
Donderdag 23 juni 1983 - 29ste jaar - Nr 25 - 22 fr. 

Mlaams Nationaal l/l/eekblad ^r^. 

Jk ben tevreden omdat: 1. Van den Brande sneuvelt; 2. de nationale sektoren nationaal 
blijven! 3. de Vlamingen de hoofdlasten van het verleden dragen; 4. de nieuwe 
behoeften niet ten laste van de regionale begroting vallen; 5. de mechanismen nationaal 
gehanteerd worden en toepasbaar zijn op Zeebrugge". 

PRL-voorzitter Michel 

Een triest vodje papier 
Middels twee slordig en in zeven haasten getikte velletjes pa
pier heeft Martens dinsdag zijn Cockerill-Sambre-verkla-
ring de wereld ingestuurd. Driekwart van de tekst is bladvul-
sel. In welgeteld veertien lijnen, onderverdeeld in drie pun
ten, ontvouwt de regering haar inzichten of wat daarvoor 
moet doorgaan. 
Alleen het eerste van deze drie punten is volkomen ondubbel
zinnig: de lasten en verbintenissen van het verleden blijven 
nationaal. Dit wil zeggen dat de Vlamingen, tot een eind in de 
volgende eeuw, zullen blijven opdraaien voor het leeuweaan
deel bij het gladstrijken van de 150 miljard die reeds in Co-
ckerill-Sambre werden gestort. 
Het tweede punt is, hoe kort ook,, een levensgroot moniunent 
van vaagheid en onduidelijkheid. Het zegt dat voor de nieuwe 
financiële behoeften mechanismen zullen uitgebouwd wor
den met „gewestelijk aan te rekenen middelen". Om te 
beseffen welke drol in een puntzak dit beginsel is volstaat het 
kennis te nemen van de totaal verschillende interpretatie die 
er aan gegeven wordt enerzijds door de Vlaamse en ander
zijds door de Waalse ministers en regeringspartijen. Enkele 
uren na de bekendmaking van de tekst-Martens liet minister 
van Ekonomische Zaken Eyskens trouwens vanuit Luxem
burg weten dat de regeringsverklaring ter zake allesbehalve 
duidelijkheid had gebracht... 
Zoveel dreigt zeker te worden dat in de toekomst de onverza
digbare geldhonger van Cockerill-Sambre het tempo zal 
aangeven waaraan het geld over de balk wordt gegooid. Ie
dereen wordt in verleiding gebracht om de bijkomende 
middelen van de andere zo hoog mogelijk op te laten lopen, 
want dan ontvangt ook hij een hoger deel. In feite is dit de 
voortzetting, onder een andere naam, van de onzalige kom-
pensatiepolitiekt de triomf van het ongebreidelde konsump-
tiefederalisme. 

In het derde punt wordt voorzien dat, binnen de schoot van de 
nationale regering, gewestelijke mlnisterkomitees opgericht 
worden om de in pimt twee bedoelde mechanismen te behe
ren en te bedienen. De reeds zo omslachtige staatsstniktuur 
van 1980 wordt nog maar eens ondoorzichtiger en verwarder. 

Naast de centrale en de gewestregeringen komen er de 
gewestelijke-maar-nationale mlnisterkomitees bij. Men hoeft 
geen feniks te zijn om te voorspellen dat deze doorgedreven 
inflatie van belissingsniveau's een nieuwe bron wordt van be
twistingen en krachtmeetingen, van tijd- en geldverlies. 

Ten slotte zegt de tekst-Martens, dat deze drie punten desge
vallend ook zullen toegepast worden op andere aangelegen
heden dan de vijf nationale sektoren. Deze korte verwijzing 
inspireerde PRL-voorzitter Michel reeds onmiddellijk tot de 
triomfantelijke kreet dat Zeebrugge in de kompensatieweeg-
schaal zal gegooid worden met Cockerill-Sambre... 

Temidden van al deze onduidelijkheid zijn alvast toch een 
aantal dingen duidelijk. De financiering van de nationale 
sektoren - en in de allereerste plaats van Cockerill-Sambre, 
want daarom gaat het nu en om niets anders - blijft 
nationaal, zowel wat de herkomst van de middelen als wat de 
financiële verantwoordelijkheid betreft Met de gewestelijke 
mlnisterkomitees wordt de klok tien jaar achteruit gezet 
naar het systeem-Përin. Eyskens zal in de toekomst nog méér 
tijd hebben voor manhaftige verklaringen, want zijn porte
feuille wordt leeggehaald en weggeworpen. 

