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Geen nieuwe F-16! 
Op het traditionele militaire defilee van 21 juli te Brus
sel ontbraken de vliegtuigen van de Luchtmacht. Bij 
wijze van besparing, naa r verluidt. Er zijn inderdaad 
centen te weinig, niet alleen voor paradevluchten, 
maar zelfs voor het afwerken van het gewone oplei-
dings- en oefenprogramma der piloten. Het aantal 
vluchturen per man en per jaar is in de Belgische 
Luchtmacht dan ook teruggebracht van 240 naar 140, 
met een dieptepunt in de maanden juli-augustus, 
tijdens dewelke er maar 3 tot 5 uur wordt gevlogen. 
En precies op het ogenblik waar blijkt dat er niet eens 
financiële middelen zijn om de vliegtuigen aan het ge
bruikelijk ritme te verslijten, wordt de regering zwaar 
onder druk gezet om een beslissing te nemen tot 
vervroegde aankoop van 44 jachtbommenwerpers. In 
het Tienjarenplan van Landsverdediging was deze 
vervanging voorzien vanaf 1985, met betaling in de 
tweede helft der tachtiger en de eerste helft der 
negentiger jaren. In en buiten de regering wordt thans 
aangestuurd op een vervroegde aankoop, met onmid
dellijke beslissing nog tijdens de vakantieweken, van 
een lot F-16 voor een totaal bedrag van 58 miljard 
franken. 
De eis tot vervroegde aankoop, op een ogenblik dat de 
staatskas leeg is, wordt maar pas voorgoed verbazing
wekkend en ergerlijk als men weet dat de Luchtmacht 
thans geen behoefte heeft aan deze vliegtuigen. Zowel 
de minister van Landsverdediging als de lucht
machtgeneraals geven grif toe, dat de vervanging 
momenteel totaal overbodig is. Minister Vreven zegt 
er zelfs bij, dat er in het aankoopprogramma van 
Landsverdediging andere prioriteiten zijn dan de 
jachtbommenwerpers. 
De druk tot vervroegde aankoop komt van de Waalse 
luchtvaartindustrie. Sonaca die vliegtuigcellen bouwt 
te Gosselies, en FN die motoren maakt te Luik, beschik
ken in en buiten de regering over een machtige 
politieke lobby. In de regering zijn het vooral de PSC-
er Maystadt en de liberaal Gol („niet gij maar de staat 
vliegt boven zijn stand"), die zich tot woordvoerders 
hebben gemaakt van de Waalse industrie. Ze genieten 
buiten de regering de aktieve steun van de Waalse 
socialisten, ferngesteuert door de rode generaal So-
kay wiens verdachte belangstelling voor aankoop van 
vliegtuigen al meer dan eens is gebleken. 
Sonaca en FN zijn bijna klaar met hun opdrachten 
voor de reeks F-16 die thans geleverd wordt. Einde 1984 
rollen te Luik en te Gosselies de laatste leveringen bui
ten voor de 116 Belgische en de 58 Deense F-16. Het is de 
droom van de Waalse vliegtuigbazen, hun produktie-
lijnen naadloos door te laten lopen; daarvoor hebben 
zij thans een onmiddellijke bestelling nodig. 
In feite komt het er op neer dat de belastingbetaler 
verzocht wordt, 58 miljard op tafel te leggen voor de 
aankoop van vliegtuigen die thans volkomen overbo
dig zijn, alleen maar om de Waalse vliegtuigbazen 
zonder onderbreking veel geld te laten verdienen. 
Voor de Vlamingen moet nog een extra-waarschuwing 
gelden. Zij zouden ongelijk hebben, zich op dit ogen
blik op sleeptoiyy te laten nemen door de vliegtuig
lobby die handig het argument van de kompensaties 
hanteert. Het is inderdaad zo, dat wanneer er vliegtui
gen aangekocht worden, Vlaanderen ditmaal zijn 
billijk aandeel moet hebben in de kompensaties, niet 
alleen wat de omvang betreft maar ook wat betreft de 
toegang tot de spitstechnologieën. Vlaanderen mag 
echter niet de weg van Wallonië op: het heeft er geen 
enkel belang bij, zijn nieuw industrieel beleid kort
zichtig te stoelen op een dag-aan-dag-politiek, geba
seerd op de enge binding van de bouw van jachtbom
menwerpers met hun „verbruik". 
Wij kunnen wachten. En de Walen moeten dat ook 
maar leren. Des te meer daar het vooral met onze 
centen is, dat ze hun vervroegde bestelling willen 
plaatsen. TaiBctsx,-. ^^^j 

Woensdag 21 juli. Een Te Deum met een historisch tintje. De kerkelijke plechtigheid kon niet plaatsgrijpen 
in de Sint-Michielskatedraal. Die kraakt immers, net zoals de Belgische staat, in al zijn voegen. Zelfs onder 
vangnetten wilde men het koninklijk huis niet laten schuilen. 
En, het militair défilé was al evenzeer een festijn in mineur De staat heeft geen centen meer om een défilé-
vlieger te laten opgaan. Overigens klonken de bevelen voor het voetvolk overwegend in het Nederlands, 
kreeg Boude wijn vooral „vive Ie Rol" te horen, en waren er Spaanse toejuichingen voorde koningin, (foto 
Paul Van Den Abeele). 

Staalharde chantagepolitiek 
Het blijft een hardnekkige kwalijke gewoonte dat midden de zomerse 
vakantie, terwijl het parlement „met reces" is gezonden, belangwek
kende miljardendossiers door de regering worden bedisseld en mits 
dubieuze zogeheten „kompromissen" worden afgehandeld. De F-16 
aankoop is zo'n geldverslindend projekt dat voorlopig op de lange 
baan zou geschoven worden? 
Zware verkwistende miljarden-uitgaven werden evenwel beslist, en 
alweer, in de staalsektor. 
Er werd, door de Vlaamse ministers, kompensatie op kompensatie 
gegeven. En, hoe! Minstens 3 miljard zijn vorige week extra in de 
Waalse grabbelton gegooid. 
Even in herinnering brengen: bij 
de vastlegging van een eerste 
staalplan, met de bedoeling miljar
den te pompen in Waalse zielto
gende staalbedrijven, werd ter 
kompensatie de belofte gedaan 
dat ook voor de textielsektor en 
de scheepsbouw een bijzonder 
investeringsplan zou uitgewerkt 
worden. (Dit is trouwens de enige 
reden waarom beide sektoren nu 
nog aangeduid worden als „natio
nale sektoren"J Van de hulp aan 
— de overwegend Vlaamse — 
textiel en scheepsbouw is nauwe
lijks iets in huis gekomen 
Óp aandnngen van de Walen 
werd in mei vorig jaar een fvveede 
staalplan bedisseld; het zogehe
ten staalplan-Claes. (De auteur 
zelf heeft er nu, als ex-minister, al 
zijn spijt over laten blijken...) 
Het resultaat was vooral de mon
sterfusie tussen Cockerill en de 
„Driehoek van Charleroi. Vooral 
werd meteen 22 miljard aan Co-
ckerill-Sambre toegekend voor 
het dekken van de verliezen! 

Om de andere staalbaronnen en 
de Vlaamse gemeenschap ietwat 
te sussen werd beloofd (alweer 
beloofd!) bijzondere trekkings
rechten ter beschikking te stellen. 
Om die overheidshulp los te peu
teren en konkrete bestemming te 
geven werd van Vlaamse kant 
dan de oprichting in het vooruit
zicht gesteld van twee holdings: 
Sidmar en ALZ-Genk. 
De Walen stelden (alweer) een 
veto tegen de voorgenomen 
deelname van de Vlaamse Ge
westelijke Investeringsmaat
schappij in deze twee Vlaamse 
holdings! De Vlaamse nationale 
ministers gingen alweer door de 
knieèn. Dehousse en Co vonden 
dat prettig en werden als het 
ware uitgedaagd om een nieuw 
offensief in te zetten. Wat een 
veertiental dagen geleden ge
beurde. Met het formele veto 
tegen de oprichting van de twee 
Vlaamse (?) staalholdings. De 
Vlaamse regenng deed een te
genzet: een njet tegen verdere 

betoelaging van Cockerill-Sam-
bre en oprispingen omtrent de 
eenzijdige nieuwe waterwerken 
in het Waalse gewest 
Resultaat van dat zoveelste kon-
flikt Voorzitter Geens stemde in 
met het aanvatten van voorberei
dende plannen voor de water
bouwkundige werken waar de 
Waalse regenng zo happig naar 
is. 
Cockerill-Sambre krijgt onvermin
derd verder zijn miljarden. De 
holdings ALZ en Sidmar mogen 
er komen, maar de Waalse rege
ring zal een stevige zeg hebben 
bij het opstellen van een investe-
ringskode! En, als klap op de 
vuurpijl: er komt ook nog een 
extra-holding voor Cockerill-Sam
bre, goed voor 2,3 miljard extra 
geldverkwisting. (Een eis van mi
nister Nothomb om bovenop ook 
nog een staalholding voor Luxem
burg op te richten werd voorlopig 
van de hand gewezenJ 
Op nagenoeg één jaar tijd wer
den door de regeringen Eyskens 
en Martens V alleen al inzake de 
staalnijverheid niet minder dan 
7 kompensaties (of inwilliging 
van eenzijdige eisen) ten'voorde
le van de Walen bekokstoofd. 
Met de schabouwelijke kompen-
satiepolitiek wordt de deur al
maar wijder open gezet voor 
Waalse afdreigingen die uiteinde
lijk uitmonden in een spiraal van 
miljardenverkwistingen, (hds) 



m Brieven 

DE VLAAMSE LEEUW 
Wij zongen steeds de Vlaamse 

Leeuw 
zo ongeveer een volle eeuw. 
Maar waar zijn wij daarmee 

gekomen? 
Méér Vlaams gebied werd ons 

ontnomen! 
Ik denk, 't wordt tijd dat w'ons 

bezinnen 
en op een andere aard beginnen. 
Want zó kan het niet verder gaan; 
met zingen alléén is 't niet gedaan! 
Zolang wij niet de gelederen sluiten, 
breken wij ons eigen ruiten... 
Genoeg getwist in Vlaamse rangen, 
niet langer laten wij ons vangen! 
Wij mogen onze Vlaamse Leeuw, 
doch maken liever geen geschreeuw 
en houden ons aan daden! 

G.G., Eupen 

A ALTER (1) 

De treinramp te Aalter heeft in een 
aantal Vlaamse gezinnen ellende ge
bracht Dat feit doet een hele ge
meenschap pijn en wekt medeleven 
op. Alsof dat nog niet genoeg was 

W I J ontvangen graog brieven van 
onze lezers als ze ondertekend ziin 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakelijk de onze 
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vond de slimme schoolmeester van 
Michelbeke nog het middel om voor 
de radio onomwonden te verklaren 
dat het om een menselijke fout ging 
nog vooraleer de inhoud van de zwar
te doos bekend was. Zou hij niet 
beter gezwegen hebben en getroost 
waar kon? 

J.V.d.P, Brake! 

AALTER (2) 

Ik heb geholpen bij het verslepen van 
een trein in Aalter na de botsing. Na 
enige tijd verschenen daar de minis
ters en ik stond achter De Croo, toen 
de TV beelden schoot en het kommen-
taar van de heer Lammertijn, groeps
chef van de groep Gent, registreerde. 
Wat die daar allemaal uitkraamde over 
fail-safe e.d. is allemaal heel mooi om 
aan te horen, maar men begon toch 
voorzichtiger te doen in verband met 
de menselijke fout van de bestuurder. 
De Croo is natuurlijk geen technicus 
en hij kan maar nazeggen wat men 
hem heeft wijsgemaakt Ik ben enkele 
malen als passagier meegereden met 
zo een MS 80 (AM staat voor het 
Franse Automotrice) en er waren een 
paar maal moeilijkheden met de rem, 
zij het in de veilige zin, want men kreeg 
bij een minimum gevraagde remming 
onmiddellijk een maximum remming. 

Het schijnt maar dit is van horen 
zeggen van kollega's, dat men bij 
proefritten zonder rem is gevallen. 
Zeler is dat het ooit gebeurd is met een 
stel 800, of viertje, want daar is over 
gesproken in de teorie. Moest de pers 
over al die voorvallen en voorvalletjes 
op de hoogte zijn, het zou een lange rij 
vormen. 
Over de redingsoperatie het volgende. 
Dat men daar geen geschikt materieel 
voor heeft is een feit Dat er zeer veel 
volk was zonder materieel is ook een 
feit doch mij viel het op dat bv. de 
brandweer van Tielt er niet was. Die 
heeft nl. ook een snelle bestelwagen 
met een hydraulische schaar. Tielt ligt 
in West-Vlaanderen en die mensen 
mogen niet optreden buiten hun terri
torium. Het moet zowat 12 uur ge
weest zijn toen de grote kranen van 
Antwerpen en Schaarbeek ter plaatse 
waren. Deze kranen mogen gesleept 
worden aan 80 km/u., maar ze werden 
gesleept door twee rangeerlocs die 
niet sneller dan 60 km/u. mogen rijden. 
Merelbeke heeft voor het ogenblik 
nog steeds geen kraan, sinds het 
omkantelen vorig jaar van de stoom-
kraan „Olivia" (bouwjaar vóór W O . I) 
alhoewel, zoals bekend, de groep Gent 
de belangrijkste groep is van het net 
Als machinisten vinden wij het zeer 
ongepast de h. Lammertijn in „Gazet 
van Antwerpen" te horen verklaren: 

O.C.M.W.-BRUGGE 

Aanleggen wervingsreserve 
van diensthoofd rustoord 1ste klas 

Geldig tot 30 november 1984 

Biezonderste voorwaarden 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftiidi 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 over
heidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende regeling: 
op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verle
nende dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen. 
3. Diploma: van sociaal verpleegkundige of van maatschap
pelijk assistent(e) of van gegradueerde verpleegkundige. 
4. Praktijlii 5 jaar dienst tellen in de ziekenverzorging of 
bejaardenzorg. 
5. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen. 
Weddeschaali 1.78 tegen indexcijfer 229,72%: 613.628 -
915.453 (in 27 jaar). 
Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op P.R nr. 
000-0009321-09 van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnen-
straat 4, te 80(X) Brugge, vóór 18 augustus 1982, met vermel
ding: „Eksamen diensthoofd rustoord 1ste klas". 
In te sturen: uiterlijk tegen 18 augustus 1982 aan de Perso
neelsdienst van het O.C.M.W.-Brugge, p /a A.Z. Sint-Jan, 
Ruddershove 10 te 8(XX) Brugge: geschreven aanvraag deel
neming eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift 
diploma, bev^rijsstukken van 5 jaar effektieve beroepsprak
tijk in de ziekenverzorging of bejaardenzorg. 
De voorzitter De voorzitter 
van het van het 
eksamenkoUege O.C.M.W. 
W. WOUTERS. F. BOURDON 

(Adv. 107). 

„Omwille van de viervoudige beveili
gingen zou het zelfs om een handeling 
kunnen gaan die verricht zou kunnen 
zijn vanuit een psychisch gestoorde 
toestand." Dit is ongetwijfeld een zeer 
taktvolle verklaring. Als wij onze loko-
motieven en traktievoertuigen even 
bekijken, en het mogen nog heel re
cent gebouwde zijn, dan moeten wij 

toch soms ook g(r)imlachen als wij 
zien hoe die geleerde heren omgaan 
met de ergonomie. Maar dat mogen 
wij niet zeggen. 
Het schijnt dat op het ogenblik soort
gelijke stellen niet meer mogen ingezet 
worden. Waar is men bang voor? 

Treinbestuurder NMBS 
(naam en adres op de redaktie bekend) 

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. Leeftifd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding. 
Voor de personeelsleden, die in dienst van een O.C.M.W. zijn 
of werkztiam bij een andere overheidsdienst geldt, inzake 
deze leeftijd, de volgende regeling: op 65-jarige leeftijd ten 
minste 20 pensioenaanspreisi verlenende dienstjaren kun
nen laten gelden ten aanzien van de Omslagkas voor 
Gemeentelijke Pensioenen. 
3. Diploma: van volledig lager secundair technisch onder
wijs (A3), of van lagere secundaire technische leergangen, 
afgegeven na minstens 720 lesuren, of een brevet van hoger 
secundair beroepsonderwijs, telkens in de betrokken spe
cialiteit nl. van schilder-behanger. 
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen. 
Weddeschaal: 122 tegen indexcijfer 234,32 «/o: 370.460 -
563,324 (in 29 jaar). 
Inschrijvingsgeld: 200 frank storten op P.R nr. 
000-0009321-09 van het O.C.M.W.-Brugge, Kartuizerinnen-
straat 4, te 8000 Brugge, vóór 18 augrustus 1982, met vermel
ding: „Eksamen geschoolde B - schilder-behanger". 
In te sturen: uiterlijk tegen 18 augustus 1982 aan de Perso
neelsdienst van het O.C.M.W.-Brugge, p / a AZ. Sint-Jan, 
Ruddershove 10 te 8000 Brugge: geschreven aanvraag deel
neming eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift 
diploma. 
De voorzitter De voorzitter 
van het van het 
eksamenkoUege O.C.M.W. 
W. WOUTERS. F. BOURDON 

(Adv. 108). 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 1 

Twee voltijdse betrekkingen 
van geneesheer-specialist 

te begeven in het departement grynaecologie en 
verloskunde, van het algemeen ziekenhuis 

St.-Jan van het OCMW-Brugge 
Vereiste voorwaarden: 
a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de militiewetten; 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
f) houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemach
tigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-speciaist in de gynaecologie; 
i) bereid zijn een samenwerkingsakkoord te ondertekenen; 
j) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden verullen (specialisme, ervaring, erkenning als 
geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum van 
de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 
k) 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 Centnam voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 80(X) 
Brugge I. 

(Adv. 1!0). 

£ ó ^ , I '.f, 
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Krachtige hefbomen... 
„Wat mij interesseert is de in
strumenten in handen te krijgen 
die heel direkt een industriële 
strategie door de overheid toela
ten: alles wat met nieuwe dingen 
te maken heeft, strategische in
vesteringen, overheidsbestellin
gen, prototypesteun, IWONL en 
zomeer- Als ik kon ruilen, die 
25 miljard tegen de 5,5 miljard 
waarover de Vlaamse regering 
nu beschikt om expansiesteun te 
geven, dan denk ik dat het de 
moeite waard is die ruil in over
weging te nemen." 
In een vraaggesprek met „De 
Tijd" heeft begrotingsminister 
Schiltz ervoor gewaarschuwd 
dat de Vlaamse regering zich niet 
mag blindstaren op de aftandse 
subsidie- en premiepolitiek; dat 
is een overjaarse Belgische aan
pak van de industriële zwakke 
plekken, maar het heeft niets 
weg van een krachtige hefboom 
voor een vernieuwd industrieel 
beleid. 

...en 
internationaal 

be blijkt daarvoor een volkomen 
onbruikbaar instrument te zijn. We 
moeten naar eigen instrumenten 
uitkijken, maar daarvoor zullen we 
geldmiddelen moeten vrijmaken 
Momenteel krijgt onze „internatio
nale dimensie" 0,32 procent van 
de begroting, dat is zeer duidelijk 
schromelijk te weinig." 

Weckx' 

imago 
Ook inzake de internationale uit
straling van „een Vlaams imago", 
en de nieuwe kansen die we daar
door kunnen grijpen, heeft Hugo 
Schiltz niet alleen zijn reeds her en 
der geuite bevindingen in een 
werknota gebundeld, maar heeft 
hij op een werkvergadenng de 
andere leden van de Vlaannse re
gering onder de indruk kunnen 
brengen van zijn spitante visie op 
het probleem- „Ik denk dat we in 
Vlaanderen resoluut moeten af
stappen van eenzijdige kulturele 
benadering van ons internationaal 
imago. Kuituur, wetenschap, eko-
nomie, dat moet één kluwen van 
uitstraling maken. Eén imago waar
door we een gunstig totaalbeeld 
oproepen. De Belgische diploma-

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

principes 
NCC-voorzitter Hugo Weckx, 
CVP-senator en schepen in Sint-
Agatha-Berchem, elektoraal kandi
daat in die Brusselse gemeente 
voor de komende gemeente
raadsverkiezingen: „Het prinicpe 

van de eentalige of taalkundig 
gesplitste lijsten voor Brussel en 
voor de Brusselse gemeenten is 
aanvaard, en dat is mijn inziens 
een goede zaak!" 
Dat stelt CVP-er Weckx niet van
daag, maar destijds in zijn zware 
kritek (onder meer in „De Brussel
se Post") op het gemeenschaps-
pakt 
Weckx is in oktober kandidaat op 
de tweetalige lijst van burgemees
ter Guns en wil dus ook tot eind 
'88 scheep gaan met de frankofo-
ne PSC-ers. 

