keiharde cijfers bewees hoeveel
onrecht de Vlaming nu nog door de
Belgische staat wordt aangedaan.
Rond 11 uur besloten we het feest met
het zingen van een dreunende Vlaamse Leeuw.
·
Niet vergeten dat de chirojongens
zorgden voor de dorstigen vóór en ná
Het deed weer eens deugd aan
't herte.
Jet Hendryckx

bouwkundig tekenaar A 2. zoekt
passend werk, bij voorkeur in
eigen omgeving.
• Pas afgestudeerde architekt
zoekt stageplaats. Voor inlichtingen zich wenden : 0. Van Ooteghem - senator. A. Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge. Tel. 09130.72.87.
• Jonge man van 28 uit het
arrondissement
Mechelen.

Belangstellenden kunnen zich tijdens de kantooruren melden bij
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers. op het Vlaams-Nationaal
Centrum aan de Ontvoeringsptaats nummer 1 (tegenover station Nekkerspoe/J te 2800 Mechelen, ofwel het telefoonnummer 015-20.95.14 bellen. Gelieve
telkenmale het referentienummer 3059 te vermelden.

-
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KOEKELAAE : Ontspanningsreis naar I-rans-Vlaanderen met kort bezoek
aan onze verbroederingsgemeente Arneke. Vertrek om 8 uur op de markt.
lnschnjven bij de besluursleden.

Tijdens jongste IJzerbedevaart

VOVO in de kijker
De 55ste IJzerbedevaart ligt reeds een week achter de rug. Het werd een bijzondere bedevaart; voor eens bleef het weer ons gunstig gezind, er viel in het
weekend geen druppel regen. Anderzijds was er de massale opkomst. De
organizatoren maakten gewag van 55.000 deelnemers.
Belangrijke faktor bij deze opmerkelijke IJzerbedevaart was ongetwijfeld het
VOVO-initiatief. Onder impuls van zijn voorzitter Bert Ruysschaert, werd door
de Vereniging Ontspanning en Volksontwikkeling Oostende een grandioze
barbecue en happening "Samenkomst tussen top en basis" gehouden. Deze
manifestatie werd een enorm sukses.
Alles begon reeds op zaterdagnamiddag. Talrijke groepen fietselingen kwamen uit heel het Vlaamse land binnengestroomd op zoek naar de nodige
verfrissing, op zoek naar een slaapgelegenheid en op zoek naar de gezelligheid van deze aktiviteit. Zij waren om
en bij de driehonderd, nog aangevuld
met de eerste toestromende deelnemers aan de IJzerbe>devaart. Tussen
pot en pint. met een lekker stuk gebraad zochten zij het gezelschap van
nieuwe vrienden op.
De apoteose van deze geslaagde
eerste dag was het optreden van de
volksdansgroep .. Den Uyl" uit Oostkamp. Na de demonstratie van oude
volksdansen nodigden zij het publiek
uit: het werd een reuze farandolle. de
ambiance was verzekerd. Na de laatste salamander, aangeboden door een
van de vele aanwezige studentengroepen. deinde het feest uit; het was toen
reeds in de vroege uurtjes.
's Zondags ging het eigenlijke feest
door. Na een stevig ontbijt trokken zij
allen naar de IJzertorenvlakte op zoek
naar de jaarlijkse bezinning over de
doden en de onzin van de oorlog.
Mochten alle aanwezigen het hele jaar
door dezelfde Vlaamse bezieling vertonen. welke Vlaamse beweging zou
er dan zijn ... ?