Dit vodje papier, dat niet eens een akkoord is en dat door de 
opstellers ervan onmiddellijk op tegenstrijdige wijze werd ge
ïnterpreteerd, volstond voor Van den Brande om zijn bloed
eigen voorstel een roemloze dood te laten sterven! Tegen dit 
vodje papier heeft de CVP al haar stoere beginselen en plech
tige kongresbesluiten over de regionaUzering van de natio
nale sektoren ingeruildl 

Dat de CVP met masochistische ijver naar het kerkhof holt, is 
htt&r zaak. Dat zij Vlaanderen meesleurt, is echter de ónzel 

tvo 

(Foto Dann) 

Foto van 
de week 
De regent schouwde zijn troe
pen. Terwijl hij stevig een zuil van 
de Brusselse Beurs vasthield. 

Een man van State. 

Georges Debunne. Gepensio
neerd socialistisch vakbondslei
der Nog Europees syndikaal ex
tra-bezoldigd aktief. Regent bij 
de Nationale Bank ook Onver
minderd militant om de nationale 
solidariteit te preken. 

Dit betekent voor Debunne 
(daarbij roerend eensgezind met 
het volgens FGTB-leiders rechts 
kabinet-Martens) dat bijvoor
beeld 60.000 afgedankte Vlaam
se bouwvakkers en 100.000 
werkloze Vlaamse textielarbei
ders solidair nieuwe offers moe
ten opbrengen om het werk van 
8.000 Cockerill-Sambre arbei
ders (overigens veruit de bestbe-
taalde in onze contreien) te blij
ven waarborgen. 

Inleveren voor siermakers 
De rekening van het Waalse 
staal Is een gigantische miljar
denbedoening geworden. 
Niemand, geen minister, kent het 
juiste cijfer. Naar schatting heeft 
de gemeenschap — het meren
deel belastingbetalers zijn Vla
mingen — tot vandaag 150 mil
jard opgebracht voor het zielto
gende Cockerill-Sambre. 
Dat betekent 45.000 fr. per gezin. 
Dat is 2,5 "/o van het bruto natio
naal produkt In zijn interpellatie 
tot minister Eyskens (vorige 
dinsdag) heeft Hugo Schiltz nog 
andere duizelingwekkende cij
fers op een rijtje gezet 
Op onze parlementaire bladzijde 
kan u daar meer over lezen. Over 
de budgettaire waanzin. 

Andermaal wordt nu geëist vanuit 
Wallonië, dat voor een industriële 
vestiging de staat zo'n honderd 
miljard vers geld mobilizeert Met 
of zonder staatslening; uiteindelijk 
wordtTde rekening betaald door de 
belastingbetaler. 
Alles bijeen is de waanzin zo groot 
geworden dat alleen door Cocke
rill-Sambre na de nieuwe miljar-
deninjektie niet mirKler van 5 % 
van het bruto nationaal produkt 
wordt opgeslokt Met dan nog 

immer alles behalve de zekerheid 
dat het iets oplevert behalve een 
bankroet 
Inmiddels wordt door de regering-
Martens de Inleveringsfobie ver
der ten top gedreven. Het laatste 
miljard dat Cockerill-Sambre mo
menteel opsnoept maakt deel uit 
een reuzegrote „enveloppe" die 
slechts gespijzigd kan worden 

niet de burger... 
met drie volle jaren inlevering van 
alle gezinnen samen in dit land... En 
nu wordt dus alweer voor het 
Weialse staal een miljardeneis ge
steld. Het komt neer op een che
que waarmee de Vlaamse rege
ring anderhalf jaar kan werken.„ 
Want die regering beschikt voor 
mn vol jaar amper over een goe
de 60 miljard frank. 
Met het dossier Cockerill-Sambre 
zijn alle ernstige budgettaire ver
houdingen kompleet zoekgeraakt 
Het is dan ook zover geëvolueerd 
dat het verder afromen van de 
koopkracht van de gezinnen geen 
sikkepit zin nog heeft De zware irv 
spanning die de belastingbetalers 
opbrengen is duidelijk toch niet 
van aard om de overheid, de cen
trale regering, de middelen te laten 

