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Mlaams Nationaal bVeekblad 

„Cockerill'Sambre zal niet opgelost worden door Van den Brande. Deze meneer speelt 
sinds zes maanden off-side. De franstaligen zullen hem beletten (met de grondwettelij
ke middelen die ze hebben) om, als de off-side niet gefloten wordt, met de bal aan de 
voet op te rukken naar het doel". 

Vice-premier J . Goi - PRL-Kongres, zondag 13 juni 

Sprekers en zwijgers 
Verleden zondagavond kreeg de regering in de Kamer van 
een uiterst gewillige meerderheid — op de Kamervoorzitter 
na — de door haar gevraagde volmachten. 
De slotfaze van het Kamerdebat was volkomen gewijd aan 
het dossier Cockerill-Sambre. Het „ontwerp tot toekenning 
van bepaalde bijzondere machten" bevat namelijk een uiterst 
gevaarlijke bepaling, die kan aangewend worden om de 
miljardenstroom naar de Waalse siderurgie op gang te 
houden. 
Voor deze slotfaze had geen enkele CVP'er zich laten in
schrijven. Dupré, die in het verleden al herhaaldelijk elekto-
raal garen trachtte te spinnen uit Cockerill-Sambre, ver
school zich achter zijn rol van verslaggever. Van den Brande, 
de man van het ,4ioogdringende" wetsvoorstel tot regionali-
zering van de nationale sektoren, deed geen enkele keer zijn 
mond open. De enige CVP'er die op de tribime kwam omdat 
hij ze in zijn ministeriële funktie niet kon ontwijken, was 
Mark Eyskens. Hij had heel veel tijd en woorden nodig om 
niets te zeggen... 
Dit uiterst belangrijke debat, dat mede beslissend kan zijn 
ook voor de industriële toekomst van Vlaanderen, voor het 
werk en de boterham van de Vlamingen, werd dus gevoerd 
zonder dat er ook maar één woord gezegd werd door de 
grootste f raktie in de Kamer, die van de CVP. Bij de stemming 
drukten de volksvertegenwoordigers van nog altijd Vlaande-
rens grootste partij gedwee op het ja-knopje. Ook Dupré en 
Van den Brande, die drommels goed weten waarop het staat, 
bogen onder het juk... 
Bijna op hetzelfde ogenblik kongresseerden de Waalse libe
ralen op de Heizel. Vice-premier Gol, de sterke man die in de 
regering totnogtoe de ene Waalse slag na de andere thuis 
gehaald heeft, veegde er onder luid applaus van zijn kon-
gressisten de vloer aan met de CVP en Van den Brande. Hij 
verklaarde dat de regering, en de regering alleen, zou 
beslissen over het dossier Cockerill-Sambre. En hij schreef de 
regering voor, binnen welk kader die beslissing moet geno
men worden: binnen het kader van de staatshervorming van 
1980. Als de CVP dit kader wil verlaten, voegde hij er dreigend 
aan toe, dan zal ze een kollektief frankofoon verzet in het 
leven roepen en geen regeringspartner meer vinden in 
Wallonië. 
Aan de vooravond van de voor 21 juni beloofde regeringsme
dedeling over Cockerill-Sambre is dit wel een zeer duidelijke 
tekening! tegenover het laffe en beschaamde stilzwijgen van 
de CVP staat de uitdagende vastberadenheid van de Waalse 
regeringspartner. Inmiddels wordt de dreiging van Gol 
vandaag nog eens extra in de verf gezet door de mars op 
Brussel van de FGTB en de PS en door de staking in Wallonië 
van de CSC. Hoe onderling verdeeld ook op dat vlak van de 
taktiek en de middelen, strategisch blijven de Walen ver
enigd en geven ze geen krimp. 
Het is duidelijk dat de regering nog niet weet, op welke poot te 
dansen inzake Cockerill-Sambre. In regeringskringen cirku-
leren allerlei formules, de ene al bedenkelijker dan de 
andere, waarvan het gemeenschappelijk kenmerk is dat ze 
méér bedacht zijn op het voortbestaan van Martens-V dan op 
een oplossing voor het staaldossier. Aangezien echter de Wa
len het voortbestaan van Cockerill-Sambre en de daarvoor 
noodzakelijke miljardeninjektie als een conditio sine qua 
non beschouwen, valt de trend van de uiteindelijke beslissing 
vrij gemakkelijk te voorspellen. 
Inmiddels is een algemeen Vlaams beraad nog steeds niet op 
gang gekomen. Ook hier is het de CVP, die saboteert en af
remt Haar halfslachtigheid, haar inwendige verscheurdheid 
en verdeeldheid doet haar iedere konf rontatie schuwen. 
Zij kan de dag van het oordeel wellicht uitstellen, maar in 
geen geval ontlopenl 
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Foto van de week 

De Waalse chantage houdt aan. Vice-eerste minister Jean Gol (voorzitter van de Waalse liberalen) heeft 
dit op het jongste kongres van zijn partij nogmaals bewezen. Volgens hem moet het Waalse staal verder 
betaald worden vanuit de nationale schatkist Zoniet dreigt hij ermee de staat onbestuurbaar te maken. 

Als Dehaene weerom kraait... 
Solidariteit We gaan er ons nog méér blauw voor betalen. Nu is het 
minister Dehaene van Sociale Zaken die uitpakt met miljardentekor
ten in de sociale zekerheid om nieuwe koopkrachtvermindering aan 
de gezinnen op te dringen. 

Het heet dat de Staat niet langer 
alleen de financiën kan blijven bij-
eenscharrelen voor betaling van 
de werklozen. 
Maar die Staat wordt die niet 
onderhouden door het legertje be
lastingbetalers? Door diezelfden 
die nu opnieuw een aanporring 
krijgen om toe te geven aan ver
hoging van bijdragen en para-fis
kale rekeningen... 
Uiteraard Is het reeds gerulnne tijd 
geweten, en spreekt niennand te
gen, dat een ernstige omvoroilng 
van de stelsels van sociale zeker
heid, zich opdringt 
Het is precies de taak van een mi
nister van Sociale Zaken om ter 
zake beleidsbeslissingen voor te 
bereiden en de nodige Initiatieven 
te nemen. Jean-Luc Dehaene, dé 
ACW-mInIster In de regerlng-Mar-
tens, heeft nu willen aantonen dat 
hij voor zijn ministerportefeuille 
ook nog ophefmakend beleids
werk presteert 

Evenwel, hij heeft niet minder dan 
246 bladzijden nodig gehad om in 
een rapport te bewijzen dat hij uit 
Is op alles, behalve een ingrijpende 
hervorming van de sociale zeker
heid. Hij spaart de geit en de kool 
en vooral de liberale regeerpart-
ner. Hij geeft en neemt maar 
neemt vooral. Hij is vooral ondui
delijk op de essentiële punten. 

Zo bijvoorbeeld wordt (ander
maal) een verhoogde RSZ-afhou-
dlng op de lonen aangekondigd. 
Maar tegenover het precieze cij
fer van de tekorten voor sociale 
zekerheid (25 miljard volgend jaar) 
stelt de minister geen konkrete 
cijfers wat de extra-inlevering van 
de werkende bevolking betreft 

Ook hiermee wil hij zijn vingers 
niet verbranden en vertrouvrt hij 
de beslissing toe aan de „sociale 
partners". Geruime tijd geleden 
reeds, en bij herhaling, werd er in 
studies (ook buitenlandse) op ge
wezen dat In ons land het verschil 
tussen bruto- en netto-wedden 
onhoudbaar groot Is geworden. 
De hoge lonen hebben mede 
schuld aan aftakeling van de werk

gelegenheid, maar dan niet In het 
minst om de ferme hap die de 
overheid zet in de brutolonen en 
bijkomende werkgeverslasten. 
Onmiskenbaar dient een geza
menlijke extra-inspanning drin
gend opgebracht te worden om 
de sociale zekerheid uit de krisis-
brand te sleuren. Maar de plannen 
van Dehaene bieden, zoals zij 
thans vooriiggen, geen enkele 
waarborg dat met de zoveelste 
drastische Inleverings-operatie die 
doelstelling ook daadwerkelijk zal 
bereikt worden. 
Er wordt andermaal gevraagd een 
blanco-checque te ondertekenen. 
Omdat de kraaiende Dehaene 
oordeelt dat niet alleen de over
heid en de ondernemers maar 
vooral de werkende bevolking 
nog mede verantwoordelijk dient 
gesteld te worden voor het uitblij
ven van verhoogde tewerkstel
ling.! (hds) 

Morgen, vrijdag, 
sluit de voorjaarsaktie af! 

Vrijdagavond 17 juni (morgen dus) sluit de VU-
voorjaarsaktie af. De vele afdelingen die deelnamen 
aan de goede nationale ledenenquête brengen de in
gevulde enquête-formulieren, onder gesloten omslag, 
binnen op het sekretariaat van hun arrondissement 
Niet te vergeten! 



M^ Brieven 

WIJ MAKEN ONS KLIMAAT 
KAPOT 

Van 15 maart tot 27 mei hadden wij in 
2 maanden en 12 dagen maar 4 dagen 
zonneschijn. Dit Is in 100 j . niet meer 
gebeurd. Dit Is een ramp voor land
bouw en voedselwinning, hoe prachtig 
het weer nu ook zou worden. 
Het is gekend dat het In woestijnen 
nooit goed weer Is: Wij hebben van de 
Westerse wereld één woestijn ge
maakt 
Van West-Europa Is 40 % steenwoes-
tijn: 1. de wegen In makadam, asfalt 
steenslag en kiezel. Dat sk>rpt geen 
water op, alles loopt eraf. 
De daken van de hulzen, zijn ook 
steenwoestijnen. Wie heeft er nog 'n 
regenwaterput? Alles gaat recht
streeks naar zee. 
De velden zijn 2/3 van het jaar zand-
woestijnen: stoppelveklen van mats, 
tarwe enz.- waar vooral goed gezorgd 
wordt voor afwatenng. 
De biologische taak van tx>ssen en 
bomen is dat ze met hun wortels en 
bladeren het water vasthouden. Bos
sen regelen het klimaat in de winter 
het wegspoelen van de grond voorko
men, in de zomer de grote droogte te
gengaan. Die klimaatregelaars hebben 
wij uit domheid weggekapt Wij doen 
aan roofbouw. 
Wij hebben 'n wet en een Europese 
richtlijn nodig die verplicht op ieder 
perceel minstens 10 % van de opper
vlakte met bomen te beplanten, zowel 
op landbouw-, tuinbouw- als bebouw
de percelen I 

Eén voortjeeldrde Tennessee Val
ley Authority (TVA), de openbare in
stelling voor de Tennessee-vallei. De 
Tennessee-rivier, 900 km lang, is een 
bijrivier van de Mississippl-stroom in 
de Verenigde Staten van Amerika In 
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1700 was het een van de vruchtbaar
ste gebieden. In 19<X) was het één 
woestijn geworden: door ontbossing, 
rooftjouw en het niet-toepassen van 
wisselbouw. De vruchtbare grond 
stroomde weg langs de Tennessee en 
de machtige Mississippi naar zee. Pas 
in 1933 zag de regering Roosevelt 
(gedurende de ekonomische krisis) de 
ontwikkeling van dit stroomgebied in 
zijn geheel als een nationaal plan. De 
wet wees 6 taken toe aan de TVA o.a. 
1) bedwingen van overstromingen, 2) 
herbebossing: enz... In totaal zijn er 
27 hoofddammen in het stroomstelsel 
gebouwd enz- enz... 

Eén voortjeeld hoe het niet moet: de 
SaheManden, ten zuiden van de Saha
ra waren vroeger bedekt met savan
ne: graslanden en bomen. Nu is dit om
zeggens woestijn geworden. Schapen 
en geiten scheppen woestajn door ook 
de wortels van de planten op te eten. 
De mensen zijn na de geiten de groot
ste producenten van woestijn. De Sa-
hara-woestjjn gaat rondom vooruit met 
een snelheid van 9 km per jaar, dit is 
1 (X) km per 10 jaar. De zuidgrens van 
de Sahara is 4.5(X) km lang en Maure-
tanië was ten tijde van de Romeinen 
de graanschuur voor Italië. Nu is het 
een deel van de Sahara. 

Wanneer men een laaggelegen bos 
rooit krijgt men een moeras: bij een 
hooggelegen bos dat men rooit ont
staat na enkele jaren een woestijn. 
In dit land is het vertxxJen een hoog-
stammige boom in je tuin te vellen. Wie 
past dit toe? 

Men zal opwerpen: In de stad kun je 
toch geen boom planten. En de Baby
lonische daktuinen dan' Onbewoonde 
krotten kunnen door de overheid afge
broken worden en beplant worden. De 
natuur is sterk. Berken groeien op 
verwaarioosde balkons, enz.-

In de zuidelijke bergstreken van Span
je deden de Moren, en in het Andesge-
bergte^Jeden de Inca's aan terras
bouw. Na de verovenng van die stre
ken door de... Spanjaarden kwam dit 
tot verval. 
De mens kan dus wel herstellen wat hij 
vernietigd heeft 

R.d.N„ NIjlen 

TRIESTIGE SATIRE 

Over de begrafenis — triestige ge
beurtenis overigens — van „Le comte 
de Flandre" zou een prettige satire te 
maken zijn. 
Een Belgische Koning, in het zog van 
de Belgische kavallerie, stapvoets, uit
wijkend voor Belgische paardenstr.. 
Menig Vlaming zal wel voor het beeld
scherm hartelijk gelachen hebt>en, 
ware het niet dat het om een triestig 
iets ging. 

In Brugge komt dit met meer voor, 
oude stad, nette mensen, welopgevoe
de paarden.. 

Jan, van Letzeburg, zal dat ook niet 
prettig gevonden hebben want die 
keek zijlings naar sire Baudouin. Kan 
een Belgische koning met vooraan en 
de kavallene achteraan lopen, zoals in 
de Middeleeuwen? Of als voortjeeld 
zijnde: koning Frederik „der Grosse", 
de vlag nemend en als eerste naar 
't slag veld I 

M.D., Bredene 

11 JULI IN BRUSSEL 

Op maandag 11 juli om 20 uur stipt 
vindt op de Grote Markt in Brussel het 
jaaHijkse Guidensporenfeest plaats, 
ditmaal onder het tenne „Brussel, een 
stad om lief te hebben". 
Deze viering gebeurt nog altijd zonder 
leeuwevlag aan het stadhuis en zonder 
toespraak. Nochtans, bij een officieel 
„vreemd" bezoek aan „ons" stadhuis, 
prijkt de nationale vlag van het land 
van de bezoeker aan de gevel. Zijn 
Brusselse Vlamingen van minder tel 
dan buitenlandse gasten? Is het nor
maal dat als Brusselse Vlamingen hun 

„eigen" nationale feestdag vieren, in 
hun „eigen" hoofdstad ze er hun „ei
gen" leeuwevlag niet mogen laten 
wapperen aan de gevel van hun „ei
gen" stadhuis? 
Waarom blijft een strijdrede, zelfs een 
onschuldige toespraak, tatx>e, verbo
den of staatsgevaaHIjk? Is het op deze 
wijze dat men de slogan toepast „II faut 
que la Flandre se sente aimée"? Is het 
zo dat Brussel volwaardig zijn op
dracht kan vervullen als nationale 
hoofdstad én internationaal centrum? 
Op 11 juli zijn alle Vlamingen uit heel 
Vlaanderen „Brusselse Vlamingen". 
Ook „zij" die het voor het zeggen 
hebben... j^ Brussel 

UNITAIRE REFLEX 

Lezer F.V.L, Brussel stelde in een brief 
aan dit weekblad (19 mei IIJ dat in SP-
middens een neo-unitair offensief be
zig is met deelname van het weekblad 
„links", bepaalde ABW-ers en parie-
mentariërs en natuuriijk de „Belgische 
Progressieve Socialisten". 
Het probleem van voorzitter Van Miert 
— die een eeriijk gematigd-Vlaamse 
overtuiging heeft — is dat hij ongeveer 
de enige is in zijn partijbestuur met een 
oprechte Vlaamse reflex. Wel zijn er 
een paar figuren rond Van Miert die de 
Vlaamse kaart spelen, ik schnjf wel 
„spelen", want zij bekennen zelf dat ze 
dat doen uit elektoralisme en/of plat 
opportunisme. 
Ondanks de Vlaamse fagade van de 
SP, zijn er nóg minder echte flamingan
ten in die partij dan vroeger Mensen 
als Craeybeckx, Gelders en Fayat zijn 
overleden of staan op de achtergrond. 
Dat Van Miert zowat de enige echte 
Vlaamsgezinde is In de SP-leiding, dat 
moest wel uitlekken. De BPS en derge
lijke zijn dan ook onvermijdelijk. 
Dé reden dat Van Miert voorlopig(?) 
nog stand houdt met zijn Vlaamse 

koers is. de schrik voor de Volksunie. 
Zolang de Vlaams-nationale partij in de 
opiniepeilingen elektoraal de wind In 
de zeilen heeft zullen noch de SP, 
noch de andere grote „Vlaamse" par
tijen op>enlijk de t>elgicistische toer 
durven opgaan. Men moet echter niet 
zo naïef zijn te geloven dat het Vlaam
se gelaat van de traditionele partijen zo 
stevig staat Er zitten overal nog hele 
of halve unitairen die nog niet ontwa
pend hebben. K.V, Vilvoorde 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven- gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi), 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfte 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

zomKii 
• Man, 48 jaar, wonende in het 
Mechelse, met 27 jaar njime er
varing in offsetdrukken zoekt 
dringend werk als drukker. Ref. 
nr. 628. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, Ontvoe-
nngsplaats 1 te 2800 Mechelen, 
tel. 015-20.95.14. 

MAGAZINE 

Het plan 
van Dehaene 

De sociale zekerheid is te duur, en moet dus worden hervormd. 
Dat wil zeggen: goedkoper gemaakt. Hoe? En wie zal dat 

betalen? Minister Jean-Luc Dehaene heeft maanden behoed
zaam aan een plan gewerkt. Dat is nu klaar. 
Knack had een exclusief gesprek met hem. 
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Van Lerberghe 
De kabinetschef van gemeen
schapsminister Hugo Schiltz is 
een dynamische en briljante l<e-
rel; dit weten ingewijden reeds 
langer. Zijn klare kijk op een 
aantal zaken werd nogmaals be
vestigd in een vraaggesprek 
met een belangrijk dagblad. Erik 
van Lerberghe pleit ervoor dat 
het „Kommissariaat-generaal 
voor Internationale Kulturele 

;•{,•-;< 
Samenwerking" wordt omge
smeed tot een krachtig instru
ment voor een echt Vlaams bui
tenlands beleid, waarbij het alle
maal veel ruimer moet worden 
dan uitsluitend kultureel. Behal
ve kuituur, moet de aandacht 
ook uitgaan naar een beleid in
zake ekonomie, handel, weten
schappelijk onderzoek, techno
logie en ontwikkelingssamen
werking, teneinde Vlaanderen 
naar de buitenwereld uit, als 
natie, gestalte te geven. En waar 
het nodig is zal de Vlaamse 
regering met eigen middelen de 
nodige mensen moeten inzetten, 
waar het kan zal het bestaande 
instrumentarium van ambassa
des, konsulaten, diensten voor 
buitenlandse handel , worden 
gebruikt 

Dit laatste impliceert wel een 

grondige mentaliteitsverande
ring van het huidige diplomatie
ke korps dat, vandaag jammer 
genoeg, vanuit het Belgisch (en 
dus vaak Franstalig) belang han
del t -

Happart, 
andermaal... 
Het blijft rommelen in de Voer
streek. Zoals bekend heeft de 
Raad van State in een recente 
uitspraak nogmaals bevestigd 
dat de zittingen van de gemeen
teraden in Vlaamse gemeenten, 
met faciliteiten voor de franstali-
gen, uitsluitend in het Neder
lands moeten doorgaan. Dit geldt 
uiteraard voor de zes zogeheten 
faciliteitengemeenten rondom 
Brussel. Maar ongetwijfeld ook 
voor het Vlaamse Voeren. 

Happart, als dienstdoend burge
meester, samen met zijn fraktie-
genoten én de gemeentesekreta-
ris (die nochtans geen politiek 
verkozene is, en dus geen politie
ke verklaringen mag afleggen), 
weigeren dit arrest toe te passen. 
Waardoor andermaal bewezen 
wordt dat Happart de wet niet na
leeft De gemeentesekretaris 
ging zelfs nog verder: hij poogde 
het woord aan een schepen te 
ontnemen, die dan toch eens in 
het Nederlands wou antwoorden. 

De Nederlandstalige oppositie 
ontdekte trouwens ook nogal 
wat fouten in de begroting, on
dermeer een beknotting van de 
kerkfabriek met 4 miljoen frank. 

...Oproerstoker 
De gewezen lekJer van de privè-
militie „Action Fouronnaise", die 
straks ook echt burgemeester 
wordt — José Happart — heeft 
trouwens aangekondigd „onbe
perkt geweld ' te zullen gebruiken, 
indien het voorstel van VU-kamer-
M Jaak Gabriels om Voeren tot 
landschapspark te verklaren, het 
haalt 

Deze week dit... 
Men zegt me dat het vorige 
zondag vaderkensdag was. Doe 
me niet lachen. Ik heb er niets 
van gemerkt We zaten immers 
vast een hele dag, in het 
Parlement Eens je daarbinnen 
bent, hetzij in de praatbarak zelf, 
hetzij In de koffiekamer of In de 
wandelgangen, Is de afzondering 
volledig. Totaal gescheiden van 
de rest van de wereld. Eén ding 
staat vast: ons Heer heeft de 
zondag niet geschapen om In 
het Pariement door te brengen. 
Ik hoor je al zeggen: dit geldt 
toch voor Iedereen die 's 
zondags moet werken. Juist 
Maar er Is een verschil. In de 
ziekenhuizen behoeven de 
patiënten of ouderiingen elke 
dag verzorging. In sommige 
ateliers moeten de machines 
dooriopend draalen om te 
renderen. Al deze arbeid Is 
sociaal of ekonomisch 
verantwoord. Kan dit gezegd 
worden van de eerder 
onwezenlijke diskussles In het 
pariementair halfrond? Probeer 
mIj eens uit te leggen waarom 
deze zo nodig op een zondag 
moeten gebeuren? Maar kom, 
Iedereen draagt zijn kruisje. En 
wij mogen niet te veel klagen. 
Een pariementair heeft al niet de 
naam een doodwroeter te zijn. 

Bovendien zijn er ook gezellige 
kanten aan het speciaal leventje 
In het Parlement Het kent zijn 
eigen zeden en gewoonten. Bui
ten de vaak bitsige en verhitte 
debatten, leer je er, zeker tijdens 
de abnormale uren, de politieke 
tegenstrevers kennen als mens. 
Er wordt wel eens gepraat en 
gelachen over de partij- en 
taalgrenzen heen. Deze ervaring 
Is ook waardevol. 
Vorige zondag had ik echter 
een bijzonder onbehaaglijk ge
voel. Niet dat er iets misliep In 
de fraktle van de Volksunie. We 
waren er allemaal De 
ploeggeest is opperbest Vele 
uren vormden we de sterkste 
groep. De oorzaak van mijn 
ongenoegen lag bij andere 
Vlaamse pariementsleden. Deze 
van de meerderheid. Hun 
houding stootte me tegen de 
borst Hun onverschilligheid liep 
de spuigaten uit. Meestal neem 
ik er geen aanstoot aan. Vorige 
zondag had Ik er moeite mee. 
Zelfs In de koffiekamer. 
De bespreking ging over het 
Waalse staal. Over de vele 
miljarden die reeds verioren 
gegooid zijn en deze die 
opnieuw geëist worden. Niet zo 
maar een toevallig heet hangijzer 
zonder belang. Zeker niet op 

een ogenblik dat elke Vlaming 
uitgeperst wordt om in te 
leveren en Vlaanderen massa's 
geld te weinig heeft om de 
groeiende werkloosheid tegen te 
houden en een nieuwe 
Industriële toekomst op te 
bouwen. Toch de moeite waard, 
denk ik, om bikkelharde taal te 
spreken? Tot de regering en de 
Waalse politici. Alle Vlamingen 
samen. Trekken aan één zeel, 
bekommerd om het eigen volk. 
Ja?... Vergeet het maar.-
Die van de CVP en PVV 
zwegen als vermoord. 
Vreesachtig weggekropen in 
hun schelp. Geen enkel woord, 
tenzij wat roepen en schelden. 
En hooghartig lachen als 
Eyskens zijn grapjes verkoopt 
En 't groen knopje drukken als 
Martens en Gol vanuit de 
hoogte kijken. Die hebben hun 
volmachten vast. Vooral 
persoonlijke machten Wie of 
wat kan hen nog deren? Arm 
Vlaanderen. 

Vlo ANCIAUX 

Als verantwoordelijke voor de 
orde en de veiligheid roept dit 
heerschap dus regelrecht op om 
geweki te plegen tegen de Vlamin
gen! Stel je voor. 
Nota bene: de benoeming van de 
terrorist Happart Is er gekomen 
met de aktieve hulp van CVP en 
P W . In naam van de demokra-
tie...!? 

Spitaels 
wacht af 
De voorzitter van de Waalse so
cialisten, Guy Spitaels, houdt 
zich, ondanks de turbulente poli
tieke aktualiteit opvallend op de 
vlakte. Het stilzwijgen van de PS-
leider wekt zelfs ongenoegen in 
eigen partijrangen. Ook zijn re
cente uitspraak dat het Luikse 
probleem bovenal een Luikse, en 
geen nationale, aangelegenheid 
is, laat andere zaken vermoeden. 
Het bewijst dat de PS in feite ho
peloos verscheurd is tussen een 
groep gematigde socialisten en 
een biezonder militante groep 
van kommunisten en anarchis
ten. 

Het vermijden van de hete hang
ijzers door Spitaels zou ook wel 
eens kunnen wijzen op de moge
lijkheid dat die Waalse polit ikus 
straks misschien een belangrij
ker rol op het nationale vlak zou 
kunnen gaan spe len. 

Blanckaert 
en Gijs 
Als kleine kinderen. Dit is zowat 
de enig mogelijke reaktle wan
neer men het Idiote, kleingeestige 
spelletje aanschouwt tussen 
CVP-katnerild Blanckaert (trou
wens vaak een onuitstaanbaar 
kereltje) en CVP-senator Gijs. 
Dankzij een uitbreiding van de 
bureau-ruimtes In het Palels der 
Natie, meende CVP-kamerfrak-
tielelder Blanckaert een bureau te 

mogen inpalmen; bureau dat ei
genlijk voorbehouden was voor 
de CVP-senaatsfraktieleider Bob 
Gijs. De dossiers van Gijs vlogen 
dus prompt de deur uit., 's Ande
rendaags vond Blanckaert tot zijn 
verbijstenng, zijn dossiers ver
spreid over de gang, want Gijs 
had zijn bureau terug betrokken 
en Blanckaerts spullen eruit ge
zwierd. Toch een samen-hiorig-
heldspartlj, hé, die CVP? 

Tindemans 
wipt 
Minister van Buitenlandse Ee
trekkingen Leo Tindemans heeft 
vorige week zijn perschef de 
laan uitgestuurd, „wegens te gro
te loslippigheid'. Nadat Tinde
mans reeds twee kabinetschefs 
bedankte voor bewezen dien
sten, moet nu ook deze persver-
antwoordelijke eraan geloven. 
Het is bekend dat binnenin het 
departement Buitenlandse Be
trekkingen reeds lang ontevre
denheid heerst, zowel over het 
personeelsbeleid als over de 
door de minister gevolgde poli
tieke lijn. 

Het bewijst nog maar eens de on
standvastigheid van de figuur 
van Leo Tindemans die met zo
wat iedereen, ook in eigen CVP-

rangen, in onmin raakt Toen hij 
ooit nog als eerste minister fun
geerde, was het ook steevast de 
schuld van de „anderen" en van 
de pers wanneer er iets verkeerd 
liep. Men krijgt zo stilaan de 
indruk dat Tindemans aan een 
vorm van vervolgingswaanzin of 
schizofrenie l i jd t 
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Franstalige agressie ten top in Kraainem! 

Kommentaar 

Eergisteren protesteerden enke
le tientallen Vlamingen tegen de 
wansmakelijke reaktie van het 
Kraainemse gemeentebestuur op 
het arrest van de Raad van State. 
De jongste uitspraak van de 
Raad van State stelt immers dui
delijk dat tijdens de gemeente
raadszittingen van Vlaamse ge
meenten, met faciliteiten, uitslui
tend Nederlands mag gesproken 
worden. De Franstalige burge
meester van Kraainem, Maricq, 
besliste daarop dat de gemeen
teraad voortaan zou worden 
voorafgegaan door een gesloten 
privé-vergadering waarop alle 
belangrijke beslissingen zouden 
worden genomen. De eigenlijke 
gemeenteraadszitting zou dan 
enkel nog dienen voor de stem
mingen. Tegen deze taalracisti-
sche houding van de Franstali-
gen werd heftig geprotesteerd 
door de Vlaamse raadsleden. 
Vlaamse aktievoerders werden 
zelfs hardhandig door de rijks
wacht uit de zaal buitengeknup-
pe ld -

Tegen dit Vlaamsvijandige optre
den wordt zaterdag gemanifes
teerd door het Taal Aktie Komi-
tee. 

Verkiezingen? 
Het zal waarschijnlijk weinigen 
verwonderen, maar de kans dat er 
in het najaar nationale verkiezin
gen worden gehouden Is lang niet 
uitgesloten. Een aantal sympto-
nnen kunnen daar op wijzen. 
De P W heeft dit begrepen, ver
mits zij de jongste dagen in de be
langrijkste Vlaamse kranten reeds 
met een publiciteitscampagne is 
gestart Uitgesmeerd over een hal
ve bladzijde wordt nogal wat de
magogische prietpraat de wereld 
ingestuurd. Vroeger heette het: 
„minder belastingen" (elkeen on
dervond ondertussen wat hier
mee bedoeld wordt). Nu wordt 
een aanval op de bureaukratie van 
de overheid als hét elektorale to-
vermiddeltje aangewend. 
Verder blijkt er ook in het sanhe
drin van de CVP-top, de Tweeker-
kenstraat deining te komen. Vori
ge week werd de CVP-gekleurde 
pers daar uitgenodigd om een 
strategie uit te stippelen. Over hoe 
men de Vlaamse kiezer zou diets 
maken dat de CVP toch niet zo 
slecht Is als vaak beweerd wordt 
Ten slotte Is er ook die onmisken
bare zenuwachtigheid van een 
reeks ministers, waarvan sommi
gen al denken aan het schrijven 
van verkiezingsdrukwerk. 
Het kan natuurlijk allemaal voorba
rig zijn, maar waar rook is... 

Ontgoochelend 
Alhoewel er onmiskenbaar te
genstellingen bestaan langs 
Waalse zijde over de te volgen 
strategie — denk maar even aan 
de onenigheid tussen het FGTB 
en het CSC — is dit toch slechts 
oogverblinding. Het standpunt 
van de Waalse partijen is una
niem: CS moet verder betaald 
worden vanuit de nationale pot! 
Het zou dus hoogst naïef zijn te 
goochelen met de idee van de 
„verdeel en heers'-leorie. 
Wat wél opvalt is het feit dat de 
belangrijkste politieke groepen 
in Wallonië schijnbaar klakke
loos de ordewoorden van een 
beperkte, maar militante groep 
anarchisten en kommunisten bin
nen de Waalse vakbond opvol
gen. 

Het is dan ook des te ontgooche-
lender dat het Vermeylenfonds 

en vooral het ACOD (de socialis
tische overheidsvakbond) de 
kaart van de slecht begrepen, 
valse, solidariteit trekken. Erger 
nog, het ACOD (samen met een 
troepje extremisten van uiterst 
links) roepen hun leden op om 
vandaag, donderdag, mee op te 
stappen in de Waalse betoging. 
Een betoging waarvan de organi-
zatiekosten, zoals het vervoer, 
meebetaald worden door Vlaam
se syndikalisten. De vakbonds
kas is immers „gemeenschappe
lijk". En wanneer organizeert het 
ACOD een betoging om te pro
testeren tegen het verlies van 
70.000 plaatsen in de Vlaamse 
textielsektor? 

Goed nieuws 
Inderdaad, er Is nog goed nieuws 
ook. De belangrijkste vakbond van 
het politiepersoneel roept zijn le
den op om vanaf heden geen 
verkeersovertredingen meer te 
verbalizeren. Dit als protest tegen 
de aangekondigde maatregelen 
van de centrale regering om ook 
de politieagenten te doen inleve
ren. Verder protesteert het poli-
tlesyndikaat tegen het toenemend 
aantal administratieve opdrachten 
die zij moeten uitvoeren vanwege 
die regering en tegen het feit dat 
zij veel te veel als bodes worden 
gebruikt waardoor er te weinig tijd 
overblijft voor het ernstige politio
nele en preventieve werk. 

Deze aktle zal de staatskas zo'n 
60 miljoen frank per week aan 
minder-ontvangsten kosten! Voor 
de slechtparkeerder daarentegen 
breken dus enkele hoopvolle da
gen aan... 

Euro
kandidaten 
Met het oog op de Europese 
verkiezingen van juni 1984 heeft 
het kieskollege van de VU reeds 
de belangrijkste plaatsen op de 
lijst toegewezen. Deze ontwerp-
lijst werd afgelopen zaterdag 
door de VU-partijraad goedge
keurd. Hier dient evenwel aan 
toegevoegd dat een aantal plaat
sen nog niet werden ingevuld en 
dat het kieskollege zijn werk
zaamheden dus verder zet 

Vast staat wel dat Jaak Vande-
meulebroucke. Europarlements
lid en opvolger van Maurits Cop-
pieters, de lijstaanvoerder word t 
De tweede plaats wordt ingeno
men door volksvertegenwoordi
ger Willy Kuijpers, en verder vol
gen senator Nelly Maes, volks
vertegenwoordiger-burgemees
ter Jaak Gabriels en volksverte
genwoordiger Paul Van 
Grembergen. Lijstduwers wor
den: op de voorlaatste plaats 
gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz en voorzitter Vic Anciaux 

prijkt op de dertiende en laatste 
plaats. 
Als eerste plaatsvervanger fun
geert Herman Verheirstraeten 
(hij is de naaste medewerker van 
lijsttrekker Vandemeulebrouc-
ke), de tweede plaats bij de op
volgers wordt ingenomen door 
burgemeester Johan Sauwens, 
en de 6de plaatsvervanger is 
senator Guido Van In. 

Wij houden U uiteraard verder 
op de hoogte. 