Deze week dit... 
ik weet niet goed wie het meest 
medelijden opwekt: Boude wijn. 
Koning der Belgen, of Karel 
Poma, gemeenschapsminister 
van Kuituur. Beiden hebben op 
21 juli hun rolletje gespeeld in de 
droeve klucht van de Belgische 
feestdag. 
De eerste speelde de hoofdrol, 
trouwens elk jaar opnieuw. 
Steeds hetzelfde kostuum. 
Steeds dezelfde bedrijven. Te 
Deum laudamus, samen met de 
„gevestigde lichamen" uit het 
unitair staatsbestel. Dan vlug 
naar huis in Laken, begeleid 
door fluitende en loeiende 
gemotorizeerde politie. Tegen 
drie uur naar het centrum van 
Brussel om 's lands stoere en 
lieve weerbaarheid in 
ogenschouw te nemen Met of 
zonder zin, hij moet wei 
opdraaien in dit poppenteater 
Het IS nu eenmaal zijn taak Belg 
te zijn. Ik vraag me af hoe 
gelukkig hij zich voelt in de 
uitoefening van die job. De 
brave adelborst moet zich toch 
bewust zijn van het kunstmatig 
kader waann hij wordt 
rondgevoerd. Vive la belle gique! 
JubeP Veel meer sarkasmei 
Wellicht verdient de arme man 
een beter lot 
Het geval Poma is een ander 

paar mouwen. Onze vriend Karel 
wordt geacht de belangen van 
het Vlaamse volk te behartigen. 
De Nederlandse Kuituur 
bevorderen Is zijn opdracht Wie 
of wat heeft hem ertoe gebracht 
voor de mikrofoon van de BRT 
een trikoloor loflied te zingen. 
Hoort hijzelf zo graag zijn 
zoetgevooisde stem door de 
eter weerklinken? Dat hij zich 
daarin vergist, wil ik hem 
vergeven. Dat hij echter een 
vergane glorie najaagt is veeleer 
een naiëve en hopeloze fout 
Graag gun ik hem zijn radio-
pretje. Zelfs ter gelegenheid van 
21 juli. Ook al vind ik dat een lid 
van de Vlaamse regenng zich 
daartoe met moet lenen In de 
centrale Belgische regering zijn 
er ministers genoeg Ook van de 
PVV. Maar dan had hij het 
alleszins over een andere boeg 
kunnen gooien. Van een 
zogenaamd autonome Vlaamse 
minister mochten we 
verwachten dat hij een duidelijk 
Vlaamsklinkende rede zou 
uitspreken Het Belgisch feit en 
21 juii zijn toch te behandelen 
vanuit een open en vrij Vlaams 
perspektief. Neen, hoor De 
liberale Karel Poma — juist 
zoals Willy De Clercq vorig jaar 
— bestond het de Belgische 

eenheid aan te prijzen. Hij 
sloofde zich af de vermeende 
voordelen ervan op te sommen. 
Het spook van het separatisme 
werd nog maar eens 
opgeroepen om de goeie 
Vlaamse gemeente te bezweren 
dat alleen „eendracht macht 
maakt". Karel lukte er bovendien 
in de waarheid volledig om te 
draaien. Dat we ook in 
Vlaanderen de industriële 
aftakeling niet kunnen 
tegenhouden, gebruikt Poma als 
een argument om de Belgische 
eenheid te bepleiten. Terwijl het 
kleinste kind begint in te zien 
dat Vlaamse neergang niet te 
stuiten IS vooral omdat we de 
vele miljarden ontberen, die de 
Belgische eenheidsstaat van 
Vlaanderen naar Wallonië pompt 
Boudewijn is groot' En Poma is 
zijn profeet Arme man. Trieste 
PVV-mentaliteit Schande voor 
de liberale kiezers. 

Vlo ANCIAUX 

Gysembergs-
voetvolk 
Het Belgisch leger heeft een nieu
we opperbevelhebber, tweede in 
rang na de koning. Luitenant-gene
raal Gysemberg, afkomstig uit het 
Luikse Bressaux, heeft die nieuwe 
benoeming in de wacht gesleept in 
opvolging van militair Gonthier die 
op 1 oktober met pensioen gaat 
Alweer een Franstalige dus die het 
bevel in handen krijgt van een 
stukje NAVO-stnjdkrachten waar 
de "Vlaamse gemeenschap voor 
het grootste deel van het voetvolk 
(verplicht) levert 
Een misschien nog belangwekken
der vaststelling is evenwel dat 
militair Gysemberg reeds eerder, 
in zijn funktie van kommandant 
van de Belgische stnjdkrachten in 
Duitsland, op gestrenge wijze zijn 
ongenoegen heeft geuit over kriti
sche informatie-reportages bij ge
legenheid van legermaneuvers. 
De man duldt geen pottenkijkers. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal hij 
tot '88 opperbevelhebber blijven. 
Inmiddels is er het zware spekula-
tieve vermoeden dat de land
macht (na deze benoeming van 
haar belangwekkendste telg) zal 
geneigd zijn om in te stemmen met 
de bestelling van nieuwe vliegtui
gen voor de luchtmacht Dat zal 
blijken op het moment dat de facto 
ook de verklaring van defensiemi
nister Vreven, dat hij voorrang wil 
geven aan de aankoop van nieu
we kanonnen, mits F-16 bestellin
gen dan toch taktisch ingeslikt zou 
worden... 

Vreven's 
wreveligheden 
De koning kreeg net niet twee 
defensie-besluiten op eenzelfde 
dag ter ondertekening aangebo
den. 
De benoeming van een nieuwe 
opperbevelhebber voor de Belgi
sche strijdkrachten werd hem ter 

\sjgnatuur voorgelegd, 
in éénzelfde pennetrek zou het 
begin deze week ook mogelijk 
geweest zijn dat Boudewijn het 
ontslag van defensieminister Vre
ven zou bevestigen. 
Inderdaad, de heer Vreven heeft 
in de kabinetsraad gedreigd om 
ontslag te nemen indien zijn voor
nemen niet zou ingevolgd worden 
om voorrang te geven aan wapen-
aankoop voor het landleger en de 
vervanging van vliegtuigen slechts 
op een later tijdstip zou beslist 
worden. In geen enkel fjerskom-
munikee, na de jongste minister
raad, werd evenwel gewag ge
maakt van Vrevens' wrevelighe
den. De Vlaamse minister is er wél 
in geslaagd een Franstalige luite
nant-generaal van de landmacht 
tot opperbevelhebt>er te laten be
noemen... Woensdag zag het er, 
op de nationale feestdag toch naar 
uit dat Vreven's dreiging op korte 
termijn effekt zou boeken. 
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M^ Kommentaar 

Optrekje 
in Hilton 

Statistici zullen het in de komende maanden en jaren wel nacijferen: vanaf deze zomervakantie laat de 
krisis zich duchtig in de gezinsbudgetten gevoelen. Ook verstokte vakantiegangers werden zo afgetopt 
dat ze de Zuiderse wissel niet meer konden nemen. Vandaar dat onze Vlaamse kust dezer weken een ware 

overrompeling kent (foto Norbert Trio) 

Kumulatie 
op erewoord 
Ook in de hoge ambtenarij wordt 
voortaan met de bezuiningsbaro-
meter gewerkt Minister van Bin
nenlandse Zaken Nothomb en 

staatssekretaris Waltniel (voor 
openbaar ambt) hebben onder 
meer de maatregel genomen dat 
ambtenaren voortaan tijdens hun 
normale werktijd geen bezoldig
de kumulatie meer mogen aan
vaarden. Buiten de diensturen is 
de kumulatie slechts toegelaten 
met een bijzondere machtiging 
en voor zover de bezoldiging niet 
meer bedraagt dan 10 procent 
van het plafond van de bruto-
wedde van een sekretaris-gene-
raal, hetzij 215.000 frank bruto 
per jaar-

Kapitaal
bewegingen 
Eén van de belangwekkende ele
menten in het fameuze IMF-rap-
port dat financiënminister Willy 
De Clercq met brio op een publi-
citeitskonferentie bewierookte 
was de raad om hoe dan ook te 
verhinderen dat (met wijziging in 
renteverschillen en andere spe-
kulatieve dingen meer) „geen ka

pitaalbeweging naar het buiten
land zou op gang gebracht wor
den.' 
Wie houdt men hier voor de gek? 
Sinds het aantreden van Mar
tens V is er zeker nog géén spe-
kulatieve zwarte frank naar Zwit
serse en andere bankkluizen ver-
sluisd-? 
Ook het IMF blijkt daar geen 
weet van (te willen) hebben. 

Gemeente
verkiezingen? 
Op 10 oktober eerstkomend ge
meenteraadsverkiezingen? 
Naar verluidt wel. Maar blijkens 
de meest geruchtmakende elek-
torale berichten is het er momen
teel vooral om te doen bij de 
lijstensamenstelling zoveel mo
gelijk nationaal zwaar geschut in 
het strijdveld te brengen. 
Op die wijze wordt van langsom 
meer de kiezer bij de wedersa
menstelling van het gemeentebe
stuur niet geprikkeld om voor of 
tegen het gevoerde gemeentebe
leid te stemmen, maar wél om 
zijn goed- of afkeuring van het 
nationale beleid van de heersen
de nationale koalitieregering uit 
te spreken. 
Daar wordt door sommige pers
berichten en -kommentaren bo
venop nog een forse duw gege
ven. Zoals de „Standaard'-kop, 
deze week: „De kiezer weet op 
10 oktober nog niet hoeveel hij 
moet inleveren.' 
Dat is een elektoraal prikkelende 
beschouwing die nauwelijks iets 
met gemeentepolitiek te maken 
heea 
Maar, als dan na de verkiezingen 
toch zou blijken dat in veel en 
vooral in belangwekkende ste
den en gemeenten koalities ge
lijkaardig aan de nationale re-
geerkoalitie door de kiezer te 
min werden bevonden, dan zullen 
weer alle registers opengetrok
ken worden om de overtuiging 
bij te brengen dat gemeentever

kiezingen nu echt niets, en hele
maal niets, te maken hebben met 
het nationaal politiek beleid. Wij 
zullen dan niet bekokstoofd heb
ben dat dit wél het geval zal zijn-

„In het kader van de bezuinigin
gen" heeft de Waalse gewestre
gering onder meer het initiatief 
genomen om voor tal van konfe-
renties en andere uitstapjes naar 
Panjs In de Franse hoofdstad per
manent een behoorlijke suite vrij 
te houden In het glitterende Hilton-
hotel. 
Dat werd ontdekt door de Vlaam
se regering toen onlangs, met het 
oog op de organizatie van een 
konferentie over televisie- en ra-
dloproblemen, kontakt werd opge
nomen met de Waalse regering 
om kostenbesparend ergens een 
gezamenlijke hotelreservering af 
te spreken. 
Het antwoord van de Waalse ex
cellenties: maak U geen zorgen 
over ons, wij beschikken 365 da
gen op het jaar over logies In de 
Parijse Hilton! 

Potverteerders 
Dehousse en zijn kollega's in de 
Martens-regering nemen het niet 
dat de Vlamingen „nationale kre
dieten'zouden aanwenden in ge-
regionalizeerde sektoren, zoals 
metaalverwerking. 
Hoe nationaal is de herkomst 
van de zogenaamde nationale 
kredieten ? 
Een voorlopige balans van de 
kostprijs van het staalplan Claes 
van 15 mei '81 vermeldt 188 mil
jard voor het Waalse staal en 55 
miljard voor het Vlaamse staal. 
Nu is het ook zo dat de perso
nenbelasting in '81 globaal voor 
56 procent staatsinkomsten van
uit Vlaanderen opbracht, 30 pro
cent van de Walen en 14 procent 

Op donderdag 5 augustus 
verschijnt naar jonge tradi
tionele gewoonte een bij
zonder vakantienummer van 
„WW. 
De beperkte redaktieploeg 
komt in de twee daaropvol
gende weken even op adem. 
Op donderdag 26 augustus 
zit „WIJ' dan opnieuw in uw 

Zomerse 
groeten 
brievenbus, met de getrou
we rubrieken en het ver
trouwd aantal bladzijden. 
Voor de nazomer beloven 
we alvast enkele nieuwe 
(deels amusante) rubrieken. 
Voor de medewerkers: kopij 
voor het nummer van 26 
augustus verwachten we zo
als steeds ten spoedigste, 
en alvast tegen 20 augustus. 
Prettige vakantie, of alles
zins nog zonnige zomerwe
ken! 

opgebracht door belastingbeta
lers (waaronder Vlamingen) in 
Brussel. En, laten we die staal-
subsidies toch even plaatsen in 
het perspektief van regionale 
jaarbalansen van 75 tot '81. In die 
periode boekte Vlaanderen nog 
een overschot van 28,7 miljard, 
noteerde het Brussels gewest 
32,9 miljard tekort, en duikelde 
Wallonië voor niet minder dan 
732,5 miljard in de rode cijfers. 
Wie zijn de potverteerders in dit 
land? 

Wat met de antropometrie? 
Met stijgende verontwaardiging moet vastgesteld 
worden, dat eerste minister Martens zich sinds de 
recente publikatie van de antropometrische analyse 
van de Belgische schoolbevolking blijft hullen In een 
misdadig stilzwijgen. Men kent zijn standpunt inzake 
de staatshervorming: een halvelings gedecentrall-
zeerd België, waar de centrale regering verder de 
lakens uitdeelt en waar de zogenaamde deelregenn-
gen het moeten stellen met wat karige inkomsten uit 
dotaties. Het systeem van de dotaties Is op zichzelf 
reeds een schromelijke onrechtvaardigheid, omdat 
de verdeling van de centen tussen Walen en 
Vlamingen geschiedt op grond niet alleen van de be-
volklngssterkte en de inbrengst aan belastingen, 
maar tevens op grond van de bodemoppervlakte 
Het dunner bewoonde Wallonië, met zijn grote — 
slechts door everzwijnen bevolkte — bossen, trekt 
aldus een zelfs binnen het verfoeilijke dotatie-
systeem onrechtvaardig aandeel naar zich. 
Dank zij het doorgedreven wetenschappelijk onder
zoek Is zopas een nieuw cntenum aan het licht geko
men waaraan eerste minister Martens onmogelijk 
kan voorbijgaan, wil hij logisch blijven met zichzelf, 
met het koncept van zijn staatshervorming en met 
zijn logica inzake dotaties. Het staat thans namelijk 
vast dat de Vlamingen groter zijn dan de Franstali-
gen Waarbij het begrip „groter" in de letterlijke bete
kenis moet begrepen worden: de Vlamingen hebben 
een langere gestalte en een hoger lichaamsgewicht 
dan de Franstaligen. De gegevens ter zake zijn on
omstotelijk, gebaseerd op 130.000 individuele metin
gen, die verricht werden door het biomedisch onder
zoekscentrum van het mlnistene van Volksgezond
heid, in het kader van een antropometrische analyse 
van de Belgische schoolbevolking. 
Deze analyse heeft uitgemaakt dat de Vlaamse 
kinderen gemiddeld één centimeter langer zijn dan 
de Franstalige. Aangezien de verhouding van Frans
taligen tot Vlamingen ongeveer 4 tot 6 bedraagt het
zij twee-derden, betekent het werkelijke verschil 
1,33 cm. Op een bevolking van ongeveer 6 miljoen 
Vlamingen betekent dat grosso modo 80.000 meter, 
hetzij 80 kilometer 

Deze 80 kilometer moeten bekeken worden In hun 
wezenlijk verband met de volkshuishoudkunde. De 
Vlaamse gemeenschap moet 80 kilometer méér 
naakten kleden dan de Franstalige. Borstrokken, 
hemden, beha's, broeken en mantels zijn in Vlaande
ren noodzakelijkerwijze groter en dus duurder dan 
In Wallonië. En dan beperken we ons slechts tot de 
lengte. Maar ook inzake lichaamsgewicht is er een 
verschil- de Vlamingen wegen méér dan de Fransta
ligen. De sleet aan bruggen, wegen, verkeersmidde
len voor openbaar vervoer ligt dientengevolge in 
Vlaanderen per eenheid hoger dan bij de Franstali
gen. 
Wie het systeem-Martens inzake staatshervorming 
aanvaardt zou het dan ook logisch moeten doortrek
ken. Naast de drie tot nog toe gehanteerde critena 
voor dotaties zou er een vierde moeten komen: de 
lengte- en gewichtsverhouding tusesn Vlamingen en 
Franstaligen. 
In de eerstvolgende dagen moet blijken of de eerste 
minister bereid is de konsekwenties te aanvaarden 
van wat hij wil. 
Indien met dan blijft de Vlamingen slechts de éne 
mogelijkheid over die de wetenschappelijk vastge
stelde situatie hen biedt: hun gewicht te laten spelen 
te hunnen voordelen. En vanuit de hen door de na
tuur verleende grotere hoogte neer te kijken op de 
Franstaligen... 
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Sociaal-ekonomisch m 
Opdoffers van IMF-ers 

Valse aliWs voor oogkleppenpolitiek 
De barnum-reklame die vorige 
week werd gegeven aan 
enkele bevindingen In een 
rapport van experten van het 
Internationaal Muntfonds 
(IMF) is niet weinig 
opgevallen. De liberaal Willy 
De Clercq heeft een aantal 
IMF-volzinnen op een 
perskonferentie in de verf 
gezet. Het is ongewoon dat 
een minister een 
perskonferentie geeft waarop 
een rapport van een 
internationale organizatie 
wordt bekendgemaakt. Dit 
keer was evenwel de 
opportunistische kans te 
mooi. Een aantal liberale 
ingrepen kregen immers 
vanwege het IMF een 
pluimpje. Zoals het schorsen 
van de loonindexering. Zoals 
het verminderen van sociale 
uitkeringen. Met het oog op 
de opmaak van de 

rijksmiddelenbegroting voor 
volgend jaar nam de liberale 
financiënminister vooral 
enkele IMF-uitspraken in zijn 
mond: „dat de belastingdruk 
niet mag verhogen, maar de 
klemtoon dient te liggen op 
de vermindering van de 
uitgaven.' 
Dat het anderzijds 
„aangewezen is de indirekte 
belastingen (BTW en andere 
taksen op produkten) 
eventueel nog te verhogen en 
ook de tarieven voor 
openbare diensten (nog maar 
eens) duurder te maken." 
Dat er „ook nog ruimte kan 
zijn om sommige vormen van 
sociale zekerheidsbijdragen te 
verhogen, met uitzondering 
van de patronale bijdragen.' 
Dat „vooral de loonmatiging 
moet volgehouden worden, en 
het indexeringssysteem 
alleszins niet in de oude 

sociale plooi mag hervallen.' 
We hoeven dus bijlange niet 
te wachten tot de ministers 
op hun beurt met vakantie 
vertrekken om de grote 
krachtlijnen van de nieuwe 
besparingsoffers te kennen. 
Minister De Clercq heeft te 
kennen gegeven dat voortaan 
het IMF in ons land zal 
regeren. 

Evenw/el, IMF-experten hebben 
geen enkele politieke verant
woordelijkheid, en ze zijn slechts 
bekommerd om de financiële 
eindcijfers Een sociaal verant
woorde aanpak van het ekono-
misch beleid in een land is de 
minste van hun bekommernis
sen 
Een totaal ander geluid mochten 
we twee maanden geleden op
vangen vanwege het sociaal-
ekonomisch komitee van de Eu-

Willy De Clercq boekte meer sukses in zijn zoektocht naar dooddoeners dan Wllfried Martens destijds. 
Martens kreeg geen gehoor toen hij (als Martens 4) een pleidooi hield voor devaluatie op basis een waar-
schuwing van het Internationaal Muntfonds. 
De Clercq daarentegen greep vorige week gretig de kans om uit te pakken met een IMF-rapport waarin het 
financieel ekonomisch beleid met enkele lovende woorden werd bedacht, (foto Peustjens) 

Devaluatie-
kompensaties? 
BIJ de opmaak van de begroting 
voor '83 IS nu al gebleken dat de 
devaluatie — volgens Martens 
destijds broodnodig voor 's lands 
herstelbeleid en om de industrie 
nieuwe zuurstof toe te dienen — 
ook in tal van ministeriele departe
menten zich in de komende jaren 
als een zware extra-belasting zal 
doen gevoelen. Uit tal van bednjfs-
echo's mochten we tot in den 
treure opvangen dat ook veel ex
port-gerichte bedrijven een zware 
devaluatie-klap heben moeten in-

kasseren. Immers, nadat de over
heid de kapitaalmarkten afroomde, 
en ervoor zorgde dat ook export
bedrijven investeringsgelden mid
dels peperdure leningen in het 
buitenland moesten zoeken (en 
dus na de devaluatie faliekant in 
moeilijke afbetalingspapieren ver
sukkelden), IS er nu ook het besef 
dat veel ministeriele kassen deva-
luatie-averij hebben opgelopen 
Zoals, buitenlandse betrekkingen, 
ontwikkelingssamenwerking, 
landsverdediging en RTT 

De betrokken nationale ministers 
kunnen misschien bij Maystadt 
(van begroting) en Martens (pre
mier) op hun knieën gaan bedelen 
om devaluatie-kompensaties'? 