aangrijpen om een relance voor 
onze gemeenschap los te weken. 
Elk miljard dat de fiskus binnenrijft 
verdwijnt meteen in de smeltkroes 
van aanzwellende staatsschulden. 
Niet de burger maar de staat blijft 
grote sier maken. In '62 werd bij 
wijziging van de fiskale wetgeving 
gesteld dat de globale belasting 
nooit de helft van de inkomsten 
zou mogen te boven gaan. Voor 
alle inkomens boven de 750.000 fr. 
is dat reeds Tang een fabeltje 
geworden... 
De belastingdruk is onhoudbaar 
geworden. Bedrijven gaan eraan 
ten onder. Velen zien ervan af 
nieuwe initiatieven te nemen of 
meer werk te presteren omdat 
„het toch de moeite niet meer 
toont". Omdat de fiskus met de 
gepresteerde inkomsten gaat \o-
pen. 
Mocht het dan nog zijn dat dank 
zij de verzwaarde belastingdruk 
een nieuw industrieel beleid wordt 
uitgebouwd dan zou de fiskale pijn 
nog helend kunnen werken. 
Met de staalpolitiek van Mar-
ter)s V krijgt evenwel elke belas
tingbetaler, vooral de Vlaamse, 
een kaakslag van jewelste. En de 
litjeraal De Clercq wil nog voor 
een toemaatje zorgen, (hds) 
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m Brieven 

PRINS KAREL 
EN VLAANDEREN 

Ter gelegenheid van het overlijden van 
prins Kerel (1944-1950) op donderdag 
2 juni willen wij er onze spijt over 
uitdrukken dat de prins nooit Neder
lands sprak, trouwens zijn broer, Leo-
pokJ III, ook niet, evenmin als hun 
vader, koning Albert I. Deze laatste 
was helemaal niet „Vlaams-vriendelijk". 
Dit blijkt uit het onlangs verschenen 
boek van Luc Schepens „Koning Al
ber t Charles de Broqueville en de 
Vlaamse Beweging tijdens de Eerste 
Wereldoorlog" (Lannoo, Tielt 1982, 
235 biz., 690 frJ. Koning Albert dacht 
alleen aan zijn eigen troon en wees uit 
angst voor onenigheid in het (franskil
jonse) officierenkorps de Vlaamse ei
sen eerder af dan ze met sympatie te 
verdedigen. 

Het ene volgt trouwens noodzakelijk 
uit het andere. Als men de taal van 
eo % van de landgenoten niet spreekt, 
kan men ook hun verlangens niet 
begrijpen, hun pers en radio niet ver
staan, dus-. hun gerechtvaardigde be
langen niet verdedigen. 

Wij betreuren eveneens dat prins Ka-
rel zijn handtekening plaatste onder 
alle repressie-terdoodveroordelingen, 
242 in totaal, per miljoen inwoners het 
hoogste aantal van Europa Hij had 
tenminste een aantal daarvan kunnen 
uitstellen tot betere tijden. Volgens de 
Vlaamse spreuk „Van uitstel komt af
stel", maar die kende hij ook niet Zie 
prof. Theo Luykx, „Politieke Geschie
denis van Belgiè", bIz. 405: „Niet min
der dan 242 doodvonnissen, waarvan 
nog 1 in 1950 (4 in 1944,67 in 1945,48 
in 1946,66 in 1947,45 in 1948 en 11 in 
1949), werden uitgevoerd, waar Ne-
deHand er slechts 123 uitsprak en zich 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Opstel en èamenstelling: 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer, Johan Ar-
tois. Pol Van Den Driessche, M." 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van «WIJ», Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
a e l 02-2194930) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaarlijks 400 fr 
Driemaandelijks 225 fr 
Losse nummers 22 fr 

Veranfw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142. 1020 Brussel 

Publicifeitschef; de h Karel Se
vers, tel 02-219 49 30, toestel 25 
('s voormiddags) of prive Al-
sembergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

met 38 uitvoeringen tevreden stelde." 
In zover dat dit koningshuis slechts 
„une machine a souscrire" (een hand
tekeningenmachine) is, zouden wij het 
willen in vraag stellen. Op 12 maart 
1950 werd de eerste volksraadpleging 
gehouden in onze geschiedenis. Leo
pold III kreeg 58 % „ja"-stemmen, maar 
die waren... „zoals altijd ongelijk over 
het (and verdeeld. In Vlaanderen be
droegen de ja-stemmen 72 %, in Brus
sel 48 % en in Wallonië slechts 42 %" 
(zie T. Luykx, bIz. 401). Nu zou waar
schijnlijk dat koningshuis in Vlaande
ren geen 72 % halen. Toch heeft men 
sindsdien kunnen vaststellen dat het 
hof alles doet om de Walen voor zich 
te winnen, door de (domme) Vlamin
gen te verwaarlozen. 