Vlaamse 
verenigingen 
Geen verdere subsidiëring van het 
Waalse staal, althans niet met na
tionale geldmiddelen. Dit Is dé cen
trale gedachte van de krachtige 
verklaring van het Overlegcen-
trum van de Vlaamse Verenigin
gen. De Vlaamse strljdverenlgln-
gen dringen erop aan dat de vijf 
nationale ekonomische sektoren 
onmiddellijk worden gereglonall-
zeerd en daarom moet het wets
voorstel Vanden Brande zo snel 
mogelijk worden goedgekeurd. 
Nota bene: tot drie maal toe werd 
dit voorstel weggestemd, mét 
medeplichtigheid van de CVP- en 
de PVV-verkozenenl 

ACV-spoor 
„Een andere NMBS'; dit was het 
tema van een recent gehouden 
nationaal kongres van het ACV-
sektor spoor. Alle Vlaamse pro
vinciale afdelingen eisten er, 
unaniem, de regionalizering van 
de spoorwegen. Dit tot mateloze 
ergernis van hun franstalige kol
lega's. 
Volgens de Vlaamse ACV-spoor-
mannen moet die regionalizering 
van de Belgische spoorwegen 

uitmonden in een volledig Vlaam
se en volledig Franstalige exploi
tatie met twee raden van beheer 
en twee afzonderlijke begrotin
gen. Deze verregaande stand
punten werden op gejoel van de 
Walen onthaald. In de achterban 
van het ACV is nu reeds jaren 
een gunstige kentering ten voor
dele van een verregaande fede-
ralizering aan de gang. Deze toe 
te juichen evolutie zal toch ooit 
eens moeten bijgetreden worden 
door de ACV-toppolit ici. Zoniet 
dreigt er een ontzaglijke kloof 
tussen woord en daad te ont
staan- en de onvermidelijke 
breuk. Of is het al zover? 

LBC: 
regionalizeren! 
„Solidariteit met Polen is een 
kaars en een doos soep; dat kost 
niet veel Solidariteit met CS is 
30.000 fr per belastingbetaler La
ten we ons dat opleggen of gaan 
we daarover onderhandelen?, 

, vraagt de Landelijke Bedienden 
Centrale zich af. Volgens deze 
vakbondsorganizatle wordt het 
plan-Gandols als een Industrieel 
schema voorgesteld, maar Is het 
en blijft het een politiek plan. 
Volgens de LBC moet de staal-
sektor eerst en vooral geregiona-
llzeerd worden en pas daarna 
moet de enveloppe betaald wor
den binnen de rekening van het 
Waalse gewest 

Dat Is tenminste duidelijke taal. 
Ook het slot van het LBC-stand-
punt liegt er niet om: voor de 
100.000 (overwegend Vlaamse) 
textielarbeid(süers die de jongste 
jaren werkloos werden Is er veel 
minder steun voorzien dan voor 
de paar duizend afvloeiingen die 
in CS nodig zijn... Twee maten, 
twee gewichten! 

De stank van Luik 
_maar de brandweer, dat dient toch om branden te 
blussen? Mis hoor! Te Luik heeft de brandweer 
dringender zaken te doen. In de Waalse hoofdstad 
sluipen de pompiers 's nachts heimelijk uit om de 
poorten van de stadsgarages dicht te lassen. 
Kwestie van de vuilniswagens te beletten om uit te 
rijden. 

_maar als de jongens van de reinigingsdienst geen 
wagens hebben, dan kunnen ze het huisvuil niet 
ophalen? Mis hoor!Te Luik hebben de mannen van 
de vuilkar andere dingen om het hoofd dan een 
propere stad. Ze staan overdag piket bij de 's 
nachts dichtgelaste poorten. Om te beletten dat de 
ratten van het leger en van de burgerlijke bescher
ming de staking zouden breken. 
De andere ratten, de échte, hebben vri j spel in de 
cité ardente. Ze stoeien, steeds stoutmoediger en 
in steeds groteren getale, op de duizenden vuilnis
belten die her en der verspreid liggen over de stra
ten. 
In het begin vond iedereen het plezierig, de 
pompiers en de mannen van de vuilkar uiteraard, 
maar zelfs de commer^anten en les gens qui sont 
bien uit de betere buurten. Het prinsbisdommelijke 
Luik zou weer maar eens zijn harde kop — de 
tiesse carrée — tonen aan heel het land. Het slech
te voorjaar stak genadiglijk een handje toe: de 
voortdurende regen belette dat de vuilnishopen 
begonnen te stinken. Maar met de zon verleden 
week kwam de stank. En toen de Luikenaars zich 
door de eerste warme dag naar buiten lieten 

lokken, zagen ze opeens dat de ratten en de mui
zen zich reeds dagenlang te goed deden aan de 
hopen afval. 

Luik zit met een financiële put, 43 miljard. Dat hoeft 
geen schande te zijn. Ook Vlaanderens metropool 
Antwerpen zit in de rode cijfers, zij het heel wat 
minder diep dan Luik. 

Die van Antwerpen bijten, met of zonder lange tan
den, door de zure appel. Ze weten dat de spoeling 
dunner is geworden, dat er zal afgevloeid en 
ingeleverd moeten. 
Die van Luik, met hun tiesse carrée, zien het an
ders. Gewoon als ze zijn om hun zinnetje te krijgen 
als ze maar hard genoeg schreeuwen, hebben ze 
de blok er op gelegd. De brandweer 's nachts op 
lastocht de vuilkar overdag achter piket en de po
litiemannen dag en nacht in staking. 
Eén ogenblik zag het er nochtans naar uit dat dit
maal zelfs de Luikenaars redelijk zouden zijn. Er 
werd een akkoord getekend, bekrachtigd met de 
signatuur én van de burgemeester én van de 
voorzitter der Waalse gewestregering, waarbij in 
ruil voor financieel soelaas een plan van matiging 
en inlevering werd aanvaard. De inkt onder het ak
koord was nog niet droog of het werd reeds ver
worpen door 's burgemeesters bloedeigen meer
derheid. Eerst door de Ecolo's, die Wallonië's 
grootste stad sinds kort mee besturen. Nadien 
door de socialisten, onder druk van de vakbond en 
van 's burgemeesters heimelijke politieke-vrien-
den-die-bloedvijanden zijn. En de roemruchte 
voorzitter van de gewestregering deed of zijn neus 
bloedde en of hij nooit ofte nimmer zijn handteke
ning had gezet-
Het hoger syndikaal en partijpolitiek belang eist 
immers, dat Luik nog enkele dagen flink voort-
st inkt Het recept is eenvoudig: hoe harder de stad 
st inkt hoe meer haar bewoners geneigd zullen zijn 
om haar te verlaten en te Brussel te gaan betogen. 
Het merkwaardigste van de geschiedenis is, dat 
de eerste BSTgische grootstad die mee bestuurd 
wordt door de groene jongens van Ecolo, meteen 
de smerigste en stinkendste stad van Europa is 
geworden-
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Sociaal-ekonomisch m 
Pleidooi van VU-Waasland 

Voor een Vlaams 
solidair front 
TEMSE — Als in een streek één derde van de werklozen jonge 
mensen zijn dan Is het alarmpeil duidelijk bereikt. Dit is o.m. het geval 
voor het Waasland. Op een perskonferentie heeft de Volksunie van 
het arrondissement Sint-NIklaas de krisisfeiten in een dossier op een 
rij gezet 
Het is een trieste bedoening met wetenswaardigheden over Cockerill 
Yards, Nobels-Peelman, _ (seffens trouwens wordt er nog de Boomse 
Metaalwerken bijgevoegd.). 
Niet allemaal bedrijven in het Waasland zelf, maar die toch een flink 
stuk van de tewerkstelling in de streek verzorgen. 80 procent van de 
werknemers in het Waasland pendelt, waarvan 40 procent naar het 
Antwerpse. 

In de afgelopen jaren hebben zich 
in het Waasland grote mutaties 
voltrokken met soms dramatische 
gevolgen voor de bevolking. Ook 
voor het leefmilieu (Linkeroever, 
Doel...). De verwachtingen op het 
gebied van tewerkstelling werden 
daarbij hoegenaamd niet ingelost 
Nochtans is de geografische lig
ging van het Waasland uitstekend 
om een goede toekomst uit te 
bouwen. 

Maar het bedrijfsnieuws uit deze 
streek, en alleszins over de grote 
koplopers van weleer, is de jong
ste tijd nimmer goed nieuws ge
weest 
Het gaat inderdaad meestal om 
bedrijven die opereren binnen 
sektoren met moeilijkheden; tex
tiel, bouw, scheepswerven, me-
taalkonstruktie... 

Geruisloos 
Eerst werd het Waasland hard 
getroffen door de afbouw van de 
landbouwbedrijvigheid. 
Daarop werd niet tijdig bijge
stuurd in de industriële bedrijvig
heid. Niet vanwege de overheid, 
en ook veel te weinig door de 
managers zelf. 
Momenteel is er ook de geruisloze 
ondergang van kleinere bedrijven 
in de bouwnijverheid, textiel en 
andere sektoren. De groeiende 
werkloosheid als gevolg hiervan 
veroorzaakt even hevige drama's 
— maar dan wel op kleinere 
schaal — als in de staalnijverheid 
waaraan duidelijk onevenredig 
veel aandacht en vooral gemeen
schapsgeld wordt besteed. 
Bovendien moet blijken dat — in 
afwachting van een konsekwent 
doorgedreven ekonomisch fede
ralisme — de meeste Vlaamse 
bedrijven het moeten stellen met 
de uiterst schaarse middelen 
waarover de Vlaamse regering 
beschikt, terwijl onder meer Ck)-
ckerill-Sambre gulzig blijft putten 
uit de miljardenpot die de centrale 
regering ter beschikking blijft hou
den..! 

Nobels-Peelman is van deze „poli
tieke affaire", van de twee maten 
en twee gewichten politiek, een 
schrijnend aktueel voorbeeld. 
Openlijk wordt nu wel toegegeven 
dat de zaken een slechte wending 
zijn gaan nemen als gevolg van 
onder meer een bedenkelijk en 
alleszins kortzichtig bedrijfsbeleid. 
Maar hoe dan ook is het een 
bedrijf dat prachtige technologi
sche staaltjes heeft gepresteerd. 
Niet in het minst op het internatio
nale forum. 
Maar Nobels heeft ook striemen
de slagen gekregen van de Euro
pese staalpolitiek; de staalprijzen 
werden kunstmatig hoger gehou
den dan de wereldstaalprijs. Er zijn 
ook nog andere verklaringen voor 
de huidige terreurgang. Onder 
meer dat (te wijten aan Mark 

Eyskens) het Fonds voor Indus
triële Vernieuwing veel kostbare 
tijd liet verloren gaan nadat de 
Vlaamse regering een inbreng van 
1 miljard beloofde; zij het met zeer 
gestrenge (inleverings-}voorwaar-
den. 
De VU vraagt zich af waarom 
Sidmar voor 30 procent wil deel
nemen (via SidinvesO in de oprich
ting van een galvanizatielijn in Wal
lonië..! Deze zou bij voorbeeld 
even goed bij Nobels-Peelman on
dergebracht kunnen worden! 
De senatoren Nelly Maes en Wal
ter Peeters hebben er op de pers
konferentie voor gewaarschuwd 
dat de staalnijverheid in Vlaande
ren (inbegrepen de metaalkon-
struktie) in toenemende mate het 
slachtoffer dreigt te worden van 
het belangenspel tussen de Euro
pese holdings waarbij de Belgi
sche regering een Cockerill-be-
voordelende lobbypolitiek voert 
Wat het Waasland betreft heeft 
de VU in een dossier op de moge
lijkheden gewezen om nog andere 
werkverschaffende initiatieven te 
nemen. 
Zo wordt gewezen op de bouw 
van de zo noodzakelijke Liefkens-
hoektunnel, aan bescherming te
gen overstromingen, hetzij door 
dijkverhogingen of met de bouw 
van een stormstuw. 
Na de faling bij Cockerill Yards — 
een enorm drama in de Vlaamse 
scheepsbouw — hebben ander
zijds werknemers en bedrijfslei-

Door solidaire volharding kon na een reusachtige faling een nieuw bedrijf • 
opgericht worden

de NV Scheepswerven — 

ding bewezen met gezamenlijke 
inspanning hoe dan ook een nieuw 
levenskrachtig bedrijf — de NV 
Scheepswerven — te kunnen uit
bouwen. 
Wat alweer in schril kontrast staat 
met wat bij Cockerill-Sambre mo
menteel geschiedt: daar weigert 
men inleveringsinspanningen en 

saneringsoffers te brengen terwijl 
de overheid onverminderd voort
gaat met miljardencadeaus. 
In het dossier-Waasland wordt 
ook nog in detail ingegaan op de 
problematiek van de Linkeroever, 
van de ruilverkavelingen, in ver
band met het incident van de 
zware metalen in Kruibeke, de 

afvalstortingen en de [XJtpolders. 
Vanuit het Waasland wordt door 
de VU uiteindelijk opgeroepen om 
een front van Vlaamse solidariteit 
te vormen waarvoor men even
veel „respekt" opbrengt in de 
Brusselse Wetstraat als voor het 
front van de Waalse metallo's. 

(hds) 

Bouwputten worden almaar dieper 
Verwordt het ronde-tafelgesprek over de bouw, aangevat deze week 
dinsdag, dan toch tot „een onderhoud van de laatste kans; tot een 
show waarbij geen enkele beleidsbeslissing wordt genomen-"? 
De Nationale Konfederatie voor het Bouwbedrijf had er alvast op een 
perskonferentie vorige week voor gewaarschuwd. Zoals in andere 
hete dossiers geeft de regering-Martens blijk van de kunst om lang te 
talmen. 

Inmiddels versukkelen steeds 
meer jonge gezinnen en bouwvak
kers in diepe bouwputten. 
Er wordt vandaag veel heibel ge
maakt over het lot van verscheide
ne duizenden werknemers in één 
(Waalse staaDsektor. Maar er 
wordt vooral verzwegen dat in
middels, op vijf jaar tijd, meer dan 
40.000 bouwvakarbeiders naar de 
stempelkontrole zijn verwezen. 
Overwegend Vlaamse arbeiders. 

Dieptepunt 
In het kader van de voorgehouden 
overheidsbezuinigingen hebben 
de verscheidene besturen geza
menlijk hun bouwopdrachten (ver
geleken met '80) met een kwart 
verminderd. Het gaat niet om kon-
sumptie-uitgaven, maar om inves
teringen. Uiteraard is het een goe
de zaak dat, als gevolg van de kri-
sis, ook een eind wordt gemaakt 

aan verkwistingen bij openbare 
werken wat betreft autowegen
bouw, kultuurpalelzen en dergelij
ke. Terzake meldt de dagbladpers 
evenwel nog onverminderd ver
kwistingen. Miljoenen-verbrasse-
rij. 
Maar, dat de overheid zich ver
schuilt achter een zuiniger beleid 
om meteen investeringen in bouw-
bedrijvigheid tot een historisch 
dieptepunt terug te schroeven is 
al te kras. Omwille van vermeende 
bezuinigingen is er bij voorbeeld 
geen geld voor een nationaal fiets-
paden-projekt. Wél voor de werk-
lozenvergoeding van de arbeiders 
die als gevolg van die geschrapte 
overheidsopdrachten moeten le
ven van een ander ministerieel 
budget; dat van de minister voor 
werkloosheid (voorheen tewerk
stelling en arbeid geheten). Ook 
de andere opdrachtgevers voor 

t)Ouwbedrijven — de gezinnen — 
laten het afweten. 

Stimulerende maatregelen van de 
overheid ten spijt Zeker, de werk-
onzekerheid is troef. Bij de kandi
daat-bouwers. Maar, niet alleen 
dat Vooral de onverminderd pe
perdure hypotecaire tarieven zijn 
de schuld van de terugloop van 
bouwprojekten. En daar is het 
overheidsbeleid de grote schuldi-
gevoor. Onverminderd wordt de 
kapitaalmarkt afgeschuimd met de 
bedoeling miljarden in te zamelen 
om andere miljardenschulden af te 
betalen. 

Niet voor investeringen In belang
rijke mate voor het betalen van de 
prijs van een kortzichtig beleid 
Inbegrepen veel vriendjespolitiek. 

Vooral schulden 
De Bouwkonfederatie was vorige 
week nog lief voor de centrale 
regering; „Nooit waren wij getuige 
van een zo zware krisis als die 
welke wij in '83 doormaken en die 
in '81 inzette. Aanvankelijk viel de 
krisis te verklaren door de door de 
regering begane vergissingen..." 
De werkelijkheid verdient een an

dere omschrijving. "Werd niet om 
de haverklap de BTW drastisch 
verhoogd, dan weer ietwat ver
zacht door BTW-teruggaven, 
waarna het teruggavesysteem op
nieuw werd afgeschaft, de BTW 
tijdelijk werd verlaagd voor veel 
bouwprojekten (niet allel), en nu 
morgen...? Groot vraagteken. Idem 
voor de rentetoelagen. 
In de kortste keren kregen we niet 
minder dan drie systemen toebe
dacht die vlugger werden afge
schaft dan ze administratief be
handeld werden. En waar trou
wens op vandaag hoegenaamd 
niets meer van overblijft 
Tenzij schulden van de centrale 
regering bij de Vlaamse regering...! 
Eén van de redenen overigens 
waarom de Vlaamse regering be
sliste dat het geen zin had een ver
tegenwoordiger te zenden naar 
de zoveelste onderhandeling die 
vorige dinsdag op het getouw 
werd gezet 

Maar, de bouw is overwegend een 
Vlaamse bedoening. Vandaar„ 
Cockerill-Sambre arbeiders en 
Luikse pompiers zijn van een an
der politiek kaliber. Klaarblijkelijk. 
(hds) 
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Ruim 7 % 
der leraren 
De werkloosheid onder de leer
krachten in Vlaanderen bereikte 
het trieste rekord van 7 tot 8 %. In 
totaal zijn in het Vlaamse gewest 
(Brussel niet inbegrepen) bijna 
9000 leraressen en leraars werk
loos! De met veel tamtam aange
kondigde BTK-en stage-projekten 
van onderwijsminister Coens zijn 
dus slechts een pleister op een 
houten been. Ook hier blijft een 
echt werkgelegenheidsbeleid een 
dode letter van het regeringspro
gramma. 

Donderpreek 
van... 
Het halfmaandelijkse partijblad 
van de CVP, ,ZEG', slaagt er op 
een bijna mirakuleuze wijze in 
de oppositie de levieten te le
zen. Diep ontgoocheld over het 
feit dat de Kerk niet langer poli
tieke donderpreken vanop de 
kansel verkondigt, ziet het CVP-
blad zich nu genoodzaakt deze 
taak op zich te nemen. „Socialis
ten en Vlaams-nationalisten 
zouden beter enige bescheiden
heid tonen in hun kritiek op het 
momenteel gevoerde beleid. (-) 
Des te erger als men weet dat 
die SP- en VU-kritiek barst van 
hypokrisie, alleen maar met het 
oog op elektoraal gewin", blok-
lettert dit blaadje-

Zen" 
. . . f f & a V M . . . 
De CVP weet nochtans beter, 
veel beter. Deze partij wordt mo
menteel in de hoogste mate ge
kweld door een schrijnende ver
scheurdheid. Hét bewijs daarvan 
werd nog maar eens geleverd 
tijdens het recente volmachten

debat in de Kamer. De kleine 
groep van CVP-parlementsleden 
die een Vlaams geluid wou laten 
horen, werd de mond gesnoerd. 
De hele CVP blijft gehuld in een 
vreesachtig stilzwijgen en ne
geert aldus misprijzend de stand
punten van bij voorbeeld het 
ACV. Het is duidelijk dat de CVP 
zwijgt omdat zij verdraaid goed 
weet dat de hold-up van Vlaande
ren wordt voorbereid voor de 
vakantie-penode. Het zou mis
schien toch goed zijn dat een 
aantal predikers terug op het 
spreekgestoelte kruipen om die 
bekende catechismuszin te her
halen voor de aanwezige 
CVP'ers: „Gij zult niet liegen!"... 

Met 
bekentenis 
D'r worden trouwens nog meer 
evangelisch-klinkende uitspra
ken verspreid door dit CVP-
blad. „Socialisme, liberalisme en 
nationalisme zijn politieke stro
mingen uit de vorige eeuw. Alle 
hebben ze in hun zuivere toe
passing gefaald". Afgezien van 
het feit dat dit een historisch 
onjuist gegeven is, valt vooral 
de slotzin te noteren: „De kris-
ten-demokratie daarentegen is 
een moderne beweging die 
meer kristen-demokraten nodig 
heeft om als zodanig opnieuw 
helemaal herkend te worden"-
Dit laatste is inderdaad korrekt 
De CVP telt weinig échte kriste-
nen, en met de demokratie ne
men ze inderdaad geregeld een 
loopje: in het binnenland door 
het versmachten van de demo-
kratische werking van het parle
ment; en in het buitenland door 
zich medeplichtig te maken aan 
schending van de mensenrech
ten. Immers, Duarte van El Sal
vador is toch een „kristen-de-
mokraat?" 

Vlaams-Nationaal zelfvertrouwen 
De Vlaamse Beweging heeft zich ontwik
keld van taalstrijd tot een stri jd voor 
eigen staatsvorming. Met een eigen 
Vlaamse staat geraakt alles wat er nog 
overbli jft van noodzakelijke taalstri jd ge
makkelijker opgelost 

Hoever staan wij nu? 
Een staat, dat wil zeggen: eigen grondge
bied, eigen wetgevende macht, eigen 
regering, eigen bevoegdheden, eigen 
rechterlijke macht, eigen financiële mid
delen en eigen betrekkingen met andere 
staten-

Eigen grondgebied? Het is slechts voor
lopig vastgelegd. 
Eigen wetgevende macht? Er is een 
Vlaamse Raad, maar hij bestaat uit Belgi
sche parlementsleden die af en toe een 
Vlaams petje mogen opzetten. 
Eigen regering? WDie hebben wij al. 
Onze man Schiltz is er een motor van. 
Alle regeringsleden zijn misschien geen 
flaminganten van ouds- maar „la fonction 
crée l'homme". 
Ei^en bevoegdheden? De bevoegdhe
den worden in lange kolommen van het 
staatsblad opgesomd (Wetten van 8 en 
9 augustus 1980). De grootste ruimte van 
dit staatsbladproza wordt echter be
steed aan „behalve's". Wij zijn bij voor
beeld bevoegd voor de volksgezondheid 
behalve alles waarmede een beleid van 
volksgezondheid gevoerd word t 
Eigen rechterlijke macht? De magistra
tuur wordt door de centrale regering 
benoemd. 

Eigen financiële middelen ? Wi j ontvan
gen ze druppelsgewijs van de centrale 

regering. Hooguit 4 tot 5 procent van de 
openbare financiële middelen zijn gefe-
deralizeerd. 
Buitenlandse betrekkingen ? Volgens 
grondwetsartikel 68 mag alleen de ko
ning verdragen afsluiten. Volgens artikel 
59bis mag Vlaanderen kulturele verdra
gen afsluiten. Artikel 59bis is jonger dan 
artikel 68, en dus van kracht 
Bij al deze beperkingen komt nog dat het 
met onze staatswording om een Echter-
nach-dans gaat o.w.v. de stokken die de 
centrale regering in de Vlaamse wielen 
steekt 
Met de strijd voor een Vlaamse Staat 
gaat het vlugger dan met de taalstrijd. 
Wij hebben van 1830 tot 1963 (geduren
de 133 jaar) moeten strijden voor Vlaan-
derens taal- en kultuurhomogeniteit 
De leiders van de grote marsen op 
Brussel (1961 en 1962) moesten deze 
Vlaamse machtsontplooiing op het vast
leggen van de taalgrens en op de grote 
taalwetten van 1963 richten. 
Federalisme ? 
Vóór Wereldoorlog I was federalisme in 
de schuchtere benaming „Bestuurlijke 
Scheiding" een niet-hoorbare zucht van 
eenlingen. Het intermezzo van het akti-
visme bleef zonder gevolg. Tijdens het 
Interbellum bleef federalisme taboe voor 
alle „weldenkenden". Na Wereldoorlog II 
was federalisme een zwart woord. 
Het duurde tot 1962 alvorens de Vlaamse 
Volksbeweging het aandurfde standpunt 
te kiezen voor een „unionistisch federa
lisme": 

Pas in 1963 kwam het Davidsfonds op 
voor Vlaams zelfbestuur en omschreef 

meteen wat dit moest omvatten. 
Het duurde tot 1968 vóór de grootste 
Franse instelling in Vfaanderen, de „Uni-
versité Catholique de Louvain", uit 
Vlaanderen gedwongen verhuisde. 
Het duurde tot 1968 vóór de VU met 
20 kamerzetels van politiek gewicht kon 
zijn, en tot 1970 alvorens Gaston Eys-
kens, de unitaire staat als verleden ti jd 
bestempelde, evenwel zonder dat het 
woord federalisme op zijn lippen kwam. 
Wij moesten ervaren hoe schraal de 
ingevoerde kulturele autonomie uitviel. 
In de media hoort men nu meer van 
Vlamingen en Vlaanderen gewagen dan 
van Belgen. 

Er was Flanders' Technology en geen 
„Belgian Technology". Kan iemand mij 
zeggen of er één wetenschapper, één 
centrum, één bedrijf weggebleven is om
dat het „Flanders" was? 
De Walen staan wellicht verder. In Waal
se syndikale demonstraties duiken even

veel Waalse vlaggen op als FGTB- of 
CSC-vlaggen. 
Deze „legaliteit" wordt in toom gehouden 
door het hoogste establishment Voor 
hoelang nog? 
In elk geval schrijdt het federalisme 
sneller vooruit dan taalwetterij. Pas in 
1970 begon het met een armzalige kultu
rele autonomie. Wij zijn nog maar 13 jaar 
later. Met taalwetterij duurde het van 
1873 (eerste taal wetje) tot 1963. 
Naar het bestaan van de unitaire Belgi
sche staat schieten, dat hebben de Wa
len altijd het eerst gedaan. Te denken aan 
Destrée in 1912: Sire, il n'y a pas de Bel
ges. Te denken aan het Waals Nationaal 
Kongres in 1945, waar in een eerste 
stemming voor aanhechting bij Frankrijk 
gekozen werd. 

De Walen schieten nu andermaal het 
eerst met hun Cockerill-Sambre-eisen. 
En er is niet alleen C.-S. De lijst van onze 
schatplichtigheid is lang: van onze bena
dering door het Gemeentefonds, tot de 
N M B S -
Voor de ingewikkelde materie van struk-
tuur en bevoegdheden van gemeen
schappen en gewesten ligt de gewone 
man niet wakker. Voor zijn portemonnee 
wel. 
De tijd — voor ongeduldigen een al te 
lange tijd — speelt op alle fronten in ons 
voordeel. Optimisme weze de motor van 
de nog voor ons liggende Vlaamse Be
weging. Maar het is de blijvende VU-taak 
om te afficheren dat Vlaanderen niet 
langer schatplichtig wil blijven. 

Maurits Van Haegendoren 
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Wetstra.at 

Het maraton-kamerdebat over de volmachten 
is achter de rug. 
Eerst drie weleen lang binnen de beslotenheid 
van een bijzondere kommissie. Resultaat: 
meer dan 160 amendementen, waarvan zo'n 
30-tal door de VU, en een verslag van welge
teld 255 bladzijden. 

Daarna de openbare zitting: zes dagen, 
alles samen zowat 60 uren. 
Tot daar enkele feiten. Spijtig dat het bijna on
begonnen werk is om de inbreng van de 
verschillende frakties in statistisch materiaal 
om te zetten. Traditie is wel dat de oppositie 
steeds iets zwaarder doorweegt Dat brengt 
nu eenmaal haar parlementaire opdracht mee. 
Ditmaal evenwel tartte het overwicht van de 
oppositie elke verbeelding. Bij de meerder
heid en vooral dan bij de CVP heerste slechts 
een groot stilzwijgen. Opvallend na al die 
stoute verklaringen van een jaar geleden over 
eventuele nieuwe volmachten. Allemaal inge
slikt 

Nog opvallender na al die recente grote ver
klaringen over het Waalse staal. Bij de bespre

king van het artikel dat de regering machtigt 
om in te grijpen in de nationale sektoren 
(waaronder het staal) zweeg de CVP in alle ta
len. Geen Van den Brande. Geen Dupré. Nie
mand ofte niemand. Een bangelijk voorteken 
voor Vlaanderen! 

Het grote CVP-stilzwijgen 
Dat het volmachtendebat toch de omschrijving van .debat' verdient, is op de 
allereerste plaats te danken aan de inbreng van de oppositie. Vooral dan van 
de Vlaamse oppositie van socialisten en Volksunie. Eeriijkheidshalve moet 
toegegeven worden dat de regeringsleden van dienst de handschoen ernstig 
opnamen en de vele tussenkomsten en opwerpingen „au sérieux' beantwoord
den. En al bracht dit uiteraard wetgevend geen aarde aan de dijk, het staat in 
schrille tegenstelling met de makke vertoning die de meerderheid van CVP en 
P W opvoerde. Uitzondering moet gemaakt worden voor Eyskens. Die man 
matigt zich sedert enige tijd een dergelijke hautaine houding aan, dat hij zelfs 
dossiers zoals dat van het staal meent te moeten afwimpelen met een klow-
nesk kabaretnummertje. 

De Volksunie zette het debat in met 
een grondige ontleding van het voor
bije volmachtenjaar. Woordvoerder 
daarbij was Franz Vansteenkiste, die 
daarmede definitief zijn opwachting 
maakte bij de „grote debatters". 
Zijn kollega Willy Desaeyere zette 
dan de bezwaren van zijn fraktie uit
een tegen de nieuw^e volmachtenwet 
De noodzaak hiervan is volgens de 
Limburger niet meteen duidelijk. Zelfs 
binnen de regeringsmeerderheid be
stonden tot voor kort zware twijfels, 
„maar precies omdat die meerder
heid niet meteen in haar geheel de re
gering steunt, neemt deze gemaks
halve toevlucht tot volmachten". Dat 
maakt het allemaal nog ergerlijker: om 
louter partijpolitieke redenen moet het 
pariement wijken. 

Het VU-kameriid ging daarna nog 
een stap verder. Hij hulde zich in de 
reële veronderstelling dat de volmach
ten door de meerderheid slaafs zou
den gestemd worden. Ook dan be
staan er een aantal fundamentele be
zwaren. Vooreerst de vaststelling dat 
de delegatie van wetgevende naar 
uitvoerende macht zo uitvoerig is, dat 
er een diktatoriaal „management by 
exception" ontstaat Geen demokra-
tisch „management by exception": „In 
Nederiand bij voorbeeld is het moge
lijk om een brede maatschappelijke 
diskussie op gang te brengen over 
belangrijke tema's, met de regering 
als motor. Hier kan dat blijkbaar niet" 

Een tweede aantijging is dat de rege
ring de voordelen van het parlementair 

Dissident 
Defraigne 

reginrie en de voordelen van het presi
dentieel reginne naar sch toetrekt De 
nadelen blijven In bekie gevallen netjes 
links liggen. Het pariementair kontrole-
recht bij voortJeeW blijft onder de 
maat 

Groen licht 
Bij de artikelsgewijze bespreking 
speekte Wllly Desaeyere een vooraan-
staarxde rol. Hij werd daarbij prachtig 
geruggesteund door de voltallige frak
tie, elk op zijn domeia Zwaartepunt 
van de diskussie lag op zondagnamid
dag. Dan werd een aanvang gemaakt 
met het artikel 1, paragraaf 7 van de 
volmachtenwet Dit artikel verieent de 
regering de mogelijkheid om In te 
grijpen In de nationale sektoren en dus 
in de staalsektor. 

Ook hier verzorgde de Limburger de 
techniscfie inbreng. Maar het onnoe
melijk belang van dit artikel vergde het 
volle geiyvicht van de fraktie. Het is 
Immers duidelijk, aldus Hugo Schiltz, 
dat hier volmachten gevraagd worden 
voor één bedrijf, omdat het dossier 
communautair zwaar geladen Is. En de 
VU-mInIster vervolgde: „Gaat de CVP 
heel Vlaanderen laten betalen voor 
het voortbestaan van de Belgische 
staat? Gaat de regering verdergaan 
op de weg van de ekonomische non
sens: één enkel bedrijf vergde tot 

nog toe zoveel geld als de gehele in
levering van de bevolking opbracht'. 
Terecht betreurde Vic Anciaux dat de 
staakjiskussie diende gevoerd binnen 
het kader van de volmachten. Na de 
publikatie van het rapport-Gandois 
had de regering in het pariement een 
diakxjg nfK)eten op gang brengea Wel 
integendeel hulde zij zich In stilzwijgen, 
rekende zij op de volmachtenwet om 
te kunnen Ingnjpen, zonder pottenkij
kers. De voorzitter wees de CVP 
scherp op haar verantwoordelijkheid. 
„Wat de regering met deze volmach
ten zal doen is cruciaal en hypote-
keert Vlaanderens toekomst De vele 
miljarden die reeds in Cockerill-Sam-
bre werden geïnvesteerd zijn verio-
ren en hebben evenmin de Waalse ar
beider geholpen. Het volstaat niet 
Flanders' technology toe te juichen 
en intussen de Vlaamse regering elke 
mogelijkheid te ontnemen om een 
vernieuwende ekonomische politiek 
te voeren'. 

Alles ten spijt de CVP zweeg in alle 
talen. Eyskens voerde slechts een 
vaudeville-nummertje op. Dupré, Van 
den Brande-, zij allen zwegen. Meer 
zelfs, zij allen zetten voor de regbring 
het Icht op groen. Voor de volmach-
tea Voor de onbeperkte volmacht om 
de zaak van Cockerill-Sambre naar 
zich toe te ti-ekken. En wat dat bete
kent.. 

„Het strategisch moment is aangebroken om het fundamenteel 
gesprek over de federalizering op gang te brengen. Het gaat 
niet op dat het hele Vlaamse budget overeenstemt met de 
injektie van één jaar in één enkel Waals bedrijf en dat onder
tussen meer en meer Vlaamse bedrijven over de kop gaan". 

Vic Anciaux 

Senaat 

Jean Defraigne. Voorzitter van de Kamer en dus eminent lid van de meerderheid. 
Toch de enige die zich onthield bij de Volmachtenwet-
Het was toen nog net zondag, 23 u. 30. De Kamer schrok op. Met ingehouden 
adem werd zijn motivering afgewacht „Ik heb niet nee gestemd omdat ik de re
gering steun. Ik heb niet ja gestemd omdat ik vind dat dit soort zaken door de 
wetgevende vergadering moeten worden geregeld'. 
Daverend applaus bij de OF)posltie. Een sip kijkende, verbaasde meerderheid. 
Woede bIj enkele CVP'ers. Geraakt in hun machtswellust Wat een ondankbaar 
man toch! Aldus Swaelen, die voorzitter Michel van de Waalse liberalen op het 
matje riep: de job van Defraigne Is onderdeel van het regeerakkoord en daarnaar 
moet hij zich gedragen. Een andere CVP'er, ene Renaat Peeters uit Glerie, sloeg 
zelfs hoogrood aan en geraakte bijna slaags met de meest nabije opposanten. 
Toevallig de VU-fraktie. De man moest gesust worden en afgevoerd. 
Maar de nacht bracht hem geen raad. Maandagochtend viel hij opnieuw kelend 
uit tegen de Kamervoorzitter. Hij werd netjes gepareerd, waarna hij afdroop. 
De houding van Defraigne ligt volledig in de lijn van zijn sti-even naar 
herwaardering van het pariement Aldus kiende hij met een paar f raktlevoorzltters 
zoals Baert hervormingsplannen uit Die werden gekekJerd door de CVP. En deze 
week dit. In september moet de man herkozen worden. Maar of de CVP hem zijn 
eeriijkheld en rechtlijnigheid zal vergeven? 