Naïeve 
Eyskens 
In een gesprek met het dagblad 
„De Standaard" verklaarde mi
nister Eyskens in verband met de 
staaloorlog dat „De houding van 
de Waalse gewestregering onbe-
grijpeljk is en, eufemistisch ge
zegd, steunt op een misver
stand'. 

Onbegrijpelijk? Een misver
stand? 

Vooreerst protesteerde de Waal
se Gewestregering tegen het feit 
dat de Gewestelijke Investe-

ropese Gemeenschap. Die ex-
pertengroep bracht een vernieti
gend EG-rapport uit over het 
gevoerde beleid van de regering 
Martens V, én van de vorige 
Martens- en Eyskens-regerin-
gen 
Daann werd rustig maar nadruk-
keljk gesteld; „Het gevoerde 
ekonomisch beleid van de Belgi
sche regering is weinig doorzich
tig, alleen al reeds omdat door 
frekwente regeringswijzigingen 
en het pakketsgewijze doorvoe
ren van maatregelen een globale 
visie in het beleid moeilijk te 
onderkennen valt.." 
Daar werd uitdrukkelijk aan toe
gevoegd: „Vooral de huidige re
gering werkt té fragmentair, te 
partieel en biedt geen globale 
visie." 
En ook heette het onverbiddelijk 
„Precies de behoorlijke sanering 
van de overheidsfinanciën blijft 
uit (...) 
De devaluatie van de frank roept 
meer vragen op dan ze antwoor
den geeft inzake de toekomstige 
ekonomische ontwikkeling in 
België 

de pot verwijt de ketel... 
Ook wordt door de liberaal-kris-
tendemokratische bewindvoer
ders stilletjes gezwegen over 
een eerste bekentenis vanwege 
het Verbond van Belgische On
dernemingen in zijn jongste kon-
junktuurnota „Wat het effekt 
van de devaluatie en de overige 
overheidsmaatregelen op de on
evenwichten betreft, stelt men 
vast dat zij hebben geleid tot een 
herstel van onze konkurrentie-
positie (.) Inzake overheidsfi
nanciën stelt men evenwel vast 
dat de Rijksschuld blijft toene
men.. " 
De bevolking werd de jongste 
tijd met dertien in een dozijn 
rapporten en konjunktuurnota's 
om de oren geslagen En ook 
beduveld met donderpreken en 
waarschuwende ministers Hoe 
harder de onheilsboodschappen 
klinken, en hoe meer zij herhaald 
worden, hoe inschikkelijker al
licht de bevolking zal worden om 
goedschiks-kwaadschiks in te 
stemmen met extra-inleveringen 
en koopkrachtvermindenng. Zo 
wordt geredeneerd. En zo wordt 
volhard in de boosheid. 
De ene keer heet het dat de pen
sioenen niet meer kunnen uitbe
taald worden De andere keer 

ringsmaatschappij van Vlaande
ren zou zitting hebben in de 
Vlaamse staalholding. Tengevol
ge daarvan weerde de centrale 
regering de GIMV uit de holding. 
Ondanks deze toegeving, hand
haafde de Waalse gewestrege
ring haar verzet tegen de Vlaam
se staalholding. Tengevolge hier
van besloot de centrale regering 
geen investeringskode op te 
stellen die het werkingsterrein 
van de holding vastlegt Nog 
maar eens een prijs die Vlaande
ren betaalde voor de opheffing 
van het veto. 

Onbegrijpelijk? Een misver
stand?. Eyskens moet wel erg 
naïef zijn! 

worden behoorlijke loonsver-
mindenngen aan de gezinnen 
opgelegd, met de drogreden dat 
het stelsel van de kinderbijsla
gen extra-financiering behoeft 
Nog een andere keer worden 
bedrijven in handen van de kura-
tor geduwd omdat de werkne
mers niet meteen instemmen 
met drastische extra-verminde-
nng van de werkvergoedingen. 
Enzomeer.. 
Men heeft het wat het bedrijfs
beleid betreft over herstel van 
de konkurentiekracht van „onze" 
ondernemingen Maar, inmiddels, 
schnkt de regenng er met voor 
terug om middels zware subsi
dies aan (Waalse) bedrijven de 
konkurrentiepositie van het ene 
bedrijf tegenover het andere in 
eigen land scheef te trekken! 
Als bednjven in de penarie ver
sukkelen, dan IS dat meteen de 
fout van de werknemers die te 
hoge lonen zouden opstrijken. 
Maar, er wordt dan weer in alle 
talen gezwegen over faliekante 
overheidsmaatregelen. Zoals bij
voorbeeld de fameuze Manbel-
operatie van ex-premier Eyskens 
die op een gigantische sisser is 
uitgedraaid Maar dat is dan naar 
verluidt weer de zaak van Mar
tens V met meer En zo blijft de 
pot de ketel verwijten. 

inleveren van 
snoepgoed... 
Een vast gegeven is en blijft dat 
inzake opnieuw gezondmaken 
van de overheidsfinanciën niets 
in het werk wordt gesteld om nu 
eens eindelijk een abrupt einde 
te maken aan de potverterende 
kompensatiepolitiek. 
Zoals vorige week nog (en al
weer) inzake de staalnijverheid 
Voor een keer werkte de kom-
pensatiepolitiek in het voor-
deel(?) van de Vlaamse ge
meenschap met de aangekon
digde oprichting van de zogehe
ten Sidmar- en ALZ-holdings. 
Maar, na een paar dagen was al 
duidelijk dat voorzitter Geens 
van de Vlaamse regering een 
Pyrrhusoverwinmng behaalde 
op het overlegkomitee van de 
regionale regenngen. Terwijl de 
dag nadien bovenop moest blij
ken dat een kompensatie boven
op een kompensatie werd gege
ven Als kompensatie voor de 
oprichting van de twee „Waam-
se"('?) holdings werd nu ook de 
oprichting van een extra-holding 
van Cockerill-Sambre aangekon
digd'... 

Het kan met op 
Laat dn overwegende mate) de 
Vlaamse werknemers maar en
kele tientallen miljarden inleve
ren.. Die zijn de volgende dag al
ras snoepgoed voor Waalse 
staalbaronnen 
Zolang internationale experten, 
als die van de EG-kommissie, 
van het IMF, van de OESO en 
zomeer, in hun betweterige ana
lyses geen rekening gaan hou
den met de keiharde cijfers om
trent de Vlaamse en de Waalse 
sociaal-ekonomische kosten en 
baten hoeven, wat ons betreft 
die „experts" geen moeite meer 
te doen om de oogkleppenpoli
tiek van de unitaire regenng 
Martens V goed te praten of 
valse alibi's te geven. (hds) 
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• Wijlen \Nim Jorissen was niet 
enkel lid van de Senaat, maar 
tevens Kwestor. In die laatste 
funktie wordt hij opgevolgd door 
Rob Vandezande. Een zware erfe
nis, want de stichter-sekretaris 
was enorm populair bij het perso
neel omwille van zijn rechtvaardig
heidsgevoel en zijn voortdurende 
inzet. Wij wensen de nieuwe 
kwestor bij deze zware opdracht 
veel doorzettingskracht en suk-
ses. 

• De ontvangers van gemeen
ten en OCMW's dienen regelma
tig betalingen te doen aan de staat 
of aan parastatale instellingen. In 
dit verband stelde Michel Capoen 
een aantal parlementaire vragen 
aan de eerste-minister en de mi
nisters van Financiën en Sociale 
Zaken. Uit de antwoorden blijkt 
niet alleen dat heel wat gemeenten 
en OCMW's deze betalingen niet 
tijdig doen, maar ook dat vooral 
Brussel en Wallonië in gebreke 
blijven. Voor Vlaanderen belopen 
de gekumuleerde achterstallen 
iets meer dan 62 miljoen. Voor 
Wallonië en Brussel respektieve-
lijk 1,4 miljard en bijna 3 miljard! 

• Via een vraag van Willy Kuij-
pers vernemen we dat jaarlijks 
zo'n 25.000 landgenoten in een 
van de vele „nationale orden" be
kroond worden. 

• Aan Jef Valkeniers deelde mi
nister De Croo mede dat er geen 
reden bestaat om beboet te wor
den wanneer men een VL-afplak-
ker aanbrengt achteraan op een 
wagen. Gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz kan dus met gerust 

Wetstraat 

gemoed de VL-simbolen aan zijn 
ministeriële wagen aanbrengen. 

• De afschaffing van de zater
dagse postbedeling stelt voor heel 
wat beroepen en zeker voor de 
artsen, aldus Walter Peelers, heel 
wat problemen omdat onder meer 
de medische verslagen met heel 
wat vertraging toekomen. Volgens 
de minister is er daarvoor slechts 
één oplossing: de afgifte ervan als 
expressezending. 

• In een vraag aan de bevoegde 
minister suggereerde Paul Van 
Grembergen dat de bezuinigingen 
op het budget van Landsverdedi
ging afgewenteld worden op de 
dienstplichtigen, die zoals te Aar
len het geval is verplicht worden 
zelf in te staan voor allerlei mate
riaal dat noodzakelijk is voor de 
dienst Volgens de minister zou dit 
totaal onmogelijk zijn. 

• De wijze waarop sommige vra
gen door ministers beantwoord 
worden, is hemeltergend. Aldus 
besliste deze regering om een 
werkgroep op te richten met als 
doel de implikaties te bestuderen 
van het moratorium inzake open
bare investeringen. Jaak Gabriels 
ondervroeg de minister van Open
bare Werken over de samenstel
ling, beslissingen en resultaten van 
de werkgroep. Antwoord van de 
minister: „de aangehaalde werk
groep is mij bekend". 

• Vanaf 1970 tot en met 1981 
zijn er bij de nv Kempense Steen
koolmijnen zowat 6.000 gevallen 
van mijnsctiade gemeld, wat ge
leid heeft tot een schadeloosstel
ling van ruim 500 miljoen. Wat het 
Waals landsgedeelte betreft ver
nam Jaak Gabriels dat er jaarlijks 
meer dan 2.000 schadevergoedin
gen aangevraagd worden, die 
goed zijn voor 200 a 300 miljoen. 

Sociale zekerheid: onzekerder dan ooit 
De sociale zekerheid Is de instelling bij 
uitstek die bestaanszekerheid verschaft. 
Vooraf willen wij dan ook onze apprecia
tie onderstrepen ten opzichte van de 
zeer grote verdienste van hetgeen be
reikt werd. Onze kritiek mag niet opgevat 
worden als een miskenning van het be
reikte, maar als een aanzet om de sociale 
zekerheid verder aan te passen en uit te 
bouwen, vanuit dezelfde inspiratie en 
aansluitend bij het verleden. 

Er is ook de vaststelling dat het sociaal 
beleid gekonfronteerd wordt met „de 
grenzen aan de groei". Nu er minder groei 
te verdelen valt, wordt het verdelingsme
chanisme scherper en onder een geheel 
andere vorm gesteld. 
De kollektleve sektor omvat bijna de 
helft van het nationaal inkomen. Noch
tans heeft het sociaal beleid niet de 
doelmatigheid en de ingrijpendheid be
reikt, die de omvang van de ingezette 
middelen zou mogen doen veronderstel
len. Uit menig onderzoek blijkt dat de 
voordelen ongelijk over de bevolking 
verdeeld worden. Een verklaring hier
voor biedt de eigen wijze van besluitvor
ming in de politiek-ekonomische of kol
lektleve sektor. De voordelen en lasten 
worden er niet verdeeld op basis van ob-
jektieve sociale behoeften, maar op ba
sis van behoeften zoals deze door de ge-
organizeerde sociale belangengroepen 
naar voren geschoven worden en vaak 
instellingen een institutionele vorm krij
gen. De eigen logika van deze verde
lingskringloop en de aard van de belan
gen, die aan de grondslag liggen van het 
richten van de kollektieve voorzieningen 
op bepaalde behoeften, verklaren mede 
dat het volume van deze voorzieningen 
sterk aanzwelt samen met een gedeelte

lijke ondoelmatigheid ten aanzien van 
een aantal sociaal en politiek zwakke 
noodkategorieën. 
Maatschappelijk is dat wellicht hét kern
probleem van het huidig sociaal beleid. 
Vragen hieromtrent worden steeds ver
wezen naar de sinds jaren aangekondig
de hervorming van de sociale zekerheid. 
Binnen het bestek van dit artikel zullen 
wij ons beperken tot een algemeen denk
kader, van waaruit een gesprek over 
deze hervorming gestalte kan krijgen. 

Aan de grondslag van het ontstaan van 
de sociale zekerheid liggen beginselen 
en waarden, die wij met Beveridge als 
volgt kunnen samenvatten: „uitroeiing van 
de sociale ellende en sociale integratie van 
alle burgers door middel van een door de 
overheid sistematisch georganizeerd ge
heel van minimale en proportionele sociale 
uitkeringen, toegekend op basis van rech
ten, waarbij alle burgers betrokken zijn en 
waarbij herverdeling het noodzakelijk ge
volg of het nagestreefde doel is". 
Deze beginselen zijn ook vandaag nog 

geldig. Alleen is de wijze waarop ze 
moeten verwezenlijkt worden, grondig 
veranderd. Essentieel is niet de vraag 
naar de waarde van de vroeger geformu
leerde doelstellingen. Wel de vraag naar 
de mate waarin deze doelstellingen al 
dan niet bereikt werden: de vraag naar de 
doelmatigheid, ondoelmatigheid of over-
doelmatigheid van het huidige systeem. 

Hierbij zal het een zeer lastige opgave 
zijn om op grond van een doelmatig-
heidsontleding, het solidariteitsbegrip 
een vernieuwde eigentijdse inhoud te 
geven. 

Wij worden immers gekonfronteerd met 
de vaststelling dat de sociale zekerheid 
een sisteem is geworden waardoor van
uit de aktieve bevolking, een inkomen ge
waarborgd wordt aan de niet-aktieven. 

Het gewicht van deze opgave zal in de 
toekomst nog aan belang winnen, onder 
meer door de veroudering van de bevol
king, de toename van het aantal minder
validen en het aantal huishoudens met 
een niet-aktief gezinshoofd. Anderzijds 
is het duidelijk dat de bestaanszekerheid 
meestal gewaarborgd is voor hen die 
werken, terwijl diegenen die niet meer 
werken of wegens een of andere reden 
langdurig of blijvend uit het arbeidspro
ces gesloten blijven, nogal eens door de 
mazen van het net vallen. 

Aan deze kategorieën moet prioritair 
aandacht geschonken worden. Waarbij 
toch wel enkele vragen rijzen. Blijven de 
aktieven bereid de nodige middelen af te 
staan? 

Volstaat de omvang van de financie
ringsmiddelen wel? Is de wijze van finan
ciering zinvol? Moet er niet gesleuteld 

worden aan de administratieve organiza-
tle? 
Al deze vragen betreffen de sociale 
doelmatigheid, vooral ingevolge de im
peratieven van de steeds scherper be
grensde middelen. 
Het is duidelijk dat het sociaal beleid 
zich in eerste instantie moet richten naar 
de selektiviteit als eis van doelmatigheid. 
De haast ongeremde groei van de socia
le zekerheid tijdens de voorbije jaren 
heeft geleid tot een overdoelmatigheid: 

' een deel van de uitkeringen komt terecht 
in huishoudens, waarvoor deze uitkerin
gen een geringe toevoeging betekenen 
aan een reeds vrij hoog inkomen. 
Daarnaast heeft het tekort aan duidelijke 
selektieve gerichtheid op de meest 
noodhebbende kategorieën meege
bracht dat er, ondanks de kwantitatieve 
omvang van de totale uitgaven, een dui
delijke ondoelmatigheid bestaat. Het her-
verdelingseffekt wordt hierdoor onzeker. 
Metterti jd is zelfs duidelijk geworden dat 
een te geringe selektiviteit een tendens 
in de zin van een omgekeerde herverde
ling kan veroorzaken. 
Tegenover groeiende lasten en niettemin 
toch nog ontoereikend gedekte noden, 
moet bij de dringende hervorming van de 
sociale zekerheid de vraag centraal 
staan: welke behoeften moeten gedekt 
worden en voor wie. Een herziening van 
het behoeftenschema is dringend, wil 
men de sociale zekerheid financieel 
overeind houden en meer doelmatig ma
ken. Ze is bovendien essentieel wil men 
getrouw blijven aan het solidariteits-
ideaal dat aan de grondslag ligt van onze 
sociale zekerheid. 

dr. Walter Peelers, senator. 
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Irans offensief loopt 
vast op Iraakse bodem 
Sinds de Iraakse president Saddam Hoessein bijna twee jaar geleden 
de oorlog met Iran begon is het nooit gemakkelijk geweest de Golf
oorlog te volgen. Er waren weinig of geen onafhankelijke waarnemers 
aan het front en beide partijen gaven tegenstrijdige verklaringen uit 
over overwinningen, het doden of gevangen nemen van honderden 
vijandelijke militairen en de vernietiging van tonnen vijandelijke 
wapens. 
Nu de Iraanse troepen op hun 
beurt vorige week Irak zijn binnen
getrokken blijven tegenstrijdige 
berichten uit Bagdad en Teheran 
komen. Maar het lijkt erop dat 
ditmaal de Iraniërs vastlopen in 
hun offensief dat er o.m op gericht 
is de val te bewerksteliggen van 
de Iraakse president Saddam 
Hoessein die volgens de ayatollah 
Khomeini tot de „satans" van deze 
wereld behoort. Nu het Iraakse 
leger het eigen grondgebied te 
verdedigen heeft schijnt het heel 
wat beter te presteren dan toen 
het strijd moest voeren op Iraanse 
bodem. De rollen zijn nu omge
keerd. 

Golf-staten 
ongerust over 
ambities 
van ayatollah 

Teheran scheen enkele dagen ge
leden toe te geven dat het Iraanse 
offensief niet het verwachte suk-
ses kende door als voorwaarde 
voor het beëindigen van de oorlog 
niet langer het aftreden van Sad
dam Hoessein te eisen. Het eist nu 
nog „slechts" herstelbetalingen 
voor oorlogsschade door Irak 
voor de ronde som van 7.500 
miljard frank (150 miljard dollar) en 
het aanwijzen van Irak als de 
agressor in de oorlog door een in
ternationaal tribunaal. 
Een van de zaken waaraan Iran 
zich scheen te misrekend hebben 
is de houding van de sjfitische 
moslims in Irak die vrijwel de helft 
van de bevolking vormen (de an
dere helft behoort tot de soenni-
tak van de islam die de meerder
heid van de islamitische wereld 
vormO. Het Iraanse mollah-regime 
had gehoopt dat de Iraakse sjiiten 
de zijde zouden kiezen van de 
sjiïtische Iraanse invallers maar tot 
nog toe waren daar geen tekenen 
van. 

Dat is trouwens maar een van de 
misrekeningen In deze Golf-oorlog 
geweest. Toen de Iraakse troepen 
destijds hun offensief in Iran be
gonnen werd in de buitenwereld 
alras voorspeld dat die aanval de 
fatale stoot voor het Khomelni-

regime zou vormen. Het Iraanse 
leger, dat door de vele zuiveringen 
gedemoralizeerd was, zou niet 
hard vechten. En de bevolking zou 
in opstand komen tegen het eko-
nomische wanbeleid van de mol-
lahs die van hoge financie en 
ingewikkelde ekonomische pro
blemen geen kaas hebben gege
ten, zo werd vooral in het westen 
vol vertrouwen voorspeld. 
Maar spoedig bleek dat de wes
terse maatstaven die men bij die 
beoordeling aanlegde niet klopten. 
De Iraanse schatkist mag dan leeg 
zijn, maar een groot deel van het 
geld is gebruikt voor de bouw van 
goedkope woningen en andere 
voorzieningen die het leven van 
miljoenen arme Iraniërs verbeterd 
hebben. De loyauteit van een 
groot deel van de bevolking je
gens de ayatollah Khomeini is nog 
enorm. Men had ook geen reke
ning gehouden met de nationalisti
sche fierheid van het leger. Ook 
officieren die felle kritiek hebben 
op het mollah-beleid vochten met 
volle inzet tegen de Iraakse agres
sie. Journalisten die het land goed 
kennen meldden dat zelfs piloten 
en andere militairen die destijds 
weggezuiverd waren zich bij de 
kazernes aanmeldden met het 
verzoek om gevaarlijke opdrach
ten. Het verdedigen van de vader
landse grond tegen de Iraakse 
agressie woog zwaarder dan de 
interne tegenstellingen, en dat is 
iets waar nu blijkbaar op zijn beurt 
Saddam Hossein van profiteert. 
Het tot stand brengen van het 
Iraanse offensief in Irak betekent 
inmiddels al een begin van opluch
ting voor Saoedi-Arabië en de 
andere olielanden aan de Perzi
sche Golf. De Iraanse ambities om 
een dominerende rol te spelen in 
het hele gebied zijn immers niet 
verdwenen met de sjah, en heb
ben er nu nog een religieus tintje 
bijgekregen. 