Van het huis Oranje-Nassau wordt 
gezegd dat het Nederiand heeft ge
maald Van het huis Sak8en-(k)burg-

• TE KOOP, Lebbeke: kleine 
hoeve, gerestaureerd, geïso
leerd, stil, ruim, alle akkommoda-
ties. Bel voor afspraak en bezoek 
02-460.26.88. 

• Garage te Aalst zoekt gara-
geleider met ervaring, min. 33 
jaar. Kontakt met kamerild Jan 
Caudron, 053/21.14.97. 

• Gevraagd: licentiaat rechten 
en diploma fiskale hogeschool 
tussen 25 en 35 jaar, wonende 
omgeving van Hamme-Lokeren-
St-Niklaas. Indiensttreding 1.9.83. 
Kandidatuur met curr. vitae toe
zenden aan Marcel Verschelden, 
Polderstraat 30,9160 Hamme, tel. 
052/47.87.01. 

• Gevraagd: licentiaat rechten-
geïnteresseerd of gespeciali-
zeerd in soc. wetgeving, 25-35 
jaar, wonende omgeving Hamme 
- Lokeren - St-Niklaas. Indienst
treding 1.9.83. Kandidatuur met 
curr vitae toezenden aan Marcel 
Verschelden, Polderstraat 30, 
9160 Hamme, tel. 052/47.87.01. 

• Man, 48 jaar, wonende in het 
Mechelse, met 27 jaar ruime er
varing in offsetdrukken zoekt 
dnngend werk als drukker. Ref. 
nr. 628. 

Belangstellenden kunnen z i ö * 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, Ontvoe-
nngsplaats 1 te 2800 Mechelen, 
tel. 015-209514 

• 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, 02/569.1604. 

Gotha kan men alleen zeggen dat het 
door de inwoners van dit land gemaakt 
werd. Tot slot een vraag: wat hebben 
de Vlamingen gehad aan het konings
huis? 

R.d.N„ Nij len 

NAAMLOOS 
ONDERDUIKEN? 

Durven Vlamingen zich nog steeds 
niet manifesteren? Van oudsher zijn 
wij braaf, zwijgzaam, volgzaam en ge
hoorzaam geweest 
Vele jaren reeds rijd ik met een leeuw

tje op mijn wagen en de jongste jaren 
met de sticker: Ik ben Vlaming- Ooit 
tijdens een verkiezingsperiode beplak
te men mijn wagen met FDF-slogans. 

Op onze wegen in Vlaanderen is men 
niet alleen met zijn stickers, alhoewel 
het groepje erg klein is: je zou haast 
durven zeggen dat fiet mensen zijn 
van een heel klein „parbjken"! 

Wat mij nu wel verwondert is het 
volgende: vele jaren reis ik tijdens de 
vakantieperiodes een paar malen naar 
het buitenland en telkens moet ik met 
een vergrootglas zoeken naar anderen 
die zich durven en/of willen manifeste
ren. Het is alsof alle kentekens worden 
verwijderd vóór de vakantietrip. Zijn 
zelfs onze mensen van de V U bang 
zich te laten kennen? Waarom naam
loos onderduiken bij de Belgen? 

Ik denk er ernstig over na mijn sticker
tje te verwijderen en mij — zeer tegen 
mijn zin — te laten kennen als „Belg". 

EB„ Aalst 

NIET GEWENST? 

Bij de inhuldiging van de gerestaureer
de katedraal dankte mgr. Van den 
Berghe de ganse gemeenschap, om
dat dank zij de bijdrage (bedoeld werd 
waarschijnlijk „belasting") van deze ge
meenschap, onze mooie katedraal kon 
gerestaureerd worden. Tevens nodig
de hij de ganse gemeenschap uit tot 
het bezoeken van dit prachtig kuituur-
monument Groot was dan ook mijn 
verwondering toen ik onlangs op een 
zondag deze kerk wikle bezoeken. 