In de schaduw 
Ook de Senaat vergaderde vorige 
week, wat weggedrumd in de scha
duw van de volmachtendoikte van de 
Kamer. 
Gestart werd met een aantal vrij tech
nische wetsontwerpen: over boekhou
ding en jaarrekening van ondernemin
gen, over ekonomische reglemente
ring en prijzen, over rijkskomptabiliteit 
en tot slot over de eindregeling van de 
begrotingen van 1988. Bij al deze 
Initiatieven verwoordde Hektor De 
Bruyne met kennis van zaken het 
standpunt van de fraktie. 
Kwam dan de begroting van Genneen-
schappelijke Kulturele Zaken: 1,3 mil
jard waarvan het overgrote deel voor 
de 11 bikommunautalre instellingen te 
Brussel. Over deze instellingen, hun 

moeilijkheden en onhebbelijkheden 
handelde Guido Van In. Zijn kollega 
Nelly Maes typeerde ze als een con-
taradlctio In terminis. Er is geen Belgi
sche kuituur; de begroting getuigt van 
een achterhaald unitarisme. 
Het betoog van Bob Maes bij Lands
verdediging verdient meer dan enkele 
regeltjes. Zijn vergelijking tussen de 
toestand van de stiijdkrachten in mei 
1940 en vandaag, was Inderdaad 
boelend en leerrijk Ze werden nadien 
nog versterkt door een paar konkrete 
ervaringen van Oswald Van Oote-
ghem. We komen er zeker op terug. 
De Gentse VU-senator nam ook de 
PTT-begroting voor zijn rekening. Hij 
verweet ze een gebrek aan toekomst
en beleidsvisie. 

De senaatsweek werd afgerond met 
een Interpellatie van Guido Van In 
over de gasbevoorrading. Melden we 
tot slot dat de Bruggeling en Rob 
Vandezande de VU-fraktie vertegen
woordigen In de biezondere volmach-
tenkommissie. Raatsvervangers zijn 
Bob Maes en Jef Thys. 

Mirakel 82 
Alle waarnemers zijn het eens. Een 
nieuwe generatie van politici heeft 
zich aangediend. Althans bij de 
oppositie. Bij de meerderheid 
zweeg jong en oud. 
Aldus dreef de VU-inbreng in een 
aanzienlijke mate op de werkkracht 
en de inzet van Willy Desaeyere. 
Zowel in de kommissie als plenair 
behoorde hij samen met een paar 
SP-nieuwkomers tot de toonaange-
vers. 
Volgens sommigen wel een beetje 
stroef. Volgens anderen dan weer 
met een teveel aan falsetstem. Alle
maal spijkers op laag water! Feit is 
dat weinige frakties beschikken 
over een man als Willy. Die als niet 
één een dossier technisch bezit en 
bovendien begenadigd is met de 
nodige dosis politieke feeling. Die, 
desnoods met honderden vragen of 
amendementen regering en meer
derheid noopt tot een blijvende 
attentie en de meest pijnlijke her-
senkronkels. Die in een debat niet 
aflatend bezig is, aanvalt verdedigt 
achtervolgt Als een bezetene als 
het ware. 

Bij dat alles kon hij tijdens de 
volmachten steeds terugvallen op 
de politieke brains van Schiltz en 
Anciaux. Of op specialisten als een 
Valkeniers en zo meer. Kortom, de 
fraktie van de Volksunie liep ge
smeerd. Niet in het minst dank zij 
het bezielend voorzitterschap van 
Frans Baert 
Vooral verheugend is dat een ande
re „jongere' zich voor het eerst 
mengde in een „debat voor groten'. 

Meer zelfs, daags nadien op het
zelfde elan verder ging over de 
verienging van de leerplicht 
Franz Vansteenkiste. 
Met een verdomd knap opgebouwd 
betoog. Gericht tot zijn studiemak
ker van weleer, Wilfried Martens. 
Alsof hij sedert jaren politiek met 
een hoofdletter bedrijft 
Op een grandioze wijze ontleedde 
hij het voorbije volmachtenjaar. 
Eens door CVP-wijze Dupré om
schreven als het mirakeljaar 1982. 
Ha, mijnheer Dupré, u weet toch dat 
de katolieke kerk zeer zuinig om
springt met de erkenning van mira
kels. Of gebruikte u dat woordje in 
een andere betekenis? Van Dale 
somt er aantal op. Bij voorbeeld: 
vervelend, onmogelijk vrouwmens. 
Dat zou dan op de regering kunnen 
slaan, al is die in hoofdzaak manne
lijk. Ook is er de uitdrukking „voor 
mirakel liggen". Wat betekent bui
ten westen zijn, bewusteloos lig
gen. In die toestand bevindt zich 
momenteel de bevolking. 
Tot slot staat mirakeljaar gelijk met 
rampenjaar, ongeluksjaar. En per
soonlijk opteer ik voor die verkla
ring. Maar kom, wie ben ik. Wenst u 
toch vast te houden aan mirakel in 
de zin van wonder, zoals bij voor
beeld de wonderbare visvangst? 
OK dan, alleen bestaat de vis
vangst ditmaal uit heel kleine gar-
naaltjes! (].aJ 

16 JUNI 1983 
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Aosta: 
verkiezingen met verhoogde inzet 
Het fascisme is voor de Franse volksgroep in Italië een goede zaak 
geweest Omdat aldus van de vi/eeromstuit antifascisme en anti-Ita
liaanse gezindheid elkaar konden vinden. De Franse bewoners van de 
Aosta-vallei („Valdötainl waren sedert hun inlijving bij de nieuwbak
ken Italiaanse eenheidsstaat (1860) daaraan zonder verweer overge
leverd. De ellende van algemene miskenning en rechteloosheid 
binnen het Italiaanse staatsverband werd tot een toppunt gevoerd 
door de fascistische staat Net zoals in het pas in 1919 aangehechte 
Zuid-Tlrol werd het aanleren, openbaar spreken en schrijven van de 
moedertaal er uitdrukkelijk verboden. Tevens werd door opzettelijke 
invoer van Zuiditaliaanse Industrie-arbeiders en ambtenaren een 
inwijkelingenprobleem geschapen, met geen ander doel dan het 
versmachten van de oorspronkelijke bevolking. 

Een geluk 
met een ongeluk 
De ontstemming hierover was al
gemeen. De nederlaag van het 
fascisme maakte het mogelijk van 
het naoorlogse Italië een statuut 
los te maken, dat de Aosta-vallei 
tot „autonoom gebied" maakte. 
De teleurgang van dé Franse 
volksgroep werd zodoende on
verwacht afgeremd. Zonder de 
fascistische overdrijvingen (ge
pleegd in naam van de Italiaanse 
grandezza) zou er waarschijnlijk 
nooit een anti-Italiaanse reaktie op 
gang gekomen zijn, sterk genoeg 
om enige vorm van autonomie af 
te dwingen. Daartoe was trou
wens ook een verzwakking van 
de Itailaans-imperialistische druk 
nodig. Welnu, de fascisten moes
ten toen hun mond houden en de 
Italiaanse antifascisten konden 
moeilijk optomen tegen de Franse 
volksnatlonallsten, die natuurlijk de 
antifascistische kaart uitspeelden. 
Het samengaan van antifascisten 
en volksnatlonallsten is voor die 
periode enig In Europa. Overal 
elders werd toen de geringste 
uiting van volksnatlonallsme als 
nazi of fascisme ultgekreten. In 
Aosta was dit door de feiten hele
maal onmogelijk gemaakt 
De politieke omstandigheden had
den de Franse autonomisten dus 
onverwacht een reddingstxjel toe
geworpen en ze hadden die ook 

weten te grijpen. Maar daarmee 
waren ze nog lang niet aan boord 
of op het droge. 
Vooreerst viel het autonomle-sta-
tuut veel magerder uit dan ze 
gewild hadden, nadat hun poging 
om bij Frankrijk aangehecht te 
geraken, mislukt was. 
Ten tweede werd dit afgezwakt 
statuut slechts met tegenzin en 
tegenwerking toegepast en dus in 
feite uitgehold. 
Het ligt niet alleen aan onwil van 
Rome. Het komt ook voort uit de 
aanwezigheid van tienduizenden 
Italianen die zich daar „thuis" wa
nen en uit het ondermijnde volks
bewustzijn van de Fransen aldaar. 

Tegenwoordig schat men dat van 
de ongeveer 10O.tXX) Aostadalbe-
woners nog slechts 60.(XX) Frans 
spreken. Deze bezetten weliswaar 
het hele gebied, terwijl de Ingewe
ken Italianen voornamelijk In en 
rond de hoofdstad Aosta zelf te 
vinden zijn, waar Brusselse toe
standen heersen, met het Frans in 
de rol van het Nederiands. 

Aangezien de g'ebiedsoverheld 
geen rem kan zetten op de inwij
king en de Italianen zich ongehin
derd overal kunnen neeriaten en 
overheldsposten tjezetten, ziet de 
toestand er voor de Fransen niet 
rooskleurig uit Zelfs de Union 
Valdótaine, de enige louter Franse 
politieke partij, enigszins te verge
lijken met de PDB In Dults-België 

en die als hoofddoel heeft het 
vrijwaren en uitbreiden van de 
autonomie, schijnt er niet buiten te 
kunnen Italiaanse artikelen In haar 
partijblad op te nemen. Zij doet 
ook erg haar best om zelfs de Ita
liaanse inwijkelingen de voordelen 
van de autonomie te doen inzien. 

De politieke kaarten 

De Valdötalns staan bij lange niet 
zo sterk op hun volksaard, laat 
staan op het politieke kader daar
voor, als b.v. de eveneens In Italia 
levende Zuldtirolers. Het Franse 
kiezersvolk laat zich door ideologi
sche en stoffelijke bekommernis
sen gemakkelijk verdelen, daar 
waar de Südtlroler Volkspartei 
(SVP) binnen de Duitse volks
groep een verpletterende meer
derheid behaalt 

Een gebiedspartij als de Union 
Valdótaine (UV) heeft net zomin 
als de PDB In België een lange 
arm tot In de hoofdstad. De laatste 
verkiezingen voor het gewestelijk 
pariement dat daar „Ck)nseil de la 
Vallée" heet (26 juni 1978), brach
ten de UV dan ook niet meer dan 

J.C. Perrin, de UV-voorzitter tijdens de meeting van 27 mei 1.1. waarop 
de partij deze voor Aosta belangrijke verkiezingen inging. 

later opnieuw verkiezingen voor 
de deur staan (eveneens op 
26 juni). 
De verkiezing van de „Conseil de 
la Vallée" is voor de Franse volks
groep veel tielangrijker dan die 
van de twee pariementsleden 

MZSTUSSEN 
rriJl/OLKEN 

EN̂ SHTEN 4 
9 van de 35 zetels op (1). Wel ge
raakte zij In de gewestelijke rege
ring, samen met Democratie Popu-
lare (DP), Union VaWótaIne Pro-
gresslste (UVD), Kristen-demo-
kraten en Socialisten. 
Zo liggen de kaarten nu, vijf jaar 

LE PEUPLE 
VALDOTAIN 

1 - L'UnJon Valdötaine, qui se rattache aux principes du federalisme integral, a comme fmalité d'assurer l'épanouissement du caractère 
tain: d'en servir les interets culturels, politiques, sociaux et économiques: de favoriser la cooperation entre les communautés ethniques. 2 
souveraineté politique du Val d'Aoste par les voies démocratiques afin de seconder respiration du peuple i l'autogouvernement dans 

GRAND SUCCES DU COMICE D'ÜUVERTURE 
DE NOTRE CAMPAGNE ELECTORALE 
II faut mettre un lion dans l'urne 

Nous voila au debut d'une 
double campagne electorale 
es electeurs seront en effel 

ippeles les 26 et 27 juin pro-
hain a renouveler, d'un cóte, 
e Conseil regional de la Val-
ee d'Aoste qui vieni de termi-
ler, a son echeance normale, sa 

'-.^,<:i". • -tre part 

volonte, les autres par leur at
titude de remission et de pas-
sivtte - ont oblige les citoyen a 
affronter des elections politi
ques anticipees Voila deja 
deux comportements et deux 
eiats de fait différents qui de-
vraient faire reflechir les Val-
döi»'"" ^uxquels nous de-

buts de chaque force politi
que 

Chaque Mouvement, cha
que pani essayera pendant ces 
30 jours de campagne electo
rale de se montrer aux elec
teurs avec un visage nou\eau 
par des declarations de capa 
cite, par l'elab'^.-^iion de pro-

vriers. l'habil de tous les 
jours Nous n'avons pas be
soms en eifel de modifier no-
tre attitude, nous n'avons pas 
besoin de prendre Ie masque 
de la vertu Nous nous pre 
sentons a l'electorat p 
l'oeuvre que nous " •• 
n i ' 

Een afdrukje van de eerste pagina van het tijdschrift van de Union Valdótaine. Let op de leeuw in het UV-
embleem en op de verkiezingsslogan: Stop een leeuw in de stembus-

(één volksvertegenwoordiger en 
één senator) waarop het auto
noom gebied recht heeft 

Behoudens ultzonderiijke politieke 
toestanden, waarin zij op de wip 
zouden zitten, kunnen deze belde 
pariementsleden weinig meer dan, 
ter inlichting, de mening van de 
Valdótaine mededelen of hun aan
wezigheid In de staat Italië zinne
beeldig tiellchamen. 

De „Conseil de la Vallée" echter 
beschikt over beperkte maar tast
bare bevoegdheden over het 
woongebied van de Valdótains. Hij 
kan het leven naar eigen volks
aard bevorderen of bemoeilijken. 

Hij kan desnoods ook een vuist 
maken naar Rome of er ten minste 
een gesprek mee voeren. 

Dit alles indien hij werkelijk de 
spreekbuis is van de Valdótains. 
Zulks veronderstelt dat dezen in 
het politieke leven voorrang geven 
aan hun vrijwaring als volksgroep. 

De Inzet van de aanstaande ver
kiezingen luidt dus: hoe zwaar 
tellen de Valdótains aan zo'n voor
rang? Maken zij van de Conseil 
een scherper of een stomper wa
pen In het voortdurende afweer-
gevecht dat zij In Italië moeten 
leveren (2)? 

Hoge verkiezingsinzet 
Deze Inzet is dezelfde voor elke 
Cïonsell-verklezing. Maar dit jaar is 
hij hoger. 

Er Is namelijk een grondwetsher
ziening op til. Italië Is stilaan hele
maal Ingedeeld geraakt In regio
nes, die elk over een bescheiden 
wetgevende en uitvoerende 
macht beschikken. Om het statuut 

van deze regiones te wijzigen, 
eventueel te versterken Is er een 
grondwetsherziening nodig. Deze 
niet-alledaagse voorwaarde zal 
dus binnenkort vervuld zijn. 

In UV-kringen Is men over deze 
voorgenomen grondwetsherzie
ning niet opgetogen. Men Is daar 
van mening dat een eeriijke toe
passing van het bestaande auto-
nomlestatuut doeltreffender en 
geloofwaardiger zou zijn dan het 
opstellen van een nieuw, even
tueel meerbelovend statuut dat 
dan waarschijnlijk even mank zal 
toegepast worden als het vorige. 
Gevreesd wordt dat de hele ver
richting een alibi is om geen ener
gie te moeten besteden aan een 
ernstig beleid. 

Alibi of niet de UV zal er In het 
Italiaanse pariement weinig kun
nen aan veranderen. Er is al een 
kommissie gevormd om met het 
voorbereidend werk te beginnen. 

Twintig volksvertegenwoordigers 
en evenvele senatoren zullen ont
werpen van oplossingen uitwer
ken voor een aantal bij name 
genoemde vraagstukken. Daaron
der komen voor de rol van de 
senaat en de autonomie der ge
westen. Een slecht voorteken Is 
wel dat de kommissie voorgeze
ten wordt door de liberaal Bozzi, 
die zich in 't verieden laten kennen 
heeft als verwoede tegenstander 
van de gewestvorming. 

Het Is een reden te meer om 
althans in eigen streek de stellin
gen te verbeteren. Een zelfs maar 
geringe stijging van het aantal UV-
zetels In de „Conseil de la Vallée" 
zou voor de halfslachtige en on
verschillige Fransen evenals voor 
de Ingeweken Italianen een teken 
aan de wand zijn. Nu een statuut-
wijziging mogelijk wordt hebben 
de autonomisten er alle belang bij 
hun aanhang en aandrang te ver
groten. Ten slotte hangt het zelfs 
in ongunstige omstandigheden, 
grotendeels van een volk zelf af of 
het de kansen op overieving, op 
zelfbestuur kan aangrijpen. 

Karel Jansegers 

(1) Met een politiële bewustzijn dat even 
sterl( volltanationaal geldeurd ware als dat 
van de Zuidtlrolers zouden het er ten 
minste 18 moeten zijn. 

(2) In onze 43ste aflevering („een Franse 
beweging, erg gelijkend op de Vlaamse' in 
WIJ van 7 oktober 1982) legden wij uit 
welke afstand de Fransen aldaar nog af Ie 
leggen hebben vooraleer hel peil van de 
Vlaamse beweging te bereiken. 

IK iiiMi i«a« 



Vlaamse Beweging 

In geen enkel beschaafd land werden 
proportioneel zoveel doodstraffen uitge
voerd na de oorlog als in België. Er werden 
niet minder dan 2.940 doodstraffen uitge
sproken (1.247 op tegenspraak, 1.693 bij 
verstek). Een enorm getal. Doch er wer
den ook 242 mensen terecht gesteld. In 
Nederland werden er slechts 154 dood
straffen uitgesproken en grepen er 42 
executies plaats. In Noorwegen werden er 
48 personen ter dood veroordeeld, waar
van er 38 terechtgesteld werden. In Dene
marken werden er 78 personen ter dood 
veroordeeld en 46 werden terechtgesteld. 
Dit geeft ons een idee van de wijze 
waarop men bij ons te werk is gegaan. In 
Nederland, Noorwegen en Denemarken 
was er niet minder gecollaboreerd dan bij 
ons. 

Het probleem van het respekt voor het 
menselijk leven, het probleem van de 
doodslag, van^de politieke moord heeft 
zich reeds gesteld tijdens de bezetting. 
De moord op Jef Podevijn te Aalst in okto
ber 1942 was de eerste ophefmakende 
aanslag in het Vlaamse land. Het geval ver
wekte grote beroering en algemene afkeu
ring, ook in kringen die ver stonden van de 
kollaboratie. De begrafenis bewees dit: tal 
van vooraanstaande personen kwamen 
hun rouwbeklag aanbieden en lieten aldus 
hun afkeuring blijken. De daders werden 
aangehouden en het bleken twee kommu-
nisten te zijn. Nadien, in 1943 en 1944, is 
het aantal moordaanslagen geweldig toe
genomen. Er zouden in ons land tijdens de 
bezetting 1255 personen vermoord zijn. In 
1942 een vijftigtal, in 1943 reeds 305 en in 
1944 ruim 900. 

Gedeeltelijk ging het om banditisme, ge
deeltelijk om politieke aanslagen. De kom-
munisten hebben hierin ongetwijfeld de 
hoofdrol gespeeld, terwijl ook de ophitsing 
en de aansporing tot gewelddaden door 
radio Londen niet onvermeld mogen gela
ten worden. Stippen wij aan dat de rege
ring Pierlot na de oorlog, iedere verant
woordelijkheid voor de uitzendingen van 
radio Londen afgewezen heeft 
De terreur lokte contra-terreur uit en er 
werd van beide kanten gemoord. 
Ik vermeld dit alles omdat er uit blijkt dat 
tijdens de laatste jaren van de bezetting 
bloedvergieten een dagelijks gebeuren ge
worden was en aan een mensenleven niet 
veel belang werd gehecht Doch het ge
beurde in zeer uitzonderlijke omstandighe
den. 

Na de oorlog kon men verhopen dat wij 
zouden terugkeren tot een meer humani
taire traditie. In ons land immers werd de 
doodstraf niet uitgevoerd en na de eerste 
wereldoorlog was niemand terechtgesteld. 
Doch uit de berichten over terechtstellin
gen in de pers bleek weldra dat wij een 
gans andere weg opgingen. Het was ont
stellend. Ik geef enkele voorbeelden: 

A. Panis 

DE DOODSTRAF 
Het overlijden van prins Karel bracht de 242 terechtstellingen tussen 
september 1944 en augustus 1950 weer in herinnering. Het regentschap van 
Karel blijft daardoor voor altijd verbonden met de grauwste periode uit de 
geschiedenis van de Vlaamse Beweging. 
In een nieuwe artikelenreeks die hij kortweg De Doodstraf noemt bengt mr. 
Frans Van der Eist deze sombere tijd in herinnering. 

PAU L STRUYE: goed voor 105 executies, 
een macaber rekord. De CVP beloonde 
hem met het jarenlange voorzitterschap 
van de Senaat 

„Weer twee terechtstellingen te Antwer
pen — J.B. nam de 15 oktober 1941 
vrijwillig dienst bij het Legioen Vlaanderen. 
Gedurende drie jaren streed hij in de 
rangen van de SS-formaties die Leningrad 
belegerden. P. de S. treedt vrijwillig in 
dienst van de Vlaamse Wachttmgade. 
Vanaf zijn indiensttreding trok hij de wacht 
op t)ij opslagplaatsen van het Duitse leger 
bij bruggen en fabrieken. Hij was steeds 
gewapend met een geladen geweer en ba
jonet en droeg munitie bij zich". C.Het 
Handelsblad", 222.1945). 

„De zoon van dr Laureys terecht gesteld 
— Laureys Stefaan had vrijwillig dienst 
genomen in het Vlaams Legioen den 1 au
gustus 1942. Hij werd gekwetst aan het 
Oostelijk front en keerde voor enige tijd 
naar Antwerpen terug. In august 1943 ging 
hij terug naar het front waar hij in februari 
1944 opnieuw gewond werd". („Het Han
delsblad", 242.1945). 

„Terechtstelling te Antwerpen' — Lagast 
Karel stond in zeer nauwe betrekking met 
Staf Declercq. Nadien nam Lagast dienst 
bij de WaffenSS en streed van juni 1941 
tot januari 1944 zijde aan zijde met de Duit
se legers op het Russische front In België 
teruggekeerd werd Lagast lid van de 
Fabriekswacht". („Het Handelsblad", 
5.5.1945). 

En zo ging het verder, haast dag na dag. 
Het was ontzettend en waanzinnig. Met 
deze maatstaf moest men minstens 20.000 
of 30.000 mensen terechtstellen, die aan 
het Oostfront gestreden hadden of bij de 
Vlaamse Wachtbrigade dienst gedaan 
hadden, zonder te spreken van andere 
gevallen. Men vonniste „sous Ie signe de la 
peur", uit schrik voor demagogie, de volks-
ophitsing. De heer Reginald Hemeleers, 
zelf een vooraanstaande figuur uit het 
verzet schreef in 1946: „Nous avons vu 
une justice inférieure a sa mission, une 
justice qui a siégé sous Ie signe de la 
peur et qui a cede devant quelques 
demagogues'. 
„On a préféré, par un hideux réflexe de la 
peur, sauver I'ordre bourgeois en jetant 

des cadavres a la foule". („Vrai", 
14.8.1946). 

Nochtans was het een minderheid die om 
bloed schreeuwde. Doch voor deze te
rechtstellingen droegen niet alleen de 
rechters een verantwoordelijkheid, doch in 
laatste instantie lag de verantwoordelijk
heid bij de minister van justitie die het 
staatshoofd — toen de Regent — moest 
advizeren het genadeverzoek van de ter-
doodveroordeelde te aanvaarden of te 
verwerpen. Ik geef dan ook de lijst van 
deze ministers met het aantal executies 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

- M. Verbaet (CVP) (27 september 
1944-7 februari 1945): 14 executies. 
- Ch. du Bus de Wamaffe (PSC) (12 fe
bruari 1945-2 augustus 1945): 42 execu
ties. 
- M. Gregoire (UDB) (2 augustus 1945-9 
januari 1946): 26 executies. 
- H. Rolin (SocJ (13 maart tot 19 maart 
1946): - . 
- A. Van Glabbeke (UbJ (31 maart 1946-
10 juli 1946): 27 executies. 
- A. Lilar (LibJ (3 augustus 1946-12 
miaart 1947): 16 executies. 
- P. Struye (PSC) (20 maart 1947-20 
november 1948): 105 executies. 
- H. Moreau de Melen (PSC) (27 novem
ber 1948-27 juni 1949): 11 executies. 
- A. Lilar (LibJ (11 augustus 1949-6 juni 
1950): O executies. ' 
- H. Carton de Wiart (PSC) (8 juni 1950-
11 augustus 1950): 1 executie. 

In totaal werden er 242 personen terecht 
gesteld, waaronder o.m. vader en zoon 
Lampaert (Gent 7 mei 1945), Irma Laplas-
se (Brugge, 30 mei 1945), Karel de Feyter 
(Brussel-St-Gillis, 25 september 1945), 
Leo Vindevogel (Gent 25 september 
1945), Theo Brouns (Hasselt 28 maart 
1946), dr. Borms (Eisene, 12 april 1946), 
Marcel Engelen (Tienen, 25 oktober 1946), 
Lode Huygen (Tongeren, 4 juni 1948) enz_. 
Vier vrouwen werden terechtgesteld, 
waaronder Irma Laplasse, waarschijnlijk 
onschuldig. 
De trieste rekordhouders zijn du Bus de 

Warnaffe met 42 executies en Paul Struye 
met 105 executies. 
Over Struye schreef „De Standaard" 
(26.5.1948): „Van al de ministers die sinds 
de bevrijding het departement van justi
tie hebben beheerd heeft de heer Struye, 
een CVP-minister, het grootste aantal 
executies op zijn aktief. Het is een schan
de waarvoor wij ons als mens en als kris
ten diep beschaamd voelen. Wij vrezen 
dat deze moderne hertog van Alva in la
tere dagen nog dikwijls zal terugdenken 
aan al het bloed dat aan zijn handen 
kleeft." „Neen, wij geloven niet dat de re
putatie van de heer Struye nog kan gered 
worden. Zijn beleid is een mislukking 
waaraan men in lengte van jaren met spijt 
en afkeer zal blijven terugdenken. Indien 
hij aan het land en aan de CVP een dienst 
wil bewijzen, dat hij dan heenga. Hoe 
vlugger hoe liever". Doch Struye werd 
door de CVP beloond met het jarenlange 
voorzitterschap van de Senaat! 
De uitvoering van de doodstraf, vooral in 
die mate en op zuiver politieke delinkwen-
ten zoals dr. Borms, Leo Vindevogel, Karel 
De Feyter, enz., wekte nochtans heel wat 
beroering. Doch de lafheid was groot en 
de schrik, de schrik voor de weerstand, 
voor het verzet Reeds in 1945 had de 
paus zich uitgesproken tegen de dood
straf voor politieke misdrijven en aan de 
Italiaanse regering gevraagd doodstraffen 
niet uit te voeren. De socialist P. Vermey-
len, zoon van August Vermeylen, publi
ceerde in „Le Soir" een hoofdartikel over 
„La peine de mort" (13.3.1946), waarin hij 
o.m. schreef: „Depuis longtemps l'exécu-
tion de la peine de mort était tombée en 
desuetude en Belgique et personne ne le 
regrettait La peine de mort est une 
horrible chose, et tellement inutile- Hor
rible, parce qu'elle constitue la consequ
ence extreme d'une justice pénale fon-
dée sur l'esprit de vengeance, aux anti
podes d'une justice fondée sur un ideal 
de defense sociale. Non seulement elle 
exclut définitivement le criminel de la 
société, mals elle le condamne comme 
personne humaine en lui refusant toute 
redemption". Hij besloot zijn artikel als 
volgt: „Que notre justice redevienne une 
justice de temps de paix, une justice de 
réadaption sociale". 
Persoonlijk was ik diep onder de indruk 
van de terechtstelling van Karel De Feyter, 
die ik als advokaat bijgewoond had. De
zelfde dag was te Gent Leo Vindevogel 
gefusilleerd. Ik wikJe iets doen tegen het 
bloedvergieten en schreef toen aan mgr. 
Van Waeyenberg een brief. 

Frans Van der Eist 

Volgende week: 

Mgr. Van Waeyenberg 
antwoordde met een 
beleefde afwijzing 

IRMA LAPLASSE: na rekonstruktie van 
de gebeurtenissen die tot haar aanhou
ding leidden, kwam men tot het besluit 
dat zij onschuldig vermoord werd. 
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Wat doet Europa 
met zijn huisvuil? 
Elk jaar produceert de Europese bevolking zo'n 100 miljoen ton stads-
afval. Driekwart hiervan is afkomstig uit het huishouden. Dit afval 
bevat echter nog een hele schat aan grondstoffen en energie. De 
Europese landen zijn daarom zeer geïnteresseerd in metoden om 
deze waardevolle hulpbronnen terug te winnen. De Europese Kom
missie heeft onlangs een verslag gepubliceerd over „het gebruik van 
stadsafval voor energiedoeleinden." In het rapport wordt de balans 
opgemaakt van wat de Gemeenschap op dit gebied bereikt heeft 
Afval kan, aldus het rapport op meen uitgewezen dat hoe meer 
drie manieren verwerkt worden. 
De traditionele wijze houdt in dat 
afval op belten wordt gestort Het 
wordt echter steeds moeilijker ge
schikte stortplaatsen te vinden. Bij 
de tweede en derde metode wor
den stoffen en energie terugge
wonnen. De Lid-Staten van de 
Gemeenschap hebben alle een 
eigen voorkeur. Het Verenigd Ko
ninkrijk Is vooral geïnteresseerd 
in het produceren en gebruiken 
van brandstoffen afkomstig uit af
val met daarnaast terugwinning 
van andere stoffen. Italië Is meer 
gericht op het mechanisch sorte
ren waarbij afval herwonnen 
word t Ierland heeft nog ruimte 
genoeg voor stortplaatsen zodat 
de autoriteiten daar hun afval ge
woon dumpen. Hoelang nog? 

6 5 % energie 
In 1977 werd in de Gemeenschap 
ongeveer 20 miljoen ton afval ver
brand. Bij 12 miljoen ton werd 
warmte teruggewonnen In de 
vorm van stoom en elektriciteit In 
1980 werd 14,5 miljoen ton afval 
verbrand. Daarbij werd ongeveer 
65 % omgezet In energie. In De
nemarken voorziet men hiermee 
stadsverwarmingsnetten van 
energie. 
De ervaring heeft over het alge-

afval verwerkt wordt hoe lager de 
kosten komen te liggen. De pro-
duktle van warmte of van warmte 
en elektriciteit blijkt het meest op 
te brengen, wanneer men ten min
ste een afzet vindt 

De Gemeenschap loopt wat de 
technologische ontwikkeling van 
energieterugwinning uit afval be
treft voorop. In de Verenigde Sta
ten zijn talrijke pogingen om een 
oplossing te vinden voor stadsaf
val op niets uitgelopen. 

De Gemeenschap beschikt niet 
alleen over klassieke verbran
dingstechnieken, maar kan ook 
bepaalde brandstoffen produce
ren uit afval met behulp van indus
triële ovens. 

Ook de klassieke verbrandlngs-
metode heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt: er kwamen nieuwe 
procédés van verbranding, me
chanisch sorteren van afval, ont-
gassing, gisting van afval waarbij 
metaan wordt geproduceerd, enz. 
En men gaat nog steeds door de 
gekende metoden - te verfijnen. 
Men kan zich hierbij echter de 
vraag stellen of het voorkomen 
van afvalproduceren niet meer 
moet bestreden worden? Maar 
dat Is nog een ander verhaal! 

Domein Vordenstein te Schoten 
Het domein Vordenstein maakt 
deel uit van een uitgebreid bosge-
heel ten noordoosten van Antwer
pen, waartoe om. ook het park 
van Brasschaat het Peerdsbos en 
het domein Horst behoren. Het is 
ontegensprekelijke een van de 
mooiste kasteelparken in Vlaande
ren. Natuurgids Hugo Delanghe, 
sekretaris van de Vereniging voor 
Natuur- en Stedenschoon, heeft 

een aantrekkelijk brochure ge
schreven, die opgenomen is In de 
bekende reeks „Vlaamse Toeristi
sche Biblloteek" (nr. 291). Na een 
geschiedkundig overzicht waarin 
de lotgevallen van het domein, het 
kasteel en zijn park, de kapel van 
Horst enz. beknopt worden ge
schetst weidt de auteur uit over 
de landschappelijke en biologi
sche waarde van het domein. Vor
denstein Is vooral merkwaardig 
vanwege de verschillende land-
schapstypen, die er in verenigd 
zijn. Daarna worden die beschre
ven: het Engels park, het Franse 
bos en het vergrast heldegebied 
met veel koniferen, dat de over
gang vormt Daarbij besteedt de 
auteur terecht veel aandacht aan 
de vele planten- en diersoorten, 
die men in het prachtig parkland
schap aantreft. De brochure wil 
echter de wandelaar niet alleen 
vertrouwd maken met de veelzijdi
ge rijkdom van Vordenstein, maar 
het ook Inlichten over de kwets
baarheid van het domein. Echt Iets 
voor natuurilefhebbers. 

De brochure kost 40 fr Een jaargang van 
twaalf achtereenvolgende nummers 400 fr. 
verzendingskosten inbegrepen (bankreke
ning KB 410-0328771-61, VTB. 2000 Ant
werpen) 

Sloopt de NMBS het station van Halle? 
De spooroverweg en de daarbij-
horende hinder zijn in het Vlaams
brabantse Halle een kruis dat de 
bewoners en voorbijgangers 
reeds jaren torsen. 
Nu men in en rond het station 
grootse werken plant voor de aan
leg van een snelspoor dringt de 
plaatselijke overheid aan om de 
overweglast te regelen. 

Maar zoals dat in Belglè/Belgique 
gaat slaat en zalft men met het
zelfde gebaar, de NMBS wil het 
station slofjen. 
Het staat er plots verkeerd, vol
doet niet meer, blijkt waardeloos.-
dus afbreken. 
Door deze berichten gealarmeerd 
repte VU-kameriid Jef Valkeniers 
zich naar minister Poma en vroeg 
opheldering. 

De minister antwoordde aldus: 

„Door de NMBS werd inderdaad 
een verzoekschrift ingediend om 
het station van Halle niet te be
schermen. 

Als reden hiervoor wordt aange
haald dat het opgericht werd in 

Onze natuur 

1885 in een Vlaamse Renaissan
cestijl en als dusdanig niet uniek is. 

Het blijkt trouwens hinderlijk te 
zijn voor het verkeer o.a voor de 
vlotte verbinding met Halle-cen-
trum en bovendien zou het niet 
meer aangepast zijn aan het mo
derne reizigersverkeer 

Het behoud van het gebouw zou 
de door de NMBS noodzakelijk 
geachte werken verhinderen 
waardoor de uitbreiding van het 

internationaal verkeer uit en naar 
Londen en Parijs in het gedrang 
zou komen. 
Het onderzoek betreffende de be
scherming van het station te Halle 
is nog niet beëindigd. Zodra dit 
onderzoek beëindigd is, zal het mij 
mogelijk zijn hierover een beslis
sing te nemen". 