Een Iraanse overwinning in Irak 
zou betekenen dat het land van de 
ayatollah Khomeini zwaarder zou 
gaan wegen op het Golf-gebied en 
o.m. eisen inzake olieproduktie en -
prijzen opleggen. Iran heeft onder
tussen al een OPEC-bijeenkomst 
gekelderd en het hele systeem 
van produktie- en prijsafspraken 
van het oliekartel op de helling 
gezet. Het bewind van de ayatol
lah wil immers zijn lege kassen 
spijzen door zijn olieproduktie 
drastisch op te voeren wat tot 
over-aanbod en daling van de prij-
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zen kan leiden, iets wat dan weer 
met de rekening maakt van de 
Golf-staten. 

Een normale reaktie van de Saoe-
di's en de andere Golfstaten zou 
erin bestaan zich tot de Verenigde 
Staten te wenden om steun en 
veiligheidsgaranties tegen Iran. 

Maar daar bevinden die pro-wes-
terse regimes zich in een moeilijke 
positie De Verenigde Staten zijn 
in de Arabische wereld minder 
populair dan ooit daar zij de be
schermheer zijn van Israël dat 

sinds meer dan een maand een 
groot deel van Libanon bezet om 
met militair geweld de Palestijnse 
kwestie „op te lossen" Berichten 
dat Israël bij die aanval fragmenta-
tiebommen (bommen die vlak 
voor de explosie in honderden 
kleine projektielen uiteenspatten 
die het menselijk lichaami onher
stelbaar doorkerven) en fosfor-
bommen gebruikt heeft, van Ame
rikaanse makelij, kunnen de anti-
Amerikaanse gevoelens alleen 
maar versterken. En hoewel de 
regimes van de Golf-staten met 

bepaald demokratische regerin
gen zijn kunnen zij zich evenmin 
veroorloven geen rekening te hou
den nnet hun publieke opinie die 
zich nu al afvraagt waarom de 
Arabische regenngen, op diploma
tieke inspanningen na, niets kon-
kreets hebben ondernomen voor 
de belegerde Palestijnen in Liba
non. Wat de olielanden aan de 
Golf betreft kan een Iraakse afge
tekende overwinning op Iran met 
snel genoeg komen. 

H. Oosterhuys 

Hoge dollar leidt tot rekord-reislust 

Amerikanen lopen deur 
paspoortenbureau's plat 

Een Joods koncentratiekamp voor PLO-mannen en., kinderen. 

Terwijl de meeste buitenlan
ders gezien de hoge dollar
koers vakantiereisjes naar de 
Verenigde Staten wel kunnen 
vergeten, staan de Amerika
nen daarentegen al sinds eind 
mei aan te schuiven om reizen 
naar het buitenland te boeken. 

Amerikaanse experts geven 
verschillende redenen daar
voor aan. Uiteraard eerst en 
vooral de hoge dollarkoers en 
daarnaast het vooruitzicht op 
een nieuwe belastingverminde
ring in de komende weken, en, 
zoals het één zei, „gewoon de 
stijgende kosten van het thuis
blijven". Er zijn reisbureaus die 
adverteren met de slogan dat 
dank zij de ijzersterke dollar
koers, „Portugal goedkoper is 
dan Kansas". 

Wie het meest hinder onder
vindt van dit teruggekeerde 
entoesiasme voor buitenland
se reizen zijn de Amerikaanse 
paspoortendiensten, die noch
tans een reputatie van efficiën
tie en snelheid hebben. De 
talrijke paspoortaanvragen, die 
piekten in juni, brachten mee 
dat er wachttijden van zeven 
weken waren voor het verkrij
gen van een paspoort. Wat 
uiteraard tot een vloed van 
klachten vanwege de would 
be-reizigers leidde. De aanvra-
genpiek werd nog versterkt 
doordat Amerikanen die van 
plan zijn pas later in het sei
zoen de vaderlandse bodem te 

verlaten bij het horen over de 
lange wachttijden hun pas
poorten lang op voorhand 
vroegen om niet het risiko te lo
pen reeks geboekte en betaal
de reizen of vluchten te mis
sen. En om de vreugde kom
pleet te maken ging één van de 
computers van de paspoorten-
dienst een reeks vergissingen 
maken, een probleem dat in
middels IS opgelost 

Dat alles leidde tot lange rijen 
wachtenden aan de paspoort-
bureaus en een vloed van 
klachten. Bij het bureau in het 
Newyorkse Rockefeller Cen
ter stonden de afgelopen we
ken dag na dag lange rijen. 
Ook de vooruitziende Newyor-
kers die 's morgens om 7 u. al 
op post stonden moesten op 
zijn minst drie uur wachten om 
hun aanvraag in te vullen. Het 
hete vochtige zomerweer ver
beterde de stemming bij de 
lange rijen aanschuivende 
Newyorkers, die toch al met 
bekend staan om hun bemin
nelijkheid, er met op. Er werd 
gemompeld, geklaagd en ge
duwd en op één bepaalde dag 
moest een ambtenaar zelfs ko
men dreigen dat het bureau 
zou gesloten worden om dat 
de wachtende menigte van 
plan leek de deuren letterlijk 
plat te lopen. 

Uiteraard zijn er intussen al 
Amerikanen die een achter
deurtje hebben gevonden om 

snel aan het begeerde reisdo-
kument te geraken. De regle
menten voorzien immers dat er 
snel, nog de dag zelf, een pas
poort kan worden afgeleverd 
als de aanvrager een gewettig
de reden aanvoert Eén van die 
redenen is een bewijs dat men 
binnen een paar dagen moet 
vertrekken. Slimmerikken trok
ken dus naar een kantoor van 
een vliegtuigmaatschappij en 
bestekien een tiket met een 
vertrekdatum binnen de drie 
dagen. Gewapend met die „ge
wettigde reden" trokken ze 
naar het paspoortenbureau 
waar ze snel bediend werden. 
Waarop ze prompt terugkeer
den naar de luchtvaartmaat
schappij met de smoes dat ze 
om dringende redenen toch 
niet konden vertrekken en het 
geld van het tiket terugkregen 
En met het paspoort veilig in 
bezit konden ze dan hun ge
wenste reis boeken, zonder 
vrees voor verdere administra
tieve vertragingen. 
Hoeveel Amerikanen dit jaar 
hun vakantie in het buitenland 
zullen nemen kan niemand pre
cies zeggen maar het is zeker 
dat het aantal boven het rekord 
van tien miljoen van vorig jaar 
(ook al een effekt van de ge
stegen dollar) zal liggen. En de 
toeristische landen overal ter 
wereld hopen nu op een toe
vloed van kwistig dure dollars 
uitgevende yankee-toensten 

HO. 
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8 TV-programma's - ^ 

Zaterdag 

BRT 1 

1530 Ronde van Frankrijk (repor
tage) tot 1630 - 1800 Emflie 
(stnp) — 1805 Leven op aarde 
(dokJ — 1900 Duel in de diepte 
( f ) - 1945 Nieuws - 2010 
Home sweet home ( f ) — 2040 
Terloops - 21 15 De Brief (tv-
film) — 2245 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws — 1532 Stuntman 
een gevaarlijk beroep (dok) — 
15 55 De geweldige Dorseys (film) 
— 1900 Tweetie (strip) - 1915 
Wordt verwacfit - 1940 KRO's 
muziekparade (show) — 2035 
Hints — 21 05 Onder vaders vleu
gels (fO - 21 37 Nieuws - 21 55 
Little big man (film) - 0005 
Nieuws 

NED 2 

1845 Toeristische tips — 1854 
Bereboot — 1859 Alfons (stnp) 
— 1910 Zo vader zo dochter 
(kwis) — 1935 Verhalen uit de 
bijbel - 2000 Nieuws - 2027 
Het gebeurde in Dallas (tv-film) — 
2235 Hier en nu - 2305 Tot 
besluit — 2320 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2005 Laventure 
de la vie (dok) — 2035 Les ma-
raudeurs attaquent (oorlogsfilm) 
— 2210 Franc'amour (show) — 
2305 Nieuws 

TF1 
2000 Nieuws — 2035 Starsky en 
Hutch ( f ) - 2130 Formule 1 
(vanete) — 22 30 7/7 Le magazine 
de la semaine — 2320 Nieuws 

A2 

20 00 Nieuws - 20 35 Les Rebel-
les ( f ) — 22 00 Operettemagazine 
— 2245 Catch a quatre - 2315 
Nieuws 

FR3 
1920 Gewestelijke nieuws — 
2000 Les jeux de lete (spel) — 
2035 On sort ce soir - 2230 
Nieuws — 23 05 Prelude a la nuit 
(Vivaldi) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Der Jager-
loisl (kluchO - 2200 Nieuws -
2220 Getaway (gangsterfilm) — 
0020 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 30 Beate S (fJ 
— 2015 Die Grosste Schau der 
Welt (show) — 21 45 Nieuws — 
21 50 Das aktuelle Sport-Studio -
2305 Der Mann. der sich in Luft 
aufloste (film) — 0050 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Die Mar-
chenbraut ( f ) — 21 10 Bntish Mo
vietone nr 685 (dok) - 21 30 Der 
schaf der Gerechten (tv-spel) — 
2315 Poëzie Christa Wolf -
0015 Nieuws 

LUX. 
2000 Operation danger ( f ) -
21 00 Le Batard (film) 

Zondag 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiélei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

BRT 1 
1000 Euchanstie en zeewijding te 
Blankenberge — 1445 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1515 
Ronde van Franknjk (reportage) 
— 1645 Een benarde situatie 
(film) — 17 35 Schapen en geiten 
(dok) - 1835Emilie - 1840 De 
gouden rivier (film) — 19 30 Lieve 
plantjes - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend - 2030 De Hol-
vaks ( f ) - 21 20 Charles Azna-
vour 80 (koncerO - 22 20 Nieuws 

NED 1 
1900 Nieuws - 1905 Bassie en 
Adnaan en de huilende professor 
( f ) — 1930 Eeuwige jeugd (dok) 
— 2025 Het legaat (tv-spel) -
22 35 Hugo Claus als toneelschnj-
vers (dok) — 2325 Nieuws 

NED 2 
1530 Nieuw - 1535 A V R O s 
sportpanorama — 1810 Ti-Ta-To-
venaar - 1900 Studio Sport -
2000 Nieuws — 2015 Just imagi
ne (s f-film) - 2100 Soylent 
Green (s f-film) - 2330 Nieuws 

RTB 1 
1825 De belegenng van de Ant
werpse citadel (dok) — 1930 
Nieuws — 2000 Diane Telle en 
fleche (show) - 21 00 Ike ( f ) -
2235 Nieuws 

TF1 
2000 Nieuws — 2035 Arabesque 
(film) — 22 25 Spektakelmagazine 
— 2245 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws — 2035 Jeux sans 
Frontieres — 21 55 Le chantier de 
la baie James — 22 45 Le folie or
dinaire — 2315 Nieuws 

FR3 
2035 II etait une fois le pouvoir 
(dok) - 21 25 Korte Franse films 
— 2200 Nieuws - 22 30 Tonde-
laya (film) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Tatort ( f ) 
— 2205 Die Feuerwehr hilft 
(brandpreventie) — 2210 Nieuws 
— 2215 Auf der Suche nach der 
Welt von Morgen (dok) - 23 00 
Perskritiek - 2315 Glashaus - TV 
intern (dok) — 0000 Nieuws 

ZDF 
19 30 Abenteuer in Rio (avonturen
film) - 21 20 Mem Grossvater 
(koncentratiekampopzichter) — 
2205 Nieuws - 22 20 Robert 
Schumann (dokJ - 0020 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Rudis Ta-
gesshow (show) — 2045 Der 
vergessene Fuhrer (dok) — 21 45 
Kolner Treff 

LUX. 
2000 Chopper Squad ( f ) - 21 00 
S I tu crois fillette (film) 

Maandag 

BRT 1 
1800 Emilie (stnp) - 1805 Se-
samstraat — 1820 Klem klein 
kleutertje — 1835 De hete adem 
van de Vesuvius (dok) — 1900 
De leerling tovenaar (strip) — 
1910 Nepal (dok) - 1945 
Nieuws - 2015 Kes (film) -
22 00 Kuituur en beschaving (dok) 
- 2250 Nieuws 

NED 1 

1858 Nieuws 1900 De duif 

(film) - 2040 Mount Everest 1982 
(dok) - 21 10 Duizend zeilen (tv-
film) - 2137 Nieuws - 2155 
Jailhouse rodeo (dok) — 2250 
Nieuws 

NED 2 
1854 Bereboot — 1859 Dieren in 
beweging (dok) — 19 25 Shelly 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 
Achter het nieuws — 21 00 Pol 
dark ( f ) - 21 50 De stroom die 
ons meesleurt (tv-film) — 2325 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Inedits 
(kortfilm) — 2025 Les cavaliers 
(film) 

FT1 
2000 Nieuws - 2035 Monte 
Walsh (western) - 2210 Andre 
Masson (dokJ — 2300 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 La Tosca 
(opera van Puccini) — 22 35 Henri 
Gaudier-Brzeska (dok) - 2325 
Nieuws 

FR3 
19 20 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Les jeux de I ete (spel) — 20 35 Le 
mouton a cinq pattes (film) — 
2215 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Blut und 
Ehre ( f ) - 21 15 Riga (dok) -
2200 Buddy live (show) - 2230 
Tagesthemen - 2300 Das Dorf 
Cerromaior (film) — 00 30 Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-Jorunal - 21 20 Die 
aufgabe des Dr Med Graefe (tv-
spel ) — 22 5 Rainer Werner Fass-
binder (portreü — 2355 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Vijf jaar 
echtscheidingswetten — 2 l 45 
Die Geschichte des Chevalier des 
Grieux und der Manon Lescaut — 
2235 Catalonie de Costa Brava 
- 2320 Nieuws 

LUX. 
2000 Lair du temps et la couleur 
des jours (vanete) — 21 00 Au 
pays du dauphin vert (fim) 

Dinsdag 
27 JULI I 

BRT 1 
18 00 Emihe (strip) — 18 05 Er was 
eens de mens (stnp) — 1830 
Harold Lloyd (kortfilm) - 1857 
Noordpoolmissionarissen (dok) 
- 1945 Nieuws - 2015 Die 
goeie ouwe zomertijd (show) — 
2125 Het lange zoeken ( f ) — 
2215 Koncert (Festival van Vlaan
deren) — 2245 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Kop en 
staart ( f ) — 1915 Grizzly Adams 
( f ) - 2000 HIJ die i s ' en die was 
en die komti — 2055 De bijbel 
open — 21 37 Nieuws — 21 55 
Het rad van het leven (dok) — 
22 45 Studio sport extra - 23 20 
Nieuws 

NED 2 
1854 Bereboot (stnp) - 1859 
Archibald (strip) - 19 05 De Du 
kes van Hazzard ( f ) - 2000 
Nieuws - 2027 Dallas ( f ) -
21 20 Pavarotti & Friends (opera) 
— 2210 Televizier magazine — 
22 50 De toestand in de wereld — 
2255 Alice ( f ) - 2320 Honderd 
beroemde schilderijen (dok) — 
2335 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali 
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Cambodja 1982 (reportage) — 

2055 Lucien Leuwen ( f ) - 2200 
Les contes du mardi — 2235 
Ligne rock special vacances — 
2310 Nieuws 

TF1 

20 00 Nieuws - 20 35 Les contes 
d Hoffmann (opera van Offen
bach) - 2315 Nieuws 

A2 

2000 Nieuws - 2035 I comme 

Icare (film) - 2240 Quebec op 
zoek naar zijn patrimonium (dok) 
- 2315 Nieuws 

FR3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 2005 
Les jeux de I ete (spel) — 20 35 Le 
silencieux (spionagefilm) — 2230 
Nieuws — 23 00 De geboorte van 
de klankfilm (dok) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Bananas 

(humor) - 21 00 Report 
Dallas ( f ) - 2230 Tages 
— 2300 Menschen und ï 
(dok) - 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws (tv-spel) -
Mem Gott Willi i - 21 OC 
Journal - 21 20 Karla C 
(dok) - 2205 5 nach 10 
sie) 

Z A T E R D A G (24 julO - D e weekend f i lm o p BRT 
IS gebaseerd o p een novel le van S o m e r s e t M a u g h a m 
en speel t in kolonialen-mil ieus in S ingapore e inde jaren 
30 Lee Remick is te z ien in de rol van Leslie, de aantrek
kel i jke v r o u w van de p lantage-d i rekteur Rober t C rosb ie 
O p een nach t kr i jgt Leslie het bezoek van hu isvnend 
Geo f f H a m m o n d D a n gaat alles snel Lesl ie schiet haar 
revo lver leeg o p Geo f f D e hele scene w o r d t aandacht ig 
gevo lgd d o o r een O o s t e r s e schone (De brieO — Tros 
b reng t in het namiddagp rog ramma een s tuk je muzikale 
nostalgie o p fi lm De geweldige Dorseys (The fabu lous 
Do rseys ) van A l f r ed E G r e e n ( z w / w ) D e f i lm is het 
verhaal van d e muzikale b roe rs T o m m y en J immy die 
r o n d 1940 e n o r m populair w a r e n e n me t hun muziek nu 
n o g de b ig-bandmuziek beïnv loeden D e b e r o e m d e 
b r o e r s en een aantal andere b e k e n d e musici uit die t i jd 
spe len hun e igen rol (Ned 1) — V a n a v o n d lijkt we l e e n 
f i lmavond K R O ( N e d 1) draai t Little Big Man (1970), 
een fi lm d ie in gespecia l izeerd ja rgon „ t rag i -komische 
ant i -western" gehe ten w o r d t Regisseur A r t hu r Penn 
beleef t er duidel i jk p re t aan o m eens te tonen hoe d e 
Ve ren igde S ta ten met g e w e l d o p g e b o u w d w e r d e n en 
hij deinst er niet voo r t e rug o m te ve rw i j zen naar de 
toenmal ige (1970) aktualiteit, V ie tnam M e t Dus t in Hoff
man, Faye Dunaway , Mar t in Balsam — N C R V houd t 
het bij de meer nabi je gesch ieden is van de Ve ren igde 
S ta ten die al eens aan een sch ie t tent doen denken In 
de f i lm „Ruby and O s w a l d " (Het gebeurde in Dallas), 
een psycho log ische thri l ler gehe ten , w o r d t gezoch t 
naar w ie O s w a l d en Ruby wa ren , aan de hand van een 
rekons t ruk t ie van de s c h o k k e n d e gebeur ten issen die 
p laa tsvonden tussen 22 n o v e m b e r '63, t oen pres ident 
K e n n e d y d o o r Lee Harvey O s w a l d w e r d doodgescho 
ten en zondag 24 november '63 toen in de gangen van 
he t pol i t iebureau O s w a l d d o o r d e als gast aanwez ige 
Ruby het zw i jgen w e r d opge legd ( N e d 2) — W i e zi jn 
voo r raad je fi lm nog niet vo ldoende b innen heeft , kan 
n o g te rech t o p Dui ts land 1, waar The Ge fa i vay gedraa id 
w o r d t „The ( j e t a w a y " is e e n A m e n k a a n s e misdaadf i lm 
van S a m Peck inpah (1972) m e t S t e v e M c Q u e e n , B e n 
Johnson , Ah M a c G r w a En Z D F zet ook e e n misdaad
f i lm o p het l aa tavondprogramma Der Mann der sich in 
Luft aufloste van Peter Bacso, me t D e r e k Jacob i 