De barbecue wachtte al die hongerige
mensen op: en ze kwamen van overal :
jongeren, ouderen. vader en moeder
met hun kroost... Heel h~t Vlaamse
land was vertegenwoordigd. De muziek was prima. en het kenwijsje kondigde telkens de vele interviews aan.
Onder het belangstellend oor van menig aanwezige zorgden Miet Catmeyer
en Jo Deensen voor een geslaagde
prezentatie en de sterke interviews
met talrijke prominenten uit de Vlaamse Volksbeweging, met mandatarissen
en met vele anderen. Daverend applaus was er voor Vic Anciaux, onze
nationale voorzitter. die een pleidooi
hield voor de Vlaamse eigenheid. Als
primeur kondigde hij de laatste resultaten van de opiniepeilingen mee : een
serieuze vooruitgang voor de Volksunie. Het grootse feest was geslaagd,
iedereen was opgetogen en maakte
reeds afspraken voor volgend jaar.
Dit enorme sukses is niet in het minst
te danken aan allen die er zich voor
hebben ingezet : de bere1ders van de
barbecue. de mensen achter .. den
toog", alle opdieners, de organizatoren,
de vele helpers en allen die aanwezig
waren. Daarvoor onze oprechte dank
en tot volgend jaar...
Philippe Goessens

Openbaar Cèntrum
voor Maatschappelijk Welzijn
Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 1

Twee voltijdse betrekkingen
van geneesheer-specialist
te begeven in het departement gynaecologie en
verloskunde, van het algemeen ziekenhuis
St.-Jan van het OCMW-Brugge

Emile Claus te Beauvoorde
In de geklasseerde Sint-Audomaruskerk van Vinkem-Beauvoorde
loopt vanaf 17 juli tot 15 aug. '82
een merkwaardige retrospektieve
van de impressionist Emile Claus.
Voor de Beauvoordse Claus-tentoonstelling werden een zeventig
werken uitgekozen, komende uit
privé-bezit in het gehele Vlaamse
land verspreid. Dit moet deze expositie dan ook dubbel interessant
maken omdat deze schilderijen
normaal onbereikbaar zijn.
Emile Claus, geboren in 1849 te
St.-Eioois-Vijve en te Astene aan
de Leie in 1924 gestorven, was tijdens zijn leven een gevierde en
aanbeden schilder, werd door de
expressionisten in de vergeethoek
gedrongen en nu is men aan een
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herontdekking toe van zijn werk.
Emile Claus inspireerde zich aan
het Franse impressionisme. "Maar,
schrijft Leo Van Puyvelde reeds in
1924, hij is een Vlaams schilder
omdat zijn kunst hoedanigheden
bezit, die haar onderscheiden
van de algemeen internationale
kunst; hoedanigheden die overeenkomen met die van de beste
Vlaamse schilders uit alle tijden.
Zijn impressionisme was zich algauw gaan onderscheiden van
dit der Fransen. Het is een zeer
persoonlijk, ik durf zeggen : een
Vlaams impressionisme geworden".
Er is veel water door de Leie
gevloeid sedert het leven en de

dood van Emile Claus. Wat sommigen voorspelden is werkelijkheid
geworden: de wind waait opnieuw
gunstig voor de hoge boom Emile
Claus. Voor diegenen die in Claus
waren blijven geloven zal de retrospektieve een bevestiging zijn van
zijn blijvend-frisse betekenis.
Een rijk ge·111ustreerde catalogus
door de samensteller van de expositie (Jan D'Haese) zal deze uitzonderlijke retrospektieve begeleiden. Onze foto toont een typische "Claus", de hele tentoonsteling kreeg een verzekerde waarde
van om en bij de 60 miljoen.
Van zat. 17 juli tot en met zondag
15 augustus, elke dag van 14 tot
19 u., op zondag ook van 10 tot
12 u.

Vereiste voorwaarden :
al Belg zijn ;
bl de burgerlijke en politieke rechten genieten;
cl voldoen aan de militiewetten;
dl van onberispelijk gedrag zijn ;
el lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie;
fl houder zijn van het diploma van doctor in de genees-,
heel- en verloskunde;
gl tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn;
hl in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-speciaist in de gynaecologie;
il bereid zijn een samenwerkingsakkoord te ondertekenen;
jl de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere
voorwaarden veruilen (specialisme, ervaring, erkenning als
geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum van
de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringl;
kl 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 I.
!Adv. 1!0).