Na enig heen en weer topen vond ik de 
togang tot de grootste katedraal der 
Nederlanden via de smalle ingang van 
een voormalig winkelpand. Alhoewel ik 
reeds vroeger mijn bijdrage tot de 
restauratie geleverd had (belastingen) 

moest ik nu nog eens 45 fr. betalen 
(20 fr. p.p. -I- 5 fr. voor mijn zoontje). 

Toen ik nadien terug buiten was merk
te ik een andere (een van de vele) fa
milies die de toegang zocht en toen 
sloeg mijn verwondering over in erger
nis. Deze Duitse toeristen hadden een 
jongen bij in een rolstoel. Hetgeen ik 
vermoedde gebeurde ook. Omwille 
van de rolstoel moesten deze mensen 
rechtsomkeer maken. Op 20 mei bij de 
plechtige opening werd de grote poort 
langs de Handschoenmarkt geopend 
om hen die niet betaalden binnen te la
ten. Nu kan een rolstoelgebruiker, zelfs 
als hij wil betalen, niet binnen I 

Verschillende jaren reeds zetten parti-
kulieren en verenigingen (het KVG 
bvJ zich in om de openbare gebouwen 
toegankelijk te maken voor iedereen. 
Is het niet godgeklaagd dat men nu 
een aktie op het getouw moet zetten 
om de toegankelijkheid van de kerken, 
en zeer speciaal van de grootste kate
draal der Nederianden te tjekomen? 

H.D.M„ Schelle 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentW 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een lezersbrief, 
IS met noodzakelitk de onze. 

De redaktie 

MAGAZINE 

Het heilige 
Polen 

Hoe is het weer begonnen? Wat was er eerst? Was er eerst een 
Poolse paus en pas daarna een Poolse kwestie, of was het 

omgekeerd? Waarom bezoekt de paus Polen 
en waarom kan het regime dat niet beletten? 

Polen en d^ paus, deze week in Knack. 

Bovendien: 
Gemeenten: Nothomb breekt zich het hoofd. 

Portret: Sally in de ruimte. 
Gesprek: Gille van Binst in de overgangsjaren. 

Serie: Vlaanderen en het ekonomisch federalisme 
en 

Alles over onze eerste zomerse fietstocht! 

BON voor gratis proe&iummer 
Stuur mij een gratis proefnummer van Knack 

ter kennismaking. 
Invullen en opsturen naar Knack, Dienst Promotie, 

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
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Mensen 

Valkeniers eist 
VU-kamerlid Jef Valkeniers 
stelde vorige week een dringen
de parlementaire vraag aan de 
minister van Binnenlandse Za
ken over de schandalige houding 
van de franstalige (FDF-)bur-
gemeester Maricq in Kraainem. 
Maricq besliste immers de ge
meenteraad te herleiden tot een 
„stemmachine" omdat de echte 
beslissingen toch zouden geno
men worden in het franstalige 

mi 

schepenkollege. Een totale mis
kenning van de gemeenteraad 
dus. 
Jef Valkeniers zette zich, na
mens de VU, terecht af tegen de 
ondemokratische politiek van 

\ bepaalde franstaligen in de facili
teitengemeenten. De zwakheid 

\ van deze regering wordt ander
maal ten voeten uit bewezen, als 
men ziet dat potentaten zoals 
Happart en FDF-burgemeester 
Maricq in Vlaamse gemeenten 
de plak kunnen zwaaien, met een 
totale minachting van de Vlaam
se gemeenschap! De Vlaamse 
(?) ministers uit de centrale rege
ring moeten zorgen dat er paal 
en perk wordt gesteld aan deze 
taalimperialistische houding van 
de frankofonen. Zonodig moet 
een regeringskommissaris ter 
plaatse worden gestuurd om de 
wette doen naleven! De jongste 

Raad van State-uitspraak laat 
daarover trouwens geen twijfel 
bestaan. 
Tegen het optreden van het 
franstalige kollege werd vorige 
week ook aktie gevoerd door 
leden van het TAK die erin slaag
den een bord met de woorden 
„privé-club" aan het gemeente
huis te bevestigen. Er vielen rake 
k lappen. 