Z O N D A G (25 juh) - He t hee f t lang g e d u u r d eer 
Char les Aznavour , de A r m e e n s e Panjzenaar, aanvaard 
w e r d als zanger Aanvanke l i j k w a s hij be ter b e k e n d als 
teks tschr i j ve r en kompon is t voo r o a Edith Piaf, Jul iet te 
G r e c o e a D e Franstal ige ku l tuu rgemeenschap gaat 
n o g s teeds plat w a n n e e r d e kleine A rmen ie r o p t r e e d t 
N o c h t a n s kan het Franse chanson bes t een juvenie le 
in jekt ie gebru iken, v inden w i j T o c h even aanst ippen 
Charles Aznavour in de Olympia (BRT), w a n t in het hele 
pakke t chansons die A z n a v o u r z ingt zi jn enke le bes t 
he t be lu is teren w a a r d — Eeuw/geyeugc/ is d e passende 
titel van een dokumenta r ie w a a n n ouder w o r d e n d e 
mensen pra ten ove r dat p r o c e s Uit de f i lm bli jkt da t 
oude r w o r d e n we l eens een gebeu ren kan zi jn o m ja
loers o p te zi jn D e ge ïn te rv iewden zi jn oude ren d ie hun 
moge l i j kheden benut ten, de dag p lukken en daarbi j 
u i tdagingen met uit d e w e g gaan (Forever Y o u n g - T r o s / 
N e d 1) — V P R O ( N e d 2) gaat d o o r me t z'n zondagse 
sc ience- f ic t ionavonden V a n a v o n d staan t w e e f i lms o p 
het p r o g r a m m a V o o r e e r s t is er Just Imagine, een f i lm 
die we l uniek in z'n genre is omda t het een muzikale 
sc ience- f ic t ionprent is D o o r d a t Dav id But lers p roduk t 
( z w / w ) uit 1930 s tamt en dus ru im vi j f t ig jaar o u d is, is 
een g roo t deel van de sc ience-f ic t ion achterhaald en 
doe t de p ren t oubol l ig aan Teore t i sch zi jn w e nu al t w e e 
jaar later dan de gebeur ten issen But lers t oekoms t 
speel t immers in 1980 M e t o a M a u r e e n O'Sul l ivan -
D e t w e e d e f i lm is recenter Soylent Green een sc ience-
f ict ionthnl ler van Richard Fleischer (1973) en die speel t 
in 2022 M e t Char l ton Hes ton , Leigh Tay lor -Young, 
Edward G Robinson, C h u c k C o n n o r s N e w Yo rk is in 
2022 een totaal ve r loederde s tad me t zowa t 40 mi l joen 
i nwoners Er heers t een dramat isch voedse l tekor t O m 
in leven te bl i jven moe t het g roo ts te gedeel te van de be
vo lk ing z ich tev reden stel len met synte t isch voedse l ter
wi j l natuurl i jk voedse l s lechts via de zwa r t e mark t te 

b e k o m e n is en dan nog enkel betaal 
D e bedel ing van voedse l is in handt 
ge Soy len t -concern 

M A A N D A G (26 julO - De 
e e n f i lmrubnek In Kes we rk t ree 
(1969) een eenvoud ig verhaal 0| 
manier uit zoda t onze aandacht ge 
tnest ige mil ieu van een g r a u w mijnw 
wein ig roosk leunge en uitzichtloz 
gehand icapte famil ie d o o r het af 
vader f iguur , p robee r t d e 15-jang( 
realiteit te on tv luch ten D e realiteit c 
gevu ld w o r d t d o o r de school , ook < 
v o o r d e vergu isde j ongen Hij v luch 
uit d e s tad, w e g van d e school en 
ve lden e n bossen Hij on tdek t ee i 
neemt er een j ong uit en r icht hi 
bes tudee r t hij de lee fgewoon ten va 
A v r o draai t De Duif CThe Dove) v 
(1974) me t D e b o r a h Raff in en Josei 
d ie en ige t i jd ge leden o p BRT was, is 
waar g e b e u r d verhaal Een jongen 
r o n d de we re l d m a k e n Z i jn ouders 
D e j ongen ver t rek t en aanvankel i jk 
d e Fiji-eilanden leert hij een meisje I 
da t er nog w a t anders in het leven i 
dui f" en hij beslui t zi jn t och t af te b r e 
ken voo r de t oekoms t Z i jn vr iendi 
o v e r g e k o m e n vader kunnen hem 
toch t ve rde r te ze t ten Na enkele dé 
v e r w o e s t e n d e s t o r m t e r e c h t Lange 
mets meer ove r h e m Maar zi jn 
ge loven dat hij het zal halen ^ 

D I N S D A G (27 juli) - Hopeli 
vanavond Het p rogramma-aanbod i 
van dat gehal te da t w i j iemand aan k 
v o o r thuis te bl i jven Een uitschiete 
w e l H e f rad van het leven (Ned 2) 
p rog ramma 's ove r stadia in het le\ 
a f levenng Geboorte, die vonge w< 
den , maak t m e n een nogal lugub 
s p r o n g naar d e t w e e d e af levenng ( 
dood Daar tussen l iggen trouwen e 
mens Die af levenngen w o r d e n d a n 
ken u i tgezonden 

Dustin Hoffman en Faye Duna*[ 
(1970). 

22 JULI 1982 



Vfi TV-programma's 

1 00 Report - 21 45 
2230 tagesthemen 

ischen und Strassen 
45 Nieuws 

i (tv-spel) - 1930 
/illii - 21 00 Heute-
1 20 Karla Demolski 
)5 5 nach 10 (diskus-

D3 

2000 Nieuws - 2015 Zeitzeu-
gen Oswald von Nell-Breuning — 
21 00 Lapo erzahit (Decamerone) 
— 2145 Alltagsproblemen der 
Bundeswehr — 22 30 Die Rebel
len vom Liang Shan Po (f) — 
2315 Nieuws 

LUX. 
2000 Medecins d'aujourd'huis (f) 
— 21 00 Domicile conjugal (film) 

Woensdag 

BRT 1 
17 00 Op het schildpadplein — 
17 30 De kat (f) - 1800 Emilie 
(strip) - 18 05 Charlie Chaplin -
1825 Chips (f) - 1912 Librado 

enkel betaalbaar is voor rijkelui. 
' l is in handen van het almachti-

jull) — De Grabbelton lijkt wel 
! werkt regisseur Ken Loach 
verhaal op 'n aantrekkelijke 

andacht gevangen blijft In het 
irauw mijnwerkersstadje en het 
I uitzichtloze kader van een 
oor het afwezig zijn van de 
ie 15-jarige Billy Casper de 
)e realiteit die bij hem nog aan-
chool, ook al een vijandig oord 
sn. HIJ vlucht weg uit de familie, 
school en gaat zwerven in de 

Dntdekt een nest torenvalken, 
en richt het af. Ondertussen 

«oonten van het dier... (BRT) — 
he Dove) van Charles Jarrott 
fin en Joseph Buttoms. De film 
BRT was, is gebaseerd op een 

Een jongen wil een boottocht 
Zijn ouders stemmen ermee in 
anvankehjk gaat alles goed. Op 
sen meisje kennen. Hij ontdekt 
1 het leven is dan zijn boot „De 
;ht af te breken en te gaan wer-
Zijn vriendinnetje en de ijlings 
nnen hem overtuigen om zijn 
la enkele dagen komt hij in een 
echt. Lange tijd verneemt men 
Maar zijn vriendinnetje blijft 

halen... 

i) — Hopelijk is het goed weer 
na-aanbod op tv is immers niet 
mand aan kunnen raden om er-
n uitschietertje misschien toch 
en (Ned. 2): een reeks van vier 
a in het leven. Van de eerste 
e vonge week werd uitgezon-
logal lugubere en onlogische 
aflevenng die handelt over de 
: trouwen en het leven als rijpe 
vorden dan in de volgende we-

W O E N S D A G (28 juli) - De gesprekken die 
Ludo Bekkers voert met deskundigen over allerlei 
interessante personen zijn een vaste waarde geworden 
op ons BRT-net. Vanavond wordt zijn gesprek met Cor
nells Verhoeven over Seneca herhaald (Puur Kuituur). 
— Voor zijn filmarcheologische produktie Nickelodeon 
kon Peter Bogdanovich beroep doen op een hele 
schare beroemde akteurs zoals Ryan O'Neal. Bnan 
Keith, Jane Hitchcock, Burt Reynolds, Tatum O'Neal e a 
De film speelt zich af tussen 1910 en 1915, de tijd dat 
men voor een nickeltje naar de cinama kon. De film 
werd ontdekt als industrie en er woedde een machts
strijd tussen verschillende kleine en grote produktie-
maatschappijen. (Avro - Ned. 1). 

D O N D E R D A G (29 julO - De herhaalde Pano
rama-aflevering heet „Mexico, de asse smeult nog" en 
gaat over de stad Mexico met z'n veel te hoge aantal in
woners, een broeinest voor revolutionaire cellen (BRT) 
— In het namiddagprogramma van Tros (Ned 1) dat 
normaal voorzien Is voor kinderen zit een interessant 
onderdeel: een dokumentaire over rekreatieve en spor
tieve mogelijkheden voor oudere mensen (.Ouder maar 
springlevend — Going well over sixty). 

V R I J D A G (30 juli) — De liefhebbers van horrof-
fllms worden, net als de fans van de science-fictionfilms, 
in de watten gelegd. BRT zet Levend begraven (The 
premature bunal), horrorfilm van Roger Horman op het 
scherm. De film is gebaseerd op een verhaal van E.A 
Poe, dus dat belooft Met Ray Milland en Hazel Court 
Londen, 1860. Men komt tot de ontdekking dat in een 
lijkkist het lijk zit van een man die levend werd 
begraven. Dat is voor de medische student Guy 
Carrelet een zo grote schok dat hij zijn studie opgeeft 
en zelfs zijn verloving met Emily verbreekt. Als het meis
je probeert achter het rare gedrag van Guy te komen, 
doet hij haar een naar verhaal. — Vorig seizoen heeft 
de Tros zich in enkele afleveringen bezig gehouden met 
een reeks gekke rekordpogingen die plaatsvonden in 
Nederland Tijdens de zomer wordt de reeks verder ge
zet maar wordt geoogst in een voorraad buitenlandse 
rekordpogingen, kurieuze kompetities en vreemdsoorti
ge vrijdtijdsbestedingen, zoals rollerskate, een gewaag
de speedbootsprong en wildwatervaren- De eerste de 
beste internationaal (Ned. 2). 

(PVV) - 1945 Nieuws - 20 20 
Arnold (f) - 2045 Spel zonder 
grenzen — 2210 Puur kuituur 
over derden (Seneca) — 2245 
Nieuws 

NED 1 

1530VARAsfilmklub - 1658 De 
film van Ome Willem (stnp) — 
1858 Nieuws - 1900 Van Ge
west tot gewest (regionaal nieuws 
- 19 50 Vegas (f) - 20 40 Nickle-
odeon (film) — 21 37 Nieuws — 
2305 Nieuws 

NED 2 

1854 Berepoot - 1859 Radio 
(jeugdfilm) — 1925 Kenmerk 
(info) - 2000 Nieuws - 2032 1 
Dynasty (f) - 21 20 Het stenen ' 
boek (dok over Peru) — 21 45 
Muziekspecial Simon & Garfunkel 
— 2215 Schering en inslag (korte 
film) - 2230 Taxi (f) - 2300 
Nieuws 

RIB 1 
1900 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 1955 La chasse aux 
tresors (spel) — 2055 Jeux sans 
frontières — 22 30 Nieuws 

TF1 
2000 Nieuws - 2035 Mort dun 
guide (tv-film) - 22 20 Franse 
kortfilms — 2250 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws — 2035 Le grand 
echiquier (show) — 23 15 Nieuws 

FR3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 2035 
Esprits de familie (tv-film) — 21 45 
Nieuws — 2245 L'encyclopèdie 
audiovisuelle du cinema (dok) — 
2240 Prélude a la nuit 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Die Barrika-
de (tv-spel) - 2200 Itaipu, die 
singende Insel (dok) 

ZDF 
21 00 Heute-Journal - 21 25 Die 
Strassen von San Francisco (f) — 
2210 Armin Hofmeister blind — 
2215 Das grosse Fest - 2345 
Nieuws 

D3 
2000 Nieuws — 2015 Informatie 
en ontspanning — 21 45 ,Mijn 
New York' (dok) - 2215 Die 
Frauen (film) - 0020 Nieuws 

LUX. 

'aye Dunaway in de tragi-komische anti-western „Little Big Man" van Arthur Penn 
(1970). Zaterdag 24 juli om 21 u. 55 op Ned 1. (KRO) 

2000 Hit-Parade - 21 00 Un shé-
nf a New York (f) 

Donderdag 

BRT 1 
18 00 Emilie (stnp) — 18 05 Er was 
eens een mens (stnp) — 1830 
Charlie Chaplin - 1840 Avontu-
renboeken (f) — 19 22 Uitzending 
door derden (SP) - 1945 
Nieuws — 2010 Paradijsvogels 
(f) — 2055 Mexico de asse 
smeult nog (reportage) — 21 45 
Het Valkennest - 22 35 Nieuws 

NED 1 
1530 De baviaan (strip) - 1538 
Ouder maar springlevend (film) — 
16 08 Le carnaval des animaux — 
17 00 Het bedreigde dierenrijk 
(dok) - 1858 Nieuws - 1900 
Nederland bloemenland — 19 25 
Taptoe Breda — 1955 Adam at 6 
A M (film) - 21 37 Nieuws -
21 55 Walvisjagers op Point Bar
row in Alaska (dok) — 23 15 
Nieuws 

NED 2 

18 54 Bereboot - 18 59 Cijfers en 
letters (kwis) — 19 25 De Sullivans 
(f) - 2000 Nieuws - 2027 
Centennial (f) — 22 05 Brandpunt 

— 2230 Op het spoor van de 
mens (dok) — 2325 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
ten — 1930 Nieuws — 1955 
Tweedehands matenalen (enquê
te) - 20 20 Le jour du Fleau (film) 
- 22 35 Nieuws 

TF1 

2000 Nieuws — 2035 Les fugitifs 
(tv-film) — 22 00 De Islamitische 
kunst (dok) - 2255 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 L'orgue de 
barbarie (tv-film) — 22 35 II aime le 
Music-Hall (variete) - 2305 Le 
chapeau chinois (dok) — 23 15 
Nieuws 

FR3 
19 20 Gewestelijk nieuws - 2000 
Les jeux de l'ete — 2035 Angel 
(film) - 2220 A propos du film 
(debat over Bangkok) - 2320 
Nieuws — 2355 De jaren dertig 
(dok) 

ARD 
20 18 Pro und contra (diskussie) 
— 21 00 Scheibenwischer (kaba-
reO — 21 45 Aidas Reisen (opera
revue) — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Koncert (Handel) - 2350 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 So oder so 
IS das Leben (humor) — 20 30 Das 
Geld liegt auf der Strasse (kwis) 
- 21 00 Heute-journal - 21 20 De 
golfstaat Qatar (reportage) — 
22 05 Europa mem Traum (tv-spel) 
- 2315 Nieuws 

D3 
20 00 Nieuws - 20 15 Walzerkneg 
(film) - 21 35 Rusland van de 
eeuwwisseling tot de oktoberrevo
lutie (dok) - 2205 Soap (f) -
2315 Nieuws 

LUX. 

20 00 Histoires extraordinaires ( f) 
— 21 00 La caprice de Carlone 
Cherie (film) 

Vrijdag 
1 30 JULI 1 

BRT 1 

1800 Emilie (strip) - 1805 Se
samstraat — 1820 Klein, klem 
kleutertje — 1835 Een nacht in 
Junisia (korte film) — 18 40 Timm 
Thaler (f) - 1907 Bezielde gita
ren (show) — 1945 Nieuws — 
2015 Festival (show) - 2045 

Levend begraven (griezelfilm) — 
2205 Festival van Avignon 1982 
(reportage) — 2255 Nieuws 

NED 1 
1858 Nieuws j - 1900 Alfons 
(strip) - 1910 Swiebertje (f) -
2005 NCRV Springtrofee '82 -
21 05 Cum Laude (kwis) - 21 37 
Neiuws — 21 55 Kerkepad '82 — 
22 20 Maggie Forbes (f) - 2315 
Nieuws 

NED 2 
18 54 Bereboot - 1859 De merk
waardige dierenshow (f) — 1915 
De eerste de beste - Internationaal 
- 2000 Nieuws - 2027 Tatort 
(f j - 2210 Aktua TV - 2245 
Zomer 1982 (zomerevenemenO 
- 23 30 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 1955 
Pauline Julien Montreal (dok) — 
2050 Rockers (reggaefilm) — 
22 25 Nieuws 

TF1 

2000 Nieuws — 2035 One man 
seul (sketchen) — 21 30 Cnme et 
chatiment (f.). — 2225 De Indianen 
m het noorden van de VS (dokJ. — 
2255 Nieuws 

A2 

2000 Nieuws - 2035 Le Chnst 
sest arrété a Eboli (tv-film) — 
21 35 Apostrophes - 22 55 
Nieuws - 2305 Snobs (film) 

FR3 

19 20 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Les jeux de l'ete (spel) — 2035 
Aktualiteitenrubriek — 21 35 II ne 
suffit pas que Dieu soit avec les 
pauvres (reportagefilm) — 22 30 
Nieuws — 2300 Jean Renoir — 
2325 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Meine 
Braut ist Ubersinnlich (film) — 
21 55 Ekonomische rubriek — 
22 30 Tagesthemen - 23 00 Der 
Wohltater (tv-film) - 00 30 
Nieuws 

ZDF 

1930 Auslandsjournal - 2015 
DerAlte(f) — 21 15 Mens macht, 
toeval — 22 20 Aspekte (kuituur) 
- 22 50 Sport am Freitag - 23 20 
Flussfahrt (film) — 1 05 Nieuws 

D3 

2000 Nieuws - 2015 Falstaff 
(opera van Verdi) — 2330 
Nieuws 

LUX. 

2000 Le riche et le pauvre (fJ — 
21 00 Les colts des sept mercenai-
res (film) 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTV. 

) 
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^^t Kritisch bekeken 

Vijf sportverhalen van Nic Van Bruggen 

Schrijven met de balpen van Pele 
„Maak dat we fier op u kunnen wezen, omdat ge 
zijt het levende en tastbare beeld van ons Ras, 
van ons volk, van dat taaie en sterke Vlaamsche 
Ras, dat „wilde wat was recht, en wou wat het 
wilde"!" 
Neen, dierbare lezer, dit is geen tekst van 
Rodenbach of Verschaeve, maar de slotzin uit 
het boek „Het rijke Vlaamsche wielerleven" van 
Karel Van Wijnendaele (uitg Snoeck-Duca|u / 
Gent - 1943) De voedstervadr van de Vlaamse 
wielersport roept in het slothoofdstuk van zijn 
intussen beroemd geworden boek, de jonge 
Vlaamse wielrenners op tot zelfdiscipline en 
nog veel andere deugden (.„We zien zo geeren 
renners die proper gekleed zijn, beleefd en 
voorkomend,., wees gemanierd, zonder 
grootsch te zijn...) 