,

Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen-en marmerhouwerij
Brilstraat 41
HAALTEAT
Tel. 053-2122.48

PVBA J. BOAAEMANS-COCK
& KINDEREN

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

Algemene Bouwondernemingen

Aoliebeekstraat 45,

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-41 .25.89

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

Wij bouwen voor u sleutel op de
deur.

Tel.: 511 .61 .33

VAKANTIE
AANZEE

1000 Brussel

TE

Privé: 569.03.18

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

KEUKÉNS- SANITAIR·
VERWARMING

PVBA BEAT

VAN DER CRUYS

Assesteenweg 101 , Temat
Tel. 02-562.13.12

GL\ n VIDEO-MASTER

~UI

TECHNICUS
MARC UVTDEWILGEN

PVBA

TV- en VIDEO-SPECIAUST

Assesteenweg 65, TEANAT
Tel. 562.14.41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

MATRASSEN PLATIEAU
Alle maten, alle soorten, ook
anti-allergische
en
medikale
matrassen.
Platteau-Uevens,
Portugeesstraat 9,
1780 Teralfene.
Tel. 053-&3.74.56.

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsabaan 340, Oeume-Z.
Tel. 21.08.96

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN
Tel. 16.34.16

TEL 014-21 .12.07.
FAAlKINSTRAAT 20,
HERENTALS

ESOX
STAN PHILIPS

HAGO

Groothandel Hengelsport

Sanitair en plastiek.

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

VERVOERVERHUIZINGEN

VECOVEN Jozef

Merchtemsestwg. 36,
1810 WEMMEL
Tel. 460.04.10

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

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

MEUBELEN MOENS

mazoutbrand~rs.

Markt 28
TEANAT
Tel. 562.10.55

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Sint-Damlaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031-53.70.39

Tel. 015-71 .12.40

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

PVBA DE MOOR-LATEUR

Oostvaartdijk 60
1850 GRIMBERGEN
Tel. 02-251 .11.36

PELGRIM 9
9256 SCHELDEWINDEKE
091~2.51 .42.

é

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 prijaofferte.

B+M
Bouwpromotoren
en daktimmerwerken

..

Gasthuisstraat 42B
1760 ROOSDAAL

Molenstraat 78
NIEUWENRODE

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

Zaadhandel

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

KLEDING LENDERS

Guido NUYTTENS
Longinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 426.19.39

poggenpcn1

DE CRAEN ROM pvba

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 35.65.75

Tel.

LEOPOLD 11-lAAII : 205
1451 OOSTDUIMKERKE
TEL. 051/51 .21.21
WOlliSDAG GESLOTEli

uitgebrelde keus bemeubelde viHa 'a- apput.- en aludlo 'a
In alle prllaldaaaen allealnbegrepen
.,.aggralla katalogua meilolo's

Boekhouding - Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen.
Over het ganse land.

Tel. 054-33.06.87

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

BoekiJandel

l ~f~~,~~M~

SCHALUIN 74, AARSCHOT
Tel. 016-56.93.34

•
marc
devriese
bar. ruzttleiJ.Jn 56c hrugge
.
0!>0135 /4 04
baan brugge · kortroJk

Alle voor land- en tuinbouw.

GELD

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

KUNSTGEBITIEN
HERSTELLINGEN

onmiddellijk te bekomen

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

Tandheelkundig Laboratorium

bij
Frans VAN MOORTER

ADOLF CLAES EN ZONEN

Vijfhuizen 6, EAPE
Tel. 053-2129.11 en 053-21.27.57.

s
._"j'j.::f.,,n,.tr·,.,.t

30, Keerbergen
Talefoon 015-51 .35.71
Zelfimport • beste prijs
Toonzaal geopend van 10-19 uur
Zondag van 14 tot 17 uur