Gol versus 
Defraigne,... 
ledereen herinnert zich natuurlijk 
nog de rel die ontstond door het 
feit dat de Waalse liberale ka
mervoorzitter, Jean Defraigne, 
zich onthield bij de stemming 
over de volmachten. Een aantal 
heetgebakerde leden van de 
CVP-PW-regering gewaagden 
zelfs van zijn ontslag-
Ook zijn partijgenoot en vice-
premier Gol vond het nodig nog 
eens na te trappen naar „dissi
dent" Defraigne. „Ik kan niet be
grijpen en ook niet aanvaarden 
dat hij de regering zijn vertrou
wen onthouden heeft. Mijn partij, 
die ook de zijne is, zal daar 
binnenkort een uitspraak over 
doen', zegt Gol in een vraagge
sprek met „De Morgen'. Het is 
dus niet ondenkbaar dat Defraig
ne, na de zomervakantie, door 
zijn eigen partij wordt wegge
stemd, als voorzitter. 

...maar pro 
Nols 
In ditzelfde interview betuigt Gol 
evenwel zijn grote liefde voor de 
Vlaming- en vreemdelingenhater 
Nols. Het gerucht gaat de ronde 
dat deze losgeslagen burgemees
ter van Schaarbeek, na zijn ont
slag uit het PDF, het overstapje zal 

maken naar de Waalse liberalen 
(PRU. 

En over het voorstel Van den 
Brande laat Gol ook niet de minste 
illusie bestaan: „Tegen dit voorstel 
zeg ik „no pasaren". Zijn voorstel 
is strijdig met het regeerakkoord" 

Een standpunt dat ondertussen 
ook werd bijgetreden door de 
Vlaamse regeringspartners en 
door Van den Brande zelf, vermits 
zij andermaal instemden met de 
verdaging, het uitstel ervan... 
Straks het afstel? 

Deze week dit... 
Het is zowat mondgemeen dat 
je van de politiekers niet te veel 
mag geloven. Helaas, dit is juist 
Al te vaak moet je hun 
verklaringen met een korreltje 
zout opnemen. Eerst eens goed 
nagaan wat er achter steekt De 
politiek is in dit onzalig land 
ontaard tot een taktisch spel, 
waar de persoonlijke en partij-
of groepsbelangen voorop staan. 
Vandaar het luchtledig 
woordengekraam, de ijle 
beloften en het gekonkelfoes 
achter de schermen. In onze 
zedeloze politieke kuituur komt 
het erop aan zo geruisloos en 
onzichtbaar mogelijk de 
tegenstrever én de bevolking bij 
de bok te zetten. Sedert de 
dynastie van Martens is daar 
nog een dimensie bijgekomen. 
De grootste politieker is hij die 
samen met zijn kornuiten van 
alle pluimage een tekst kan 
opstellen, waarin ze, wetens en 
willens, zichzelf bedriegen. Zelfs 
het kompromis, dat in de 
parlementaire demokratie 
jnoeilijk is uit te sluiten, heeft zijn 
waardevolle betekenis verloren. 
Men legt er zich niet meer op 
toe een oplossing te vinden die 
het algemeen belang dient 
Neen, de kunst bestaat erin een 
tekst klaar te stomen waar de 
dubbelzinnigheid vanaf druipt 
Waarmee men alle kanten uit 
kan. In deze kunst is Martens 
een superkampioen. Hij scheert 

de hoogste toppen, 't Voor
naamste voor hem is aan de top 
te blijven. Voor de rest: basta! 
Of ons volk daarmee gediend 
wordt is een vraag die niet 
meer moet gesteld worden. Het 
antwoord kennen we al jaren. 
Ook aan het kompromis hebben 
we meer dan één broertje dood. 

De gestadige opgang van 
Vlaanderen, vanuit de armoede 
en de stelselmatige 
achteruitstelling, werd bevochten 
met eigen krachten. Tegen alle 
Belgische onrecht Tegen alle 
Belgische kompromissen. Tegen 
de Belgische onwil. 