Van NIC Van Bruggen momenteel 
een onzer beste ( jonge') dichters 
super-supporter van het zopas ge
promoveerde Beerschot ver
scheen bij de kersverse uitgeverij 
Vondel een bundeltje sportverha
len onder de titel, Het wiel is rond 
de bal is rond' De taal die Van 
Bruggen erin hanteert steekt ui
teraard fel af tegen het heroïsch 
sportproza van Karel Van Wijnen
daele ZIJ die de virtuoze taaikun
sten uit Van Bruggen's poëzie 
kennen, zullen wel kunnen veron
derstellen dat deze sportverhalen 
ook met de nodige verbaal-spor
tieve lenigheid over het papier 
rollen 
Ik zou haast durven zeggen dat ze 
geschreven zijn met de souplesse 
waarmee grootmeester Pele de 
bal onder kontrole hield 
Van Bruggen bewees in een hele 
reeks sportcolums die hij voor 
diverse bladen schreef dat hij de 
sfeer die bij sportmanifestaties 
aanwezig is, met een overgevoeli
ge en lyrische pen weet te ver
woorden Ook in de vijf verhalen 
uit „Het wiel is rond " dribbelt hij 
zich met de nodige behendigheid 
door de spannendste momenten 
van vijf diverse sportevenemen
ten De eerste vier zijn vanuit de 
ik-persoon geschreven, het laatste 
is de ietwat trieste kijk op het 
afschrijven van een vroeger ge
vierd voetballer die via allerlei 
vriendelijke smoesjes van zijn 
klubbestuur met de neus op zijn 
fin-de-carriere wordt geduwd 
Twee verhalen spelen zich af in de 
wielerwereld, de overige drie val
len binnen de voetbalstadions te 
beleven 

In het dagelijkse leven gaat de 
sportieve interesse van Van Brug
gen in eerste instantie ook uit naar 
voetbal hij wipt geregeld over 
naar Barcelona om er in het Nou-
Camp-Stadion de sfeer op te snui
ven en de matchen van zip Beer 
schot wil hij voor geen geld ter we 
reld missen (voor een fijn-gesle-
pen diamant wellicht wel O 
In drie van de vijf verhalen is de 
spanning te snijden De ene keei 
hult Van Bruggen zich in het Adi 
das-Nike-Puma of Le Coq sportif 
plunje van een spurter die de 
finale van het wereldkampioen 
schap snelheid bereikt (Maspes ot 
Sercu zouden er hun lesje kunnen 
uit trekken de afloop blijft onbe
kend) de volgende keer mist hij 
als voetballer een strafschop (de 
doelman lachte naar mij en ik 
wist dat nu alles voor ons verloren 
was HIJ lachte naar mij en de bal 
ging wel twee meter naast') in het 
derde verhaal wordt een doelpunt 
wegens buitenspelstand afge
keurd ( Pas als ik het stadion hoor 
huilen en fluiten weet ik dat het 

mis zit De scheidsrechter wijst 
met naar de middenstip ) 

In het tweede wielerverhaal 
schetst Van Bruggen de lijdens
weg van een Vlaamse niet-klim-
mer tijdens een bergrit van de 
Tour de France Zijdelings haalt hij 
er uit naar Anquetil ( die preten-
sieuse norse normandier met zn 
boerderij) en naar de sluwe Ra-
leigh-ploeg van Post (.want de 
hollanders die het in de bus voor 
het zeggen hebben gaan natuur
lijk met wachten — met de bus' 
bedoelt N v B een groep geloste 
renners die samen over de cols 
naar de finish gaan) 

De vijf verhalen lees je in een 
adem uit het is alsof je in de huid 
van de voetbalspeler-wielrenner 
over het veld holt de weg bolt 
Pure klasse dus Van Bruggen 
alleen ken er het recept van Zou
den er amfetamines in het spel 
zijn 7 Ach kom, Nic betrap je met 
gemakkelijk op een foutje i 

wv 

— Het wiel IS rond de bal is rond vijf sport 
verhalen door Nlic Van Bruggen Uitgege 
I en bij Vondel le Antwerpen Verspreid 
door Contact 

Edegems 
Volkskunst-
komitee 
zoekt gast
gezinnen 

Traditiegetrouw gaat het 7de 
Internationaal Volksdansfes-
tival van Edegem dit jaar door 
van vrijdag 13 augustus tot 
woensdag 18 augustus in en 
rond de hovingen vna het Hof 
ter Linden aan de Drie Eiken
straat te Edegem 

Ditmaal zullen volkskunst-
groepen uit Finland Frankrijk 
Joegoslavië Polen Portugal 
Roeanda Zweden en natuur 
lijk ons eigen Vlaanderen 
volksdansen en -zang bren
gen uit eigen streek Naast 
het kleurrijke en muzikale 
spektakel dat deze groepen 
brengen wordt vooral de na
druk gelegd op verbroede
ring tussen de gasten het 
publiek en de gastgezinnen 

Het zijn vooral de gastgezin
nen die de buitenlandse gas
ten logies en maaltijden ver
strekken die ervaren hoe 
boeiend en prettig het kan 
zijn kontakten te leggen en 
vriendschapsbanden te sme
den met hun logees Taalbar-
neres worden opgeruimd 
met een beetje goede wil, 
wat humor gebaren en teke
ningetjes 

Voor dit jaar zoeken de in
richters gastgezinnen voor 
Finse, Franse, Joegoslavi
sche en Poolse deelnemers 
Voor meer inlichtingen kunt 
U terecht bij 

Edegems Volkskunstkomitee 
(EVK) dienst gastgezinnen 
Bea Bruloot, Kontichstraat 
119 te 2520 Edegem, 
(031)574679 of op het se-
kretariaat van het EVK M 
Annaerts, Onafhankelijk-
heidsstraat 34 te 2520 Ede
gem, tel 57 0410 of tijdens de 
kantooruren tel 57 2233 

Erik van Neygen wil vernieuwing 
Enk van Neygen's nieuwe singel
tje Geen zorgen' kun je een 
overgangsplaat noemen tussen 
zijn elpee „Hotel stil verdriet" en de 
nieuwe langspeler die in septem
ber ek verschijnt 

Ene IS duidelijk op de meer kom-
merciele toer zoals dat heet Met 
ditmaal een liedje van de betreur
de Bobby Dann, op de Nederland
se tekst van de Willebroekse 
schnjver Willy Smets Waar het in 

Darin's „Dream lover" om het 
onbereikbare meisje-van-zijn-dro-
men gaat, zingt Enk dat hij het alle
maal wel komt oplossen Voor van 
Neygen is de vorige langspeler de 
doorbraak naar het grote publiek 
geworden We hadden een vraag-
gesprekje omtrent zijn nieuwe 
toekomst 
Enk „Hotel stil verdriet" heeft het 
gedaan bij het publiek en dank zij 
de plaat kreeg ik de gewenste 
impakt op de mensen De verkoop 
haalde tweederde goud, wat voor 
het Vlaamse land toch met weinig 
IS Ik heb een gemiddelde van drie 
optredens per week, wat natuur
lijk een fijn resultaat is" 
— Je nieuwe singel is verder 
weg van de country-van-
vroeger'f 
„Ik ontdekte het nummertje in de 
catalogus van het platenhuis en bij 
het beluisteren was ik er meteen 
voor gewonnen Bobby Darm pas
te in wat ik nu doe en met een 
aanpak van vandaag is het dan 
ook geworden wat ik ervan wilde 
maken" 
Voor ons is het een typisch Enk 
van Neygen-nummer geworden 
De typische zachtmoedigheid die 
hem kleurt en waarbij Dann's num
mer bijna met meer te herkennen 
IS Enk vormde de luchtige pre-
zestigerjaren sfeer om in een zijn 
eigen countryballadestijl die we 
van hem gewoon zijn Het omme-
kantje is een typisch beekant-

produkt de titel onwaardig 
Over de nieuwe langspeler Ik 
heb gezocht naar meer ritmisch 
werk in funktie van mijn optre
dens maar de onderwerpen blij
ven in de lijn van wat ik vroeger 
deed het gaat ditmaal meer om 
wat er in een artiest schuilt en wat 
er zoal achter de schermen ge

beurt De produktie ligt in handen 
van Jean Blaute, maar de typische 
nummers in de stijl die ik tot nog 
toe aankleefde produceerde John 
Sluszny, met wie ik een hechte 
vrienden- en artistieke band heb 
Maar ik blijf met hangen bij wat ik 
vroeger deed en wil vernieuwen 
Het IS te gemakkelijk om in een be
paalde richting te blijven werken 
omdat sukses verzekerd is Het 
blijft een uitdaging" 
— Je schreef ook de fijne tekst 
van „Ik weet met waarom" voor 
John Terra (van wie bij MPF een 
verzameling ouder werk op lang
speler verscheen) op een Ita
liaans liedje? 
, Ik ontmoette John regelmatig bij 
optredens en andere shows en 
we werden goeie vrienden Hij 
vroeg me of ik het met wou doen, 
en het viel best mee Ook in die 
richting, als tekstschrijver voor an
dere zangers kan ik nog heelwat 
kanten uit" 
(BIJ het ter perse gaan staan beide 
nummers al in de toptien) 

Waterlanders 
Een produktie van bij ons die lijkt 
te lukken is Iedereen doet' (wat ie 
moet) de vertaling van een disco-
dreun De Nederlandse vertaling is 
van Raymond van het Groene
woud en de produktie is in handen 
van — nog maar eens — Jean 
Blaute vroeger begeleider van 
Raymond en Johan Verminnen en 
nu op solotoer De Waterlanders' 
zijn niemand minder dan het duo 
Hilde Van Mieghem van Arena-
Gent en akteur Luk De Coninck 
Op de ommekant een instrumen
tale dansdreun in zelfde stijl en de 
titel IS een duidelijke woordspeling 
naar waar het allemaal werd opge-
"Of^e" Sergius 
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Vlaamse kaatssport opnieuw aan de top 

Vijfentwintig jaar 
nadien... 
Kijkend Vlaanderen werd vorige zondag opgeschrikt toen in Sport
weekend uitvoerig verslag werd gebracht van het zesenvijftigste 
kaatskampioenschap van Vlaanderen. 
De niet ingewijden verbaasden zich over de ruime publieke belang
stelling (tweeduizend betalende toeschouwers) die deze van nage«^ 
noeg alle in ons land beoefende zaalsportén ver overtreft. Kaatsen, 
ook wel eens het tennis van de werkman genoemd, is inderdaad een 
volkssport die destijds in alle straten en op alle pleinen van de 
Zennevallei, in de Dijle-, de Dender- en de Rupelstreek werd beoefend 
en die ook in grote delen van het Pajottenland en Klein-Brabant veel 
aanhangers telde. Ook in de hoofdstad was er geen plein of plaats die 
niet door één of andere kaatsklub was ingepalmd. 

Het kaatsspel is geen sinecure. 
Men leert het het gemakkelijkst in 
de praktijk of langs de kaatsbaan 
zelf. Eens men de knepen van het 
vak (het overkeren en overleve
ren en het plaatsen en spelen van 
de kaats) doorheeft kan men ge
makkelijk begnjpen dat deze sport 
de mensen beroert. Zij bevat ein
deloos veel stof tot diskussie en 
scheidsrechterlijke beslissingen 
kunnen vaak in essentie of in detail 
worden aangevochten. Rond een 
kaatsbaan windt men zich even 
vaak op als binnen de rechthoek 
of het trapezium 
Toch heeft de kaatssport — in-
zonder in Vlaanderen — een 
moeilijke tijd doorgemaakt De 
toenemende welvaart herschiep 
de kaatsbanen van weleer in par
kings en de mensen zochten hun 
ontspanning niet langer in eigen 
omgeving. In de steden (Brussel, 
Ronse, Geraardsbergen, Aalst..) 
verdwenen nagenoeg al de kaats-
klubs. Op het platteland wisten zij 
nog enigszins te overleven alhoe
wel ze steeds minder aantrek
kingskracht gingen uitoefenen op 
de jeugd. 
De neergang van de kaatssport — 
die ook in Wallonië, zij het in een 
minder spectaculaire vorm, zicht
baar was — werd evenwel tijdig 
afgeremd. Deels door de snel wij
zigende sociaal-ekonomische om
standigheden — de krisis wierp en 
werpt de mensen terug op de 
eigen omgeving, — deels door 
een vernieuwende aanpak van 
binnenuit. Het hoeft geen betoog 
dat de betere klubs uit Vlaanderen 
wat de laatste factor betreft toon
aangevend funktioneerden. LB. 
Tollembeek bijvoorbeeld — een 
klub die de landstitel na vierender
tig jaar (Aalst Houtmarkt in 1948.) 
waarschijnlijk opnieuw naar Vlaan
deren zal brengen — stelde een 
uitgebreide jeugdwerking op punt 
Van de zes kernspelers komen er 
momenteel dne voort uit eigen 
kweek. Bovendien voerde het be
stuur van deze maatschappij een 
gedurfde (veel financieel voordeli
ge extra-sportieve initiatieven) 
maar gezond beleid 
Toen was het met Tollembeek dat 
op het jongste kampioenschap 
van Vlaanderen de show stal. Die 
eer viel Buizingen te beurt. Offi
cieel heet de klub uit deze deelge
meente van Halle nog altijd „Les 
Amis Réunis" maar aan het Vlaam
se karakter van deze volkse klub, 
die over een uitgebreide vaste 
supportersschare beschikt, mag 
met getwijfeld worden. In de volks
mond liggen „d'Amis" nu eenmaal 
gemakkelijker dan „de verenigde 
vnenden" 

Buizingen werd zaterdag in Aalst 
de onverwachte winnaar De klub 
bezit in Mare Van Hasselt wellicht 
de beste kaatser van het land 
Vong jaar werd hem de gouden 
handschoen toegekend, de officie-
Ie erkenning als dusdanig 
Buizingen kaatst spectaculair, het 
schuwt geen risico's en mag zich 
nagenoeg overal verheugen in de 

gunst van de neutrale waarne
mers. In Aalst was het met anders. 
Om te bewijzen uit welk diep dal 
de Vlaamse kaatssport is opge
staan volstaat het te verwijzen 
naar de vorige Vlaamse kampioen 
van Vlaanderen Nieuwerkerken 
in 1957.. 
Het onmiskenbare réveil van de 
kaatssport in Vlaanderen werd 
aanvankelijk sympatiek onthaald 
in Wallonië. Men vond het best dat 
er opnieuw enkele Vlaamse klubs 
in de hoogste klasse opereerden 
(momenteel naast voornoemde 
twee ploegen ook nog het gedul
dig groeiende Eendracht Ninove) 
op voorwaarde evenwel dat. gro
te suksessen uitbleven. Nu deze in 
sneltreinvaart worden binnenge
haald (het kampioenschap van 
Vlaanderen geldt als het meest 
prestigieuze van de tien tornooien 
waaraan door al de klubs van de 
hogere I wordt deelgenomen) blijft 
de reaktie niet uit Tollembeek en 
Buizingen, zo wordt door Waalse 
„kenners" beweerd, genieten de 
steun van de... scheidsrechters die 
afhankelijk zijn van een komitee 
waarin, zoals in al de overige be
stuursorganen van de federatie 
ovengens, hoofdzakelijk Walen 
zetelen... 

De Vlaamse klubs, en ook deze 
die nog de ambitie bezitten naar 
de hoogste klasse door te stoten, 
zijn meteen verwittigd men zal het 
hen in de toekomst gegarandeerd 
zo moeilijk mogelijk maken. Want 
het IS in de kaatssport zoals in al 
de andere domeinen van sociaal 
leven: de Walen worden niet over
troefd omdat de Vlamingen de 
zaken met meer verstand en meer 
Ijver aanpakken maar omdat die 
Vlamingen altijd en overal door 
„een onzichtbare kracht" in be
scherming worden genomen. U 
hebt het zeker begrepen beste 
lezer.. 

De l-iuuuiiarkt te Aalst- 2.000 kaatsliefhebbers. Meer dan 'n sukses! 

Fietsen voor... spek en bonen 
Ze lopen — want fietsen kun je 
het eigenlijk met meer noemen — 
er nog enkel bij voor spek en 
bonen, onze coureurs De Belgi
sche wielrennerij tietaalt in de 
Tour wel een biezonder zware 
rekening voor het jarenlange wan
beleid van de bondsbestuurders 

In de vlakke aanhef van de Tour 
viel het nog best mee Er werden 
enkele bemoedigende ntoverwin-
ningen behaald Maar eens het 
wegdek begon te hellen bleven 
„onze jongens" met ontroerende 
eensgezindheid samen in de ach
terste gelederen Alsof gedeeld 
leed half leed zou zijn... 

Het heeft geen zin namen te noe
men Willems werd net met hele
maal in de vernieling gereden 
maar veel bleef er ook van hem 
met meer over 

We vragen ons af wat de vroede 
bondsleiders er over denken. Zij 
zullen op hun zoveelste receptie 

Daniel Willems in de ronde de beste van de slechtsten.. 

mompelen dat er geen renners 
meer zijn, dat onze jeugd met kan 
en met wil afzien, dat ze het alle
maal veel te gemakkelijk hebben 
(naar het voorbeeld van de bonds-
leiders ovengens) en dat je je mag 
afvragen waar het bij ons met „het 
veloke" naar toe moet Het zal bij 
hen met opkomen eens in het 
eigen hart te kijken. Zij hebben de 
wielersport bij ons tot een brok 
folklore herleid Zij pronken met 
honderden organizaties maar kun
nen nog amper een paar „serieu
ze" koersen per jaar aan ons 
wielervolk aanbieden Overal el
ders in Europa beperkt men het 
aantal wedstrijden om de groten 
(of wie daarvoor moet doorgaan) 
te verplichten elkaar te bekampen 
De beste Italianen rijden jaarlijks 
wel twintigmaal tegen elkaar met 
het mes tussen de tanden In de 
gegeven omstandigheden worden 
karakters gesmeed en toekomsti
ge kampioenen gestaald In Frank
rijk IS het in wezen met anders. 
Men aanvaardt met dat de natio
nale elite elkaar systematisch ont
loopt en men doet er alles voor op
dat de omstandigheden zich daar
toe met zouden lenen Bij ons is 
het net andersom Al in het voor
jaar konkurreren de orgamzatoren 
elkaar arm De bond laat betijen 

ZIJ strijkt immers de organizatie-
rechten op en bekommert zich 
geenszins om de sportieve gevol
gen van deze krankzinnige toe
standen Eens het seizoen goed 
op gang gekomen is het hek dan 
voorgoed van de dam Dagelijks 
kermiskoersen bij de vleet die, in 
tegenstelling met vroegere jaren, 
wel door de betere renners wor
den opgezocht Zij rijden nu im
mers meestal voor Belgische wie-
lergroepen die leven van Belgi
sche sponsors Laatstgenoemden 
zijn vooral geïnteresseerd in publi
citeit op eigen bodem Het voor
beeld van de IJsboerkes is ge
noegzaam bekend Zij streken 
met hun ganse ploeg op een ker-
miswedstnjd neer, kontroleerden 
het wedstrijdgebeuren van de eer
ste tot de laatste kilometer en 

schoven beurtelings een andere 
winnaar naar voor In de gegeven 
omstandigheden was er en is er 
van echt koersen geen sprake en 
kon en kan men moeilijk verwach
ten dat jonge renners groeien in 
willen en kunnen Dit laatste is 
overigens nog amper nodig wie 
vandaag opgeeft start morgen el
ders Keuze genoeg. 

Vroeger was het met anders, zal 
men aanvoeren Mogelijk met 
Maar het kader verschilde funda
menteel Onze betere coureurs 
reden toen allen in Italiaanse of 
Franse loondienst en door hun 
werkgever werden zij aan de wed
strijdregimes van die landen on
derworpen. Dat scheelde dus 
meer dan een slok op een borrel 
Onze kampioenen werden toen 
grotendeels gevormd in de veelei
sende Franse en vooral Italiaanse 
topkoersen Onze kermiskoersen 
hadden toen een geheel eigen 
bezetting en dito publiek De om
standigheden hebben een en an
der veranderd. Sportief is onze 
wielrennerij er met wel bij gevaren 

Het IS klassiek dat de ene genera
tie toprenners (Van Springel De 
Vlaeminck, Godefroot Merckx.J 
met onmiddellijk door een nieuwe 
generatie kampioenen wordt afge
lost Maar de put waarin onze 
wielrennerij nu getuimeld is schijnt 
wel biezonder diep en het ergste 
lijkt ons nog dat de verantwoorde
lijken er zich amper aan storen. 
Hun prinsenleven wordt met ver
stoord Voorlopig met ten minste 

Want er zou een ogenblik kunnen 
komen waarop zelfs de meest 
„verstarde" orgamzatoren er ge
noeg van krijgen en dan zal sane
ren met meer helpen De ineen
storting zou dan wel eens totaal 
kunnen zijn Voorlopig paait men 
zich nog met de gedachte dat er 
onder Vanderaerden en zijn leef
tijdsgenoten wel een nieuwe 
Merckx zal schuilen De jonge 
wolven van vorig jaar (De Wolf 
Willems.) heeft men blijkbaar al 
afgeschreven voor de absolute 
top. 
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Hoe Frans is 
de provincie Brabant? 
In Doorgang 44, op de Kruidtuinlaan te Brussel, loopt tot einde augus
tus een tentoonstelling, opgetimmerd door de provincie Brabant. 
Zij is hoofdzakelijk didaktisch bedoeld en heeft als ontwerp zichzelf: 
het bestuur, wat het allemaal doet en waar. 
Het was te verwachten dat de gemeenplaats over de ontmoetings
ruimte van twee kuituren in dit verband nog eens zou opgehaald 
worden. Dat is dan ook gebeurd. 
Minder te verwachten was, dat een zo officieel lichaam als de provin
cie Brabant de werkelijkheid zou verdraaien ais volgt: „Brabant, een 
uitzonderlijke provincie (_) met een autochtone bevolking, die voor 
50 % uit Franstaligen en voor 50 Vo uit Nederlandstaligen bestaat." 

De verdraaiing zit in de subtiele 
aanwending van het woord Frans
taligen Vooreerst bedekt men 
daarnnee onopvallend het opval
lende verschijnsel dat vele Bra
bantse Franstaligen geen Walen 
zijn en hoe dit wel zou kunnen ver
klaard worden 
Ten tweede suggereert men zijde
lings dat Brabant voor de ene helft 
door Franstaligen en voor de an
dere door Nederlandstaligen zou 
bewoond worden 
Welnu,"mets is minder waar 
Brabant heeft van oudsher een 

Bij een 

provinciale 

tentoonstel l ing 

te Brussel 

klem „quartier roman", het huidige 
arrondissement Nijvel, dat tegen
woordig door ongeveer 360000 
Walen (en verwaalsten) bewoond 
wordt 

Terwijl het arrondissement Halle-
Vilvoorde 515 000 inwoners telt en 
Leuven 415000, samen 930000 
Weliswaar omvat dit cijfer de taal
gemengde randgemeenten van 
Brussel, maar zelfs de FDF-over-
drijvers spreken hooguit van hon
derd duizend Franstaligen 
Het door autochtone Nederlands
taligen bewoonde Brabant is bo
vendien met alleen veel dichter 
bewoond, het is ook veel uitge
strekter De meeste Brabantse 
Franstaligen 750000 op de 
1 100 000 wonen dus in de agglo
meratie Brussel Dat zo weinigen 
onder hen Waal willen genoemd 
worden ligt veel minder aan een 
snobistische afstand tegenover la 
province dan wel aan het blote feit 
dat de meesten van hen inderdaad 
geen Walen zijn (laat staan Bra
bantse) maar Vlamingen, zij het 
verf ranste (autochtone^ De wei
nig spontane wijze waarop deze 
verfransing doorgevoerd werd, is 
een potje dat de lange tijd mede
schuldige provincie Brabant be
grijpelijkerwijze liever gedekt 
houdt. 