Herhaalt de geschiedenis van het 
station van Ninove zich? Even 
herinneren: een minister klasseert 
de NMBS breekt af... 

Duizendblad, eerste hulp bij de hand 

op kaart 
België telt meer dan 200 be
schermde natuurgebieden. Vele 
ervan zijn bij het publiek totaal 
onbekend. Daar kan nu verande
ring in komen, doordat ze in kaart 
werden gebracht door het World 
Wildlife Fund (WWF). 
Het gaat om een soort wegen
kaart waarop in groene cirkeltjes 
cijfers zijn aangebracht die ver
wijzen naar de rugzijde van de 
kaart Bij elk van die cijfers staan 
daar de nodige gegevens om
trent oppervlakte, biologische 
waarde, toegankelijkheid, eige
naar, beheerder en konservator. 
De natuurgebiedenkaart kan be
komen worden door 150 fr. (135 
plus 15 fr. port) te storten op 
bankrekening 000-0342442-32 
van het World Wildlife Fund, 
Naamsestraat 150, 3000 Leuven, 
016-23.37.69. 

Duizendblad (Achillea millefolium) be
hoort tot de meest gekende krulden, 
zeker wat de naam betreft Of velen de 
geneeskrachtige waarde van het kruid 
(nog) kennen is twijfelachtig. En toch 
verdient het een ereplaats In de keu-
kenapoteek. Pastoor Kneipp schreef 
er over: „Onze meisjes en vrouwen 
zou veel leed gespaard blijven indien 
zij maar duizendblad wilden gebrui
ken!" 

Duizendblad is gemakkelijk te her
kennen aan zijn langwerpige en recht
opstaande bladeren die zo ontelbaar 
dichtbehaard zijn dat het wel groene 
duizendpoten lijken. 

Van juni tot november bloeit de 
plant en in het begin van de bloeitijd 
verzamelt men de hoge stengels of de 
bk)emen. Men beschermt de drogerij 
tegen het licht Alle vrouwenziekten, 
zowel op jonge als op hoge leeftijd, 
kunnen aangepakt worden met dui
zendblad. In de kruidenllteratuur be
staan tal van voorbeelden van vrou
wen waarvan gezegd werd dat zij met 
hardnekkige ontstekingen van de eier
stokken sukkelden, bij wie de baar
moeder gezakt was, met onregelmati
ge menstruatie kampten enz., en die 
door een duizendbladtee daadwerke
lijk werden geholpen. Dat kan nu nog! 
Men neemt daartoe een goede teele
pel duizendblad op een kwartllter wa
ter. Ook reuma, hardnekkige verkoud
heden, rugpijnen en migraines kunnen 
met sukses behandeld worden. 

Duizendblad Is eveneens krachtig 
om wonden te genezen, een takje op 

de wonde volstaat Chirurgijnen volg
den oorlogszuchtige legers naar het 
slagvekJ gewapend met onwaarschijn
lijk grote hoeveelheden duizendblad. 

Rjnlijke ontstoken spieren kunnen 
geheeld worden met zitbaden van 
dulzendblad. Men laat 100 gram droge
rij een hele nacht In koud water trek
ken, de volgende dag aan de kook 
brengen en aan het badwater toevoe
gen. Hetzelfde doen bij jeuk aan de ge
slachtsorganen. 

Voor wie met aambeien geplaagd zit 
kan een duizendbladzalf wonderen 
verichten. In 100 gram ongezouten bo
ter die men heet laat worden 15 gram 
fijngehakt duizendblad en 15 g frambo-
zenblad gemengd, laten koken en roe
ren, 's Anderendaags teaig opwar
men, door een neteldoek persen en In 
kleine propere potjes gieten. Koel be
waren! 

Nog een paar vuistregels bij het 
gebruik van duizendblad Steeds pluk
ken bij een hete middagzon, drogenj-
bloemen die bruin zijn niet meer ge
bruiken, onverdadig inwendig gebruik 
kan schadelijk zijn. 

Duizendblad Is in het Frans natuur
lijk mlllefeuille maar franstaligen van 
hoge leeftijd spreken meestal van tim-
mermanskruid. Dat komt omdat tim
merlieden en andere stielmannen die 
puntig en snedig alaam hanteerden 
steeds duizendblad in de buurt had
den. Zo voor het grijpen wanneer ze 
zich gekwetst hadden. Als eerste hulp 
bij de hand dus. Kan het eenvoudiger. 
Kan het vanzelfsprekender' 

Uit het klein kruidenboek. 

IA IIIMI lom 
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PERS pektief 
Het is vooral de liberale vice-
premier Gol die in de regering de 
grote wallingant is en die de CVP 
van de ene kapitulatie naar de 
andere sleept. In het weekend 
heeft Gol nog eens duidelijk ge
zegd dat Vlaanderen moet op
draaien voor het Waalse staal. 

Wat gaat de CVP doen? Buigen 
of barsten? 

D IE vraag stelt Het Belang 
van Limburg: 
Toch moet eerst nog bewe

zen worden dat de Vlaamse kris-
ten-demokraten morgen niet op
nieuw zullen zwichten voor de 
chantage van Gol Deze vice-pre
mier heeft zich gisteren op het 
PRL-kongres een zinnetje laten 
ontglippen dat meer dan het ont
houden waard is. Volgens Gol is 
het zeker niet een of andere Van 
den Brande die hier nog te zeggen 
heeft hoe het nu met Cockerill-
Sambre verder moet Alleen de 
regering is nog in staat een bevre
digende oplossing te zoeken voor 
het Waalse staal, aldus Gol Dit 
betekent dat de CVP ook in dit de
bat wel eens buitenspel zou gezet 
kunnen worden. En het statement 
van Gol dat alleen de regering nog 
een oplossing kan forceren, bete
kent noch min noch meer nieuwe 
financiële toegevingen van de Vla
mingen. Dat sommige CVP-minis-
ters daar nog voor te strikken zijn, 
lijdt geen twijfel. Mark Eyskens 
heeft zich nooit eenzamer gevoeld 
dan de voorbije weken en maan
den. De verklaring van Gol beves
tigt tevens het bange vermoeden 
dat de regering het lot van Cocke-
rill-Sambre uiteindelijk toch met 
volmachten zal pogen te beslech
ten. Of anders gezegd: ze zal haar 
eigen politieke huid nog maar eens 
proberen af te kopen met Vlaam
se gemeenschapsgelden. Alleen is 
het nu niet zo zeker meer dat 
Frank Swaelen die prijs nog zal 
willen of durven betalen". 

OF dat niet zo zeker is, Is niet 
zo zeker... Van de CVP zijn 
we al meer gew^oon. Gol 

heeft trouwens inzake de vreem
delingen ook zijn slag thuisge
haald. Daar wijst De Morgen op: 

Bij de traditionele partijen bestond 
een ongeschreven akkoord om 
het vreemdelingenprobleem niet 
in de direkte politieke stnjd te 
gooien. De PRL heeft dit pakt 
verbroken. Niet omdat men de 
integratie wil bevorderen, wel om
dat de Brusselse liberalen over
tuigd zijn dat ze dit elektoraal 
kunnen verzilveren. 

De baas van de Petroleumfedera-
tie, „nachtridder" Hatry is er mee 
gediend en daarom maakte Gol er 
een breekpunt van. Wat bindt de 
Vlaamse regeringspartijen aan 
deze arrogante vice-premier om 
telkens opnieuw toe te geven? 

Happart, het staal, de volmachten, 
het wetsvoorstel Van den Brande, 
en nu de wet-Nols. Hebben de 
kristen-demokraten dan niets te 
zeggen in dit kabinet?" 

INTUSSEN is er in Wallonië een 
scheurtje merkbaar in het 
front Luik en Charleroi trek

ken niet meer altijd aan hetzelfde 
zeel, maar of dat lang zal duren 
weten we niet Hoe dan ook. Het 
Volk meent dat de Walen nu maar 
eens moeten uitmaken wat ze 
willen: 

„Men krijgt de indruk dat er zich in 
Wallonië rond het staal een 
machtsstrijd aan het afspelen is 
tussen de verschillende streken 
en politieke groepen. De metaalin-
dustne in het Luikse is traditioneel 
een socialistisch bolwerk, zowel 
politiek als sociaal. 

De Waalse socialisten vrezen dat, 
wanneer zij in omvang vermindert, 
ook de socialistische invloed in 
Wallonië afneemt Daarom was 
Gillon zo vlug om met de FGTB-
Luik te Brussel een betoging te or-
ganizeren en om nu van de Waal
se interregionale af te dwingen dat 
ook de andere provincies zouden 
meedoen aan de mars op de 
hoofdstad. Zijn wij er ver naast 
wanneer wij zeggen dat men naar 
buiten een Waalse solidariteit wil 
tonen voor iets waarvoor er naar 
binnen geen solidariteit bestaat? 
De Waalse leiders zouden einde
lijk tot het inzicht moeten komen 
dat zij onderling een consensus 
moeten uitwerken, zodat het land 
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en de EG weten waar zij naartoe 
willen". 

OPVALLEND is echter wel dat 
de Walen erg eensgezind 
zijn over één punt: Vlaan

deren moet meebetalen voor 

Cockerill-Sambre. Daarover ma
ken zij geen ruzie! Het zijn inte
gendeel de Vlamingen die op dat 
punt verdeeld zijn. Terwijl alléén 
klare toestanden klare verhoudin
gen kunnen brengen, zoals Gazet 
van Antwerpen wil: 
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„Brengt de regionalizatie van de 
nationale sektoren een uitweg? 
Het feit dat Vlaanderen en Wallo
nië hun eigen ekonomie gaan be
heren zal in elk geval niet de 
splijtzwam worden die tiet land uit 
elkaar doet spatten. Wel integen
deel. 
Alleen klare toestanden kunnen 
klare verhoudingen brengen. 
Thans gebeurt het tegenoverge
stelde. Onder het mom van de 
eenheid heeft er zich een twees
porenbeleid ontwikkeld, wordt er 
terezelfdertijd voor- en achteruit 
gereden. En dat zijn situaties waar
tegen geen land ter wereld be
stand is. Dat is de fundamentele 
keuze waarvoor het land geplaatst 
is. Wallonië moet eindelijk zeggen 
wat het zelf wil. verder de kon-
sumptietoer opgaan en de achter
uit gebruiken of met een Vlaamse 
versnelling op een betere toe
komst afstevenen". 

HET wordt daarom de hoog
ste tijd dat alle Vlaamse 
groefjen de handen in me

kaar slaan om te werken aan de 
toekomst van Vlaanderen, in 
plaats van het failliete België 
kunstmatig recht te houden. 

16 JUNI 1963 
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TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 
18.00 Appie. — 18.05 Kosmos. -
19.00 Verhalen van de eenhoorn. 
— 1925 Jukebox. - 19.45Nieuwa 
— 20.10 Kunst-zaken. - 20.15 
Marva si... Marva la. — 21.05 Toom 
der Engelen Ctelevisiefiln^). — 22.35 
Nieuvys. 

NED 1 

18.55 De minlbios. — 19.05 De 
dukes uit Hazzard. — 20.00 
Nieuws. - 2028 Blokletters (spel). 
— 21.00 Dallas (f J. - 21.50 Televi-
zier Magazine. — 22.30 De wieken 
naar de wind. — 23.10 Avro's 
Sportpanorama. — 23.40 Nieuwa 

NED 2 

18.30 Sesannstraat - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Yakari. - 19.25 My dariing 
Clementine (film). — 21.00 De roze 
panter. — 21.05 Speel's met licht 
klassiek (muzikale kwis). — 22.10 
Muzikale meditatie. — 22.30 
Nieuws. - 22.35 Professor Q.ED. 
— 23.25 Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. - 20.15 Festival de 
la chanson Frangaise a Spa. — 
21.00 La fille au pistolet (film). -
22.40' Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (f J. 
— 2125 Droit de réponse. — 22.50 
Nieuws. — 22.55 Etoiles et toiles. 
— 23.40 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 La puce 
et Ie privé (tv-film). — 22.45 Histoi-
res courtes. — 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.35 Tous en
semble. — 21 .30 Chariot dans Ie 
pare (filmpje van Chariie Chaplin). 
— 21.45 Nieuws. — 22.05 Musi-
Club. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (spet). — 22.00 Nieuws. 
— 22.20 Der scharwze Spiegel 
(film). — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Nero Wol
fe. — 20.15 Filmkeuzeprogramma: 
Anklage: Mord. - Bettgefiüster. -
Das schweigen im Walde. — 21.45 
Nieuws. — 22.00 Das Aktuelle 
Sport-Studio. - 23.15 Starsky & 
Hutch. - 0.05 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Natur und 
Technik im Dritten. — 21.00 Gott 
und die Welt - 21.30 Rückblende. 
— 21.45 Wasser für Canitoga 
(film). — 23.35 Meisterklasse Ros-
tropovitch. — 0.20 Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort — 20.00 Police story (fJ. — 
21.00 Si on chantait.. — 22.55 Le 
feu follet (film). 

Zondag 

BRT 

16.00 De dood als peter (jeugd
film). — 17.15 Logans vlucht (s.f.-f.). 
- 18.00 Appie. - 18.05 Sesam
straat — 18.20 Van Noordzee tot 
de Oostzee. — 19.10 Aktie Open-
t>aar Vervoer. — 19.45 Nieuws. — 
20.05 Sportweekend. - 20.35 
Toom der Engelen (televisiefilm). 

— 22.10 Grace Jones one man 
show (show). — 22.35 Nieuwa 

NED 1 

16.00 Nieuws. - 16.05 North Sea 
Jazz Festival. — 16.30 Spelfilm. -
17.15 Honderd beroemde schilde
rijen. — 18.45 Sesamstraat — 
19.00 Studio Sport - 20.00 
Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 
20.45 Tussen Keulen en Parijs. — 
21.35 Hess (dok.). - 22.30 Het 
land van de vossen (dokJ. — 23.20 
Pauselijk bezoek aan Polen. — 
23.40 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 19.05 Mr. Meriin. 
— 19.30 The story of the Beach 
Boys. - 20.10 Magnum. — 21.00 
De heilige koe (auto-magJ. — 
21.25 Een reis door de tijd (dokJ. 
— 21.50 Remmers ontmoet Lee 
Towers. — 22.35 Hammer House 
of horror (griezelverhalen). — 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point - 13.00 
Nieuws. — 14.30 L'agence agricole 
(tv-reeks). — 15.00 The Muppet 
Show. — 15.30 Autorennen: de 
24 uren van Le Mans. — 16.15 Le 
skieur de l'Everest (dokJ. — 17.40 
Osncertissimo (Koningin Elisatieth-
wedstrijd voor piano 1983). — 
18.45 Les schtroumpfs. — 19.10 
Sportweekend. — 19.30 Nieuws. 
— 20.05 Si on chantait (show). — 
21.00 Oaudine (tv-film). - 22.30 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Vincent 
Frangois, Paul et les autres (film). 
— 22.35 Nieuws. - 22.40 Pas
sions, passions (magJ. — 2325 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.45 Le 
Tibet au présent (dokJ. - 22.35 
Désirs des arts. — 23.05 Nieuws. 

F 3 
19.40 Special Dom/Tom. — 20.00 
Merci Bernard (magJ. — 20.35 
Boite aux lettres (literair magJ. — 
21.35 Korte films. — 22.05 Nieuws. 
— 22.30 L'Evangile selon Saint-
Matthieu (film). — 0.45 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich (dokJ. — 21.00 
Hundert Meisterwerke. — 21.10 
Traumlage (tv-spel). — 22.55 
Nieuws. — 23.00 Bücherjournal. — 
23.50 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Das Dorf 
(tv-film). - 21.00 Nieuws. - 21.15 
Turandot (opera). — 23.20 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Abenteuer 
Südsee (dokJ. - 21.00 Wirt-
schaftsstudio. — 21.45 Lander, 
Menschen, Abenteuer (dokJ. — 
22.45 Denunziation. - 23.45 
Kunst-Geschichten. — 0.00 
Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.30 Flash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort (spel). — 
20.00 La loi selon McClain. - 21.00 
Reflets dans t'oeil d'oK 

Maandag 

BRT 1 
18.05 Meriina. - 18.30 Take it 
easy. — 18.55 Dienst Spoedgeval
len (dokJ. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Verdi. - 21.25 Toots: mr 
Bebop Jean Baptlste Thielemans 
op reis. — 22.10 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Lou Grant 
- 21.20 Brandpunt - 21.55 Mu
sic in time. — 23.00 Nieuws. 

hED 2 
1630 Sesamstraat - 18.45 
J (ugdjoumaal. — 19.00 Nieuws. — 
1 ).12 Noten kraken (muzikale 
k Nis). - 19.45 Karel Gott in Italië 
( nuziek). - 2025 Skokie (televi-
£ efilm). — 22.30 Nieuws. 

ilTB 
9.30 Nieuws. — 20.00 Devine qui 
ient diner (film). — 23.05 Nieuws. 

F 1 
10.00 Nieuws. - 20.35 Un second 
ouffie (film). - 22.15 Nieuws. -
1220 L'enjeu (magJ. - 2320 
iJieuws. 

F 1 
>0.00 Nieuws. - 20.35 Un second 
souffle (film). - 22.15 Nieuws. — 
>220 L'enjeu (magJ. - 2320 
Mieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Bucky et Pepito. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). — 20.35 L'an-
née des Frangais (tv-reeks). — 
21.30 Nieuws. — 21.50 Thalassa. 
— 22.30 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Die Rosen 
von Dublin. — 21.15 Stahlarbeiter 
als Beamte (reportage). — 21.45 
Selbst ist die Frau. - 22.30 Tages-
themen. - 23.00 Hafen im Nebel 
(film). — 0.30 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Thommy's 
Pop-Show (videohits). - 20.15 Ge-
sundheitsmagazin Praxis (magJ. — 
21.00 Heute-Joumal. - 2120 Das 
Dorf (tv-film). - 22.50 Unsere 
nachbarn, die Britten (reportage). 
— 2220 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kopf um 
Kopf. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Freunde und Rivalen (tv-film). 
— 23.30 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 Les lundls au 
soleil hit-parade. — 21.00 Le pion 
(film). — 22.25 Les lundis au soleil 
(spel). 

BRT 1 
18.05 Sesamstraat - 18.35 Fabian 
van Fallada (jeugdfeuilleton). — 
19.05 Tijdrover: lieve plantjes 
(Orangerieplanten op Madeira). — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-Za
ken. - 20.15 Benny Hill Show. -
20.45 Op zoek naar Adam. — 21.35 
Centraal Station (tv-reeks). — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 De loodgie
ter (film). — 2125 Deadly Harvest 
(dok.). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Te land, ter 
zee en in de lucht — 21.25 Falcon 
Crest (f J. - 22.10 Tros Aktua TV. 
- 22.45 Harten 2. - 23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugd joumaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 EO Kinderkrant (jeugdmagJ. 
- 19.30 De Waltons (fJ. - 20.20 
Tijdsein. — 20.50 Pionier in Maro-
wijne. — 21.00 Het evangelie naar 
Johannes (dokO. — 21.40 Omni
bus. - 22.30 Nieuws. - 22.45 Den 
Haag vandaag. - 23.00 Beeld
spraak. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 L'Equateur 
des Andes (dokJ. — 21.05 Les 
folies d'Offenbach. - 22.00 L'a-
venture de l'art modeme (dokJ. — 
22.55 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 Fête de la 
musique. — 22.05 Nieuws. — 22.10 
Temps X (sf.-magJ. - 22.55 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 L'esprit de 
familie (film). — 22.10 Lire c'est 
vivre (boekenmagJ. — 23.05 
Nieuws. — 23.25 Nuit du rock. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Bucky et Pepito. - 20.00 Fête de 
la musique (koncert Iannis Xena-
kis). — 20.35 La demière séance. 
— 20.50 Le temps de la colère 

(film). - 2220 La derr 
- 22.50 Nieuws. -
inconnus dans la villi 
film). - 0.35 Prélude 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.1 
sche show des David 
- 21.00 Monitor. -
Aufpasser — 22.30 Ti 
- 23.00 ARD-talkshc 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.; 

Z A T E R D A G (18 juni) - Jaclyn Smith, op zeker 
moment uitgerangeerd uit de reeks „Charlie's Angels", 
speelt de hoofdrol in de tweedelige tv-film Toorn der 
Engelen (Rage of angels) naar de bestseller van Sidney 
Sheldon, een sukses dat de auteur, een specialist in het 
schrijven van bestsellers die film- of TV-klaar zijn, vooral 
verkreeg doordat het verhaal In het boek van het ene 
erotisch getinte avontuur In het andere glijdt Jaclyn 
Smith laat zich dan ook ten volle van haar mooie kanten 
bewonderen. De regie is in handen van de bekende 
Buzz Kulik. Jaclyn Smith die net voor de opnamen be
gonnen een baby gekregen had, speelt de rol van de 
jonge advokate Jennifer Parker, dochter van een 
rechter. Zij laat zich tijdens een rechtzaak nogal gaan, 
met het gevolg dat zij wandelen gestuurd wordt Het 
scheelt maar weinig of zij mag haar diploma in de papier
mand gooien. Zij behoudt toch het recht om een eigen 
praktijk te beginnen... (BRT 1). — Nederland staat 
bekend als klompen- en molenland. Toch is de situatie 
van de molens niet schitterend. De Avro (Ned. 1) wijdt 
een dokumentaire aan de 60 jaar bestaande vereniging 
„De Hollandse Molen" die als enig doel heeft: het 
behoud van de molens in Nederland. (De wieken naar 
de wind). Prezentatie: Fred Oster, de populaire kwis-
master, die zelf in een molen woont — In de Henry Fon-
da-retrospektieve die NCRV dit seizoen nog wil afwer
ken is vanavond A/?y Darling Clementine aan de beurt 
Henry Fonda wordt hierin geregisseerd door John Ford 
(1946, zw.-w.). Wat uiteraard betekent dat het hier om 
een western gaat En dan nog een goeie. Een extraatje 
voor de liefhebbers van het genre. (NCRV, Ned. 2). 

Z O N D A G (19 juni) - BRT brengt een interes
sant programma in magazine-vorm over het Tennis-
Wimbledonfestival in het verleden. — Hoe het verder 
verloopt met de energieke advokate Jennifer Parker 
kan men zien in de 2de aflevering (tevens slot) van de 
uitgebreide TV-film Toom der Engelen (.BRT). — Onmid
dellijk daarna staat de merkwaardige Newyorkse disko-
koningin Grace Jones in de belangstelling. Alles aan 
deze vrouw is opmerkelijk: haar persoonlijkheid, haar fi
guur, haar gedrag, haar zang. Grace Jones One Man 
Show die a! eerder door de Vara uitgezonden werd, 
wordt vanavond door BRT geprezenteerd. Het bekijken 
waard vooral als je van het (muziek)genre houdt: 
opwindende reggae en disko. — De Paus is in Polen, 
voor de tweede keer n.a.v. deze reis brengt de NOS in 
het buitenland-aktualiteitenmagazine Panoramiek 
(Ned. 1) een dokumentaire onder de naam „De wegen 
van Rome". Hierin gaat het over politieke achtergronden 
van de reizen van onze huidige paus. — Hess beschrijft 
of poogt te beschrijven, een mysterieuze en onopgehel- • 
derde gebeurtenis uit W.O. II: de vlucht van Hitlers rech
terhand Rudolf Hess naar Engeland, waar hij over vrede 
zou hebben willen praten met o.a. de Hertog van 
Hamilton. De KRO zendt de door de Schotse BBC-TV 
gemaakte dokumentaire uit over dit feit en wat erop 
volgde. De thans 99-jarige Hess verblijft in de gevange
nis van Spandau (Berlijn), waar hij beurtelings door 
Fransen, Britten, Amerikanen en Russen wordt be
waakt (Ned. 1). 

M A A N D A G (20juni) - Toots: mr Bebop Jean-
Baptiste Thielemans op reis is een verslag van een mu
zikale reis van onze internationaal bekende Brusselse 
jazzmusicus, dat werd geregisseerd door de in Duits
land suksessen halende Nederlandse (AVRO) regis
seur Bob Booyens (BRT 1). — Skokie is een aangrijpen
de film van Herbert Wise (1981), gebaseerd op waar 
gebeurde feiten. Met: Danny Kaye, John Rubinstein, 
Kim Hunter, Eli Wallach, e.a. Skokie is een voorstad van 
Chicago waar de „betere" burgerij woont, vooral joden. 
Het leven is er aangenaam. Tot op een dag dat neo-na-
zi's Skokie uitkiezen voor uitgebreide demonstraties. 
Vele inwoners van de wijk zijn rechtstreeks betrokken 
geweest bij het holocaust van WO-II. Anderen zijn af
stammelingen of'familie van slachtoffers van het nazi-

terreur. Allen worden zij daar m 
herinnerd... (Tros, Ned. 2). 

DINSDAG (21 juni) - c 
melkboer geweest of de baki 
kennen wij allen wel. De Australii 
Weir vond in die uitdrukking een 
loodgieter (The plumber) (1979 
Brian Cowper is diep verzonken 
en gewoonten van een inheem 
wat verwaarloosd. Op zekere c 
leven verstoord door de komst 
mannetjesdier, primitief, ongeren 
de titel De witte dood (Deadly ha 
serie en tragiek schuil. „De witti 
dokumentaire over het binnenla 
waar het grootste produktieo 
gelegen van opium en heröi'n 
tragisch-aktueel gebonden nu 
Antwerpen een belangrijke drai 
de handel van dat goedje. Ondai 
strijders a la Frangois? (BRT 2'. 

WOENSDAG (22juni)-
trice Dame Wendy HHIer heeft or 
Dat klinkt zo statig. En die naan^ 
wij. In de Britse tv-film Miss Mc 
(Miss Morison's ghosts) speelt 
Hannah Gordon de hoddrol als 
zeer gerespekteerde lady Moris 
waar gebeurde feiten beruste 
vastgelegd in het boek „An en 
door Miss Morison en Miss Lami 
uit de betere Britse standen, reii 
sallies. Daar overkwam hen een !• 
zagen een gezelschap rondwart 
de-eeuwse kledij. De twee da 
paden die al meer dan 100 jaar r 
den. Het tweetal, beiden akade 
door het gebeurde en ging op zo 
Zij verzamelen feitenmaterialen 
men tot de konklusie dat zij hov 
uit de tijd van Marie Antoine 
schreven zij neer in „An adver 
daarin beschreven staan drag 
absolute waarheid. Hun verhaê 
opzienbarende polemieken in de 
demische wereld ging er zich m« 

DONDERDAG (23 juni] 
avond: De Vlaams-Nationale Om 

Toots Thielemans einc 
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2220 La demière séance. 
Nieuws. - 23.00 Les 
dans la ville (gangster-

0.35 Prélude a la nuit 

iuws. — 20.15 Die Magi-
w des David Copperfield. 

Monitor. - 21 45 Der 
r. — 22 30 Tagesthemen. 
ARD-talkshow. - 23.45 

!uws. - 19.30 Der Kon-

gress tanzt (film). — 21.00 Heute-
Journal. - 21.20 Wie Deutsch soil 
Deutschland werden? — 22 05 Un-
ser Kosmos. — 22.50 Zero-Zero. 
- 23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tier-Report 
- 2100 Formel Eins. - 21.45 
Landesspiegel. — 22.15 Monitor im 
Kreuzfeuer. — 23.00 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 Vegas (detecti

vefeuilleton). — 21.00 Heureux qui 
comme Ulysse (film). — 2230 La 
joie de lire (boekenmagj. — 22.35 
Paris si tu veux. 

Woensdag 

BRT 1 

18.00 Appie. - 18.05 Belfi en Ulli-

1 zij daar nu op pijnlijke wijze aan 
ïd. 2). 

I juni) — De uitdrukking „'t Is de 
of de bakker, of de loodgieter" 
De Australische jonge filmer Peter 
rukking een tema voor zijn film De 
iber) (1979). Het echtpaar Jill en 
I verzonken in de studie van zeden 
sen inheemse stam. Jill voelt zich 
)p zekere dag wordt haar rustige 
r de komst van de loodgieter, een 
ief, ongeremd... (BRT 2). — Achter 
/(Deadly harvest) gaat heel wat mi-
jil. „De witte dood" is immers een 
iet binnenland van Zuid-Oost Azië 
produktlecentrum ter wereld is 
en heroïne. Een dokumentaire, 

onden nu het ernaar uitziet dat 
ingrijke draaischijf geworden is in 
ledje. Ondanks of dank zij drugbe-
is? (BRT 2). 

I (22 juni) — De naam van de ak-
'Hler heeft ons altijd al gefascineerd. 
En die naam gaat haar af, dachten 
m MISS Morison en haar geesten 
)sts) speelt zij naast de klasrijke 
noofdrol als de ietwat norse maar 
' lady Morison. Het verhaal zou op 
en berusten, feiten die werden 
oek „An adventure", geschreven 
n Miss Lamont Deze beide dames 
standen, reisden in 1901 naar Ver-
m hen een hachelijke belevenis. Zij 
ip rondwaren, gekleed in achttien
de twee dames wandelden over 
n 100 jaar niet meer gebruikt wer-
'iden akademici, was geïntrigeerd 
1 ging op zoek naar een verklaring. 
^materialen en bewijzen en kwa-
• dat ZIJ hovelingen hadden gezien 
rie Antoinette. Hun bevindingen 

„An adventure". Vele feiten die 
staan dragen een stempel van 
Hun verhaal leidde uiteraard tot 
lieken in de pers, maar ook de aka-
g er zich mee bemoeien... (BRT 2). 

G (23 juni) — Uitzending van de 
itionale Omroepstichting in Uitzen

ding door derden (BRT 1). — Feuilletons rond rijke fami
lies zijn „in". Het kan niet meer op. Dallas, Dynasty, 
Falcon Crest, enz. De kijkers worden aan het scherm 
gekluisterd door de gebeurtenissen in die families die 
geld als water hebben, veel praten, diskussiëren, kibbe
len, chanteren, drinken, enz., maar geen slag doen. In elk 
van die families is minstens één slechte. De Canadezen 
hebben ook zo'n reeks gemaakt: Monopolie (Empire 
Inc.), die vanavond op BRT 1 van start gaat Het is geen 
eeuwigdurende reeks: zij bestaat slechts uit zes afleve
ringen en heeft in vergelijking met de Amerikaanse 
schermvervuilers heel wat diepgang. In „Monopolie" 
wordt de opgang én de val gebracht van de geldwolf Ja
mes Munroe. Terwijl in de Amerikaanse glitterreeksen 
niets te bespeuren is van de ellende in de wereld, laat 
deze reeks, die speelt in de jaren dertig, ook autentieke 
beelden zien van de ellende In die jaren... — De 
Nederlandse popgroepen doen het Veronica pikt daar 
leuk op in met haar wekelijkse muziekshow „Nederland 
Muziekland", zo ook de Tros met „Op losse groeven" 
e.a. De Vara brengt daar vanavond eveneens een 
staaltje van. De groepen die optreden in Je ziet maar, 
een verslag van een mini-festival in het Zuiderpark van 
Den Haag, zitten Nederlandse groepen die hoofdzake
lijk Nederlandstalig werk brengen. (Ned. 2, Vara). 

V R I J D A G (24 juni) - De Amerikaanse film 
Verloren horizon (Lost Horizon) prezenteert ons enkele 
eersteklasakteurs, zoals Peter Finch, Liv Ullmann, Sally 
Kelterman, George Kennedy, Olivia Hussey e.a. Zelfs 
Charles Boyer laat zich even zien. Toch is deze film van 
Charles Jarrod (1972) geen hoogvlieger geworden. 
(Muziek: Burt Bacharach). Een vijfkoppig heterogeen 
westers gezelschap moet een noodlanding maken in 
het Himalaja-gebied, in de vallei van Shangri-La. Ze ont
dekken er een eeuwenoude beschaving die onder 
leiding staat van de Grote Lama. Het leven is er goed en 
de westerlingen genieten met volle teugen. Tot men tot 
de ontdekking komt dat de hele ojaeratie gepland was. 
Sally Kellerman laat hier ten volle van haar dans- en 
zangkwaliteiten genieten (BRTl. (De filrti was enkele 
maanden terug op Nederland). — Van een heel andere 
genre is Rockers, een Jamaicaanse film waarin alles 
draait rond de reggea-muziek, en waarin de crème de la 
crème van de reggae-artiesten aan de kijker voorbij
trekt (Vara's laatavondfilm, Ned. 1). — Tema van Artsen 
tegen kernwapens, een verslag van een kongres van 
„Medici tegen Kernwapens" luidt: Het is een illusie dat 
een kernoorlog overwinbaar en overleefbaar is. (H.V., 
Ned. 2). 

emans eindelijk uitgebreid op het BRT-scherm, zij het in een Duitse produktie. 
(Maandag 20 juni, op BRT 1 om 21 u. 25) 

bit — 18.35 Circus Rondau (jeugd-
feuilleton). - 19.00 Open Studio. 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Van 9 
tot 5. — 20.35 De dood van een 
leerling. — 21.35 Het gerucht 
(kunstmagJ - 22.20 Nieuws. -
22.45 Televox-Magazine. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.10 Miss Mori
son en haar geesten (tv-film). 

NED 1 
20.00 Nieuws. — 20.28 Aanvallen 
van uitersten. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke .partijen - 1922 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Oogst in beeld. - 20.05 Holland 
Festival 1983. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00 
Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 20.10 La chasse 
aux trèsors (spel). — 21.10 La 
longue marche de Paul Forthom-
me. — 21.45 Festival de la chanson 
Frangaise a Spa — 23.00 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de l'information. — 21.45 
Nieuws. - 21.50Koncert - 22.45 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Fou comme 
l'oiseau. — 22.10 Moi.. je (magJ. — 
23.00 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Bucky et Pepito. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures. - 20.35 Cadence 3. 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 Leo 
Lagrange — 2250 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Lebenslau-
fe (dokJ. - 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Konsul Mól-
lers erben (tv-film). — 20.15 Bilanz. 
- 21.00 Heute-Joumal. - 21.25 
Der Denver-Clan. — 22.10 Sport 
Aktuel. - 22.50 Die Nacht von 
LissatKin. — 0.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter — 
22.15 Die verschworenen Kinder 
(film). — 23.55 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort (spel). - 20.00 Sherif fais-moi 
peur (tv-reeks). — 21.00 L'or de 
Naples (film). - 22.50 Portrait d'ar-
tiste. - 23.20 La joie de lire. 