ZOEKERtJE
• 44-jarige huismoeder met
enorme ervaring in zelfstandige
zaak, zoekt werk als verkoopster-winkelhoudster, e.d.
Voor inlichtingen dr. J. Valke-

Kerkweg 8,
1760 Aoosdaai-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

VAN DER KLEIJN
Chazallaan 83
1030 Brussel <Schaarbeek)
02-734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

5) gl~r:JO
02-428.69.84
- Industriële fotografie
- Mode/architektuur
- Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

De prijsbrel<er
Open van 10 tot 19 u. 30

niers; volksvertegenwoordiger,
tel. 569.16.04.
• Juffrouw, 20 jaar, heeft als '
diploma bedrijfshostess A 1-A2
(typen en telefoniste en talen).
Aanvaardt ook ander werk. Omgeving Tessenderlo, Diest. Herentals, Turn hout. V oor inlichtin-

Zondag en maandag gesloten

gen zich wenden tot Lucien
Beyens 014-30.98.79 of 01430.11 .79. Onthaalcentrum voor
Mensen met Vragen, Beerstraat
10, 3990 Meerhout.
• Man, 40 jaar, zoekt werk dat
betrekking heeft op ontvangstverzendingen en magazijnen. Wil
zowel adminostratief als fysisch

verzorgde app. en
kamers te huur
vakantieverhuring
Restaurant Béamaise
De Srnedt de Nayeriaan 86
050-41 .30.70

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.

BLANKENBERGE

Kollegestraat 33, 2400 MOL
014-31 .13.76

werk verrichten. Was voorheen
..central store supervosor". Omgeving Tessenderlo, Doest, Turnhout, Mol.
• Vrouw, 33 jaar en wonende
in de omgeving van Mechelen en
Heist-op-den-Berg zoekt werk
als poetsvrouw of als verkoopster. Liefst part-time.

Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-21 .36.36

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met volksvertegenwoordiger Joos Somers tijdens de kantooruren via het
Vlaams-Nationaal Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 2800 Mechelen (tel.: 015-20.95.14). Gelieve
steeds ref.nr. 3047/ 236 te vermelden.

,
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Biologen R. Hamers en M. Jacobs:

De wonderbaadQ.ke biologjsche omwenteling
...als gevolg van de kruisbestuiving
van genetici, plantenfysiologen, biochemici en immunologen.
SINT-GENESlUS-RODE - Elke
dag groeit er iets nieuws onder
de zon. Ondanks ekonomische
en sociale krisistijden.
Misschien zorgen precies dit
soort onheilsbuien voor een
goede voedingsbodem waarop
energierijke nieuwe vruchten
gedijen. Zo zorgt de onderhand
reeds veelbesproken chipsrevolutie, waarvan wij het
laatste topje van de
veelkoppige ijsberg nog niet
ontwaard hebben, voor
tijdelijke sociaal-ekonomische
rode knipperlichten, en mag
precies van die
wereldomvattende innovatie
ook voor morgen een
maatschappij met een nieuw
gezicht en vernieuwde gezonde
mogelijkhedén worden
verwacht
Ook op een ande r domein zijn
er momenteel meestertovenaars aan het werk. Tot
nog toe mochten we brokken
nieuwsberichten opvangen die
geklasseerd werden onder de
hoofding: biologische revolutie.
Die is inderdaad ook op gang
gebracht En nog wel bij ons, in
laboratoria waar Vlaamse
wetenschappers van
verschillende disciplines
gezamenlijk de grondstoffen
leveren om de "biotechnologie"
tot een fabuleuze groei te
prikkelen_
Aan de Vrije Universiteit in
Brussel (die veruit de jongste
Vlaamse universitaire spruit is)
worden biologisch-genetische
en cellulaire experimenten
omgetoverd in pasklare
toverprojekten ; onder meer op
het gebied van geneeskunde,
veeartsenij, landbouw,
voedselproduktie, energie en
afvalverwerking_
Sinds 10 jaar is er bij de VUB een
"Instituut voor Moleculaire Biologie" werkzaam, waar mettertijd
een biezonder vruchtbare "kruisverstuiving" van genetici, plantenfysiologen, biochemici en immunologen tot stand is gekomen.
Net zoals in de chipswereld gaat
het hier om voor de leek zeer geheimzinnige dingen, die vooral
vreemd blijven omdat ze gehuld
blijven in een streng Wetenschappelijk-Latijns taaltje.
Maar, net zoals bij de chipsrevolutie - waarvan elkeen onderhand behoorlijk de eerste effekten heeft gezien (al was het nog
maar de bankkaarten voor automatische geldopname en tankbeurten) zal ook de op gang
gebrachte biologische revolutie
ons leven en onze omgeving in
de komende jaren ingrijpend wijzigen. Hopelijk ten goede. De
kans daartoe is groot Als we bij
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voorbeeld mogen vaststellen
dat, dank zij de biotechnologie,
nieuwe vaccins en antistoffen
kunnen bereid worden. Dat afvalstoffen kunnen aangewend worden voor produktie van water. stof en metaan, en dus kunnen
bijdragen in .de alternatieve energievoorziening_ Als dank zij de
ontwikkeling in de plantengenetika belangrijke voedselteelten
verregaand veredeld worden.
Ook een ongekende injektie ten
.goede wordt gegeven voor de
groei, bloei en vruchtrijping van
gewassen. Maar, de biologischrevolutionaire resultaten zijn hoe
dan ook een gevolg van onder
meer genetische manipulaties.
Kruisingen tussen planten- en
dierencellen bij voorbeeld_ Het
futuristisch jaar 2.000 is inderdaad niet zo veraf meer.