Het zou haar een reden te meer 
moeten zijn om ten minste het 
heden onverdraaid naar voren te 
brengen 

Karel Jansegers 

Wommelgem in de juli-maand 
4 juli: 
Jaarmarkt in Wommel
gem 
Weer was VUJO en VU paraat om 
met een pracht van een kraam en de 
nodige VU-ballons. boeken, stikkers, 
vlaggen enz een blikvanger te zijn op 
deze drukbezochte jaarlijks terugko
mende traditie (Zie onze foto) 

11-julivierlng 
te Wommelgem 
Nadat op zaterdag 10 juli in een tot 
barstens toe gevulde Klauwaert een 
grandioze 11 -julizangavond plaats
vond met als inzet een adembenemen
de stilte ter hennnenng aan Wim Jons-
sen en de Wommelgemnaar Jan Pui-
mege Hoogtepunten zoals de 11 -juli-
rede door senator Oswald van Ote-
ghem die de vinger op de zieke 
plekken van het hedendaags België 
legde en met miljoenen en miljarden 
goochelde alsof het half frankskens 
waren, en tenslotte tot de treffende 
vergelijking kwam tussen de onder
gang van de Titanic en het huidige 
België of wat er nog van overschiet 
E«n langdurig applaus bewees dat 
C'swald de aanwezigen had weten te 
boeien 2de hoogtepunt mavr Hof
man, 89 jaar jong, werd in de bloemen 
gezet evenals de twee jarigen Rik van 
de 'A/eghe en Rita Herbosch Ook Jos 
de Houwer voor zijn samenstellen en 
het begeleiden van de zangbundel en 
Greet van den Bergh, die op haar 
jeugdige leeftijd maar zonder comple
xen het programma prezenteerde 
mochten bloemen in ontvangst nemen, 
en als Bart de bloemen op 11 juli aan 
Oswald in Impe heeft overhandigd 

(waar we niet aan twijfelen) dan is dit 
schoonheidsfoutje ook rechtgezet 
Bloemen zouden we ook kunnen over
handigd hebben aan alle aanwezigen 
voor zingen en luisteren in een tropi
sche warmte Een ingetogen „Mijn 
schild ende betrouwen", ,.Uit die blou 
van onze hemel" en een daverende 
Vlaamse leeuw besloten deze 11 juli 
vienng 

En het waren er 103 
op 11 juli 
Toen om 11 u 30 zaterdagnacht de 
laatste Leeuwenvlag die gediend had 
voor het spreek-gestoelte, verkocht 
werd aan mevr Van Malderen en het 
feit dat er reeds op zaterdag tainjk ge

vlagd werd liet het beste verhopen 
maar twijfeld bleven Verkeerdelijk 
werd in vorige „Wij" het getal 90 
genoteerd waar het er verleden jaar 80 
waren zou dit in geval van 100 een 
winst van 25 % betekenen Straat 
voor straat werd nauwkeurig geteld en 
genoteerd, en jawel de inzet werd 
beloond en verbetering zit er nog in als 
nog enkele verlofgangers hun vlag 
bezorgen aan thuisblijvers, of we er nu 
vijf of tien moeten gaan hangen en af
doen dat kan de zaak met maken, wel 
het streven naar de 120 
En nu maar dit aanhouden tot en met 
10 oktober, er op en er over tot spijt 
van wie 't benijd 

Ward Herbosch 
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Een nederig priester is niet meer 

„Juan" Deplancke 
te Westende begraven 
Toen we Jan Deplancke 11 maan
den geleden als pastoor „instal
leerden" kon niemand, ook zijn 
naaste familie en vrienden niet, 
vermoeden dat hij slechts zo'n 
korte tijd pastoor van Westende 
zou zijn. Aan niemand had hij ooit 
gezegd dat zijn in El Salvador 
kapotgewroet lichaam er zo erg 
aan toe was. 
Duizenden mensen brachten za
terdag 17 juli een laatste ontroe
rende hulde aan de man die hier 
in Vlaanderen de verpersoonlij-

VU-Zarren-Werken 
rouwt 
Op zaterdag 3 juli hebben wij Dries Ry-
ckebusch en zijn vrouw Denise naar 
hun laatste rustplaats begeleid De 
droeve mare van hun verdnnking 
sloeg in als een bom 
Als telg van een Vlaams-nationalistisch 
gezin, als Oostfronter, heeft hij dan 
ook de harde repressie gekend Was 
hij daarna met rechtstreeks aktief in de 
afdeling, dan mochen wij toch op zijn 
raad en daad rekenen 
De plaatselijke afdeling biedt de familie 
Ryckebusch en Huyghebaert onze op
rechte gevoelens van medeleven aan, 
in het bijzonder nog aan Maria Rycke
busch, ons Ijverig bestuurslid van de 
afdeling 

king was geworden van de strijd 
in El Salvador, de strijd van het 
arme volk tegen het onrecht en 
de onderdrukking zoals het in 
een rede op het kerkhof zo ont
roerend tot uiting kwam. 

De tientallen Salvadoriaanse 
vluchtelingen en Latijns-Ameri-
kaanse vrienden hier in Vlaande
ren bezorgden dan ook hun Juan 
een Salvadoriaanse begrafenis. 
De voor die gelegenheid véél te 
kleine kerk met ontroerde en 
stille mensen leefde mee met hun 
teksten, hun muziek, hun ontroe
ring en hun liefde voor de man 
die zoveel voor dat volk heeft 
gedaan. De kist met het stoffelijk 
overschot van Jan was dan ook 
bedekt met een uit papier gesne
den Salvadoriaanse vlag. Na de 
mis werd de kist op de schou
ders van „zijn" Salvadorianen 
naar het kerkhof gedragen ge
volgd door honderden priesters, 
parochianen en vrienden samen 
met de hele Latijns-Amerikaanse 
kolonie. Daar werd het in een 
gewoon aarden graf neergelaten 
zoals hij het had gevraagd- want 
Jan stierf bij volle kennis. 

Vaarwel Jan, we zullen je met 
zovelen missen. 

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek NationalestraaO 
Antwerpen 
Tel 031 340586 

Mogeli jkheid tot kleine etentjes 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Industriële 
brood en banketbakkenj 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091 6757 12 

liet ^almst)uij$ 
* • U 1910-1980 ^'^ -^ 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 25202 40 
Rest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiazaak mat traditia. 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

DE PUS 
GEBROEDERS 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken ^ y y . 
Demokratische prijzen v i „ „ ^ , - ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 031 818841 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Gerdordsbergsestraat 38 Dr Van De Per 'o le i 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

Steeds welkom m 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 
Gooik 

Tel 054 334857 

Uw tweede thuis ' 

Cafe De Toekomst 

Kauwstraat 43 
9560 Sint Lievens Esse 
Tel 054 50 0649 

Vdlidenngscenlrum LOTTO 
cicinneming tot donderddgavond 
24 uur 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011 79 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 3006 53 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraal 145 147 
2120 Schoten 031 584176 

Wtj verzorgen al uw feesten 

• 20-jange ongehuwde vrouv»^ 
met A2-ekonomi8che afdeling als 
opleiding en 1 jaar ervanng in 
gezins-w/elzijnssektor zoekt 
werk in Brusselse of ten westen 
ervan Voor ml volksvertegenw 
dr J Valkeniers 02-5691604 

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

• Jonge vrouw 23 jaar wonen 
de omgeving Mechelen zoekt 
dnngend werk als orthopedago 
ge Heeft reeds ervanng opge
daan in het centrum levens en 
gezinsmoeilijkheden Ref nr 245 

• Man 30 jaar wonende omge 
ving Mechelen zoekt dringend 
werk als mekanieker Heeft 
reeds 14 jaar ervanng in diverse 
bedrijven Ref nr 244 
Belangstellenden kunnen zich tij 
dens de kantooruren wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers op het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen of telefonisch op 
het nummer 015 209514 Gelie 
ve steeds het juiste referentie 
nummer te vermelden 

/ / 

Twee nieuwe nummers in de reeks 
„Vlaams-Nationale Standpunten" 

Nummer 7: 

„Nationalisme in Wales 
door Lieven Dehandschutter 
De auteur van deze brochure is geen onbekende in Welshe nationalistische 
knngen - getuige de inleiding van Gw/ynfor Evans, oud-voorzitter van de Welsh-
nationalistische partij Raid 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 waann ook Wales een volwaardige rol zal 
spelen 

Nummer 8: 

De persoonlijke kontakten die de auteur onderhoudt met gevangenisdirekteure 
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-Natonaal 

Studiecentrum . 
U kan deze nummers bestellen op het VU-sekretariaat Bamkadenplein 12 te 
1000 Brussel (tel 02-2194930) 
De pnjs van de afzonderlijke nummers bedraagt 50 fr, te storten op rekening 435-
0259801 18 van het Vlaams Nationaal Studiecentrum 
Het IS echter voordeliger u te abonneren' 
Een abonnement (ben nummers) kost slechts 350 fr 
U ontvangt dan meteen de zes reeds verschenen nummers 
Hoe abonneert u z i c h ' r̂  , j . 
• 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 en voegt een check ter waarde van 350 fr bij 
• U zendt ons de strook toe en voegt een overschnjvingsfomiulier bij ter 

waarde van 350 fr 
De afzonderlijke nummers kan u op dezelfde wijze bestellen 

Een nummer worden... 
/ / 

/ / 

Scliets 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 strek 
te 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 pariementair 
mandatans als lid van het beschermingskomitee en voorspreker van talnjke 
gedetineerden 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 verrie-
derende reglementen hij geeft ons de zelfmoordcijfers en wijst ons op de 
resultaten van de Belgische penitentiaire aanpak het enorm hoog aantal 
recidivisten 

BON 
Mevrouw/De Heer 

Adres 

bestelt hierbij eks van „Nationalisme in Wales (50 frJ 
eks van Een nummer worden (50 frJ 

stort op onze rekening/voegt een check bij/voegt een overschnj-
vingsformulier bij 
abonneert zich op Vlaams Nationale Standpunten en ontvangt de acht 
reeds verschenen nummers 
De nieuwe abonnee * stort op onze rek (435-0259801-18) 

• voegt een check bij 
I * voegt een overschnjvingsformulier bij 
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De Vlaamse Vereniging van 

Psoriasis-Patiënten (VVPP) 
N u o n g e v e e r anderhal f jaar ge

leden h e b b e n een t iental psoriasis-
pat ienten bes lo ten d'er eindel i jk 
eens wa t te gaan aan doen , en 
h e b b e n zij een e igen veren ig ing uit 
de g r o n d ges tampt (Psor iasis is 
een huidz iekte) 

N ie t tegens taande haar klein
schal igheid heef t deze veren ig ing 
t o c h al vo lgende zaken gereal i-
z e e r d 

— in fove rgadenngen te Gent , 
A n t w e r p e n , Leuven , D iepenbeek 
en Kort r i jk , onde r leiding van een 
d e r m a t o l o o g 

— u i tbouw van een k le ine bi-
b l io teek te A s s e 

— st imuler ing van het w e t e n 
schappel i jk o n d e r z o e k In di t ve t -
b a n d zi jn reeds de eers te en posi
t ieve kan tak ten g e e g d -met de 
K U L en met het L imburgse D r L 
Wi l lemsinst i tuut 

— sensibi l izer ingsakt ies i v m 
d e psycho-soc ia le aspek ten van 
d e z iek te bij d e pub l ieke opin ie 
M e t de b o n d voo r haarkappers en 
me t de b o n d van badmees te rs -
r edde rs zi jn hoopvo l le kon tak ten 
n u reeds ge legd 

O p het p r o g r a m m a v o o r 1982-
1983 staat n o g 

— d e opr ich t ing van e e n v z w 

— de verspre id ing van een uit
gebre ide en degel i jke b rochu re 

— het opnch ten van regionale 
werk - en gesp reksg roepen 

— informat ie- en sensibil isatie-
kampagnes 

Belangste l lenden en vri jwil l i-
gers-he lpers kunnen te rech t op 
een van vo lgende adressen 

Voorz i t te r Pol Labeeuw Hoed-
straat 37 te 1700 A s s e 

Beheer Osca r Ve rc ruyssen , 
Burggraven laan 259 te 9000 Gen t 

L imburg Herman Maes , Bos-
bess t raa t 9 te 3600 G e n k 

Brabant Gu ido Vanders t rae ten , 
Toekoms ts t raa t 8 te 2958 Weer 
d e 

Oos t -V laanderen Paul D e Cor-
te, Baar leboslaan 58 te 9810 D r o n 
g e n 

Wes t -V laanderen G e r a r d Al le
meers , B Deschod t laan 3 te 8970 
Popennge 

A n t w e r p e n A lex Bervoe ts , 
C raeybeckx laan 113 te 2100 
D e u r n e 

En, v o o r w ie dit wi l 

Bankreken ing 114-3397540-99, 
t n v PSO-Veren ig ing , Hoeds t raa t 
33 te 1700 A s s e 

11 -juliviering te Wervik 
Op 11 juli ging de derde taalgrens elf-
juliviering door Aanvankelijk was de 
belangstelling minder dan verleden 
jaar, nadien waren meer dan honderd 
aanwezigen de toehoorders van 
„Klerktje" uit Frans-Vlaanderen en van 
redenaar Walter Luyten Spijtig voor 
de laatkomers dat zij het optreden van 
de groep „Zakdoek" gemist hebben i 
Die mannen kennen er iets van Met 
zijn mooie volle stem deed „Klerktje' 
uit Duinkerke zijn Frans-Vlaamse lied-

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
G e n e e s k u n d i g p e r s o n e e l 
Volgende bediening wordt open-
verklaard 
— Eén plaats van geneesheer
diensthoofd (rang 1) voltijds in de 
Dienst voor Oogziekten en Oog
heelkunde van het Algemeen 
Ziekenhuis Middelheim 
De benoeming zal ingaan op i-l-
1983 
De kandidaten dienen van Belgi
sche nationaliteit te zijn 
De aanvragen dienen op het Se-
kretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 1-9-1982 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 329835-31 0970 -
toestel 221) 
Het inschrijvmgsrecht bedraagt 
400 fr (voor bepaald benoemde 
personeelsleden nihil) 

(Adv. 111) 

jes alle eer aan evenals de liedjes van 
Willem Vermandere waarvan sommi
ge op tekst van de betreurde West-
hoekpoweet Djoos Utendoale 
Walter Luyten zou Luyten met zijn als 
zijn rede niet radikaal was en hij zijn 
verbondenheid met andere Europese 
minderheden met liet blijken Radikaal, 
omdat hij in het buitenland moet be
kennen dat de Vlaamse minderheid in 
feite een meerderheid is in België 
Ook stak hij ruim de draak met het hui
dige , drinkgeldfederalisme" Alles bij
een kregen de aanwezigen weeral een 
flinke morele duw in de rug 
Nadien ging Walter Luyten met enkele 
bestuursleden een glas dnnken op het 
St-Maartensplein waar ter gelegen
heid van elf juli enkele muziekkoncer-
ten ten beste werden gegeven Toen 
op een bepaald ogenblik een bewer
king van „Piet Hem" ten t>este werd ge
geven, kon Luyten zich met bedwingen 
en was dit een gelegenheid voor talnj-
ke Wervikanen om Walters stemgeluid 
te bewonderen Bedankt Walter en tot 
later I 
Voor de t)estuursleden omwille van 
de vakantie gaat de volgende vergade
ring door op dinsdag 10 augustus 
Nadere inlichtingen volgen 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 031 -8864 68 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l o p de deu r 

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

* l us t re r i e 

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

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

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

Zaakvoerder 
Stdf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

m Wij in de Volksunie 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uit rus t ingsmate r iee l & ma
ch ines voor o p e n b a r e be
s t u r e n en a a n n e m e r s van 
bouw- en wegen i swerken 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 309P Kampenhout, 
$el. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

Opnieuw Stage Traditionele 

Volksmuziek te Galmaarden 

VU-Wommelgem op 
de fiets 
VU-Wommelgem orgamzeert voor 
jong en oud voor klein en groot een 
fietstocht door het landelijke Wom-
melgem en omgeving De fietsdag 
gaat door op zondag 1 augustus 
vertrek om 14 u in De Klauwaert af
stand ± 30 km en de tocht staat o I v 
de h A Sledsens 
Voor wie met met vakantie is van de 
fiets en de natuur houdt naar Wom-
melgemi 

In aansluit ing me t de dr ie vor ige 
suksesvo l le s tages zal ook dit jaar 
een S tage Tradi t ionele Vo l ksmu
ziek gehouden w o r d e n 
D e z e s tage v indt plaats in het 
provinciaal t r e f cen t rum „Bal juw-
huis" te Ga lmaarden (Brabant ) van 
d insdag 24 augus tus to t en met 
zondag 29 augus tus 
In d e moo ie landel i jke heuve lom
gev ing van V laams-Brabant kan 
m e n aan eén van de vo lgende 
sessies dee lnemen homme l (les
geve rs W i m Bosmans en Ri t teke 
Demeulenaere) , doedelzak (Luk 
Bosmans) , draail ier (Mark An tho 
ny) , v iool (Gu ido Schi f fer ) , diatoni
sche harmonika (Wi l fned M o o -
nen), zang ( W a n n e s V a n de Ve l 
de) , i ns t rumen tenbouw (He rman 
Dewi t ) , dansatel ier (Renaat V a n 
Craenenb roeck ) , vl ierenflui t (Os
wa ld Tahon en W a r d D e Beer) , 

mondha rmon ika (Roger Hessel ) 
en een k indersess ie ( John Lund -
s t rom) 
Bu i ten de sessies w o r d e n in de 
v o o r a v o n d en 's avonds v o o r d e 
dee lnemers bi jakt iv iei ten voorz ien 
zoals konce r ten r o n d o u d e en 
k lassieke muziek, vo lksdans en 
zang en doede lzak , in format iea
v o n d e n i v m straat- en mark t l ied 
en m idde leeuwse ins t rumenten 
Al les w o r d t duurder , met deze 
stage, w a a r v a n de dee lnamepr i j s 
bepaa ld is o p 3 000 f r ( 1 5 0 0 f r . 
v o o r d e k indersess ie) 
V e r d e r e inl icht ingen ove r deze 
stage, georgan izeerd d o o r het 
Prov inc iebs tuur van Brabant i s.m 
he t A N Z en 't K l iekske en m m v. 
het N o o r d s t a r f o n d s vzw , kan m e n 
b e k o m e n o p het A N Z - s e k r e t a -
riaat, Vn jhe ids t raa t 30-32, bus 14, 
2000 A n t w e r p e n , tel 0 3 1 - 3 7 9 3 9 2 

Waardige 11 -juliviering te Berlare 
Zoals verleden jaar, mag deze viering 
aan de Donkkapel als voorbeeld die
nen voor gans de streek, zowel wat 
betreft het programma als het aantal 
belangstellenden 
De plechtige h mis werd net als bij de 
vorige jaren op een prachtige wijze 
opgeluisterd door het zangkoor 't 
Snoerke uit Aalst In zijn homilie bracht 
e h De Berlangeer hulde aan allen die 
gestorven zijn voor Vlaanderen en 
vroeg uit eerbied voor de overleden 
kameraden hun levenswerk verder te 
zetten 
Vervolgens werd de plechtigheid op 
het Kapelplein verder gezet met een 
optreden van 't Snoerken, die zowel in 
solo als in samenzang de toeschou
wers kon boeien 
De gastspreker was dit jaar VU-sena-
tor Walter Peeters, die eerst hulde 
bracht aan de in Nederland overleden 
Vlaamse banneling en streekgenoot 
Wies Moens en aan zijn verleden 
maand overleden kollega senator Wim 
Jorissen, die beiden gans hun leven 
ten dienste stonden van de Vlaamse 
t>eweging Verder schetste senator 
Peeters een tieeld van het onrecht dat 
vooral in de sociale zekerheid Vlaan-