Donderdag 

BRT 1 
18.15 Chips (f J. - 19.00 Tijdrover: 
bridge stap voor stap. — 19.10 
Maar niet met ons (Viaams-Natio-
nale Omroepstichting) — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 Best of the midnight special 
show (Dolly Padton). - 21.00 Pa
norama. — 21 50 Monopolie. — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. - 21 10 Kunstza
ken — 20.15 Herr Herr (televisie
film); 

NED 1 

2000 Nieuws. - 2028 Mary Ben
jamin (f J. — 21.20 Hier en Nu. — 
22.10 Kerkepad '83. - 22.35 Mill 
Street Blues. - 23.30 Nieuws. 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19,12 Fame (fJ. - 20.00 Vijf tegen 
vijf (spel). — 20.30 Je ziet maar 
(muziekspecial). — 21.30 Markant 
(dokJ. - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Den Haag vandaag. — 23.00 
Nieuws. — 23.05 De paus bezoekt 
Polen. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 20.00 Rash (festi
val van het Franstalige lied te Spa) 
- 20.10 Les Zozos (film). - 21.55 
Festival de la chanson Frangaise a 
Spa. — 23.05 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Dessin sur 
un trottoir (tv-film). - 22.10 
Nieuws. — 22.15 0)ntre-enquête 
(magJ. — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Resistan
ces (magJ. — 21.40 Les enfants du 
rock (popmagJ. — 23.10 Nieuws. 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuvire. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Bucky et Pepito. — 2000 Les jeux 
de 20 heures (speD. — 20.35 Mes 
chers amis (film). — 22.25 Nieuws. 
— 23.00 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.18 Lebenslau-
fe (dokJ. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Umgang -Geschichten aus 
einen Mietshaus. — 0.00 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli Dalli 
(spel en plezier). — 21.00 Heute-
Joumal. — 21.20 Kennzeichen D. 
— 22.05 Empfanger unbekannt 
(tv-spel). — 23.25 Nieuwa 

LUX 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Dallas (fJ. - 21 00 
Filmkeuzeprogramma: Un cerveau 
d'un milliard de dollars of Pas de 
lauriers pour les tueurs (film). — 
22.50 La joie de lire. 

Vrijdag 
24 JUNI 1 

BRT 1 
18.00 Appie - 18.05 Klem, klein, 
kleutertje — 18 35 Rode Zora — 
1945 Nieuws. — 20.10 Verloren 
horizon (film) — 22.10 Première. 
- 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
1945 Nieuws, 
ter (opera). 

2010 Assepoes-

NED 1 
16.00 Speel's met licht klassiek — 
17.05 De uitvinder. — 18.55 Rppi 
Langkous (kokJerserie). — 1921 
Kleine broer John Willie (fJ. — 
20.00 Nieuws. — 2028 Willem Ruis 
Lotto show. — 22.00 Vara tv deze 
zomer: juli. — 22.05 Achter het 
nieuws. — 22.50 Nieuws. — 22.55 
Rockers (film). 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjoumaal. — 19.(X) Nieuws. — 
19.12 Ontdek je plekje. - 1920 
Babbelonië (spraakverwan-end 
speD. — 1955 100 jaar „Maas-
trechterstaar". — 20.40 Mars door 
de hel (tv-reeks). — 22.30 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws. - 20.00 Flash. -
20.10 L'cBil des autres. - 21.10 Feu 
la mére de madame (toneeO. — 
21.05 Festival de la chanson Frarv 
gaise a Spa — 2250 Nieuws. ' 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Coco-boy. 
— 21.40 A toute allure (tv-film). — 
22.45 Nieuws. — 22.50 Histoires 
naturelles (dokJ. — 2320 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Par ordre 
du roy. — 21.40 Apostrophes Oit 
magJ. - 22.55 Nieuws. — 23.05 
Exténeur nuit (film). 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Bucky et Pepito. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). - 20.35 Ven-
dredi (Grand public) (magJ. — 
22.00 Nieuws. - 22.35 Prélude a la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Ich mach 
dich glücklich (film). — 21.35 Sta-
bonierungsjahr 83? - 22.30 Ta
gesthemen. — 23.00 Die Sport-
schau (atletiek). - 2325 Die Spe-
zialisten. — 0.10 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Gefahrliche Ert>-
schaft — 21.39 Jagdszenen in 
Hollywood. - 22.00 Heute-Joumal. 
— 2220 Aspekte O^ultuur). — 
23.00 Der schwarze Falke (film). — 
0.55 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Freitagsfo-
rum. — 21.45 Landesspiegel 
(werkloosheid vroeger). — 22.15 
Stolz und Vorurtell. - 2310 Rock-
palast — 0.10 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le cofh-e-
fort — 20.(X) Demier domicile con-
nu (film). — 21.40 Dynastie (fJ. 
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Europese jongerenontmoeting 
Diksmuide - Straatsburg 

m Kritisch bekeken 

De Westvlaamse afdeling van de 
Volksuniejongeren organizeert tjdens 
de eerste week van juli een studie-, 
vormings- en ontspanningsweek voor 
jongeren tussen 16 en 35 jaar. Als 
regionalisten hebben we een totaal 
andere kijk op Europa dan diegenen 
die Europa wensen uit te bouwen 
vanuit de bestaande staten. 

De ontmoetingsweek heeft een twee
ledig doel: enerzijds een aantal jonge
ren uit diverse regio's elkaar laten 
ontmoeten en in de gelegenheid stel
len met elkaar uit te wisselen; ander
zijds zullen we kennismaken met de 
werking van de Europese instellingen 
en heel speaaa\ met het Europees 
Parlement Daartoe trekken we naar 
Straatsburg waar maandelijks de ple
naire zitting gehouden wordt 

Tussenin is er heel wat ruimte voor in
formele kontakten en gesprekken met 
vertegenwoordigers van een drietal 
partijen, met name de Volksunie, de 
PDB en de Elzass-Lothringischer 
Volksbund. 

We hopen met deze reis- en ontmoe
tingsweek een stapje dichter te zetten 
naar het Europa der volkeren toe 

Programma 
Zaterdag 2 juli 
In de namiddag aankomst van de 
buitenlandse gasten in Brugge. We 
bezoeken Brugge in gezelschap van 
de Brugse VUJO-kern en senator Wal
ter Luyten. 
Zondag 3 juli 
's Morgens bezoek aan de crypte van 
de IJzertoren met Willy Kuijpers en Rik 
Deghein van het IJzerbedevaartkomi-
lee Deelname aan de IJzerbedevaart 
Nadien vertrek naar Izegem waar door 
de plaatselijke VUJO een avondfeest 
wordt georganizeerd. 
Maandag 4 juli 
Vertrek vanuit Izegem naar Straats
burg over Brussel en Luxemburg. Vrije 
avond te Straatsburg. 
Dinsdag 5 juli 
's Morgens bezoek aan het Europees 
Parlement Ontvangst door Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke. 
's Avonds feestmaal met Ferdinand 
Moschenross, voorzitter van de El-
sass-Lothringischer Volksbund. Hij 
spreekt over de toestand in Elsass-
Lothnngen. 
Woensdag 6 juli 
Terug naar Vlaanderen via Duitstalig 

België Ontvangst door de Partei der 
Deutschsprachigen Belgier (PDP) en 
Joseph Dnes, provincieraadslid van de 
PDB in Luik. 
's Avonds officiële ontvangst op het 
gemeentehuis van Lint door burge
meester Joris Roets, tevens VUJO-
voorzitter. 
Avondmaal te Antwerpen en kennis

making met de plaatselijke VUJO-kern 
Donderdag 7 juli 
Bezoek aan Antwerpen. Daarna naar 
Brussel met bezoek en ontvangst op 
het Volksuniepartijsekretanaat door 
nationaal voorzitter Vik Anciaux. 
Afscheid.. 
Praktika 
Alle inlichtingen en briefwisseling: 

Filip Gernaey (Europees Parlement 
Bureau 362) 
Belliardstraat 113 te 1040 Brussel, 
02-23453.62. 
Onkostenbijdrage: 4.000 B.fr. 
Na inschrijving via de inschrijvings-
strook wordt een folder toegestuurd 
met alle verdere inlichtingen. We slui
ten de inschrijvingen op 23 juni 1983. 

Jan Goris, eeste laureaat Wim Jorissenprijs 
Vorige week donderdag werd 
voor het eerst door het Senator 
Jorissenfonds een prijs uitgereikt 
aan dr. Jan Goris. Het betreft een 
initiatief van de stichting Vlaamse 
Kultureel Centrum Johannesburg. 
In de geest van de idealen en de 
dynamische werking van wijlen 
senator Wim Jorissen — die één 
jaar geleden overleed — wordt 
een jaarlijkse prijs toegekend aan 
een persoon of organizatie die op 
aktieve wijze de kulturele relatie 
tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika 
bevordert Inmiddels heeft de 

stichting reeds heel wat kultureel 
opbouwwerk verricht 

Dank zij het testament van Julien 
Missak — de zoon van een Ar
meense vader en van een Vlaam
se moeder — en door de inzet van 
velen is het mogelijk gebleken een 
Vlaams kultureel centrum in Jo
hannesburg uit te bouwen. Dat 
trouwens ter beschikking staat 
van de Randse Afrikaanse univer
siteit. Maar er zijn ook nog plannen 
om in dit Vlaams centrum in Zuid-
Afrika talrijke kulturele manifesta

ties te organizeren, een uitgebrei
de biblioteek uit te bouwen, en in 
het ontmoetingscentrum onder 
meer een kursus te laten plaats
grijpen over de Vlaamse kultuur-
gëschiedenis. Overigens kreeg de 
eeste laureaat van de Wim Joris
senprijs niets meer of niets minder 
beloning dan de uitdrukkelijke op
dracht om zichzelf te vergewissen 
van de levenswijze in Zuid-Afrika 
en bij zijn terugkeer mee te helpen 
konkrete gestalte te geven aan de 
kulturele samenwerking tussen 
Zuid-Afrika en Vlaanderen. 

Notitiesuithetkunstleven voor u bij Aelkaar geschreven door Nic van Bruggen 

Koorknapen 
Het middenschip van de Antwerpse katedraat 
is dus gerest£tureerd (plus hier en daar nogal kli
nisch vernieuwd) en de kerk staat weer open 
voor gelovigen en toeristen, die veruit in de 

'meerderheid zijn. Wie van de opening een 
serene, vrede uitstralende plechtigheid ver
wachtte, kwam wel enigszins bedrogen uit 
Overal In de buurt van de tempel versperringen, 
en enkele omliggende straten boordevol over
valwagens met gehelmde agenten in gevechts-
kledij. Was dat omdat de aanwezige vorst zich 
zijn vorig bezoek aan de Schekiestad nog 
onheuglijk herinnerde? Misschien. Maar het kon 
ook zijn dat men een opstand van de koorkna
pen vreesde. Immers, voor de openingsceremo
nie werd het eigen Katedraalkoor kompleet 
over het hoofd gezien. In de plaats daarvan kon-
certeerde de Philharmonie, het grote symfoni
sche orkest dat de faam geniet ook al eens juist 
te spelen. Ja, en dat zette bij de koormensen 
behooriijk wat kwaad bloed, terecht 

Pijn 
In een recent nummer van de Haagse Post ver
scheen een uitvoerig vraaggesprek met Rachel 
Beaujean, een 23-jarige, rijzende ster bij het Ne
derlandse „Nationale Ballet", volgens haar het 
beste gezelschap ter wereld (goed, dat wel, 
maar het beste?). Uit dit interview deze passa
ge: „Ja, ik heb pijn. Er gaat geen dag voorbij dat 
ik geen pijn heb. Dus telkens ik over pijn praat, 
moet je denken: ze vindt het niet erg. Vanaf mijn 
vierde ben ik bezig de pijngrens te verieggen." 
Bij het lezen van deze woorden dacht ik 
verschrikt hoeveel pijn wordt er dagelijks ach
ter mijn hoek wel geleden, bij het Ballet van 
Vlaanderen? Want om daar de ambitie te 
koesteren de beste groep van de wereld te zijn, 
zal er nog veel geleden moeten worden. 

Marle-Louise 
Nogmaals over dans. Immers, Antwerpen is niet 
voor niets een echte dansstad aan het worden, 
met goede scholen als het Stedelijk Instituut 
voor Ballet (Jos Brabants), het Mercator Ballet 
(Lynn Petersen) en Sirkus-0 (onder leiding van 
Gloria Rodriguez, de moeder van de Koningin 

Elisabethwedstnjd-laureate Eliane). Deze laatste 
school, die een brede gamma van disciplines 
aanleert en traint, trok voor haar klassieke dans 
Marle-Louise Wllderrijckx aan. Een prachtige 
keuze want Mane-Louise kan een schitterend 
palmares voorieggen: studies in Parijs, aan de 
Royal Balletschool te Londen, in New York in de 
New York City... stages bij het Kirovballet in Le
ningrad... sterdanseres aan de Gentse opera, 
eerste soliste bij het Ballet van Vlaanderen. 
Door haar vele internationale kontakten kreeg 
het klassieke ballet een persoonlijke verwerking 
bij haar, los van de verouderde stereotiepen, 
met volle aandacht voor de funktie van het dan
sen, een inhoud weergeven doorheen techniek, 
bewegingsexpressie en lichaamsvreugde. De 
hoofddoelen in haar lessen zijn: lichaamsbe
wustwording, lichaamsbeheersing en liefde 
voor de beweging. We gunnen Sirkus-0 Marie-
Louise graag, maar we hadden haar graag ook 
elders aan het werk gezien., maar, wie zijn wij? 

Lire 
De franstalige letteren beschikken over een 
pracht van een maandblad, „Lire", opgevat als 

Marie-Louise Wllderrijckx. (foto Pau-
Ie Pia, Ballet van Vlaanderen) 

een uiterst lezenswaardig, rijkelijk geïllustreerd 
nieuwsmagazine (dus heel wat anders dan een 
Boekenkrant). Zopas kwam „Lire" in de uitge-
vershanden van de „L'Express" groep. Bernard 
Pivot bleef weliswaar hoofdredakteur, maar de 
vormgever werd toevertrouwd aan de befaam
de, Newyorkse grafische designer Milton Gla-
ser Cthe best in the worid" naar het schijnt). Het 
resultaat is een nog boeiendere, dynamische 
typografie met telkens verrassende lay-out 
vondsten binnen een toch fraai modem-klassiek 
patroon vol aristokratische allure. Ook journalis
tiek werd het blad verrijkt met elke maand een 
grootse enquête over een aktueel kultureel of 
informatief gebeuren, een uitvoerig interview en 
tal van nieuwe rubrieken (o.a. ook aandacht 
voor het video-fenomeen). Ja, „Lire" is een blad 
dat de Nederiandse en Vlaamse letteren de 
Franse mogen benijden. Tip voor een onderne
mend en durvend uitgever? 

Woorden 
Grasduinend in de nieuwste „Lire" lazen we 
over „L'aventure du Livre de Poche", het verhaal 
van de nu al legendarische reeks die in februari 
1953 bij Hachette van stapel liep onder leiding 
van Henri Filipacchi. Daarin worden o.a de 
mislukkingen niet verzwegen, zoals de breuk in 
de verhouding met Gallimard en het verdwijnen 
van de titels van Sartre, Camus en Malraux. 
Maar meer aandacht gaat natuurlijk naar de suk-
sessen. Merkwaardig daarbij is de Livre de 
Poche best-seller lijst Aan de absolute top 
daarvan, geen roman, maar wel de „Larousse de 
Poche' met liefst 8.700.000 veri<ochte eksempla-
ren. „Le Grand Meaulnes" was goed voor een 
tweede plaats met 3.100.000 exemplaren en „Le 
Silence de la Mer" haalde er 2.700.000. De 
vierde en vijfde plaatsen worden gedeeld door 
„Germinal" en „Lettres de mon moulin" met elk 
2.300.000 veri<ochte zakboekjes En nu maar 
wachten op „Le chagrin de la Belgique". 

Beethoven 
Van de Audio Club Benelux mocht ik enkele 
weken geleden een briefje ontvangen met 
daarbij een folder over de „Deutsche Grammo-
phon" platenreeks met de negen symforiieën 
van Beethoven. Beide drukwerkjes waren uit

sluitend in het Frans. Dus: terug aan afzender. 
Een paar dagen later al antwoord, twee korte 
paragraafjes in het Nederiands zelfs. Geen 
verontschuldiging, maar wel mocht ik de platen 
alsnog bestellen... ik moest er dan wel rekening 
mee houden dat „alle verdere briefwisseling dus 
in het Frans zal gebeuren". Beethoven hoeft niet 
ongerust te zijn, ik had zijn symfonieën al. 

Waterstation 
In het Antwerpse kulturele centrum de Singel is 
men nu blijkbaar voor goed van start gegaan 
met een eigen programmatie. Voor het volgend 
seizoen worden zelfs enkele zeer ambitieuze 
muziekreeksen beloofd (o.a. met het orkest van 
de Munt). Vooriopig bleef die programmatie 
beperkt tot Japanse dans en Japans toneel, in 
samenwerking met De Sfinks Animatie en De 
Spiegel. Zopas zagen we In de Rode Zaal Het 
Waterstation, een twee uren durend stuk waar
in niet één woord gesproken werd, gebracht 
door de twintig akteurs en aktrices van de 
groep „Tenkei Gekijyo" uit Tokio. Op een schier 
kaal podium staat een waterpomp waaruit enig 
water stroomt (het enige hoorbare elemenO... 
mensen komen en gaan, laven zich, wassen 
zich, vullen hun kruik, beminnen elkaar./kortom, 
voor de toeschouwers ontrolt zich een breed 
patroon van menselijke handelingen, gedragin
gen, noodzaken, gevoelens, betrachtingen» 
prachtig gebracht door suggestief geklede ak
teurs met een uitzonderiijke lichaamsbeheer-
sing en uitdrukkingskracht Een zeer estetisch 
vertoon weliswaar, maar tegelijk boordevol 
emoties, dramatiek en Inneriijke spanning. De ta
ferelen met hun zwijgend, ultiem traag verloop 
leken vaak stuk voor stuk aangrijpendê^Japan-
se prenten die langzaam, maar ongelooflijk 
overtuigend tot leven kwamen. Dit teater van de 
stilte, ontstaan uit een proces van ascetische 
beperking en reduktie, is een even bevreemden
de als fascinerende gebeurtenis die de toneel
kunst nieuwe wegen wijst al was het al maar 
door de internationale taal van de stilte, waarin 
de mens niets anders dan helemaal zichzelf kan 
zijn. Voor de Singel een welbegrepen aanvang 
van de eigen programmatie. 
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De schilder Gaspar De 
Vuyst werd zestig jaar. Te 
Deurie in de galerij Leon 
De Smedt brengt deze 
schilder in een opmerke
lijke tentoonstelling een 
syntese van de evolutie 
die zich langzaam voltrok 
binnen de kontouren van 
zijn gestadig en natuur
lijk-groeiende oeuvre. 

Vooraleer wij het weri< even van 
naderbij willen voorstellen, stellen 
wij ons de vraag wat met een 
schilder als Vermeer van Delft in 
onze tijd zou gebeuren? Het ant
woord werd reeds door de ge
schiedenis gegeven. Deze schil
der der stilte, werd (met zijn gering 
aantal onmodische werken) onge
veer tweehonderd jaar na zijn 
dood pas „ontdekt" en wordt he
den aanzien als één van de groot
ste en volmaaktste schilders uit de 
geschiedenis. 

Nu ligt het niet in onze bedoelin
gen de stille Gaspar De Vuyst 
over zijn paard te tillen, hij is 
inderdaad geen Vermeer; wie ei
genlijk wel? Maar wij willen vanuit 
enkele opmerkingen de aandacht 
vestigen op en een eresaluut 
brengen aan één der zeldzame 
schilders die — midden de alge
mene verloedering — onverstoor
baar „de grote traditie van schil
derkunst" én technisch én artistiek 
én persoonlijk, blijft doorgeven. 
Zijn wereld: 
De wereld die De Vuyst schildert 
is tematisch beperkt Deze bemer
king houdt uiteraard geen lofprij
zing en geen veroordeling in. Ook 
de wereld van Vermeer is uiterma
te beperkt en net als Cézanne 
schildert ook De Vuyst sedert 
jaar en dag, vooral stillevens, bloe
men, onopvallende fragmenten uit 
de natuur en weinig spectaculaire 
stads- of landschapsgegevens. 
Cézanne wordt paradoxaal ge
noeg, met deze on-modische en 
oer-traditionele tema's dé vernieu
wer en grondlegger van de mo
derne schilderkunst genoemd! 
Toch „zoekt" Cézanne deze ver
nieuwing niet maar „vindt" deze 
alleen voor zichzelf, wanneer hij 
ver van Parijs, gans alleen en 
middenin de natuur, „zijn" pikturale 
oplossingen voor „zijn" vormpro
bleem vindt Jaren nadien zien de 
anderen „hoe goed" Cézanne 
schildert en houdt zijn „goede" 
schilderkunst een vernieuwende 
en zuiverende boodschap In voor 
de generaties na hem. 
Meteen komen wij bij de kern van 
de schilderkunst uit: niet „Wat 
maar hoe wordt geschilderd is 
de kwestie! 

Zijn schilderkunst: hoe schildert 
De Vuyst? 

Ons waardeoordeel willen wij 
vooral steunen op de referentie
punten die wij in de werken van 
grote schilders — uit eendere tijd 
— eensluidend terug vinden. Wan
neer wij vanuit onze omgang met 
grote schilderkunst De Vuyst zijn 
werk van naderbij gaan bekijken, 
valt deze konfrontatie blezonder 
bemoedigend uit 
Net als bij hen vinden wij in zijn 
werk pikturale konstanten die me
kaar — in een spel van schijnbare 
tegenstellingen — alleen maar 
meer kracht bijzetten. Zo lijken 
zijn landschappen van bij de eer
ste aanblik, zeer gedetailleerd en 
minutieus uitgewerkt, maar bij na
der toezien staan wij versteld van 
de brede en spontane penseel
streken die de „illusie" van een 
perfekte lichtbeheersing en zo
veel detailkunst alleen maar „op
roepen". 

Nu eens lijkt de voorgrond dan 
weer de achtergrond met precisie 

Het poëtische realisme van Gaspar De Vuyst 
Kunstkritici beweren geregeld dat een kunstenaar eerst en vooral 
eerlijk moet zijn. Maar als de eerlijkheid van de kunstenaar niet 
samenvalt met de aktuele modetrends, wordt dezelfde kunstenaar 
door dezelfde kritici meestal genegeerd, en als onbeduidend voorbij
gegaan. 
Galerijhouders zweren bij hoog en bij laag dat een schilder geenszins 
de commerciële toer op mag. Maar als de schilder een te geringe 
kwantitatieve produktie voortbrengt is hij voor de galerij een 
onbruikbaar en derhalve onwelkom gegeven. Komt daarbij dat de 
commerciële circuit (de galerij) en de zogenaamde expert (kunstkrlti-
cus of museumconservator) schering en inslag zijn van de markt-, 
waarde- en bekendheidsbepaling. 
Vanuit deze opmerkingen kunnen wij best begrijpen waarom een 
schilder als Gaspar De Vuyst zestig jaar oud, na zowat 40 jaar 
buitengewoon ambachtelijk werk (in de groot-artistieke betekenis 
van het woord) de ruime bekendheid niet heeft die hij wegens de 
kwaliteit van zijn werk ten volle verdient 

doorwroet of in een fluïdum vaag 
uitgeborsteld. Bij nader toezien 
stelt men andermaal vast, dat de 
„illusie" telkens opnieuw wordt ge
suggereerd met een minimum aan 
juist geplaatste en adekwaat funk-
tionerende penseelhalen en vibre
rende toetsen. Kortom De Vuyst 
gebruikt juist „zoveel noten als 
nodig" In de muziek van zijn schil
derkunst Deze muziek steunt op 
uitermate rijk-geschakeerde door
werkingen. Al Is De Vuyst een 
efficiënt schilder — hij schildert 
nooit schraal, nooit uitgehongerd, 
nooit mager en vaal. 

Schildert hij het — schijnbaar 
egaal — lichtblauw van een 
sneeuwvoorgrond of het heldere 
blauw van de lucht dan stellen wij 
vast dat deze koele kleuren door-
aderd zijn van roze, gele en okere 
toetsen, tot het subtiele punt van 
de geraffineerde „koud-warm"-
verzadlging is bereikt Een muur
achtergrond op een of ander stille
ven lijkt op afstand ingevuld; maar 
eenmaal dichtbij bemerkt men al
ras hoe het rustige vlak vibreert 
van trillende en rijke texturale be
werkingen, terwijl de opvallende 
voorgrond (de bloemen) opnieuw 

breeduit geschilderd is en (de illu
sie van zeer veel detailwerk op
roepend) slechts bestaat bij de 
genade van de suggestie. 

Deze suggestie wordt aanzienlijk 
opgehoogd door het even subtiele 
als buitengewone gebruik van het 
licht Dit oeuvre bevat net als de 
natuur, de hele scala van lichtspe-
lingen. Nu eens vastomlijnd en 
weerkaatsend, dan weer vibre
rend en overtrillend speelt het 
(binnen of omheen de rand van 
een vorm) in op de kleur De kleur 
ervaren wij in dezelfde orde van 
bezielde pikturale konstanten. 
Bondig samengevat konstateren 
wij dat De Vuyst nu eens in zeer 
hevige harmonien, nadien weer 
getaand en verstild, met meester
schap de gehele scala van kleuren 
bespeelt in dienst van de kompo-
sitorische opstelling. 

Inderdaad komposeert De Vuyst 
met de kleur. 
Met kleur verplaatst hij gewichten, 
verlegt hij aksenten en voert hij 
het spel van donker en licht op 
naar het domein van het plastisch 
evenwicht Met „het komposeren" 
van evenwicht legt De Vuyst zijn 
meest geheimzinnige kaart op ta

fel: bekijkt men een schilderij van 
hem, dan heeft men het gevoel 
slechts een ongekompliceerd 
fragmentair natuurmotief te aan
schouwen, maar kijkt men aan
dachtiger toe, of zet men het 
schilderij op zijn kop, dan ontdekt 
men hoe gespannen het komposi-
tonsch evenwicht labiel balanceert 
omheen de punt van een naald. 
Hierdoor funktioneert het figura
tieve geheel evengoed als een 
abstrakt schilderij. 
Samenvattend kunnen wij zeggen 
dat De Vuyst zijn schilderkunst 
steunt op het harmonisch samen
spel van de pikturale, kolonstlsche 
en kompositorische eigenschap
pen. Deze drie eigenschappen la
ten zich in zijn werk als afzonderlij
ke gegevens rijkelijk lezen, maar 
evenzeer versmelten zij zich tot 
één blezonder sluitend harmo
nisch geheel. 

Zijn wereldbeeld: 
Precies de schoonheid-scheppen
de kracht van dit harmonisch ge
heel metaforeert zijn realistische 
voorstellingswereld tot een poë-
tisch-realistlsche voorstelling. 
Meteen belandden wij bij de poë
zie van dit werk. 
Deze poëzie balanceert net als de 
pikturale dimensies, op de dunne 
koord van de schijnbare tegen
stellingen: de realistische uithieel-
ding van zijn werk lijkt nu en dan 
net iets te ver te gaan (net iets te 
„fotografisch exact"). Maar pre
cies in tegenstelling met de té 
nabootsende en reeds verouder
de modetrend van de hyper-realis
tische schilderkunst is De Vuyst 
geen „nabootser" omdat hij te veel 
„schilder" is. En alleen door zijn 
„schilder"-kunst metaforeert hij de 
haast akkurate realistische uitbeel
ding naar het domein van de 
schoonheidsontroering. 

De schoonheid die De Vuyst 
brengt is, zoals haar schepper. 

verstild, en laat zich langzaam ont
ginnen in uitdeinende kringen. 
Hij IS geen spectaculair noch visio
nair-explosief schilder. 
Hij bezit geenszins de verbeel
dingskracht noch de vonk van 
een vooral scheppend en grenzen 
verieggend talent Maar In de aan
vaarding van zijn befierking weet 
hIj ook dat „de natuur de verbeel
ding van de mens ruimschoots 
overtreft", en dat één bloem een 
heelal kan tievatten. 
Verwijzend naar ons begin, vertel
len wij dat De Vuyst soms maan
denlang aan een schilderij kan 
werken. Zijn gestadige „ariaeid" 
van de jongste twee jaar leverde 
hem slechts acht schilderijen op. 
Is hij met deze „kleine" produktie 
(net als Vermeer) niet bruikbaar 
voor het snelle sukses dat onze 
tijd wil Csnel" gedaan is overigens 
„snel" gezien) dan bieden zijn wer
ken ons pikturale genoegens die 
een ontdekkingstocht In de als
maar rijkere lagen van hun materie 
suggereren en open laten. 
Besluitend met een citaat van de 
schrijver Herman Teiriinck: „De 
vakman die maar vakman is, Is 
dichter bij de schoonheid dan de 
kunstenaar, die maar een kunste
naar Is" onderiijnen wij tevens de 
txiitengewone vakkundige kennis 
van Gaspar De Vuyst 
Zelfs indien men De Vuyst alleen 
als een nr»etier-man, wil zien, dan is 
hij — in deze tijd — alleen hier
door reeds een groot schilder. 
Zoals voor iedere schilder, zal 
alleen de tijd ook over dit oeuvre, 
langzaam maar zeker, een ont)e-
vooroordeeld en derhalve juist 
oordeel vellen. 

Harold Van de Perre 

Gaspar De Vuyst, Tolhuislaan 55, 9000 
Gent 
Tentoonstelling museum Leon De Smedt, 
Museumlaan 18. Deurie van 29 mei tot 30 
juni 1983, weekdag van 14 tot 18 u. Zondag 
van 10 tot 12 en van 14 tot 19 a 
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Beveren: 
triomf van de eenvoud 
SK Beveren-Waas, in ons blad ooit „de nationale ploeg van Vlaande
ren" genoemd, heeft voor de tweede keer de Beker van België gewon
nen. Het in herbouw zijnde Club Brugge viel in de finale nog te zwak 
uit Dat kon evenwel niemand verwonderen. Beveren voetbalde 
immers naar zijn beproefd recept: eenvoudig en doeltreffend. Er werd 
gecounterd vanuit een gesloten verdediging. Die speelwijze vangt 
soms (en niet helemaal ten onrechte) kritiek maar zij is symptoma
tisch voor ons topvoetbal. Men mag Beveren derhalve geen verwijten 
toesturen. 
Het wedervaren van SK Beveren 
blijft anders wel uniek. Het klubje 
van de Freethlel heeft sinds haar 
debuut in de hoogste klasse van 
ons voetbal (in 1967) al vele stor
men getrotseerd. Voor de aardig
heid sommen wij de sindsdien in 
de kompetitie behaalde resultaten 
in kronologische volgorde op. der
tiende, zesde, vijfde, zevende, zes
tiende en laatste, promotie naar 
eerste, tiende, twaalfde, zesde, 
dertiende, vijfde, landskampioen, 
elfde, vierde, zevende en nu dit 
seizoen geen Uefacupticket maar 
wel nationaal bekerwinnaar. Een 
verbluffend [palmares voor wie de 
herkomst en de bestaansbasis 
van deze klub kent Beveren was 
in de jaren zestig nog een doodge

wone dorpsklub. De vereniging 
trok zich recht aan een uitzonder
lijke generatie voetballers van ei
gen kweek. Verrassend was wel 
dat het bestuur door de snelle en 
onvoorspelbare gang van zaken 
niet uit evenwicht werd gelicht In 
geluk en tegenspoed, in winst en 
verlies, bleven de beleidslijnen on
veranderlijk dezelfde. De klub-
geest werd altijd met liefde ge
koesterd, dure of veeleisende spe
lers mochten elders hun geluk 
beproeven (eerst Van Moer en 
nadien Pfaff, Hofkens e.a. Cluy-
tens), de jeugdwerking werd nooit 
verwaarloosd en de aanvoerwe-
gen naar het eerste elftal werden 
voor jong talent van eigen kweek 
nooit geblokkeerd. Beveren zette 

de tering altijd naar de nering en 
mede daardoor bleef de klub onaf
gebroken kerngezond. Het klinkt 
eenvoudig en het is in feite ook 
eenvoudig maar je moet het wel 
doen. De geesten mogen nooit op 
hol slaan en onze eerste klasse 
telt maar weinig klubs waar dit in 
de voorbije decennia niet één of 
meerdere malen is gebeurd... 
Na afloop van de bekerfinale spra
ken wij met één van de bouwhe
ren van de klub, één van die 
bestuurders die op de achter-

Een sprong in... een andere wereld 

Hij is afkomstig uit Sjanghai, is 
twintig jaar en heet Zhu Jianhua. 
De „zoon van de boon" (zo luidt 
zijn bijnaam) is de nieuwe wereld-
rekordhouder hoogspringen. In 
Peking verbeterde hij het seffens 
driejaar oude rekord van de Oost
duitser Gerd Wessig met één cen
timeter 2,37 meter: de meesten 
van ons durven van die hoogte 
niet eens gewoon naar beneden 
springen... 
De prestatie van Zhu Jianhua is 
om meerdere radenen betekenis
vol. Uiteraard heeft de man een 
verrichting neergezet met grote 
sportieve waarde. Maar even be
langrijk is dat hij daardoor de 
eerste wereldrekordhouder wordt 
van de Chinese Volksrepubliek. 
Sinds dit land opnieuw toetrad tot 
de internationale sportwereld liet 
het herhaaldelijk grote mogelijkhe
den doorschemeren. Die liggen nu 
in cijfers uitgedrukt Normaliter 
worden de Chinezen één van de 
grote trekpleisters op de Olympi
sche Spelen in Los Angeles. We 
vragen ons af welk tieeld we daar 
van de Chinese sportgemeen-
schap zullen te zien krijgen? Wer

ken zij ook, net als hun zielsver
wanten uit de Sovjetunie en Oost
duitsland, aan een „infrastruktuur" 
die kampioenen moet „produce
ren"? Of geloven zij eerder in de 
gedrevenheid van het individu, in 
de aangeboren klasse die zich 
spontaan zal (of zou moeten) ma
nifesteren. Dat die in eigen land 
nog steeds bestaat werd in Wille-
broek overvloedig bewezen. Een 
paar weken nadat alles en ieder
een steen en tieen kloeg over ons 
atletiekwereldje heeft Eddy Annijs 
een nieuw rekord hoogspringen 
gevestigd. 2,28 meter Een Olym
pisch minimum en Europese klas
se. De hoogte ook waarmee de le
gendarische Valeri Brumel onster
felijkheid verwierf en acht jaar 
lang wereldrekordhouder t^eef 
Annijs, die wellicht nog tteter ver
mag, was niet de enige die de 
heropleving van onze atletiek aan
kondigde. Ook Borlée (21.05 over 
200 m) en de hert>oren Patrick 
Desruelles (5.30 m met de pols-
stok) lieten zich, net als een stelle
tje jongeren, in gunstige zin op
merken. België won de interland 
tegen Nederland trouwens met 

verpletterend overwicht En dat 
had niemand voorspeld. 
Het bewijst dat men over atletiek 
maar beter niet te veel teorieën 
verkoopt Talent meldt zich binnen 
ons bestel vanzelf aan. Atletiek is 
één van die sporten waarin willen 
en kunnen van een individu meest
al veel zwaarder doorwegen dan 
systematiek en uitgekiende orga-
nizatie. We hebben altijd — alle 
verhoudingen in acht genomen — 
goede atleten gehad. 
We zien niet in waarom dit in de 
toekomst niet meer zou kunnen. 
Indien er tijdelijk een terugval is 
hoeft men daarom nog niet te 
wanhopen. Grote kampioenen 
kweekt niemand op bevel. Zij 
staan vanzelf wel öp uit hun omge
ving. Zelfs in de vreemde wereld 
van Zhu Jianhua die, hoe kan het 
anders in die landen, student is in 
de lichamelijke opvoeding. En dat 
zal zo wel blijven tot zijn carrière is 
beëindigd-

grond bergen werk verzet Hij 
ontvouwde ideeën en maakte op
merkingen die men in ons voetbal 
te weinig hoort 
„We hebben in de voorbije vijftien 
jaar veel beleefd maar we zijn 
dezelfden gebleven. SK is nog 
altijd de klub van het dorp. Ieder
een leeft met ons mee. Weet je 
(het was zaterdagavond) dat we 
met de politie afspraken dat ze tot 
maandagavond een oogje dicht 
zouden doen. Men mag het geluk 
van velen niet door de overdreven 
ijver van enkelen verstoren... Be
veren gaat weer een dolle nacht 
tegemoet Ik garandeer je noch
tans dat het er niet gemakkelijker 
op wordt Onze klub wordt mo
menteel geteisterd door kontro-
leurs van de belastingen en van de 
BTW. Er ligt voor ons een reke
ning van méér dan zes miljoen 
(jawel) klaar... We kunnen daar 
niets tegen doen en het zal zelfs 
rechtvaardig zijn maar het is toch 
kenschetsend dat een klubje als 
de onze wordt uitgeplozen en dat 
enkele nationale monumenten 
waar zeker meer zwart geld cirku-
leert onberoerd blijven. Maar we 
zullen ook dat wel overleven. Het 
is van het grootste belang dat de 
geest in de klub goed blijft dat 
spelers weten dat zij mensen en 
geen nummers zijn, dat de be
stuurders een hard werkende 
groep vormen die geld verdienen 
voor en geen geld kosten aan hun 
klub... Zelf verheugen we ons over 
een recente ontwikkeling. Door de 
samenvoegingen van gemeenten 
werd Beveren aanzienlijk uitge
breid. Er liggen nu grote bedrijven 
aan onze dokken en dat zijn po
tentiële sponsors.- We moeten alle 

denkbare bronnen aanboren! 
Overigens braken we in de loop 
van het voorbije seizoen één re
kord: voor onze thuismatch tegen 
Anderlecht zaten er vijfduizend 
toeschouwers méér dan ooit tevo
ren in ons stadion. We klagen dus 
niet en doen voort". Dat zal ook 
Club Brugge moeten doen. Al was 
de ontgoocheling groot Begrijpe
lijk: de klub is nog steeds eigenaar 
van een groot supporterslegioen, 
van een groot prestige... Maar de 
put waarin men vorig seizoen tui
melde was blijkbaar te diep om er 
nu al helemaal te kunnen uitkrui-
pen. Club is herstellende. Met de 
nodige medikaties is zij volgend 
seizoen weer klaar voor het grote 
werk. Daarvoor moet er echter in 
elke lijn minstens één klassespeler 
bijkomen. Daar probeert men 
werk van te maken. Al heeft men 
ons verteld dat Club niet zo rijk in 
de duiten zit als wel eens (verkeer
delijk) wordt verondersteld. De 
vele miskopen van het transfersei
zoen 1981 zouden nog zwaar 
doorwegen in de budgetten... en 
aan de andere kant zal niemand 
ontkennen dat momenteel prijzen 
worden gevraagd die gewoon on
welvoeglijk zijn. Club, dat er naar 
ons gevoel verkeerd aan doet de 
vertrouwde blauw-zwarte kleuren 
in te ruilen voor een flets vrijblij
vend modekleurtje waar enkel de 
producent commercieel munt zal 
uitslaan, moet evenwel een in
spanning leveren om zich opnieuw 
te kunnen vastankeren in onze 
voetbaltop. Daar hoort het immers 
thuis. Net als Beveren. Het was 
overigens een feestelijk Heizelsta-
dion met wapperende leeuwevlag-
gen achter de beide doelen... 