Via de zogeheten biotechnologie
wordt meegetimmerd aan een
vernieuwd industrieel beleid.
Door de mogelijk geworden gewordt
manipulaties
netische
evenwel in het levensvormend
proces zelf ingegrepen. Met ongemeen forse resultaten_

Vlaamse
meester-tovenaars
De derde industriële revolutie
die ons begint aan te grijpen is
duidelijk niet alleen een zaak van
chips-experts en elektronikaconcerns, maar ook van wat

VUB innoveert met biotechnologie

Genetische
engineering
De professoren Hamers en Jacobs hebben een dossier samengesteld, waarin het wetenschappelijk onderzoekswerk en onderwijs in de biotechnologie aan de
Vlaamse Universiteit in Brussel
uitgerafeld wordt, maar vooral
gesitueerd wordt in het kader
van de zoveel geroemde spitstechnologie.
Prof. Hamers (diensthoofd van de
sektie algemene biologie): .. De wetenschap heeft in de voorbije
kwarteeuw grote stappen gezet
inzake het begrijpen van de elementaire biologische processen
die zich in de kleine levenscel (van
plant mens of dierJ afspelen. Niet
alleen werden fundamentele bestanddelen ontdekt, maar men is
er in geslaagd de cellenstruktuur
tot op molekulair en zelfs atomair
niveau te ontrafelen. In het biezonder konden zo in de beginfaze van
wat men de biologische revolutie
is gaan noemen de voornaamste
elementen van de erfelijke informatie achterhaald worden. Vandaag beleven we nu een snelle
ontplooiing van de technologische
mogelijkheden van de molekulaire
biologie. Vanuit verschillende disciplines worden hiertoe bouwstenen aangebracht. Momenteel
wordt er naarstig werk gemaakt
van wat wij de .. cellulaire en genetische engineering" noemen. Hierdoor hebben we middelen verworven om de genetische informatie
(informatie over de voortplanting)
allereerst te ontcijferen, maar uiteindelijk ook te manipuleren!
We ontwaren een uitgebreid
spectrum van toepassingsgebieden. Maar, vooral is er bij ons het
besef dat het voor iedereen van
de wetenschappers een onbegonnen zaak is alle mogelijkheden,
implikaties, en beperkingen van de
biotechnologie te schatten ...
Een vast gegeven is wel dat we
met de biologische innovaties raken aan talrijke basissektoren van
onze industriële bedrijvigheid...