Gemeenteraads-
verkiezingen 1982 

Voorlopige 
vu-lijst 
te Berlare 
De VU-kandidatenlijst voor de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen 
IS op een paar plaatsen en mogelijke 
plaatsverschuivingen na, klaar 
De lijst zal aangevoerd worden door 
Enk Van Hauwermeiren, de sekretaris 
van VU-Berlare De tweede plaats is 
toegekend aan Marleen De Bruyne uit 
de deelgemeente Overmere De derde 
plaats zou bezet worden door Wilfned 
Blancqaert uit de deelgemeente Uit
bergen De vierde plaats is voor Lud-
wig Jacobs, arrondissementeel be-
stuurs- en VU-partijraadslid De vijfde 
plaats IS toegewezen aan de plaatselij
ke VU-voorzitter Andre Vergeylen 
Als lijstduwer fungeert Jean-Marie 
Van Praet die wordt voorafgegaan 
door Odile Vervliet en Andre De Pal-
menaer allen uit de deelgemeente 
Overmere 

De overige kandidaten zijn Marcel 
De Neef Louis Cnstiaens Piet Kep-
pens, Leopold Coppens Antoine Van 
Cauteren, Yvan Van Geert Willy De 
Keukelaere Martin Van Eetvelde Jo
zef Van Mossevelde Robert De Corte 
Romain Meganck, Julien D Hooghe en 
Andre Rasschaert 

De nog op te vullen plaatsen en de 
definitieve lijst zal eerlang bekend ge
maakt worden 

deren in 1982 nog steeds wordt aan
gedaan en dat de zogenaamde solida-
nteit dagelijks omzeggens 1 miljard 
Vlaams geld (dat Vlaanderen zo 
broodnodig heefO naar Wallonië wordt 
versast Tot slot deed ook hij een 
oproep om de strijd verder te zetten 
en zich verder in te zetten voor een 
zelfstandig Vlaanderen 

De ruim 350 aanwezigen waaronder 
VU-volksvertegenwoordiger J Van 
Boxelaer, de algemene voorzitter van 
het St-Maartensfonds, leden van het 
Vlaams Nationaal Jeugdverbond en 
Chiro besloten de plechtigheid met het 
zingen van het Wilhelmus en de 
Vlaamse Leeuw 

( U J 

5, 6 en 7 november te Loppem 

Nationaal VUJO- weekeinde 
Het herfst-weekeinde van de Volks-
uniejongeren-nationaal vindt dit jaar 
plaats in het Scouts- en Gidsencen-
trum „Merkenveld", Merkemveldweg 
15 te 8021 Loppem (Zedelgem) op 5,6 
en 7 novemt)er e k U kunt reeds vanaf 
nu inschnjven door 500 fr te storten 
op het nr 435-0256851-75 van VUJO-
Nationaal, Barnkadenplem 12 te 1000 
Brussel (eten en overnachting inbe
grepen) 
Het weekeinde vangt aan om 19 uur 
op vnjdag 5 november met een gezelli
ge kennismaking en eindigt op zondag 
omstreeks 17 uur Het weekeinde 
staat in het teken van de Vredespro-
blematiek Naast een debat en ver
scheidene voordrachten (vb instellin
gen en doelstelling NAVO, rechtvaar
digheid en vrede, eaJ is er ook een 
wandeling voorzien, een ontspanning 

FVV-TessenderIo 
op pad 
Tijdens de maand augustus orgam
zeert FVV-TessenderIo 3 gezinswan-
delingen 
— woensdag 4 augustus het Eenden

pad 4,2 km, 
— woensdag 11 augustus het Ree

pad 6,2 km 
— woensdag 18 augustus het Fazan

tenpad 6,8 km 
Telkens samenkomst aan de VVV-
toren om 19 uur Nadien gelegen
heid tot gezellig samenzijn in Ter 
Scoete 
Woensdag 25 augustus bezoeken 
we „Hasselt 750 jaar stad" Ver
trek op de markt te Tessenderio 
met eigen wagen Echtgenoten en 
kinderen zijn natuurlijk ook wel
kom Na een wandeling door Has
selt IS er voor de liefhebbers om 
21 u 30 gelegenheid tot bijwonen 
van „750 Hastonaer in het Refu-
giehuis van Herckenrode 
Hasselts verleden in een schouw
spel van honderd minuten met to
neel, show, muziek dans, zang 
multivisions, licht en geluidseffek-
ten De pnjs van deze voorstelling 
bedraagt 250 fr per persoon Wie 
hier wil aan deelnemen verwittige 
een der der bestuursleden voor 
1 augustus 

op zaterdagavond en de deelname aan 
een plaatselijke aktiviteit in verband 
met 11 november 
W I J rekenen op de aanwezigheid van 
90 deelnemers De VUJO-kernen wor
den verzocht hun vlaggen mee te 
brengen om deel te nemen aan de 
Vredesmanifestatie Schnjf nu reeds 
in' Ivo Coninx, 

F W -
diskussieavonden 
in de nazomer 
Door de verscheidene FVV-afdelingen 
worden volgende voordracht-diskus-
sie-avonden georganizeerd 
Roeselare 1 september „Belang van 
de gemeente", spreker Guido Ver-
reth 
Kortrijk 6 september „Feitelijke macht
hebbers in België", spreker Nelly 
Maes 
Kortrijk 7 september „Verkiezingen 
hoe worden ze georganizeerd' Hoe 
wordt gete ld ' " , spreker Enk Vande-
walle 
Roeselare 15 september „Verkiezin
gen hoe worden ze georganizeerd' 
Hoe wordt gete ld ' " , spreker Guido 
Verreth 
Gent 15 september Verkiezingen 
hoe worden ze georganizeerd' Hoe 
wordt gete ld ' " spreker Nand Vanden 
Kerckhove 
Gent 20 oktober „Feitelijke machtheb
bers in België" spreker nog met be
paald 
Voor alle inlichtingen in dit verband 
kunt U terecht op het FVV-sekreta-
riaat van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 
17 u tel 091-233883 

^ o f ten Cf:ctii|oorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
M a a n d a g gesloten 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41 25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45. 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé. 569.03.18 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[ W i l 
Littoral 

^ ultgsbrelde keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
In alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ii-LAAN 1205 
M M OOSTOUINKERKE 
TEL. OM/11.26.2) 
WOENSOAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-58213.12 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 16.34.16 

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

Ratteau-Lievens, 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 

Tel. 02-478.19.93 

Import • Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgielei 66. 
2000 Antw^erpen 
Tel 031-300772. 

Wij bouwen voor u-
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hainme 
Tel 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel. 015-71 12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -f M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-33.06.87 

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

Guido NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

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

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

Roelljonfllel 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel. 016-56.93.34 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

^ ^ | 7 j S J I | l l ! J J ^ ^ ^ B " ' 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, /T 
/akkundige retouche 

¥ermees ^' 
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P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 
land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

lustrerie 

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

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stn]tem 
Tel. 054-3337.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 

VAN DER KLEUN 
Chazallaan 83 

1030 Brussel (SchaartieeW 
02-734.0643 

Na 18u. 425.4642 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archltektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Bnjssel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béamaise 
De Smedt de Nayeriaan 86 
050-41 30.70 

HP'Tegels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-513571 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.1376 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

lOimvKYk 
• 44-jange huismoeder met 
enorme ervaring in zelfstandige 
zaak, zoekt werk als verkoop-
ster-winkelhoudster, e d 
Voor inlichtingen dr J Valke

niers, volksvertegenwoordiger, 
tel 5691604 

• Juffrouw, 20 jaar. heeft als 
diploma bednjfshostess A1-A2 
(typen en telefoniste en talen) 
Aanvaardt ook ander werk Om
geving Tessenderlo. Diest, He-
rentals. Turnhout Voor inlichtin

gen zich wenden tot Lucien 
Beyens 014-309879 of 014-
3011 79 Onthaalcentrum voor 
Mensen met Vragen, Beerstraat 
10. 3990 Meerhout 
• Man, 40 jaar, zoekt werk dat 
betrekking heeft op ontvangst
verzendingen en magazijnen Wil 
zowel administratief als fysisch 

werk verrichten Was voorheen 
„central store supervisor" Omge
ving Tessenderlo, Diest, Turn
hout. Mol 
• Vrouw, 33 jaar en wonende 
in de omgeving van Mechelen en 
Heist-op-den-Berg zoekt werk 
als poetsvrouw of als verkoop>-
ster Liefst part-time 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers tij
dens de kantooruren via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont-
voenngsplein 1 te 2800 Meche
len (tel 015-209514) Gelieve 
steeds refnr 3047/236 te ver
melden 
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Joris Sleebus 

m Mensen van bij ons 

/ / Wij keren Bruksel binnenste binten / / 

BRUSSEL - „Elke werkdag 
600.000 man ernaartoe. 
Elke avond allemaal 
inderhaast terug naar de 
slaapwijken en dorpen 
overal in het land 
Vrijspel voor promotoren, 
politiekers, spekulanten. 
Afbraak, asfalt, beton. 
Wie maakte Brussel tot wat 
het nu is? 
Wie leeft er nog in Brussel? 
Of, wat maakt van een stad 
iets leefbaars of niet? 

Hoe is heel dat zootje 
gegroeid? 
Brussel is toch nog wat 
anders dan Manneke Pis, de 
Grote Markt, het 
Justitiepaleis en het 
atomium. 
Brussel, een snack-bar waar 
de leefproblematiek warm 
en in gekoncentreerde 
eenheden wordt opgediend. 
Waar je al snel proeft wat 
er in onze samenleving 
misgaat en welke 

'<ë*' •wsaw 

mogelijkheden er open 
blijven. 
Kijken en zoeken naar het 
kloppend hart van een stad, 
waarvan men zegt dat ze 
ziek is. 
Door zicht op de stad, 
inzicht krijgen in de 
verhoudingen binnen de 
stedelijke samenleving en 
het stadsweefsel dat daaruit 
is gegroeid. 
Brussel is ook nog een 
taveerne waar de 
leefproblemen heet uit de 
pan opgediend worden. 
Waar ge vrij snel kunt 
proeven wat aangebrand is 
en wie suiker in de soep 
doet 
Brussel wil Europa's 
hoofdstad zijn en dringt 
daarvoor zijn eigen ketjes
karakter op de achtergrond. 
Hele volksbuurten ruimen 
nog immer plaats voor 
brede lanen, snelwegen, 
metro en kantoorbuildings. 
Promotoren en spekulanten 
hebben onverminderd vrij 
spel De politiekers helpen 
(alleen soms?) een handje. 
Toch leven in dit 
stadsreservaat nog een 
miljoen mensen. Mensen-
van-bij-ons." 

Door toedoen van de pendelaars, 
de passanten allerlei, en de zove
le toeristen meet Brussel zich 
Inderdaad onverminderd kosmo
politische allures aan. En er leven 
„toevall ig" nog verscheidene 
honderdduizenden mensen ook. 
Nadat een ware volksvlucht in de 
voorbije decennia heeft plaats
gehad. Inmiddels werd het er niet 
gemakkelijker op gemaakt om 
Brussel als buitenstander te le
ren kennen, en te wikken en 
wegen of er ook nog wat waarde
ring kan bijhoren. Om dit euvel te 
verhelpen werd onderhand ai et
telijke jaren geleden door Wim 
Kennis het initiatief genomen 
een bijzondere Bruksel-trip te 
organizeren. 

Dat initiatief is vandaag uitge
groeid tot een fameuze Bruksel-
binnenste-buiten (geleid door Jo
ris Sleebus) waarbij hetzij te 
voet, per fiets of per bus in 
enkele uren ti jds of tijdens een 
eendagstrip het oude Broekzele 
en het verkrampte Brussel van 
vandaag kan ontdekt worden. Dit 
initiatief heeft geen gelijke. Het is 
niet „zomaar" een toeristische 
rondleiding. In Antwerpen was er 
heel even, en ook in München 
zo'n georganizeerde trip waarbij 
de stad binnenste-buiten wordt 
gekeerd, waarbij geen vrede ge
nomen wordt met de historiciteit 
van fraaie fagades die enorm 
veel menselijke handel en wan
del, lief en leed varbergen. 
Joris Sleebus: „ / " de voorbije 
je-en is de idee gegroeid dat „een 
stad het laatste is om nog in te 
wonen". Voor de Vlamingen geldt 
dat gezegde en gevoelen zeker 
inzuke Brussel 
Men heeft zich strakke woonmo-
dellen op de hals gehaald Eerst 
trokken de rijken weg uit de stads
kern Dat was, zeker wat Brussel 
betreft, eind vorige eeuw. Zo 
kwam bijvoorbeeld de Leopold-
wijk tot stand. Maar vrij spoedig 

was er de nieuwe vlucht naar 
villawijken in het groen, zoals in 
Ukkel. Oudergem. 
De zoveelste uitwijkrush werd 
dan nog niet zolang geleden al
weer ingezet door de rijke klasse, 
maar dit keer ook zeer intens 
gevolgd door de kleine villabou-
wers in het Pajottenland, Zenne 
en Zomen-heuvels, en andere 
groene Brabantse uithoeken Men 
IS vooral uit de stad weggetrokken 
om elders rustig te gaan wonen. 
Wonen, werken en winkelen wer
den in het leefpatroon van mekaar 
losgerukt Het gedragspatroon 
van de rijken werd (tot en met 
voor velen ook wat betreft het 
taalgebruik) modieus nagevolgd. 
Het bleef nog wel chick én vooral 
verdienstelijk naar de grote stad 
te gaan werken En, te winkelen in 
de buurt van de avenue Louise 
Met de massale uitwijking en de 
bijhorende gewiekste paddestoe-
lengroei van de shopping-centra 
werden tenslotte de woon-, win
kel- en slaapgewoontes ver uit 
mekaar losgewrikt 
En, het is hard om zeggen, een 
stad als Brussel wordt door men
sen die buiten de stad wonen 
bekeken en gebruikt als een pros
tituee De stad is nog slechts goed 

om op simpele vraag zekere be
hoeftes te dekken werkplaatsen, 
toeristisch verkeer Hierdoor 
werd tenslotte de ontvolking (en 
bijhorende verkrotting nog drasti
scher in de hand gewerkt 
De persoonlijke relaties die met en 
in de stad gelegd worden zijn nu 
overwegend afgewogen op het 
nut van de kontakten " 

fillet van chaussée 
gemaakt 

— U wil nu middels de rondlei
dingen van Bruksel-binnenste-
buiten aantonen dat Brussel toch 
nog (ook voor Vlamingen) een 
leefbare stad is en dat daarin, 
ondanks de gigantische bulldo
zerravage, nog verbetering kan 
aangebracht worden? 

Joris Sleebus: „Om te beginnen is 
het er ons om te doen aan te to
nen dat het ene stukje Brussel niet 
het andere is. Hét onleefbare 
Brussel bestaat niet De Noord-
wijk, de Begijnhofwijk, de grote 
Centrale Boulevards, de Marollen, 
het Schumanplein, de Maalbeek-
vallei, Sint-Gillis en de Kruidtuin. de 
Vismarkt, de Zavel, het Martela-
renplein, de Leopoldwijk, het Am-
biorixplantsoen. telkens tref je 
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een ander Brukselstukje van de 
grootstad-puzzel aan 
Ook Neerpede, een dorp m An-
derlecht, 400 hectare grond en 
400 inwoners, koeien en kippen 
niet meegerekend, is weliswaar 
een Bokrijk in wording, maar toch 
ook onverminderd een lap Brus
sel 

Natuurlijk, voor de meesten van 
de pendelaars is de hoofdstad m 
wezen een kantoorreus die toren
hoog uit de puinen van de ge
sloopte sloppenwijken is verrezen 
De Noordwijk. De WTC-buurt. Of 
voor meer ingewijden de „chaus
sée d'Anvers"; men heeft er inder
daad een wansmakelijke fillet van 
gemaakt Parkingkoning Charly 
De Pauw heeft hier zijn best ge
daan De slopershamer werd er 
zodanig hard heen en weer ge
zwaaid dat ongeveer 12 000 Bruk-
seleirs met hebben en houden 
moesten vluchten 

Brussel was in het oog van enkele 
promotoren en veel gezagheb
bende politiekers een oude stad 
die moest gemodernizeerd wor
den en aangepast aan de nieuwe 
behoeften wonen, werken, winke
len en wandelen kregen elk een 
zone ter beschikking en daartus
sen moesten, zo heette het hoog
nodig autostrades voor de snelle 
verbindingen zorgen. Toekomst
dromen, de Brave New World, 
inspireerden betonpromotoren, 
studiebureaus en politiekers om 
ook Brussel een Amencab Way of 
life op te dringen En er zelf ook 
nog profijt uit te halen Stad-Brus
sel, met VDB en met CDP 
(= Charly De Pauw = Compag
nie de Promotion — Consortium 
des Parkings) 

Maar evengoed Assubel en ande
re financiële consortia kochten 
stukken stad op om de aangren
zende wijken bij de viadukt en het 
kanaal „andere" ekonomische be
stemmingen te geven: ontwerpen 
voor het World Trade Center 
projekt, industriesnelweg Halle-Vil-
voorde, of de metro dwars door
heen oud-Molenbeek. 
Deze projekten werden met altijd 
verwezenlijkt, maar de dreiging 
zorgde steevast alvast voor spe-
kulatie, leegstand en verkrotting. 
Eén vierkante meter grond in de 
Maalbeekbuurt kost 140.000 fr! 
De Brusselse regering, met staats-
sekretarissen De Muyter, Goor en 
Uyttebroeck, heeft hoedanook tal 
van pletwalswerken goedgekeurd. 
BIJ een bezoek aan de Noordwijk 
kunnen wij als gidsen van Bruksel-
binnenste-buiten met nalaten een 
en ander duidelijk aan te tonen, de 
relatie tussen politiek en ekono-
mie, tussen bijvoorbeeld „Polle 
Pansj" en CDP, in herinnering te 
brengen 

We keren zo in elke wijk die we 
aandoen Bruksel-binnenste-bui-
ten, we tonen wat achter de faca
des zit 

En ons treft dan ook telkens dat 
de bezoekers een ander inzicht 
verwerven op de Brusselse gang 
van zaken dan de gemeenplaat
sen waarmee ze voorheen behept 
waren En, dat kan werken in ver
schillende richtingen Zo ook het 
besef dat in Brussel nog tal van 
wijken bekoorlijk wenken voor 
liefhebbers van stadswoonsten en 
-buurten " 

— U blijft zelf onverminderd van 
Brussel houden? 
Joris Sleebus: „Ik ben geboren en 

getogen in Evere Ik heb inmiddels 
op een aantal plekken in Brussel 
geleefd. Vandaag doet het wel wat 
pijn dat ik net met meer in de ag
glomeratie beland ben in de Dil-
beekse Paloke-wijk' Maar, ik wou 
ook wel een huisje verwerven. En, 
ondanks de ineenstorting van prij
zen zoals men veralgemeend 
voorstelt, probeer vandaag toch 
nog maar eens in en rond de 
vijfhoek een behoorlijke (beschei
den) woonst te bekomen Maar, ik 
blijf Brusselaar in hart en nieren. Ik 
hou van deze stad Ik wil meehel
pen ze opnieuw levenskrachtig te 
maken. Sinds een vijftal jaren help 
ik mee rondleidingen te bestendi
gen 

Door mijn werk bij Jeugd-lnfo, bij 
de Agglomeratieraad voor de 
Vlaamse jeugd, bij de raad voor 
het leefmilieu BFIAL, in een fabriek, 
wéét ik waarover ik het heb bij 
rondleidingen. Wij geven de be
zoekers geen fotografisch beeld 
van de stad; dan zie je alleen de 
fagade. 

Wij verwennen de geïnteresseer
den met een levend verhaal Met
tertijd zal de vervreemding in 
Brussel en van het Vlaamse land 
tegenover Brussel op die manier 
ook een ietsje verminderen Im
mers, niemand heeft er baat bij dat 
Brussel kompleet een dode stad 
zou worden" (hds) 

Elke donderdag, vri jdag en zaterdag 
(van 29 juli tot en n\et 14 augustus) Is 
er ter gelegenheid van Mallemunt 
een bijzondere Bruksel-tour. Elke 
rondrit vertrekt op het Muntplein 
„onder de boomkes" om 14 uur. 
In september start elke zaterdag 
(maar dan om 10 uur) op dezelfde 
plek een bijzondere „thematour": rit
ten samengeregen met voorbeelden 
over stadsvernieuwing, 19de eeuwse 
stedenbouw, vervoerproblemen, so-
clale-woningbouw, cityvorming.. De 
rest van het jaar zijn er „gewone" 
rondleidingen. Voor alle Informatie 
kan men terecht bij Bruksel-blnnen-
ste-bulten. Lepagestraat 9 te Brussel 
1.000. 

Tel.: 02-511.78.83. Er Is permanentie 
de dinsdag van 17 tot 19 uur, de 
woensdag van 12 tot 17 uur, en de 
vri jdag van 10 tot 13 uur. 
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