Een onmogelijke Tour? 
Er zouden twijfels bestaan om
trent de deelneming van Bernard 
Hinault aan de Ronde van Frank
rijk. De Bretoen zou >weer ge
plaagd worden door tendinitis, 
een kwaal die hem al eerder 
verplichtte de Tour vroegtijdig te 
verlaten. 

We gaan geen boom opzetten 
over oorzaak en gevolg. We vra
gen ons enkel af welko Ronde 
van Frankrijk we zouden krijgen 
indien de „onklopbare" verstek 
zou moeten laten gaan. Zien we 
dan weer een Ronde zonder fa
vorieten waarin iedere dag van 
alles kan gebeuren? Zoals in het 
jaar van Roger Walkowiak-? Het 

klinkt niet mooi en het is zelfs 
niet helemaal gemeend, maar de 
gekke buitelingen die we dan 
zouden te zien krijgen kunnen de 
massa mogelijks meer boeien 
dan de zoveelste demonstratie 
van Bernard Hinault Maar we 
'ijn nog niet zo ver en de gespe-
(lalizeerde pers hoeft dus nog 
ni'3t op zoek te gaan naar kans
hebbers in het „Belgische kamp" 
(niet lachen). De vraag is overi
gens hoeveel Belgen uiteindelijk 
zullen aanzetten. Het heet dat 
steeds minder sponsors bereid 
worden gevonden om in het com
merciële circus blindelings mil
joenen te blijven investeren. Wie 
kan hen ongelijk geven? 
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Vorige week hebben leden van het alge
meen VU-sekretariaat een „ronde" van de 
Vlaamse arrondissementen gereden. Alle 
afdelingen die hun medewerking hadden 
toegezegd aan de najaarsaktie van de VU 
werden uitgenodigd in een of andere ge
zellige kroeg waar nog eens de doelstellin
gen en aktiemetodes van die projektwer-
king werden doorgenomen. Het was een 
aangename ervaring te kunnen vaststellen 
dat tal van afdelingsbesturen reeds volop 
bezig zijn of klaar staan om die aktievorm 
te benutten. Projektwerking is immers de 
beste manier om onze VU-organizatie te 
verruimen door er nieuwe mensen in te be
trekken en hen een zinnige taak te laten 
vervullen op een terrein dat hen ligt Van
daar dat projektwerking gericht moet zijn 
op een konkreet doel dat binnen halflange 
termijn te verwezenlijken is en waarbij 
gestreefd wordt naar resultaten die duide
lijk zicht- en meetbaar zijn. Een veelbelo
vende onderneming wort ongetwijfeld het 
projekt van de Volksunie-afdeling Middel
kerke. 

vu-Middelkerke: 

/ # Verfraaiing van iandelijlce lioel(jes / # 

Middelkerke. Een prachtige badplaats 
langsheen de Vlaamse kust, vŷ aar de 
Volksunie nu reeds jaren het goede 
weer maakt Julien Desseyn, voorheen 
gemeentesekretarls, bracht het onder
tussen tot burgemeester van deze ge
meente sinds die andere nationalist 
ereburgemeester Inghelram, het iets 
rustiger aan ging doen. Trouw^ens, op 
het jongste VU-feest werd de ere
burgervader uitvoerig gehuldigd door 
zijn opvolger. Samen met een plaatselij
ke lijst (GLB) vormt de lijst „Stem van 
het Volk" ( = VU) een bestuurskoalitie 
voor opnieuw zes jaar. 

Wie gedacht had dat men zich nu ging 
nestelen in deze komfortabele bestuur-
spositie, heeft het echt verkeerd voor. 

Burgemeester-volksvertegenwoordi
ger Julien Desseyn wordt er omnngd 
door een sterke VU-afdelIng die mee 
aan de basis ligt van het feit dat 
Middelkerke is opengebloeid tot het 
aktiefste centrum van de kust mét een 
eigen Vlaams karakter. Waarbij open
heid en medezeggeschap pnmeren. 

Ook het gekozen tema voor de projekt
werking sluit hier nauw bij aan. Een ge
sprek met projektleider Henri De Wulf. 

WIJ : „Voor welk projekt hebt u geko
zen?" 
De Wulf: „De VU-afdeling van Middel
kerke koos voor een plan ter verfraai
ing van de toeristische wegen, de re-
kreatiecentra en de landelijke hoekjes. 
Middelkerke-centrum is immers een 
lange en smalle strook, waar het dorp 
a.h.w. aan de kust „plakt" Vandaar dat 
er weinig ruimte overblijft voor enig 

groen, dat daarenboven ook erg te 
lijden heeft van de zilte en vaak koude 
zeelucht Vanuit het toeristisch cen
trum vertrekken verschillende goed 
aangeduide en uitgestippelde wandel
en fietsroutes, verspreid over het 
prachtig-landelijke hinterland". 

WIJ: „Wilt u hieraan dan iets verande
ren of toevoegen?". 
De Wulf: „De VU-afdeling van Middel
kerke wil nu, samen met geïnteresseer
de leden en enkele deskundige sympa-
tizanten, een inventaris opstellen van 

tie zullen wij aanduiden op welke plaat
sen iets kan verwezenlijkt worden. Wij 
hopen dit boekje trouwens op te smuk
ken met de scheppingen van enkele 
knappe tekenaars. Het moet een mooi 
én bruikbaar iets worden. 

Naderhand is het de bedoeling het 
schepenkollege en de gemeenteraad 
op die suggesties te wijzen om zo met 
weinig dure middelen een dienst te 
verlenen aan zowel de wandelaars en 
de fietsers, als aan de vele palingvis-
sers. Het hoofddoel van onze aktie is in 

omofstwQtóanizn 

de beschikbare groene ruimten waar 
bijvoorbeeld een rustbank kan ge
plaatst worden. Langsheen de bestaan
de wandelpaden of aan de oever van 
een der visrijke beken of vaartjes zou 
zo'n rustbank of piknik-plaats heus niet 
misstaan". 

WIJ: „Welk resultaat hoopt u te berei
ken?" 
De Wulf: „Onze bevindingen zullen wij 
nadien op papier zetten en in een 
brochure uitschnjven. In deze publika-

feite gericht op een latere totstandko
ming van een soort van „groenkomi-
tee", waar ook enkele natuurvnenden 
zullen bij betrokken worden. Ten gevol
ge van allerlei redenen is onze gemeen
te in werkelijkheid arm aan groen. Hier 
willen WIJ iets aan doen Dit groenkomi-
tee zal later ook adviezen kunnen ge
ven bij de studie van de aanleg van het 
gemeentelijk park m het centrum van 
Middelkerke, waarvoor de gemeente 
nu reeds 9,5 miljoen frank grond heeft 
aangekocht". 

WM-berichten 
Leren van mekaar... 
Om een goede koordinatie en uitvifis-
seling tussen onze mandatanssen mo
gelijk te maken vragen we aan alle 
mandatarissen aan VVM-nationaal 
(G Vanoverschelde p/a Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel) voorbeelden 
van geslaagde of onginele initiatieven 
of voorstellen ivm het gemeentelijk 
beleid door te sturen Daaraan zal dan 
voortaan (o a in de VVM-benchten) 
speciaal aandacht besteed worden, 
zodat mandatanssen van mekaar kun
nen leren 

VVM-Turnhout 
De VVM-stuurgroep Turnhout organi-
zeert op maandag 20 juni om 20 uur in 
het arr sekretanaat Beerstraat 10 te 
3990 Meerhout een studieavond voor 
VU-gemeentemandatarissen Volks
vertegenwoordiger Oktaaf Meyntjens, 
gemeenteraadslid en oud-schepen van 

Burcht spreekt er over het inzagerecht 
en het politiek gebruik van de gege
vens Aan de hand van praktische 
voorbeelden wordt nagegaan wat een 
gemeenteraadslid in de dossiers aan
belangt en wat hij er politiek kan 
uithalen Daarnaast wordt ook gespro
ken over het dossier voor de aanleg 
van een nieuwe weg en de agenda van 
een gemeenteraad Achteraf is er mo
gelijkheid tot vragen en uitwisselen 
van gedachten 

VVM-Kortrijk 
De VVM stuurgroep Kortrijk organi-
zeert op zaterdag 18 juni om 10 uur in 
het ontmoetingscentrum te Marke een 
vormingsaktiviteit met als tema „Rech
ten en plichten van de gemeenteraads
leden" Gastspreker is Enk Vandewal-
le, schepen van Izegem Nadien is er 
gelegenheid tot vragen aan een panel 
bestaande uit Enk Vandewalle, José 

Deschaepmeester en Herwijn Van-
denbulcke 

-In aantocht Aan vlaggen denken! 

Dringende oproep tot verkozenen 
sociale verkiezingen 
VU-leden die bij de jongste sociale verkiezin
gen een mandaat vernieuwen binnen het be
drijf waar zij tewerkgesteld zijn worden ver
zocht dit dringend te laten weten aan de VU-
Studiedienst 

Gevraagde inlichtingen: 
— welk bedrijf en waar? 
— welk mandaat? 

Onverwijld meedelen aan: Vu-Studiedienst, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (02-
219.49.30). 

Dank voor de medewerking. 

16 JUNI 1983 



18 m Wij in de Voll(Sunie 

Algemene ledenvergadering te Aarschot 
Voor de eerste maal sinds de recente 
bestuursverkiezingen werd een alge
mene ledenvergadering gehouden op 
vrijdag 3 juni in de Vinea. De nieuwe 
voorzitter, Mark De Groot verwelkom
de een 25-tal leden, onder wie het 
voltallig afdelingsbestuur en de drie 
mandatarissen. 
Na de voorstelling van de nieuwe 
bestuursleden werd verder vergaderd 
in twee sekties (Aarschot en Lang-
dorp). 
De leden kregen de kans om met de 
mandatarissen een aantal knelpunten 
in de gemeentelijke en OCMW-
werking te bespreken. 
De sektie Langdorp vroeg meer aan
dacht voor een veilig verkeer, o.a door 
het aanleggen van verkeersdrempels 
en fietspaden. Er zouden ook meer 
speelpleinen moeten worden aange
legd. 
De sektie Aarschot vroeg aandacht 
voor volgende punten: voetpaden in 
het centrum; vuilnis achter het stad
huis; verkeersarm maken van de bin-

..nenstad: renovatie van de oude 
Demerarm die nu volgestort wordt 
met vuilnis; opmaak van de Meertsel-
straat de Grote Laak weg, problemen 
te Rillaar met het „stinkfabriek" en de 
motorcross; sproeien en maaien der 
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£ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

K. Bulsfonds 
Meise-
Wolvertem-Oppen 
naar Diksmulde 
ledereen is welkom voor de busrit naar 
Diksmuide op 3 juli. Reiskosten 200 fr.; 
vertrek Gemeenteplein Wolvertem 
7 u. 40 en kerk Meise 7 u. 50. 
Na de bedevaartplechtigheid uitstap 
naar Gistel door Hugo Claus gety
peerd aldus: „Het dorp van koeien en 
wilgen, de toren en rhododendrons in 
rijen". Nog veel meer zal te beleven 
vallen in een 3-uren rondrit met gids. 
Onze pleisterplaats te Gistel is café 
„Uilenspiegel", waar we rond 18 uur 
veilrekken. 
Inlichtingen bij: Jan Van Camp>enhout 
Merchtemsesteenweg 75, Wolvertem, 
tel. 02/269.25.64; Theo Carrière, Me-
chelsebaan 32, Meise, tel. 02/ 
269.29.52; Maurice Passchyn, Vil-
voordsesteenweg 81, Meise, tel. 02/ 
269.69.35. Wie niet kan meegaaa kan 
alleszins die dag de Leeuwenvlag uit
steken! 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

K Bulsfonds 
Melse-
Wolvertem-Oppem 
nodigt uit! 
Guldensporenherdenking op 10 juli in 
't Neromhof te Wolvertem. Feestpro
gramma om 15 uur met gelegenheids
rede door de voorzitter van het Uzer-
bedevaartkomitee Paul Daels omka
derd door een Vlaamse Kermis van 
13 u. 30 af en een Volksbal om 20 u. in 
een schnjn van groen. Niet vergeten te 
vlaggen op 10 en 11 juli, 't is Vlaande-
rens Hoogfeest! 

bermen, reaktie tegen het artikel van 
de schepen van sport inzake afschaf
fing van inkomtaksen; beter verzorgen 
van het imago van de VU. 
Het woord is nu aan de mandatarissen 
om deze voorstellen te konkretizeren. 
Het is de bedoeling dat de uitwerking 
ervan op een volgende ledenvergade
ring zal besproken worden. 
Hierna onderhield de sekretaris, Jos 
Bruyninckx, de vergadering over enke
le konkrete aktiepunten inzake VU-
werking; Cockenll-Sambre (plakken 
en pamflet); pers en profjaganda (uit
bouw van de streekpers); werving van 

leden en WlJ-abonnementen; bal (vol
gend jaar) en pannenkoekenfeest (op 
30 oktober) De leden die belangstel
ling hebben om aan een en ander mee 
te werken gelieven zich kenbaar te 
maken aan de bestuursleden. 
Er dient ook gedacht aan de spijzing 
van de afdelingskas, voorstellen zijn 
steeds welkom. 
Tot slot voorzag Fik Meulenbergs de 
vergadenng nog van WtJ-eksemplaren 
en affichen van de IJzeriaedevaart 
Alles bij elkaar een geslaagde verga
dering die navolging verdient en een 
wat grotere opkomst! 

VU-aktle aan het stadhuis 
te Aarschot 
Op 1 juni hebben de VU-mandatarissen aan de p>ersoneelsleden van het stadhuis 
een aantal balpennen met begeleidende nota uitgedeeld waarvan de tekst als 
volgt lukJt: 
Aan het stadspersoneel van Aarschot ' 
Mevrouw, Mejuffrouw, Mijnheer, 
U wordt zoals alle stadsgenoten, getroffen door een reeks zinloze belastingver
hogingen. 
Dat deze onverantwoord zijn, heeft de Volksunie op de gemeenteraad bewezen. 
Vandaag willen wij symbolisch, tegen de zinloze politiek van het huidige 
schepenkollege protesteren. Moeilijk is dat niet Een kinderachtige, en zelfs niet-
besparende maatregel beroofde U van de mogelijkheid U te voorzien van schrijf
gerief 
Daar wij respekt hebben om Uw dienstverlenende taak reageren wij vandaag te
gen deze houding van het schepenkollege. 
Wij hopen dat U veel genot moogt hebben van dit kleine geschenk. 

Veel schrijfgenot! 

Namens de Volksunie, 
Simon Verb uggen en André Samblanx, gemeenteraadsleden. 

Met deze ludieke aktie wH de VU symbolisch de belastingpolitiek van het sche-
penKoiiege aan de kaak stellen. 
Inderdaad, miljoenen meer belastingen (10.(X)0 fr. per gezin en per jaar) 
veroorzaken een verarming van de bewoners van onze stad. Door selektieve 
huisvuilophaling bv. een vrachtwagen minder naar de breekwerf sturen, zal men 
meer besparen dan het personeel vanaf nu schrijfgerief te ontzeggen: een bespa
ringsmaatregel die er geen isl 
Een echt beleid in deze krisistijd, als men wil rekening houden met wie het moeilijk 
heeft is heel wat anders. 

Oprichting Vlaamse Bond voor 
Gepensioneerden te Aarschot 
Op vrijdag 27 mei werd in het Centrum 
VMMV, Schaluin 39, besloten een 
plaatselijke afdeling op te richten van 
de Vlaamse Bond voor Gepensioneer
den in aanwezigheid van Frans Jans-
sens, Willem De Roover, de heer en 
mevrouw Isidoor Mahy en Paul Van 
Hoof. 

De afdeling gaat officieel van start op 
1 juli a.s. 

Ondertussen werd onder leiding van 
André Van Hoof, afgevaardigde van 
het Verbond Leuven, gestart met een 
aktieve ledenwerving. Van 2 juni af 
komen onze gepensioneerden samen 
op iedere donderdag van 14 uur af in 
de bovenzaal van het Centrum voor 
Mensen met Vragen, Schaluin 39 te 

Aarschot Het lokaal werd ons ter 
beschikking gesteld door de verant
woordelijke van het Centrum, waar
voor onze oprechte dank. Alle geïnte
resseerden zijn welkom op deze ge
zellige namiddagen. 
Het lidgeld voor 1983 bedraagt slechts 
100 fr. voor een hoófdlid en 50 fr. voor 
een bijlid. 
Inschrijvingen in het Centrum zelf of bij 
Paul Van Hoof, Albertlaan 18 te Aar
schot (tel.: 016/56.69.66) of bij Frans 
Janssens, Steentje 21 te Aarschot 
De Bond staat steeds ten dienste van 
zijn leden met een aangepast dienstbe
toon. 
Gepensioneerden, breng ons een be
zoek, elke donderdagnamiddag en ver
sterk de rangen van onze bond. 

BRABANT 
JULI 
3 AARSCHOT: Vertrek IJzerbedevaart om 7 uur Knstus-Koning-

kerk en 7 u. 05 Grote Kerk. Inschrijvingen: Vik Meulenbergs, 
Schaluin 74, tel, 56.93.34 vóór 26 jurii 

10 BUIZINGEN: Viering 15-jarig bestaan en inhuldiging van afde-
llngsvaandel. Breugeliaans verjaardagsfeestje om 19 u. 30 in de 
Don Bosco kelder, Alsembergsesteenweg. 

11 J ETTE: Pannekoekennamiddag van 14 t<Jt 17 uur in St-Pieterskol-
lege te Jette. Organizatie: VUJO 

16 GROOT-HALLE: Spreekbeurt over „Energieproblematiek in Bel
gië" met lichtbeelden. Sprekers: Maurice Potemans, dir. EBES en 
Jan Michiels, vertegenwoordiger V.A.K S. Moderator. Jan Camiel 
Cornells, voorzitter Vlaamse Studiekring Om 20 u in de boven
zaal van café 't Park, hoek Basiliekstraat Parklaan te Halle. Toe
gang gratis. 

19 VILVOORDE: Openluchtfeest met volksdansen, volksspelen 
enz. in het Domein der Dne Fonteinen Org FVV 

25 STROMBEEK-BEVER: Tweede tweedehandsboekenbeurs met 
platen. Kunsttentoonstelling van 10 tot 18 uur en op zondag van 
10 tot 14 uur. In het Kultureel Centrum. 

27 GROOT-LONDERZEEL: Spreekbeurt over „Vrouwenbeweging 
nu" door H. De Bleecker, voorzitster FVV. Tel. inl. bij Rosa 
(309624), Vera (30.16.72) of Mia (30.07.33). 

Met Dosfelkring 

Geleide stadswandeling 
door Leuven 
Op zondag 26 juni a.s. organizeert de 
Dosfelkring-Leuven een geleide stads
wandeling doorheen Leuven. Deze 
wandeling vertrekt om 14 u. 30 aan de 
St-Geertruikerk (hoek Mechelsestraat 
en Halfmaartstraat). 
Het is de bedoeling met deze wande
ling Leuven beter te leren kennen, 
vooral de invloed die de Dijle gehad 
heeft op het stadsbeeld en het leven in 
Leuven. In een eerste deel doorkruisen 
we Leuven, onder leiding van de gids 
Jo Cells, via een tocht langsheen de 
Dijlebruggen die alle hun eigen ge
schiedenis hebben. 
Vervolgens wordt een geleid bezoek 
gebracht aan de Leuvense Dijlemo-
lens, beter gekend als „Les Moulins de 
la Dyle". Deze oude industriële maalde
rij is reeds een aantal jaren buiten 
gebruik. Het complex is geënt op de 
Dijle die als het ware het gebouw 
doorstroomt Recent nam de vxw. 
Tsap het initiatief om deze molens, die 
nog in goede staat zijn, opnieuw te ge
bruiken maar voor een andere funktie, 
nl. het wonen. 
Momenteel zijn er in de Dijlemolens 
reeds een f ietsenherstelwerkplaats en 
een wijkontmoetingscentrum geves
tigd. Ook bestaan er plannen om in de 
gebouwen een school, eersterangs-
voorzieningen zoals bakkerij, kruide
nier, eethuis e.a. te vestigen. Ook Is er 
een projekt voorzien voor de winning 
van alternatieve energie. 
Hiervoor bestaan er twee mogelijkhe
den: het produceren van warmte door 
het verbranden van huisvuil, en ander
zijds het aanwenden van de water
kracht uit de DIjle die onder het ge
bouw stroomt Alleszins een bezoek 
met deskundige uitleg waard. 
Na de wandeling en het bezoek aan de 
Dijlemolens Is de mogelijkheid voor
zien om tegen een demokratlsche prijs 
wat te eten. Hiervoor dient vóór 20 juni 

10 jaar 
VUJO-Grimbergen 
Dat wil VUJO-Grimbergen in oktober 
1984 vieren. Want in oktober 1974 
werd VUJO-Grimbergen officieel ge
sticht na ruim een jaar voorbereidend 
werk. 
VUJO wit dit vieren door ondermeer 
een boek uit te geven over VUJO-
werking in het algemeen en te Grim
bergen in het biezonder. Een tweede 
deel zou dan „10 Jaar VUJO-Gnmber-
gen" zijn, met de fijne en minder fijne 
gebeurtenissen van die voorbije 10 
jaren. 
Hiervoor wil VUJO beroep doen op al
len die in een of andere doos op zolder 
of in de kelder nog teksten en foto's 
hebben liggen die bruikbaar zijn voor 
dit boek. Neem hiervoor kontakt met E. 
Vanbaelen, Brouwerijstraat 4 te 1820 
Grimbergen, tel. 267.28.09. 
Daarnaast plant VUJO nog een totaal
spektakel. Maar daar hoor je nog meer 
van, als het zover i& 

100 f r. jser persoon gestort te worden 
op rekeningnummer 431-0108081-90 
van Dosfelknng-Leuven met vermel
ding „eetmaal 26 juni", of een telefoon
tje aan Kris Bovin: 25.68.59 (na 18 uur). 

Aarschot 
naar 
Diksmuide 
Vertrek: 7 u. aan Kristus-Koning-Kerk; 
7 u. 05 aan Grote Kerk. 
Prijs: Volwassenen: 250 fr. Jeugd (-16 
jaar): 175fr. Gezin (ouders en kinde
ren): 700 fr. 
Na de plechtigheid wordt de gelegen
heid geboden onmiddellijk huiswaarts 
te keren of met een andere bus een 
rondrit en verblijf aan de kust mee te 
maken. 
Inschrijving: Fik Meulenbergs, Scha
luin 74 te 3220 Aarschot (016/ 
56.93.34). 

Koekelberg naar 
Diksmuide 
„Wandel u gezond", Wandelklub Koe
kelberg (L Suys, tel. 426.24.92) organi
zeert voor leden en niet-leden een reis 
per autocar naar Diksmuide voor de 
jaarlijkse ijzerbedevaart op zondag 
3 juli 1983. 
In de namiddag om 15 u. doorreis naar 
zee (Westende-Bad). Samenkomst: 
8 u. bij L Suys, 68, J Jacquetstr., 1080 
Brussel. Inschrijving- 225 fr inzenden 
bij L Suys, ulteriijk tegen 25 juni bij 
hem (bankrek. KB 429-4090091-01). 

Rouw te 
Kessel-Lo 
We vernamen het schielijk 
overiijden op 71-jarige leeftijd 
van mej. Bertha Jossa op 
13 juni jl. De begrafenisplech-
tigheid, waarop U vriendelijk 
wordt uitgenodigd, heeft plaats 
vandaag donderdag 16 juni om 
10 u. in de Abdijkerk van Vlier
beek. 

Gemeente 
Kortenberg 
De uitbating van de cafetaria in 
het gemeentelijk sportcomplex 
van Kortenberg wordt onder 
vorm van een koncessie toege
wezen. Zi] loopt over de periode 
van 1-1-1984 tot 31-12-1989. De 
koncessievoorwaarden zijn ter 
inzage op het gemeentehuis in 
de deelgemeente Erps-Kwerps. 
Inschrijvingen zijn ter post aan
getekend te richten tot de burge
meester van 3070 Kortenberg, ge
vat onder dubbele omslag, ten 
laatste op 9 juli 1983. (Adv. 90) 
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WIJ ID de Volksunie W^\ 
VU-interpellaties 
in Maldegemse raad 
Alhoewel de VU te Maldegem een 
eenmansfraktie is, blijft ons raadslid 
Piet Blomme met bij de pakken zitten 
Er gaat geen raad voorbij of hij voegt 
aan de dagorde enkele punten bij Dit 
was terug het geval bij de raadszitting 
van 1 juni II 
NsTde voorlezing van het verslag van 
de vonge raadszitting vroeg Piet het 
woord Met zijn tussenkomst wou hij 
reageren op het antwoord dat gege
ven werd nav de oproep van de 
Volksunie-Milieubelangen om een 
scherpere kontrole door te voeren op 
de kapvergunningen Tijdens de voor
gaande raadszitting werd gewezen op 
de verplichting om binnen het jaar na 
het vellen van bomen tot heraanplan-
ting over te gaan Deze maatregel 
moet nageleefd worden Een belang
rijk hulpmiddel hierbij is een inventans 
van de gerooide en de heraangeplante 
bomen 
Piet voelde zich als raadslid niet ernstig 
genomen wanneer aan de raadstafel 
werd beweerd dat een systematische 
kontrole en een inventans momenteel 
met haalbaar is bij gebrek aan perso
neel en dat dit slechts reahzeerbaar 
gezien wordt in het kader van het 
projekt-Lenssens Daar waar kort na
dien uit een rondschrijven aan alle 
raadsleden blijkt dat maanden terug 
reeds een inventans voorhanden was 
Einde 1982 immers heeft het Malde
gemse Groenkomitee kunnen vaststel
len dat de kappingen van de bomen 
grotendeels geinventarizeerd waren 
en werd tevens medegedeeld dat de
genen die met herplant hadden nog 
tijdens de winter '82-'83 zouden aange
schreven worden om in het voorjaar 
dnngend te herplanten 
Daarmee was duidelijk dat er met op 
het projekt-Lenssens moest gewacht 
worden om een kontrole uit te oefenen 
op de .grote kappingen 
In zijn antwoord wees de burgemees 
ter J Rotsart de Hertaing erop dat de 
kappingen grotendeels waren gekon-
troleerd en wees hij op het bestand 
van dne personeelsleden bij de plant
soendienst Dat er nog grote kontroles 
te doen waren gaf hij toe Men hoopte 
echter tegen 1 juli of 1 augustus te 
kunnen starten met het projekt-Lens
sens De eerste taak zou dan het 
volledig inventarizeren zijn van de kap
pingen en heraanplantingen De burge
meester verzekerde daarop 100 % 
kontrole We zullen zien' De VU te 
Maldegem zal ook wel kontroleren 

Speelpleinen 
Een eerste interpellatie van de VU in 
de raad betrof de planmatige uitbouw 
van de Maldegemse speelpleinen 
In zijn betoog stelde raadslid Piet 
Blomme dat de afgelopen jaren het 
gemeentebestuur heel wat inspannin
gen had geleverd om een net van 
degelijk uitgebouwde speelpleinen te 
realizeren Het is dan ook de grote ver
dienste van de gemeentelijke jeugd-
raad geweest dat rond elk van de 
projekten een goed gestoffeerd dos
sier werd uitgewerkt Hierbij werd tel
kens een beroep gedaan op een dienst 
die heel regelmatig speelpleinprojek-
ten begeleidt nl het Pedagogisch Insti 
tuut J L Vives Er werd bovendien 
mets onverlet gelaten om de bevolking 
vooral de omwonenden van de speel
pleinen van meet af aan te betrekken 
Zowel het speelplein Mottedreef' als 
het speelplein Paardenkerkhof wer
den in grote mate gerealizeerd Noch
tans zijn er volgens de VU een aantal 
bijkomende werkzaamheden noodza
kelijk willen de speelpleinen beant 
woorden aan de gestelde verwachtin
gen 
In de Mottedreef dient om werk ge
maakt te worden van de zandbak de 
3-lobbige speelheuvel een kleine ver
harding verschillende speeltoestellen 
en een ploeterputje Op het speelplein 
Paardenkerkhof ontbreken nog de 

kleuterspeelvoorzieningen de af 
werking van het Robinsonplein en de 
verharde ruimte 
Wat het speelplein te Middelburg be 
trof kon men in het laatste nummer 
van de Infogids lezen dat het plan voor 
de renovatie van Middelburg met de 
aanleg van de markt en omgeving op 
14 apnl in de Provinciale Technische 
Dienst werd aanbesteed Persoonlijk 

betreurde Piet het dat het geplande 
speelplein een zeer statische indruk 
geeft en dat er weinig te bespeuren 
viel van het oorspronkelijk avontuurlijk 
karakter zoals de Jeugdraad in zijn 
bundel van 27 augustus 1980 advizeer 
de Positief is wel dat het projekt door 
de hogere overheid betoelaagd wordt 
Ten slotte vroeg Piet duidelijkheid rond 
de planmatige uitbouw van het speel
plein te Adegem 
Sinds een aantal jaren wordt tijdens de 
zomermaanden een degelijke speel-
pleinwerking opgezet Uit de groep 
monitoren heeft een werkgroep een 
ontwerp uitgewerkt dat op 9 septem
ber 1982 aan het schepenkollege werd 
overgemaakt Dit voorstel werd echter 
nog met op tafel gebracht 
Over dit hele pakket had ons raadslid 
Piet heel wat vragen aan het schepen
kollege in verband met de uitbouw van 
deze speelpleinen 
In zijn antwoord wees schepen De 
Jaeger van Jeugd en Kultuur op de 
grote inspanningen van de jeugdraad 
HIJ wees erop dat men in de voorbije 
zes jaar tijd met grote schreden was 
vooruitgegaan De schepen somde de 

verscheidene jeugdlokalen op waar
voor het gemeentebestuur had ge
zorgd Ook de verwezenlijkingen van 
de voorbije tijd werden door hem 
opgesomd Daar had Piet echter met 
om gevraagd' Verder wees de sche
pen op de werken zoals het herplaat
sen van de glijbaan en het opkuisen 
van groen op het speelplein van het 
Paardenkerkhof Op het speelplein van 
de Mottedreef moet men nog de over
tollige grond wegnemen en het klem 
verhard deel aanleggen 
Over het speelplein van Middelburg 
wou de schepen enkel kwijt dat men 
met volledig het plan van de jeugdraad 
had overgenomen en dat het dossier 
zich nu in Brussel bevindt voor de 
vaste belofte van betoelaging De uit
bouw van dit speelplein is mogelijks 
nog voor dit jaar 
Wat betreft het speelplein te Adegem 
wees de schepen erop dat dit gedeel
telijk eigendom is van de Kerkfabnek 
en van het OCMW 
Mogelijks zal het gemeentebestuur dit 
speelplein aankopen De uitbouw van 
dit speelplein zou gebeuren met de 
mensen van het derde arbeidscircuit 
doch men moet mets meer verwach
ten in de loop van dit jaar 
Kunnen we stellen dat de CVP-meer-
derheid in sommige gevallen met haar 
antwoorden rond de pot draaide en 
men de leden van de minderheid in de 
Maldegemse raad het liefst in het 
ongewisse laat' 

Guido Veerman 

Tijl herleeft te St.-Gillis 

De nieuwe Tijl-groep uit Sint-Gillis-Dendermonde Een idee van VUJO en 
VU-St-Gillis in werkelijkheid omgezet Proficiat i 