Professor Hamers bij een Gen-analyse.
Hamers en Jacobs: .. Planten, landbouwgewassen kunnen door gebruik van groei-regulatoren beïnvloed worden ïn hun groei, bloei en
vruchtvorming. Inzake plantengenetika zijn er al goede resultaten
wat betreft de selektie en veredeling van bij voorbeeld suikerbieten.
Maar er kunnen kruisingen verwezenlijkt worden tussen planten- en
, dierencellen. .. !

Dank zij de biotechnologie kunnen
de medici krachtige vaccins en
specifieke anti-stoffen gaan aanwenden. Op één druppel bloed
kunnen nu alle analyses gedaan
worden waarvoor tot voorheen
ettelijke centiliters nodig waren. .
Merkwaardige vormen van diagnose worden bruikbaar. Planten
kunnen in die zin "gemanipuleerd"
worden dat ze onder meer bestand geraken tegen lange droogteperiodes.
Op andere domeinen dienen zich
ook zeer konkrete toepassingen
aan: niet in het minst wat de
menselijke genetika (voortplanting) betreft. Ook voor de bestrijding van de ecologische toxikologie.. hetzij milieubezoedeling.

voortaan gemeenweg de biotechnologen zullen geheten worden_ Een fi!milienaam voor de
biochemici, de genetische virologen, de plantenfysiologen, de
plantengenetici, de ecologische
toxikologen, de radio-immunolo.
gen, de molekulaire biologen, de
hematologen_ De VUB-promotoren van de biotechnologie:
"Nieuwe levenskansen en ontwikkeling van biezonder leven is een
verworvenheid geworden. Zoals

ontwikkeling van nieuwe veredelde gewassen. Produktie van hoogwaardige proteïnen en -zelfs hormonen door planten.
Aanwending van de biomassa
voor de produktie van veevoeders
en meststoffen. Plantenmanipulatie met naar believen wijzigfng van
groei, bloei, vruchtvorming en rijping.
Ontwikkeling van alternatieve voedingsadditieven.
Produktie van antibiotika en nieuwe anti-virale produkten en hormonen. Het arsenaal natuurlijke
produkten dat momenteel nog niet
kan bekomen worden kan mogelijk leiden tot een volledig nieuw
gamma voor terapiëen. Nieuwe
vaccins ook en hoogwaardige antistoffen. Energie-opwekking uit afvalstoffen. Vernieuwde metoden
voor waterzuivering. Produktie
van alternatieve chemische grondstoffen. Rekuperatie van petroleum In de komende decennia zal
in de industrie de biotechnologie
aangewend worden op een schaal
als nooit voorheen. Er wordt immers geen zware uitrusting vereist. Wél de broodnodige investering in mensen met bio-technologische fundamentele kennis, die een
dosis originaliteit (kunnen) ontwikkelen. en die oog hebben voor de
haast niet uitputbare reeks van
toepassingsmogelijkheden.
Er moet voor gewaarschuwd worden dat onze verworven kennis
niet langer slechts door enkele
geprivilegieerde (voornamelijk buitenlandse) industrieën in hun voordeel gebruikt wordt. In dat geval
zouden wij onvermijdelijk onze
afhankelijkheid
ekonomische
drastisch vergroten en de sociaalekonomische ontreddering in de
hand werken ·~
Met de fameuze chips en de nu
biotechnologische
verworven
kunstgrepen is inderdaad de weg
geëffend voor ingrijpende maatschappelijke manipulaties .•
De fameuze "know-how" is op
beide toverdomeinen voor een
goed deel in Vlaamse handen.
Door gebrek aan gedegen overheidsbeleid dreigen we evenwel
de sterke levenskrachtige troeven van morgen uit de handen te
spelen_
(hds)

...