Servaes niet, 
Saverijs wel te Evergem... 
Op donderdag 26 mei II ging te Ever
gem de vierde gemeenteraad door 
waann de VU 10 op 29 mandatanssen 
telt De CVP-PVV hebben de meerder
heid met 16 
Als belangrijkste punt stonden de 
kerkfabneken van de negen parochies 
op de agenda Vooral van VU- en SP-
zijde werd aangedrongen op bezuini
gingen (de gemeente dient dit jaar 5 
miljoen bij te passen) 
Mevrouw Grijpdonck (VU) formuleer
de het als volgt Er wordt door bepaal
de kerkfabneken gefoefeld met de 
rekeningen maar er zal voor de laatste 
maal fiskale amnestie worden gegeven 
voor het verleden op voorwaarde dat 
de volgende keer nauwkeunger cijfers 
op tafel komen 

De heer Verstnnge (SP) vond dat de 
kerkfabrieken er een erezaak moesten 
van maken om zoveel mogelijk zelfbe-
druipend te zijn 
De begroting werd goedgekeurd SP 
Agaiev en de heer Van Steenberge 
(VU) onthielden zich 
Er werd ook een pnncipiele beslissing 
genomen inzake het aanduiden van 
straatnamen in de nieuwe verkavelin
gen De diskussie werd vooral ge 
voerd over het al dan met toekennen 
van een straatnaam van de Latemse 

schilder A Servaes De SP'er Verstnn
ge meende aan de hand van een 
getuigenis van een inwoner uit Ever 
gem dat deze naam diende geweerd 
te worden daar A Servaes beschul
digd wordt van kollaboratie Paul Van 
Gremberghe (VU) replikeerde dat hij 
na grondig onderzoek hiervan geen 
enkel bewijs heeft gevonden De CVP 
stelde als kompromis de naam van A 
Savenjs voor VU en 1 PVV er (11) 
stemden voor Servaes Agaiev SP en 
CVP (18) voor Savenjs 
Volgende week meer (LUJ 

VU-Schoonaarde 
naar 
IJzerbedevaart 
Met bus vertrek gemeentehuis 
Schoonaarde op zondag 3 juli om 
7 u 30 — even later opnemen van 
deelnemers uit Appels Oudegem 
Mespelare Na de bedevaart bij warm 
weer bezoek aan de kust bij minder 
goed weer naar Brugge 
Inschnjven zo vlug mogelijk Willy 
Willems Langestraat 9 te Schoonaar 
de of Herman Van den Abbeele Los-
weg 11 te Schoonaarde tel 052/ 
423549 

OOST-VUtANDEREN 
JUNI 
17 KRUIBEKE 11-julivienng in de sporthal St-Joris Bazel om 20 u 

Mmv zangkoor De Notelaar manonettenteater Taptoe en 
samenzang Inkom 50 fr 

18 ST-GILLIS-WAAS Zesde jaarlijks ledenfeest om 19 uur in het 
Koningshof Kerkstraat te St Gillis (rechtover Gemeentehuis) 

25 DE KLINGE 11-julivienng in zaal Parochiehuis om 19 u 30 (St-
GillisstraaO Gastspreker kamerlid Paul Van Grembergen Org 
A Verbruggenknng Davidsfonds VTB-VAB De Klinge Regie R 
Van Duyse Inkom grabs 

VU-motie 
over Cockerill-Sambre 
door Geraardsbergse 
gemeenteraad 
Kan het Oostvlaamse Geraardsber-
gen nu met direkt roemen op een grote 
VU-kem dan zijn de plaatselijke VU-
mensen zeker met van plan zich in de 
hoek te laten drummen boor de heer
sende CVP-diktatuur 

Zo werd maandag 6 juni 11 bij nK>nde 
van mevr Rita Borremans provincie
raadslid en enig VU-gemeenteraadslid 
in Geraardst)ergen, in een ordemobe 
aandacht gevraagd voor het rapport-
Gandois en de mogelijke gevolgen 
voor Vlaanderen 

Na wat geharrewar en pogingen van
wege burgemeester en schepenen om 
de motie af te wimpelen zeggende dat 

het onderwerp mets te maken had met 
de gemeente werd de motie uiteinde-
lijV toch aanvaard 
BIJ dit alles mogen zeker de kersverse 
VU-sekretaris Mamick Van Londerse-
le en VUJO-voorzitter Peter De Moyer 
niet vergeten worden die gewapend 
met een spandoek hadden p)ost gevat 
op de pui van het stadhuis Dat viel met 
in de smaak van burgemeester en 
schepenen maar heeft zeker bijgedra
gen tot de goede afloop van het 
gebeuren 
Tot besluit nog even dit VU-afdeling 
Geraardsbergen - kern Centrum is er 
vast van overtuigd op een dergelijk 
dynamische wijze voort te werken' 

Dodenherdenking 
te Aalst 
Zondag as worden te Aalst de afge
storven leden van Broederband die in 
de loop van 1982 1983 overleden her
dacht De euchanstievienng gaat door 
in de H Hartkerk (stwg naar Wieze) te 
Aalst en begint om 12 u 30 Celebrant 
is de EH Elias Dupon De homilie 
wordt gehouden door EH Prof dr 
Vandermoeren Orgel de h Van der 
Paal kunstzang Herman Slagmulder 
Na de herdenking eetmaal in de werk
huizen Gilbos De samenkomst wordt 
opgeluisterd door de Vlaamse muziek
maatschappij Tot Heil des Volks en 
het koor Het Snoerke Spreekbeurt 
door Koen Baert over Mijn vader was 
een Oostfronter 
Worden herdacht Edgard De (>x;k 
Frans De Rauw Albert De Schnjver 
Pieter Gits Maunce Sonck Karel Tem
merman Frans Thienpont Karel Gou-
bert Petrus Sonck Maurice Asselman 
Gaston Galle Mevr Mana Vanden 
Bossche-De Leeuw Mevr Leontine 
De Cooman Bauwens Mevr Clemen-
ce De Grove-Boterberg Mevr Elvire 
Troch Cassiers Mevr Ruf De Lobel-
De Taeye Albert DHaese Dems De 
Pauw Juffr Odile Godefroit Albert 
Jacobs Louis Aeyels Portier Brandt 
Juffr Anna De Munter EH Jac Pil 
Wim Jorissen Mevr (deciel Van 
Acker-Vd Abeele Cesar De Vuyst 
Jozef Jansegers Gerard Van den 
Steen Mevr Godelieve Depla-Nuyt 
tens Gaston Van Vracem Edgard 
Seghers Fredenk De Swaef Mevr P 
De Ridder-Clymans Ortaire Caudron 

St.-Martens-Latem: 
kortnieuws 
IJzerbedevaart. 
Op zondag 3 juli met VOS en Ijzerbe
devaartwerkgroep De Pinte per auto
car naar Diksmuide Vertrek Kerkplein 
De Pinte met mogelijkheid opstappen 
kruispunt De Kroon St-Martens-La-
tem Prijs 150 fr Kinderen 75 fr Jon
ger dan 6 jaar = gratis Inschrijven bij 
Albert De Zitter Heidelaan 1 9720 De 
Pinte Tel 8242 38 
Bevlaggmgsaktie-
IJzerbedevaart zondag 3 juli en 
Vlaams nationale feest- en strijddag 
maandag 11 juli vlaggen we met de 
Leeuw' 
Vlaggen kunnen besteld worden bij 
Jan Van Doren Moeistr 48 9830 St 
Martens Latem Tel 091-823854 

Bierhandel 
vPeter Vissers 

smaller |l 2 
ZAMMEL 

[TEL 014/54 44 9 
& <iia ddg ge'iloten) 

• / M W A/n 
' ' / ' ' 
—. 1 / 

oM onze special I t i l 

^NEaiEREFLUinR 
natuurbier 

gebrouwen naat een 
oud kempisch recept 

Heerlens 
koor te Gent 
De Dr J Goossenaertsknng-Gent or-
gamzeert in het kader van haar vijfjang 
bestaan het optreden van het „Third-
wing Chor uit Heerlen (Nederland) 
Deze aktiviteit gaat door in de Kapttel-
zaal van de St Pietersabdij te Gent 
(St Pietersplein) op zaterdag 25 juni 
1983 om 20 uur 
De toegangspnjzen zijn respekbevelijk 
150 fr in zaalverkoop en 130 fr in 
voorverkoop bij 
- M Symoens Bruiloftsh-aat 87 9219 
Gentbrugge 300029 
- M Geennck Diksmuidestraat 57, 
9000 Gent 225668 
- D Goethijn Smidsestraat 164 9000 
Gent 225451 

Aalst naar 
Diksmuide 
Zondag 3 juli om 7 u 45 daguitstap 
naar de IJzerijedevaart gevolgd door 
een bezoek aan Brugge We njden met 
twee autocars Pnjs 200 fr Cinclusief 
fooi chauffeur) Kinderen onder de 14 
jaar gratis Inschnjvingen voor 30 juni 
bij Joachim Van der Meersch Lede-
baan59 Aalst Tel 053-705253 Orga-
nizabe Pnester-Daensvnenden Aalst 
Samenkomst cafe De Uzer, Vlaande-
renstraat 13 Aalst 

VU-Aalst naar 
Diksmuide 
Met de VU-bus naar Diksmuide ver-
b-ek om 8 u 30 shpt (!) in Het Gulden 
Vlies Esplanade 13 te Aalst Deelna
meprijs 200 fr Inschnjven zo vlug mo
gelijk op bovenstaand adres of tel 
053 217521 
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Volksunie Sint-Amands geeft niet op 
Pas is de aktie rond de wegwijzers achter de rug of de Sint-Amandse 
Volksunie treedt weer op de voorgrond in de Klein-Brabantse 
Scheldegemeente. 
Voor de gemeenteraadszitting van 1 juni 1983 voegde de Volksunie, 
bij monde van raadslid Aimé De Decker, vier punten toe aan de 
agenda. Dit alles gebeurde volgens de wettelijke bepalingen. 

Het ging om volgende aangelegenhe
den van algemeen belang: 
1. Verkeersveiligheid in onze ge
meente en in biezonderheid in de 
Winkelstraat 
Doel: Het knooppunt Winkelstraat-Pa-
paertstraat overzichtelijker maken, om 
de veiligheid, vooral voor de fietsende 
schoolkinderen, te bevorderen. 
2. Reiniging van openbare waterlo
pen in Sint-Amands-centrum 
Doel: Beken en grachten ontdoen van 
zand en vuilnis zodat het overvloedige 
oppervlaktewater van de laatste we
ken gemakkelijk kan wegvloeien. 
3. Aanleg toegangsweg van Kouter
park naar postkantoorgebouw 
Doel: een korte, veilige verbindings
weg tussen beide plaatsen ten behoe
ve van de bejaarden uit het Kouter
park. Deze medeburgers moeten 
thans een grote omweg maken door 
drukke, gevaarlijke straten, om een 
gebouw te bereiken dat omzeggens In 
hun achtertuin staat 
4. Huurprijs van de gemeentelijke 
turnzaal 
Doel: Vernemen waarom de afspraak 
van het gemeentebestuur met de tum-
kringen Pacsam en Ves niet wordt 
nageleefd. Alhoewel met deze vereni
gingen was overeengekomen dat zij 
slechts huurgeld dienden te betalen 
voor aktiviteiten na 20 uur, werd, voor 
een manifestatie op zondagnamiddag, 
1.000 fr. huurgeld gevraagd. Voor een 
gelijkaardige manifestatie, ingericht 
door een vereniging van bulten de 
gemeente werd slechts 500 fr. ge
vraagd. 
Nadat tijdens de raadszitting de oor

spronkelijke agenda was afgehandeld 
voor wat de openbare punten betreft 
deelde burgemeester Ceurvelt mede 
dat de toegevoegde punten zouden 
verschoven worden naar een latere 
gemeenteraad. 
Toen bleek dat het weer eens om een 
„diktaat" van de gemeentebaas ging 
waarbij zijn partijgenoten geenszins 
enige inbreng hadden en toen ook een 
opmerking van een SP-raadslid werd 
weggewuifd, besloten de VU-raadsle-
den Aimé De Decker en Frans De 
Leeuw de vergadering te verlaten. 
Na de afhandeling van de „geheime 
zitting" zou er nog worden gestemd of 
onze bijkomende punten al of niet 
zouden behandeld worden. De uitslag 
hiervan stond op voorhand vast 
Over de reden van de weigering van 
de burgemeester als zou de agenda .-, 
van de zitting overbelast zijn heeft de 
Volksunie volgende bemerkingen: 
Wij vragen ons af welke agenda over
belast was, die van de gemeenteraad 
Cmet minder onderwerpen dan anders) 
of die van de burgemeester zelf, die 
nog naar een receptie moest? 
In een pamflet dat in de gemeente 
verspreid werd hebben wij aan de 
tjevolking duidelijk gemaakt dat „door 
zijn ondemokratisch optreden de bur
gervader wil verhinderen dat raadsle
den van de bestuursminderheid hun 
taak, hen opgedragen door de kiezers, 
naar behoren kunnen uitvoeren. 
Dit kunnen wij niet aanvaarden. Wij 
worden door u allen betaald om in de 
gemeenteraad te werken en deze in
stelling te gebruiken tot nut van ieder
een". 

VU-Meerhout tegen 
werkwijze van 
de Ruilverkaveling 
De VU-Meerhout klaagt uitdrukkelijk de wijze aan waarop in Meer
hout en Olmen de ruilverkaveling wordt uitgevoerd. Zij stelt vast dat 
ontzettend veel meters houtkanten en houtwallen worden gerooid en 
dat het hout in putten te midden de velden gestort wordt Voor de VU 
is dit onaanvaardbaar omdat door het verdwijnen op grote schaal van 
deze houtwallen de natuurlijke perceelscheiding wordt weggenomen, 
het biologisch evenwicht en het mikroklimaat wordt verstoord en de 
laatste uitwijkingsmogelijkheden voor planten en dieren worden 
weggenomen. 
Bovendien is het dan nog- hemelter
gend te moeten vaststellen dat al het 
brand- en geriefhout zo maar in de 
grond wordt gestopt zonder het in 
deze tijd van grote sprokkelwoede te 
gelde te maken. 
Er dient dan nog aangestipt dat bij het 
graven van die putten de vruchtbare 
grondlaag volledig ondergewoeld 
wordt en dat de nieuwe eigenaars van 
zulke gronden later alleszins zullen af 
te rekenen krijgen met grondverzak
kingen wanneer het hout in zijn verrot
tingsproces treedt 
De VU is verder niet te spreken over 
het trekken van diepe gekanalizeerde 
grachten. Deze zijn zo diep getrokken 
dat ze gewoon terug dichtslibben. Het 
water zal door die doorgedreven kana-
lizatie veel te snel afvloeien wat nefast 
kan zijn voor onze Kempische zand
grond met haar dunne vruchtbare laag. 
Wat de VU echter het meest ergert is 
de voorlopige toewijzing van de ka
vels. Het is volgens de VU maar al te 
duidelijk dat hierbij de kleine boeren en 
de mensen die van de landbouw voor 
een stuk hun bijberoep gemaakt het)-
ben aan het kortste eind trekken. 
Volgens het zeggen van de VU zijn bij 
hen reeds verscheidene gevallen be
kend waarbij men de grond gelegen 
aan het huis heeft weggenomen en dit 
telkens ten voordele van een grote 
boer. Het principe van de gronden 
dichter bij de bedrijven te leggen gaat 
dus blijkbaar niet voor iedereen op. 
Nog steeds volgens de VU bewijzen 
de feiten nu dat zij gelijk had met haar 
eerste waarschuwingen dat de RVK 
ten voordele van de grote bedrijven 
werkt en dat het projekt helemaal niet 
gericht is om de afvloeiing van land
bouwers tegen te gaan. 

Tot slot wijst de VU op de lamlendige 
houding van de CVP en PVV die 
weinig ondernemen ten voordele van 
alle betrokkenen. 
Vooral de PVV treft in deze zaak een 
groot verwijt omdat zij steeds mee 
geijverd heeft om de ruilverkaveling te 
verhinderen met het oog op een bete
re procedure en uitvoering. Daarvoor 
kwam deze partij bij de verkiezingen 
zelfs op samen met de SP. Nu zijn zij 
hun beloften vergeten, aldus nog de 
VU. 
De mensen van de VU zijn samen met 
het Isestuur van het aktiekomitee van 
plan een zwartboek aan te leggen van 
de werkwijze en de uitvoeringen. Hier
toe doen zij een beroep op alle betrok
kenen om klachten, bezwaren en nutti
ge tips door te geven aan Lucien 
Beyens, Goorstraat 12. Door Wouters, 
Genelaar 84 en Francis Dox, Zijstraat 
34 (MAR-voorzitter). In de mate van 
het mogelijke zal men ook trachten te 
helpen. 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en DIchtIngswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. D3-888.B4.68 
Ook ruwbouw & 

sleutel op de deur 

De belofte (?) van de burgemeester 
om nog voor de zomervakantie een 
gemeenteraad samen te roepen om de 
vier punten te behandelen bewijst ten 
overvloede dat hij door de VU-manda-
tarissen met zijn neus op de feiten 
wordt gedrukt waaraan hij liever geen 
ruchtbaarheid wil geven. 
Het sterkt ons alleen maar in onze 
overtuiging dat wij op de ingeslagen 
weg dienen voort te gaan, als echte 
vertegenwoordigers van de inwoners 
van Sint-Amands. 
Óm ook de officiële instanties op de 
hoogte te stellen van het gebeurde, 
werd klacht ingediend bij de provincie-
goeverneur. 

Nieuwe 
uitbater 
in VOC-
Malperptuus 
te Mol 
Sedert 1 juni heeft Jos Geys, van het 
Vlaams Ontmoetingscentrum te Mol, 
ontslag genomen als gerant van deze 
instelling. Wij kunnen dan ook niet 
nalaten om Jos samen met zijn echtge
note Mit te danken voor de vele 
inspanningen en het goede werk dat 
zij gedurende 7 jaar hebben gepres
teerd om onze „Malpertuus" zo te 
helpen uitbouwen. 
Als nieuwe uitbater kunnen wij nu het 
echtpaar Lode Swinnen-Sylvia Thys-
baert verwelkomen, samen met hun 
negen maanden jonge dochtertje Lie
ve. Zij zijn afkomstig uit Lier en reeds 
twee jaar woonachtig in Mol. 
Voor hen was de Malpertuus zeker 
geen onbekende instelling, want regel
matig zagen wij Lode er aan het biljart 
staan of een babbeltje slaan. Wij zijn er 
dan ook van overtuigd dat hun werk
zaamheden binnen het VOO vruchten 
zullen afwerpen. 
In naam van de Molse Volksunie wen
sen wij hen dan ook veel sukses toe 
om hun taak op een volwaardige ma
nier te kunnen volbrengen. 

VOS 
Groot-Antwerpen 
naar Diksmulde 
Vertrek per autobus om 6 u. 30 Co-
gelsplein te Deurne; om 6 u. 45 Rond 
Punt, Dr. Van de Perrelei en de Preter-
lei; om 7 u. t'Blazoen, Osystraat Ant
werpen. 
Inschrijvingen en inlichtingen bij Jan 
Heyndrickx, Muggenberiei 232 te 
Deurne (tel. 321.75.95) of Het Blazoen, 
Osystraat te Antwerpen (tel. 
231.00.36). Prijs per persoon 275 fr. 

Vlaamse 
boekenbeurs 
te Antwerpen 
De Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap organizeert op zaterdag 25 en 
zondag 26 juni a.s. een Vlaamse Boe
kenbeurs, in de bovenzaal van het 
„Scheldehof", Oude Koornmarkt 28 te 
Antwerpen. 
Deze boekenbeurs gaat door onder 
het motto „Vlaamse auteurs - Vlaamse 
Beweging" en is toegankelijk op zater
dag van 10 tot 18 u., op zondag 26 juni 
van 10 tot 17u. Inkomprijs: lOfr 
De gastsprekers op vrijdag 24 juni zijn 
de letterkundige Eugene Van Itterbeek 
en VU-voorzitter Vic Anciaux, om 
20 u. 30. 

• Heeft er niemand op de natio
nale VU-sportdag te Dilbeek een 
rode zwemsportzak met zwem-
uitrusting en al gevonden? Graag 
een telefoontje nr. Dr J. Valke
niers, 02/569.16.04. 

ANTWERPEN 
JUNI 

17 WOMMELGEM: Zangavond om 20 uur in Den Klauwaert. 
Leiding Jos De Houwer en Ludgaar Boogaerts. De avond is be
doeld als aanloop voor een denderende 11 -juli-viering op zater
dag 9 juli 1983. 

18 NIJLEN: Bal ten voordele van fanfare en drumband Kempenland 
in feestzaal Nilania. 

19 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 12 
uur door Bart Vandermoeren. 

22 WOMMELGEM: Naar Arenbergschouwburg te Antwerpen „Ik 
wou, ik was" van Anton Peeters. Inschrijven en vertrek in Den 
Klauwaert, bij Ward Herbosch, 300.fr 

22 ANTWERPEN: Om 20 u. 15 in de Arenberschouwburg, politieke 
satire: Ik wou, ik was. Kaarten van 200 tot 400 fr, reservatie: 
23882.08. Coremanskring. 

22 WOMMELGEM: Kabaret „Ik wou, ik was" van Anton Peters in de 
Arenbergschouwburg te Antwerpen. Kaarten te verkrijgen bij 
Ward Herbosch, Kastanjelaan 4 (353.68.94). Vervoer met eigen 
wagen, wie dit niet kan belt even naar Ward Herbosch. 

25 BOOISCHOT: Guldensporendansfeest om 21 uur in de magazij
nen van Karel Heylen, Oude Aarschotsebaan. Orkest: Harry and 
the Pirots. Inkom: 80 fr 

25 ST.-KATELIJNE-WAVER: Guldensporenkoncert in zaal Bristol. 
Elzestraat om 20 uur Met Kon. Harmonie De Verenigde Sts 
Katarinavrienden in ballingschap en bariton Kamiel Lampaert van 
de KVO-Antwerpen. Presentatie en voordracht: Jan Van Langen-
donck. Feestrede: volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers. Inkom: 
100 fr Organizatie Berthouderskring. 

25 MECHELEN (gewesü: Grootse muzikale barbecue party in 
tenten, op de weiden van Mechelen-Noord, vanaf 16 uur. Inkom: 
300 fr. Vooraf inschrijven bij bestuursleden van St-Maartens-
tonds van Uw gewest 

Lentewandeling in prachtig lenteweer 

Op 5 juni was er de jaarlijkse lentewandeling van VU-Mortsel Met een 
50-tal trokken we naar het wandelbos „Averegten" te Hallaar (Heist-op-
den-Berg). Dank zij het prachtige „lenteweer" van de laatste maanden 
lag dit bos er nog erg drassig bij maar dat kon ons niet tegenhouden. We 
genoten nu van een heerlijke lentezon, we snoven de heerlijke boslucht 
op, maakten kennis met mensen die we nog niet zo goed kenden. 
Kortom, het werd een gezellige namiddag, t>esloten met een heerlijke 
koude schotel Langs deze weg nogmaals dank aan ons lid Roger Van 
Herck die heel de uitstap uitgestippeld had. Hij mag dat nog doen. 

Te Deume-Zuid 

Aktie verkeersveiligheid 
Boterlaarbaan 
De Boterlaarbaan is een van de be
langrijkste invalswegen van Deume-
Zuid. Spijtig genoeg ook een der on
veiligste. Ongevallen zijn er schering 
en inslag. 
Ondanks het feit dat dagelijks honder
den schoolkinderen per fiets gebruik 
maken van deze baan, zijn er geen af
gescheiden fietspaden. 
De verkeerslichten zijn schaars en de 
snelheidsbeperking van 60 km/u. 
wordt door de automobilisten syste
matisch aan de laars gelapt. 
Enkele weken geleden interpelleerde 
ons gemeenteraadslid Ria Van Rom-
pay over deze verkeersonveilige situa
tie in de Antwerpse gemeenteraad. De 
betrokken instanties, met name de 
Staat als eigenares van de wegbed
ding, en de Stad, verantwoordelijk 
voor de politie van het wegverkeer, 
kaatsen de bal immers naar elkaar. 
Aanpassingswerken kosten inderdaad 
centen. 

Om de aandacht op het probleem te 
vestigen en alvast een effektievere 
snelheidskontrole te eisen, posteerden 
onze militanten zich vóór enkele da
gen, tijdens de piekuren op een van de 
kruispunten met sandwichborden 
waarop het bekende verkeersteken 
„60 km". 

Aan de automobilisten werden pam
fletten uitgedeeld waarin zij werden 
verzocht om zich strikt aan de gelden
de snelheidsbeperking te houden. 

Dergelijke akties, die de buurtbewo
ners uiteraard zeer waarderen, zullen 
in de toekomst herhaald worden om te 
vermijden dat het dossier in een of an
dere administratieve vergeetboek te
rechtkomt 

Ook in het Groot-Antwerpse geheel 
moet de nodige aandacht kunnen be
steed worden aan de kleinschalige 
buurtproblemen. 
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lepel & vork... V 

' RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
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 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

WERKAANBIEDING 
• Free-lance verkopersCver-
koopsters) m de provincies Ant
werpen, Brabant, Oost- en West-
Vlaandcren van encyckjpedieen 
en dergel Moderne encyclope
die-centrale - Lucien Vermeren, 
Koperstr 37, 9830 St-Martens-
Latem, tel 091-824478 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
piest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertsiraat 145-147 
2120 Sctioten 03/6584176 

W I J verzorgen al uw feesten 

et ^almgi^uijö 
WEKELIJKSE RUSTDAG Seder t 1910 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O. familiazaak mat traditie 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsest raa l 38 
9300 AALST 
Mdur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per-^olei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

C'afe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgcrief 

Schildorstraat 33 
2000 Antw(>rpon 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Boechout/Vremde: 

zeer druk politiek programma 
Vermits de Raad van State pas op 15 april j l . de verkiezingen te Boechout 
goedkeurde, kon er pas vanaf die datum ernstig werk gemaakt worden van het 
gemeentebeleid. Weliswaar werd de bestaande koalitie van Volksunie en Ge
meentebelangen verlengd, maar de laatste jaren van de vorige legislatuur 
hadden er zich zware problemen gesteld door de dissidentie van één GB-
schepen. Daarenboven was de gemeenteraad „gezegend' met een tweede re
bel in de meerderheidsgroep sedert de jongste verkiezingen: de plaatselijke 
PW-voorzt t ter , ontevreden over het feit dat hij niet herkozen was op de GB-
lijsL Met hulp van deze twee overlopers wist de opposit ie reeds in februari j l . 
verscheidene belastingen af te schaffen en een dusdanige begroting aan te 
nemen dat het schepenkollege de inzichten van de meerderheid onmogeli jk 
kon realiseren. 

Thans dissidentie-
De nieuw verkozen gemeenteraad 
werd bijeengeroepen op 2 mei om de 
raadsleden te beëdigen en het sche
penkollege aan te stellen Op dat ogen
blik deden reeds hardnekkige geruch
ten de ronde dat eén der CVP-gekoze-
nen zijn ontslag uit deze partij zou 
aangeboden hebben Dit gerucht werd 
trouwens sterk benadrukt toen de 
CVP-fraktieleider mondeling het ont
slag als raadslid van deze dissident 
indiende 

Dit belette geenszins dat deze gekoze
ne beëdigd werd, en zijn plaats innam 
op de oppositiebanken De eedafleg
ging zelf verliep nmpeloos, maar ons 
nieuwe VU-raadslid Patnck Bourgeois 
verspreidde wel namens de f raktie een 
persmededeling betreffende de waar
de die de VU-mandatanssen hechten 
aan de „Belgische" eed 
Daarna werd overgegaan tot verkie
zing der schepenen Telkenmale stelde 
de CVP-fraktie een eigen tegenkandi
daat voor, terwijl de enige SP-man 
steevast voor zichzelf stemde, en de 
enige gekozene van de „gangmaker" 
iedere keer een blanco-stem uitbracht 
Als eerste schepen werd Fred Ent-
brouxk (VU) herkozen, hij behaalde 12 
stemmen (11 meerderheid -I- 1 oppo
sitie), terwijl zijn CVP-tegenkandidaat 

een stem van een fraktielid moest 
missen Vervolgens werden de andere 
schepen verkozen Verstrepen (VU), 
De Bie, Vingerhoets en Manen (GB), 
ZIJ behaalden ieder 11 stemmen Op
merkelijk IS wel dat op het ogenblik dat 
mevr Van den Bogaert-Wagemans 
(CVP-lijstaanvoerder) als tegenkandi
daat werd voorgedragen, een CVP-lid 
zich onthield 

Bij de CVP-oppositie 

Dit alles wijst toch wel op een zekere 
malaise binnen de CVP Dat deze partij 
te Boechout-Vremde in een knsissfeer 
gedompeld is wekt echter geen vert)a-
zing, na haar zes jaar uiterst zwakke 
oppositie, haar kleurloze verkiezings
campagne en haar mislukt demago
gisch optreden tot voor de Raad van 
State 

Goede vertrekbasis 
Tijdens de raadszitting van 24 mei 
werden de OCMW-leden aangeduid, 
evenals de vertegenwoordigers van 
de gemeente m de verschillende inter-
kommunales In het O C M W is de V U 
thans vertegenwoordigd door Simon-
ne Van Brussel-Vernimmen (uittre
dend en toekomstig voorzitter) en 
door Staf Geens die, als voorzitter van 
de plaatselijke Katolieke Bond van 

(3epensioneerden en van de gemeen
telijke Bejaardenraad. heelwat ideeën 
opgedaan heeft die hij ten gunste van 
deze mensen wil trachten te verwe
zenlijken Volgens het bestuursak
koord bezetten GB dne plaatsen in het 
OCMW, waarbij dient aangestipt te 
worden dat voor een van deze dne de 
VU de opvolgers levert 

Wat betreft de interkommunales, werd 
afgestapt van het idee dat zes jaar ge
leden gevolgd werd, en waarbij de 
mandaten over meerderfieid én oppo
sitie verdeeld werden 

De vergadenng van de gemeenteraad 
van 30 mei tenslotte, was een eerste 
gelegenheid om de beleidslijnen te 
poneren Op uiterst demagogische wij
ze had de oppositie in februan jl 
belastingen afgeschaft, het feit dat zij 
volkomen zeker waren dat het tot 
herverkiezingen zou komen was hier
aan natuurlijk niet vreemd Het schrap)-
F)en van deze inkomsten had het ech
ter noodzakelijk gemaakt heelwat dnn-
gend voorziene uitgaven eveneens uit 
de begroting weg te laten Thans wer
den deze belastingen terug ingevoerd, 
zodat ook een wijziging aan de begro
ting mogelijk werd 

Dit alles stelde echter geen einde aan 
het demagogisch optreden van de 
CVP Via de pers wil men nu de 
bevolking wijsmaken dat de t)elastin-
gen fors zouden verhoogd worden, 
daar waar enkel de reeds sedert jaren 
bestaande toestand hersteld werd 

Trouwens, op een ogenblik dat vele 
gemeenten hun opcentiemen op de 
personenk)elastingen verfiogen van 
6 % naar 8 % of 9 %, kan te Boechout 
nog steeds 5 % als basis behouden 
blijven En er zijn uiterst weinig ge
meenten die ons dat kunnen nadoen I 

Eddy Gaublomme 

VU-Wommelgem 
in de bres 
voor sportverenigingen 
SP-Wommelgem heeft onlangs moe
ten bekennen dat de Volksunie wel 
degelijk konstruktief werk kan leveren 
Onbegnjpelijk dan wel dat de meerder
heid, waartoe de SP behoort steeds 
een negatieve houding in de gemeen
teraad aanneemt op de voorstellen 
van de VU De meerderfieid van am
per een zetel, en na woordbreuk van 
de SP tot stand gekomen, veegt er ijs
koud de hielen aan om de gemeente
raadszittingen te boycotten 
Einde mei kwam Stan Geel met de 
suggestie voor de dag eindelijk dan 
toch eens iets te gaan ondernemen 
voor de zaalsporten Hij stelde voor 
een der ruime gebouwen op het vroe
gere militair domein fort 2 (nu rekrea-
tiedomein) om te bouwden tot een 
sporthal f-let VU-raadslid fundeerde 
zijn voorstel met een kostenraming 
van plusminus 8 miljoen fr 
Het IS inderdaad zo dat Wommelgem 
enkele jaren geleden uitgeroepen 
werd tot ,Sportgemeente van fiet 
Jaar" Aan de eretitel hieeft het ge
meentebestuur weinig verdienste Die 
konnt volledig toe aan de diverse sport
verenigingen Met de sportinfrastruk-
tuur IS het immers in Wommelgem 
oover gesteld Zaalvoetbak kan enkel 
in Lier of Rumst worden tjeoefend en 
de volleybalklub kreeg vertxxi nog te 
spelen in de gemeentezaal aan de 
Dasstraat De klub vreest dat dit ver
bod het einde van de vereniging zal be
tekenen 
Ruim tien jaar geleden al bekx>fde het 
gemeentebestuur, zegge de CVP, iets 
te gaan ondernemen voor de zaalspor
ten Op het Scheersel zou een sport
hal komen Het voornemen werd later 
gewijzigd in een „sportschuur" en 
weer wat later werd het mets meer 
Tot grote ontgoocheling van de meer 

dan veertig bestaande sportverenigin
gen Wel had de CVP zo'n slordige 
80 miljoen fr over om fiet nieuwe 
luxueuse gemeentehuis (van uitzicht 
een ziekenhuis) aan het prachtige ge
klasseerde oude gebouw aan te bou
wen 
Op het voorstel van Stan Geel gaf de 
burgemeester eerder een „voorzichti
ge" repliek, wijl sportschepen Cauwen-
bergfis zoals albjd zijn somber gelaat 
achter beide hariden vertx)rgen hiekl 
HIJ dacht op dat ogenblik blijkt>aar aan 
een pint bier, dat de sportverenigingen 
van Wommelgem van de kant m de 
gracht sukkelen, deert Frank niet 

Provincie Antwerpen 

Gemeente Lint 
BERICHT 

Het gemeentebestuur van Lint 
maakt bekend dat volgende be-
trekkmg te begeven is 

KLERK (man of vrouw) 
De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden zijn te ver-
knjgen op het gemeentesekreta-
naat, tel 4552001 
De schriftelijke aanvragen zijn te 
richten aan het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen - Ge
neentehuis te 2548 Lint - bij een 

ten laatste op 27 juni 1983 ter post 
aangetekend schrijven 
Lint, 8 juni 1983 
Namens het Kollege van Burgje-
meester en Schepenen 
De Gemeentesekretans, 
A Van de Kelft 

De Burgemeester 
J Roets 
(Adv. 91) 
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Rijkgevulde julimaand te Kortrijk 
O p een d r u k b i j g e w o o n d e p e r s k o n f e r e n t i e gaf het K o m i t e e Ko r t r i j k 
V l a a m s e K u l t u u r s t a d v o o r s t e l l i n g van het a lgemeen p r o g r a m m a van 
de G u l d e n s p o r e n v i e r i n g , zoa ls het w e r d gep land in het kader van de 
na t iona le 11-Ju l i v ie r ing te Kor t r i j k . 
He t K o m i t e e w i l de f es t i v i t e i t en r o n d de V laams-na t i ona le H o o g d a g in 
de G r o e n i n g e s t a d — na de g e s l a a g d e p o g i n g van ve r l eden jaar — o p 
n i euw een lande l i j ke d i m e n s i e geven . 

Het programma en de oproep van het 
Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad 
ncht zich tot gans Vlaanderen, en de 
indrukwekkende lijst prominenten die 
toetraden tot het Ere-Komitee van het 
Guldensporenzangfeest laat vermoe
den dat dit opzet nationale weerklank 
zal knjgen 
Het Komitee dat uiteraard Vlaams-
nationaal geonenteerd is, stelt zich 
niettemin pluralistisch op en is biezon-
der verheugd omdat naast de meeste 
Volksunieparlementairen ook heel wat 
prominenten uit de andere Vlaamse 
partijen tot het Ere-Komitee toetraden 
De 11 -Julivienng te Kortnjk wordt het 
feest van alle Vlamingen, en het is de 
uitdrukkelijke wens van voorzitter Jan 
Deweer, dat voor éénmaal, boven alle 
politieke en filozofische strekkingen 
heen, elke Vlaming zich tijdens het 11 -
Juli weekeind thuis kan voelen te 
Kortnjk 

Langs deze weg doen wij dan ook 
een oproep tot de „Wij"-lezers uit het 
Vlaamse land, om samen met hun, 
misschien met zo direkt VU-gebonden 
vnenden en kennissen, de verplaatsing 
te maken naar Kortrijk 
Het programma dat hieronder wordt 

afgedrukt loont echt wel de moeite, en 
éénmaal per jaar, eendrachtig alle Vla
mingen onder een noemer samenb
rengen, kan alleen maar de lotsverbon
denheid verstevigen (Paul Thiers) 

Programma 
Tentoonstellingen 
Retrospektieve Jos Speybrouck (van 
1 juli tot 20 juli) 
Praktisch het ganse oeuvre van deze 
Kortnjkse en Vlaamsvoelende kunste
naar wordt geëxposeerd 
— In de zaal AN Hyp (Grote Markt 
42) „Jos Speybrouck en de Vlaamse 
Beweging" 
— In de St-Michielskerk (Rijselse-
straat, nabij de Grote MarkO wordt de 
kruisweg van Jos Speybrouck ten
toongesteld 
Antoon Vander Plaetse (vanaf 9 juli) 
Evocatieve tentoonstelling van deze in 
1973 overleden vermaarde woordkun
stenaar 
— In de Oude Dekenij, nabij de St-
Maartenskerk 
Conscience (vanaf 9 juli) 
BIJ de herdenking van de honderdste 
verjaardag voor het afsterven van de 
man „die zijn volk leerde lezen" wordt 

OCMW BRUGGE 
Aanleggen wervingsreserve, 

geldig voor drie jaar, 
van assistent-kok(kin) 

Biezonderste voorwaarden: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden, die in dienst van een OCMW zijn 
of werkzaam bi) een andere overheidsdienst geldt, inzake 
deze leeftijd, de volgende regeling op es-jarige leeftijd ten 
minste twintig pensioenaanspraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien van de Omslagkas voor 
Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma: A3 lager secundair technisch onderwijs in het 
betrokken beroep 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 114 tegen indexcijfer 248,66% 368017 -
567750 dn 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000-0009321-09 
van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brug
ge, vóór 8 juli 1983, met vermelding „Examen assistent-kok-
(kin)" 
In te sturen: uiterlijk tegen 8 juli 1983 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma (Adv. 92) 

Izegem: 

Zitdagen schepenen, 
gemeenteraadsleden 
en OCMW-ieden 
Geert Bourgeois, 1ste schepen. Burg 
Vandenbiogaerdelaan 47 (tel 309973 
pnve - 305287 kantoor) 
Openbare werken, ruimtelijke orde
ning en stadskernvemieuweing, han
del, nijverheid, middenstand, jundische 
aangelegenheden 
Zi tdag: iedere donderdag van 18 tot 
19 uur op het stadhuis, tel 302204 
Erik Vandewalle, 4de schepen, Henn 
Dunantstraat 9 (tel 3056 70) 
Onderwijs, kuituur, informatie, wijkwer-
king, toerisme, ontwikkelingssamen
werking 
Zi tdag: iedere donderdag van 16 tot 
18 uur op het stadhuis, tel 30.2204 
Bernard Depoorter, 6de schepen, 
Kortrijksestraat 166 (tel 301039) 
Sociale zaken en OCMW, jeugd, fees
telijkheden 
Zi tdag: iedere maandag van 17 tot 
18 uur op het stadhuis, tel 301039 
Sociale zaken en OCMW, jeugd, fees
telijkheden 

Zitdag- iedere maandag van 17 tot 
18 uur op het stadhuis, tel 302204, 
iedere tweede maandag van de maand 
in het Nieuw Gemeentehuis in Kach-
tem van 1830 tot 1930 u . iedere 
vierde maandag van de maand in cafe 
De Liester in Emelgem van 1830 tot 
1930 u 

Gemeenteraadsleden 
Piet Seynaeve, Roeselaarsestraat 436 
(tel 309390) 
Jan Maertens, Pnnsessestraat 50/1 
(tel 309774) 
Zitdagen voor tieiden iedere zaterdag 
van 10 tot 11 uur in 't Leeuwke, 
Nieuwstraat 25, tel 309661 

OCMW-leden 
Palmer Dermaut, Emiel Neyrinckstraat 
20 (tel 3011 97) 
Bernard Dendauw, Slabbaardstraat-
Zuid 73 (tel. 304626) 

een zeer goed gedokumenteerde ten
toonstelling gewijd aan deze grote 
Vlaamse schrijver 
— Eveneens in de Oude Dekenij 

Feestavond van BRT-radio West-
Vlaanderen, in de koncertstudio van 
de BRT, Koncervatonumplein, op vrij
dag 8 juli om 20 u 30 Toegang gratis 

Feestzitting en tentoonstell ing (de 
Geschiedenis van de Arbeiderstsewe-
ging in Vlaanderen) in het Textielhuis, 
Rijselsestraat op 8, 9, 10 en 11 juli (or-
ganizatie Vermeylenfonds) 

Geanimeerde Klank- en Lichtwande-
ling in het stadscentrum op 9 en 10 juli, 
telkens van 21 tot 24 uur 

Nationale Optocht naar het Groenin-
gemonument op zondag 10 juli Verza
meling om 18 u op het Schouwburg
plein 

Nationaal Guldensporenzangfeest 
1983 
Op zondag 10 juli om 20 u in de 
Stadsschouwburg 
Guldensporenmis op maandag 11 juli 
om 10 u in de St-Michielskerk Pontifi-
kale Vlaamse Hoogmis 
11-Julifeest van de VU-afdeling Kort
rijk, om 20 u in West-Flandria, Gwijde 
van Namenstraat 7, met Volksverte
genwoordiger Jan De Mol 
Dit totaal-programma kwam tot stand 
dank zij de initiatieven van , het Komi
tee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad, het 
Stadsbestuur van Kortrijk, het Davids-
fonds, de stedelijke biblioteek, de BRT-
radio, het Vermeylenfonds, het Gul-
densporenkomitee. Guldensporen
zangfeest aangesloten bij het A N Z 

Guldensporen
zangfeest 
te Kortrijk 
Onder impuls van voorzitter Ka-
rel Roose wordt dit jaar, m het ka
der van de Guldensporenvienng 
voor de eerste keer een Gulden-
sporen-Zangfeest ingencht door 
de gelijknamige v i w , aangeslo
ten bij het ANZ 
Het Zangfeest vindt plaats onder 
het motto „Hoogdag van de 
Vlaamse Eendracht". 
Verlenen hun medewerking: Jef 
Eibers, De jeugdmuziekkajjel van 
de Padvinders (St-Jons uit Ize
gem, de koreografische groep 
Creachor uit Kortnjk, het Sint-
Bnxiuskoor uit Marke, de Volks
dansgroep „Die Booze" uit Ize
gem, het Muziekensemble Eddy 
Devos uit Kortrijk, Werner Van-
dent)erghe en Jan Deboever 
(diaprojekties) en Hilde Velghe 
en Raf Lesage (prezentatie) Al
gemene Regie Jons Sustronck 
Het feest grijpt plaats m de stads
schouwburg te Kortrijk op zater
dag 10 juli om 20 u 
Toegang 200 fr of 175fr bij 
voorverkoop Door storting op 
rekening 460-0338961-83 van de 
v x w Guldensporen-Zangfeest 

Stadsbestuur 
Menen 
Het stadsbetuur Menen gaat 
over tot de aanwerving van 

1 BIBLIOTEKARIS 
Deze betrekking is toegankelijk 
voor mannehjke en vrouwelijke 
kandidaten 
Minimum- en maximumleeftijd 
respektievelijk 18 en 45 jaar, tel
kens op 15 juli 1983 
Vereiste diploma's 
- einddiploma van hoger secun
dair onderwijs, 
- akte van bekwaamheid tot het 
houden van een openbare biblio
teek, 
- einddiploma uitgereikt door 
een erkende instelling voor bi-
bhoteekwetenschappen 
De omstandige benoembaar-
heidsvereisten en het inschrij
vingsformulier zijn te bekomen 
in het stadhuis. Personeelsdienst, 
2de verdieping. Grote Markt 1, 
8600 Menen (tel 056/51 llOl -
post 17) 

(Adv. 88) 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

18 

20 

lEPER' Jaarlijks feest van de Vlaamse Vrouwenvereniging om 20 
uur in de zaal van het jeugdstadion Toespraak door VU-
provincieraadslid Ward Baert uit Torhout 

IZEGEM: Busreis naar Kerniel (Borgloon, Limburg) Bezoek aan 
het klooster Kolen en zijn kunstschatten o I v een gids Vertrek 
om 10 uur aan het Oud Stadhuis Inschr bij de bestuursleden van 
het V V V G Org V V V G 
IZEGEM' Fietseling te lande gevolgd door Vlaams feest Vertrek 
om 14 u 30 aan 't Spiegelaerke, Brugstraat 31 Organizatie FVV 
lEPER: Vlaamse Vrouwenvereniging leper start met een reeks 

van 10-aerobic-lessen, telkens om 20 uur in zaaltje van het instituut Im
maculate, Rijke Klarenstraat Inschrijvingsgeld voor de 10 lessen en 
verzekenng is 400 fr 

26 

28 

Waregems gemeentehuis: 
voorlopig geen glazen huis! 
De CVP-verkiezingsslogan „Uw ge
meentehuis - een glazen huis" telt 
voorlopig nog met in Waregem 
Op de jongste raadszitting vroeg Ber
nard Devos (ED-PVV) spreekrecht 
voor het publiek De inwoners van 
Waregem moeten volgens raadslid B 
Devos de kans krijgen aan burge
meester en schepenen vragen te stel
len Dit zou dan gebeuren juist vóór 
het begin van de zitting Dit recht tot 
vragen stellen zou volgende voordelen 
bieden volgens B Devos de Ware-
gemse inwoner zou wettelijk de kans 
krijgen suggesties te doen voor het 
beleid van de gemeente, de raad zou 
rekening moeten houden met de ge
stelde vragen, de schepenen zouden 
verplicht worden hun dossiers grondig 
te kennen en de gestelde vragen 
zouden niet verkeerd geïnterpreteerd 
kunnen worden 
Het spreekt vanzelf dat met op alle vra
gen onmiddellijk zou dienen geant
woord te worden, dit zou dan zeker 
moeten gebeuren in een van de vol
gende zittingen 
B Devos beklemtoonde dat het hier 
louter ging om een princiepsvraag De 
modaliteiten zouden later uitgewerkt 

worden Het aanvaarden van dit pnn-
ciep zou uiteraard een eerste stap 
betekenen naar de realizatie van de 
CVP-verkiezingsslogan „Gemeente
huis - Glazen huis" 
Burgemeester Coucke verwees in zijn 
antwoord naar de zitdagen die worden 
gehouden in het gemeentehuis en de 
deelgemeenten Een t>ehouden van die 
toestand dus Schepen Vanrijcke-
ghem vond de vraag belangnjk maar 
vreesde al te persoonlijke vragen P 
Vanheusden ((bVP) kon zich akkoord 
verklaren met het pnnciep maar vond 
dat de vragen met voor de raad moes
ten komen A Vandenahende (ED-VU) 
sprong B Devos bij door uitdrukkelijk 
te stellen dat de vragen enkel mochten 
gaan over ontwerpen, gevoerd beleid, 
enz, maar dat er zeker geen persoon
lijke aanvallen mochten zijn 
Hoe dan ook, de vraag vond geen 
genade in de ogen van de meerder
heid Burgemeester Coucke besloot 
de stemming uit te stellen tot septem
ber Men zou de vraag dan tegen die 
tijd eens rustig bestuderen 
In elk geval, de eerste stap naar hun 
„Open gemeentebeleid" werd door de 
meerderheid „voorlopig''" met gezet 

lustrerie^ 
marcdevriese' 
lichtstudieburo 
voor 'n Mare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonsteirmgsruimtes, feestzalen.. 
unieke mogelijkheden met het buizensysteer 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

de allerbeste merken 
erco, hoffmeister, hillebrand, 
putzler, raak, staff. 

lichtstudio 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 

verlichting 
tegen betaalbare prijzen! > 

VU-Wondelgem 
naar de IJzer
bedevaart 

Dit jaar rijden we met een autocara-
vaan naar Diksmuide Verzameling om 
8 u 30 op de parking van de Vroon-
stallednes, kant St -Sebastiaanstraat 
(vroegere SchoolstraaÜ 

Passagiers betalen 100 fr als deelna
me in de onkosten Het herdenkingste
ken voor de bedevaart is nog ter 
plaatse te kopen v. 

Chauffeurs, vergeet de leeuwevlag 
niet op uw wagen 

Alle VU-leden en trouwens ieder 
rechtgeaarde Vlaming vlagt op 3 juli en 
11 juli met de leeuwevlag 

VUJO-EekIo fietst 
naar Diksmuide 
VUJO-EekIo njdt met de fiets naar de 
IJzerbedevaart Alle jongens en meis
jes vanaf 16 jaar kunnen eraan deelne
men 
Vertrek aan de markt te Eekio op 
zaterdag 2 juli om 9 u Terugkeer in de 
loop van zondag 3 juli 's avonds 
Men heeft nodig een fiets, tip-top in 
orde, slaapzak of luchtmatras, eigen 
ravitaillenng (de nacht wordt doorge
bracht op de hooizolder van een hoe
ve) 
De deelname is gratis - kosten verze
kenng 30 fr Vooraf inschrijven op het 
tel nr 771247, iedere dag van 8 tot 
10 u ofwel p/a Jaak De Muynck, 
Weverstraat 8, 9900 EekIo, dit tot 1 juli 
a s 
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PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 2589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de 
deur 

st^^^'^ 
«•n*"'» 

Kof/ei 
gesfraat 33 2400 MOL 

O H 3 1 ) 3 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

' ^ uitgebreide heus bemeubelde villa s apparl en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOiDii LAAN;205 
a«9l OOSTDUINKERKE 
TEL 05S/I1 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

onmiddelli|k te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - e lek tn-
sche ve rwa rm ing 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02 5821312 

STUDIO 
DANN 

02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 lot 19 u 30 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

Loodgie ter i j sanitair z ink gas, 
roo f ing w a t e r v e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

Zondag en mamdag geslolcn 

l u s t r e r i e 

mare 
de vriesè 
bar r i i / c l | c l , i , i n "ir,, h tuyqe 
O'iO/ l") / ' l O'l 
b.ian l)ni<j<jc l<0(tt jk 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053 213636 

LIMBURG 

Kanton Bree 
naar Diksmuide 
Het kanton Bree gaat zoals ieder jaar 
weer naar De IJzerbedevaart in Diks
muide zondag 3 juli 1983 Het IJzerbe-
devaartkomitee legt een autobus in die 
volgende gemeenten zal aandoen 
Bree-Opitter Tongerio, Bocholt, Meeu
wen Het vertrek is voorzien om 6 u, 
de terugreis rond 19 u Prijs tot 12 jaar 
gratis studenten 150fr , anderen 
300 fr Inschnjven Bocholt P Joosten, 
Brogelerweg 57, tel 471451 , Tonger
io, Jef Neyens Keyaertstr, Bree, Jaak 
Geussens, Thijsstr 5, tel 461776, 
Meeuwen, Jan Bomans, Kortestr 1, tel 
46J21 72 

Vlaom/-
flcitioncile 
Per/ 
(v.z.w. in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-prijzen 

K o r t e Klarenstraat 13 

(gel i ikvloers) 

2 0 0 0 A n t w e r p e n 

T e l . : 0 3 / 2 3 3 . 8 5 . 9 5 

bi j a fwez ighe id : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

VU-Overpelt naar Diksmuide 
De bus vertrekt om 6 u Inschnjvingen 
bij Staf Segers, Lorkstraat 1 te Over-
pel t te l 655647 Ofb i j Raf Geussens, 
Dorpstraat 45 te Overpelt tel 6411 97 
W I J leggen een bus (bussen) in naar de 
IJzerbedevaarti De prijs wordt zo laag 
mogelijk gehouden wat mogelijk is 
dankzij onze jaarlijkse Uilenspiegel-
avond 

Voor de reis heen en terug naar 
Diksmuide en het tiezoek aan de stad 
Brugge betaalt u slechts 300 fr per 
persoon, 700 fr voor leden uit eenzelf
de gezin 
Vertrek te Maaseik om 6 u op de 
markt Schrijf nu in bij de leden van de 
werkgroep 

Leden van de w e r k g r o e p : 

Claude Berghmans, Smoutweg 1, Op-
oeteren. Jan Cuppens, Kinrooiersteen
weg 42, Neeroeteren, tel 863450, 

Genk naar Diksmuide 
Het IJzerbedevaartkomitee van Genk 
legt ook dit jaar bussen in naar Diks
muide 

We hebben een gunstig tanef We 
vragen 300 fr per volwassene en 
700 fr voor een gezin met kinderen 
voor de busreis 

We bezoeken in de namiddag Brugge 
en zullen tussen 19 en 20 u terug in 
Genk zijn Dus met te laat thuis 
Schnjf zo spoedig mogelijk in bij 
Door Vandueren, Bresserstraat 20, tel 
352708, Ludo Mondelaers, Bretheis-
traat 144, tel 352003, Albert Vander-
hallen, Vogelsberg 52, tel 363000, 
Rudi Hermans, Dieplaan 21 bus 10, tel 
357883, Theo Moors, Reinpadstraat 
82, tel 358302 

Vertrek 6 u Ts morgens O 
Vertrekplaatsen Kerk Bret, Kerk Sled-
derlo. Fruitmarkt Genk en Kerk Bos-
bergheide Inlichbng tel 352003 

Jaklien Deben, Oude Ophovenbaan 
88, Maaseik tel 564738, Leo De 
Clerck, Dorpertjerg 18, Opoeteren, tel 
863624, Enk Geusens, Opoeteren, 
Mathieu Meuwis, Neeroeteren 67. Op
oeteren, Renaat Nauwelaerts, Dorper-
berg 33, Opoeteren, tel 863456 Piet 
Pieters, Heppersteenweg 47, Maaseik, 
tel 564215, Wilfned Rosters, Wijklaan 
22, Neeroeteren, tel 863538, Bert 
Vanderstegen, Bergeinde 66, Opoete
ren, tel 855849, Miet Vanderstegen, 
Ridderpadstraat 42, Opoeteren, tel 
863108, Mathieu Vastmans, Henry-
laan 89A, Rotem CDilsen) 

VU Heusden-Zolder 
naar Diksmuide 
De autobussen vertrekken aan de 
Oude Knng, om 5 u 45 Om 8 u te 
Ruyselede, kop koffie 10 u 15 in Diks
muide 11 u Bedevaart Vertrek uit 
Diksmuide om 14u 30 Om 16 u in 
Brugge voor een kort geleid bezoek 
aan de stad en zijn kunsthistonsche 
bezienswaardigheden Pnjs busreis, 
kop koffie en kenteken 350 fr Raats
bespreking vzw De Oude Knng, tel 
425617 Frans Vanstipelen, Noord-
benm 61, 3550 Heusden-Zolder, tel 
425995 

Elf-juli te Heusden-
Zolder 
Zondag 10 juli 1983 om 15 u in Do
mein Bovy De Gemeentelijke Kulture-
le Raad in samenwerking met het 
Davidsfonds (gewesO en plaatselijke 
afdelingen Vlaamse Volksl)eweging, 
Gewestelijk IJzerbedevaartkomitee en 
een groot aantal gemeentelijke vereni
gingen verlenen hun medewerking aan 
deze grootse vienng 
Gastspreker EP Snijders Niemand 
mag ontbreken bij de vienng van onze 
Vlaams Nationale Feestdag 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukken j t ypo - o f fse t 
fabnkat ie onnslagen - zakoms lagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schooriaarde' 

tel 052-423304 - 423916 

DE KEIZER 
V A N HET G O E D E 

Z I T M E U B E L 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openincsureni Di.. woe., vrij. van 13 tot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot If u.30 
Zondac van 14 tot I t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-cent rum) 

uw verzekenng»nakelaar! 
de voordeligste voorwaarden' 

Kantoor 

VEf ^EKERI NGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
T E L 0 2 / 3 5 6 59.30 

waar viamingen thuis zijni 

VUJO-Limburg fietst naar Diksmuide 

„Wees een sportieve Vlaming", fiets 
met ons mee vanuit Voeren naar Diks
muide Vertrek aan cafe-restaurant 
San Martino te St-Pieters-Voeren op 
30 juni '83 rond 16 u 30 Nadere gege
vens kun je bekomen op een van 
volgende telefoonnummers 011-

22 82 82 (VJO-sekretanaat Hasselt), of 
011-756556 Cüeve Weetjens, Pas
toorstraat 2 te Rotem-Dilsen) 

Inscfvijvingen kunnen nog altijd ge
beuren tot uiterlijk 25 6 op het sekreta-
naat van VUJO-Hasselt 
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Anton 
Peters 

Anton Peters C 1923, Maria-
burg) is de zoon van een 
onderwijzer die enorme muzi
kale gaven bezat en wiens 
bijberoep „entertainer' was. 
Na zijn humaniora volgt hij les 
aan het Antwerpse konserva-
torium, onder de bekwame lei
ding van de professoren 
Jenny Van Santvoort en Char
les Gilhuys. In '46 kan hij een 
aantal rolletjes wegpikken bij 
het KNS van Antwerpen waar 
hij, door zijn krachtige imita
ties van bekende artiesten, 
een zekere reputatie verwerft 
In '50 sticht Peters Vlaande-
rens eerste kleinkunstteater 
„Cyrano" langsheen de Key-
serlei. Daar debuteren o.m. 
Yvonne Lex, Denise De-
weerdt, Dora Van der Groen 
en de „Woodpeckers" met Jef 
Cassiers-

Van bij het begin van de tele
visie in onze kontreien is hij 
betrokken bij het show- en 
toneelelement op de buis. Hij 
maakt er ontelbare uitzendin
gen voor variété-program-
ma's. Sinds 1976 steekt hij, 
samen met Juul Claes, de 
biezonder populaire program
ma's zoals „Slisse en Cesar", 
evenals de „Paradijsvogels" in
een. 

Ondertussen was Anton Pe
ters ook dé topakteur gewor
den van de KVS van Brussel. 
22 jaar lang zou hij er akteren 
en zowat alle mogelijke rollen 
spelen: Shy lock, Tartu f f e, Fal-
staff. Oscar, César van Pag-
noL Of anders gezegd: zowat 
de hele waaier van „Slisse" tot 
en met. Marquis de Sade-
In '81 komt hij opnieuw naar 
het Antwerpse KNS, na een 
jaartje verbonden te zijn ge
weest aan het „Reizend Volks-
teater". De zeer suksesrijke 
revue „Ik wou. Ik was" startte 
in november in het kleine 
„Raamteater", en komt nu in de 
veel grotere Arenberg-
schouwburg. En straks gaat 
deze produktie naar Knokke. 
Hij startte recentelijk ook met 
een nieuw retroprogramma 
op de BRT-televisie: „Weet je 
nog?". 

Anton Peters: Eén van de wei
nige „groten"aan het Vlaamse 
kabaret-firmament-

Kinderschoenen 
WIJ: „Traditionele vraag. Kabaret 
en Vlaanderen? Of anders: Hoe 
is 't gesteld met het kabaretge-
beuren in ons land?". 
Peters: ,Ach, het klassieke ant
woord van de kinderschoenen. De 
ramp blijft dat jonge artiesten met 
talent veel te vlug veel geld willen 
gaan verdienen, en dit is niet zo 
makkelijk in de kleinkunst De eni
ge manier om »er'te geraken is 
beginnen, ergens in een klein tea-
tertje, en hard zwoegen. En daar
voor bestaat jammer genoeg, wei
nig belangstelling onder mijn tea-
terstudenten. Weinig interesse 
voor de luchtige politieke persifla
ges. De oogst is echt magertjes. 
Televisie is daarenboven geen af
zetgebied voor kabaret En toch. Ik 
snap bijvoorbeeld niet waarom de 
zogeheten 'derden' in hun politie
ke uitzendingen de lach niet als 
politiek wapen gebruiken! Noch
tans bestaat hieraan een behoefte 
bij het publiek. En de omstandighe
den zijn in feite veel verbeterd. De 
politici komen veel vaker op het 
scherm, waardoor het volk veel 

Mensen van bij ons 

„Politici waren vroeger 

buitenissiger..." 
„Kent U 't verschil tussen Cockerill-Sambre en het schip de 'Titanic? 
De 'Titanic- had een orkest aan boord..." 

Een uit de mouw geschud aktueel politiek grapje van Anton Peters. 
Zo heeft hij er een hele reeks. 

Hij woont langsheen een drukke steenweg in de metropool, zes ver
diepingen hoog in een smaakvol flatje met een vrouw die volk kan 
ontvangen. Geen alledaags zicht trouwens: Vlaanderens grootste ka-
baretartiest, in een losse kamerjas, ontmoeten terwijl een deskundige 
letterlijk met zijn voeten speelt Voetverzorging en -massage zijn die 
ochtend na een geslaagde perskónferentie aan de beurt 

Anton Peters is iets ouder geworden, al zou je hem geen zestig 
zomers schatten, maar heeft nog steeds die bolle lachwangen en blijft 
zichzelf moeiteloos omtoveren tot Napoleon, een dokwerker, Paul de 
Pensenkoning of Hamlet 

Een ongedwongen gesprek

k e e r politiekers kent of kan her
kennen. Vroeger kende men om
zeggens uitsluitend de top-minis
ters, terwijl velen nu reeds ver
schillende kamerleden herkennen; 
wie heeft er bijvoorbeeld niet 
reeds eens de roepende Tobback 
bezig gezien?.. In tegenstelling tot 
onze noorderburen t>estaat er 
evenwel geen traditie op het vlak 
van het politieke kabaret". 
WIJ: „Kabaret Hebt U daar een 
goede definitie voor?". 
Peters: „De beste omschrijving 
die ik ooit hoorde voor wat kaba
ret volgens mij is — 't kan verwon
derlijk klinken — komt uit de mond 
van de prins-regent: 'Kabaret dat 
is de veiligheidsklep voor het 
slecht humeur van het volk*". 
WIJ: „Dreigt politiek kabaret niet 
bitter of agressief te worden? 
Wan t indien men 't politieke spel 
zo 'n beetje bekijkt, nou-". 

Peters: „Ik denk het niet Integen
deel zelfs. Kabaret mag niet ont
aarden in meetingtaai of preek
stoeluitspraken. Je moetalles rela
tiveren, plezierig maken. Immers, 
op een begrafenis wordt toch ook 

vaak gelachien? En heet de maal
tijd na een uitvaart niet een «fae-
grafenisfeest»? Het is wel zo dat 
het politiek kabaret in bijvoorbeeld 
Nederland vaak zwartgallig en 
kwetsend is. Maar, de grtpotste 
Nederlandse cabaretier in dit gen
re was en is, volgens mij, nog 
steeds Wim Kan, die ook nooit 
echt agressief is. De toeschou
wers houden daar immers niet 
van: ze houden van een prik of 
een sketch. Er is toch al afgunst en 
onvrede genoeg in deze wereld... 
Ikzelf was overigens biezonder 

goed bevriend met die andere 
grote meneer, Wim Sonneveld, die 
ongetwijfeld de meest komplete 
kleinkunstenaar was uit ons taal
gebied, met veel 'Franse» invloe
den. Precies daarom was hij ook 
zo geliefd in Vlaanderen. Wij zijn 
nogal boergondisch van aard...". 

Lachend volk 
WIJ: „Zijn wij een volk van 
lachers?" 

Peters: „Ik meen het wel. Of an
ders uitgedrukt: wij zijn een volk 
van karnavalvierders. Er bestaat 
heus zoiets als een 'Vlaamse ro
mantische ziel'. Vlamingen hou
den ervan dat de kabaret-akteur 
tijdens zijn optreden vaak van 
kledij verandert en aldus telkens 
een ander figuur imiteert waarbij 
de ene sketch vlug na de andere 
volgt Het Antwerps dialekt leent 
zich voor kabaret trouwens uitste
kend; het Antwerps is de taal van 
de khwns. Let wel het stuk 'Ik 
wou. Ik was; bestaat slechts voor 
een klein deel uit dialekt". 

WIJ: „Hoe groeit zo 'n kabaret-
stuk?" 
Peters: „Hef is een collage van 
enorm veel kleine stukjes; en zo 
groeit het ook: met stukjes en 
beetjes. Je hoort ergens een mop 
of een leuke uitspraak aan een 
cafétoog en je kribbelt dit op een 
bierviltje. Nadien zie je dan wel of 
dit bruikbaar blijft Eigenlijk zou je 
moeten kunnen beschikken over 
iemand die alle teksten voor je 
schrijft alvorens je deze gaat be
werken. Er bestaat een onnoeme
lijk verschil tussen het geschreven 
en het gesproken woord... zeker in 
ons vak. Doorheen de 17 hoofd
stukjes van deze jongste revue en 
in de vele grappen loopt één rode 
draad, die in de titel tot uiting komt. 
het dagdromen, de wensdromen... 

Het overvalt jou toch ook wel 
eens datje, alleen in de huiskamer 
gezeten, bij het horen van een 
prachtig stuk klassieke muziek 
gaat dromen dat jij zelf nu die 
wereldbefaamde dirigent bent die 
het orkest leidt Of welke vrouw 
droomt er niet eens van in een ro
mantisch park op een bank te 
zitten naast Richard Burton? Het 
probleem bij elke nieuwe produk
tie is altijd: je begint met een groot 
wit onbeschreven blad voor je 
neus... en dat moet vol raken. En in 
feite schrijf je telkens genoeg ma
teriaal bijeen voor 2 tot 3 revues, 
om er dan één uit te distilleren. De 
grootste konkurrent van een nieu
we kabaretkreatie is steeds je 
vorige stuk. Dat was altijd beter, 
volgens de mensen...". 

WIJ: „Welke politieke figuren le
nen zich ideaal voor het ten tone
le voeren?". 

Peters: „Ik moet tot mijn spijt 
vaststellen dat de politici vroeger 
'dankbaarder', buitenissiger, wa
ren. Zij hadden iets apart Neem 
een Vanden Boeynants, Rika De 
Backer, Georges Debunne, Krul 
'De ClercQ'... deze figuren spre
ken zó tot de kabaret-verbeelding, 
en het ligt voor de hand dat deze 
personen 'dankbare materie' vor
men. Iets wat je hoegenaamd niet 

kunt zeggen van personen zoals 
bijvoorbeeld Leo Tindemans: zo 'n 
kerel kan toch net zo goed 'chef 
de bureau' zijn van een of ander 
ministerieel departementje. De 
huidige politici zijn veel minder 
'apart'. Het publiek, de kiezers, 
staan niettemin altijd aan de kant 
van de lachers. Gelukkig bestaan 
er nog een aantal politici die tot de 
verbeelding spreken. Neem nou 
kamervoorzitter Defraigne die in
dertijd tegen de warm aangelopen 
minister van Onderwijs uitriep: 
'Monsieur Ramaekers, je vous 
regarde, et. fa me suffith". 

Toch weer 
Martens 

WIJ : „Nu gebeurt er op het poli
tieke vlak op een korte termijn 
vaak zo veel, dat het waarschijn
lijk moeilijk is om de aktualiteit 
op de voet te volgen?" 
Peters: „O, het is nog al eens 
getreurd dat wij net een revue 
hadden ineengestoken, en dat uit
gerekend rond die tijd de regering 
andermaal viel... Dat wordt dan 
nachtwerk. Nu zou dit enigszins 
anders liggen omdat wij kunnen 
vermoeden dat wanneer Martens 
'valt', het straks toch weer Mar
tens wordt..". 

WIJ: „Zijn er ook V4aams-natio-
nale polit ici die zich makkelijk 
lenen voor een kabareteske per
siflage op de toneelplanken?". 
Peters: „Uiteraard. Bijvoort>eeld 
voorzitter Vic Anciaux. Ik speelde 
ooit eens een fantastische sketch, 
samen met Jef Burm. Wij beiden 
waren jongens van het 'andere' 
soort en op een dag verzeilen wij 
in de tribunes van het parlement 
van waar wij neerkijken op het 
volgelopen halfrond. Natuuriijk 
worden wij 'getroffen' door de 
mooie figuur van Vic Anciaux, met 
zijn witgrijzende haren, ongetwij
feld de schoonste jongen van het 
pariement Waarop wij tegen el
kaar zeggen, op die specifieke 
licht-zangerige toon: 'Oh, diene 
wieten zou het maar een keer 
moeten vragen...'. Ook Hugo 
Schiltz is een 'dankbaar' figuur 
Ooit speelde ik, na het mislukken 
van onderhandelingen tussen 
PVV en de VU, een nummertje 
waarbij Schiltz en de PVV-er 
Grootjans werden nagebootst die 
het gekende liedje zongen 'Let us 
try again...'. Ja, het is een fantas
tisch beroepl". 

(Pvdd) 

yliENSEN 
•«NONS 

„Ik wou. Ik was" 
De kabaretproduktle „Ik wou, Ik 
was" van Anton Peters en Hen
drik Holvenius is een organizatie 
van het Algemeen Nederlands 
Zangverbond en „Paljas Produk-
ties". 

De data waarop gespeeld wordt: 
zaterdag 18, maandag 20, woens
dag 22, vrijdag 24, zaterdag 25, 
zondag 26 en maandag 27 juni, 
telkens om 20u. 15 in de Ant
werpse Arenbergschouwburg. 
Men kan plaatsen bespreken 
door te telefoneren naar 
03-232.85.23 en 03-232.11.14. 

De woensdagavondvoorstel
ling van 22 juni as is evenwel 
volledig afgehuurd door de 
„Cooremanskring van Antwer
pen", dit IS de socio-kulturele 
organizatie van de VU van Ant
werpen. Het zou dus aangenaam 
wezen indien zoveel mogelijk 
VU-kaderleden en -sympatizan-
ten uitgerekend op die avond 
naar de Arenbergschouwburg 
afzakken. Graag tot dan! 
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