Het Belgisch misprijzen en het 
zelfbedrog van Martens' ploeg 
lopen echter de spuigaten uit Zij 
maken de Vlaamse vooruitgang 
niet alleen moeilijk. Zij slaan 
Vlaanderen jaren achteruit 
De jongste regeringsbeslissing 
over Cockerill-Sambre en de 
zogenaamd „nationaal" gebleven 
ekonomische sektoren, is een 
schoolvoorbeeld van bedneglijke 
schijn en oogverblinding. De 
glorie van de CVP en de PVV 
is meer dan t>elachelijk. De 
leugenachtige manier, waarmee 
ze p)ogen hun gezicht te redden, 
is laag bij de grond. Vooraf 
stonden hun stellingen, stoer en 
kloekmoedig Vlaams, diametraal 
tegenover de standpHjnten van 
hun franstalige zusterpartijen. Na 
de overeenkomst blijven de vier 

regeringspartijen op hun 
steigers. Toch slaken ze allemaal 
triomfkreten. Begrijpe wie kan! 
Voor wie eerlijk blijft is het 
nochtans dukJelijk. Het 
voortbestaan van het unitaire 
België en van de neo-liberale 
regering moet andermaal door 
de Vlamingen betaald worden. 
Al de miljarden naar het Waalse 
staal zijn wellicht boter aan de 
galg. Het zal de regering een 
zorg wezen. Onder de 
duizenden Vlaamse 
bouwvakkers en andere 
Vlaamse werklozen worden zo 
veel eieren niet gelegd. Eens te 
meer zijn de CVP en de PVV 
gezwicht voor de Waalse 
chantage. Zij hebben een unieke 
kans ongebruikt gelaten om de 
vele Vlaamse eisen te stellen. 
Niets hebben ze voor 
Vlaanderen uit de brand gehaald. 
Integendeel! 

Wie kan er nog aan twijfelen? 
Aan dit volksbedrog van de 
„typisch-Belgische oplossingen" 
komt pas een einde als een 
sterke Vlaams-nationale vuist op 
tafel kan slaan. 

Swaelen en... 
CVP-voorzitter Swaelen toonde 
zich verheugd met het bereikte 
akkoord: „Het standpunt door de 
regering ingenomen over de re-
gionalizering van de vijf nationa
le sektoren (sic) beantwoordt 
volledig aan het stellingname 
van de CVP'-
Nochtans dachten wij dat het 
standpunt van die partij — al
thans op papier (en herinner u de 
Heizel-kongresstandpunten) — 
betekende dat er een onmiddel
lijke regionalizering van de natio
nale sektoren moest komen, 
waarbij elke gemeenschap zélf 
de centen zou moeten opbren
gen voor haar ekonomische pro
bleemsektoren. Het minste dat 
van dit akkoord kan gezegd wor
den i s - dat dit hoegenaamd niet 
het geval Is! De geldmiddelen 
blijven uit de nationale pot ko
men, dat li jdt geen twijfel. Trou
wens, ook de perskommentato-
ren zijn hiervoor eensluidend: er 
komt geen regionalizering, enkel 
een schijn daarvan. 
Toch wel afwachten wat de „ba
sis" van de CVP nu zal zeggen. 
Bijvoorbeeld het ACV, dat toch 
menigmaal pleitte voor een echte 
regionalizering, evenals de CVP-
jongeren die nog zelfs een stuk 
verder gingen. Woorden? 

Erger nog, de Walen hebben nog 
een extra-chantagemiddeltje erljtj 
gekregen: de verdere uitbrei
dingswerken van de Zeebrugse 
haven! Alhoewel deze uitgaven 
reeds lang en meermaals „gekom-
penseerd" veerden door de aanleg 
van ontelbare en overtxxJige 
wegen in Wallonië. 
CVP en P W ? Nee, bedankt.. 

van de Velde 
overleden 
Eergisteren overleed Anton van 
de Velde, 88 jaar oud. Deze grote 
auteur en toneelregisseur was 
één van de voornaamste be
werkers van de Vlaamse toneel
vernieuwing in expressionisti
sche en kristelijke geest na de 
eerste grote wereldbrand. 
Aan het IJzerfront leerde hij de 
verbondenheid met zijn Vlaamse 
volk ervaren, iets wat doorheen 
zijn hele verdere leven en werk 
als een rode draad zou lopen. Hij 
richtte er ook het „FronttoneeF" 

...Michel 

Vic ANCIAUX 

De voorzitter van de Waalse libe
ralen (PRU, Michel, heeft immers 
ogenblikkelijk alle mogelijke illu
sies omtrent een mogelijke regio-
nalizenng naar het rijk der zatte 
dromen verwezen. „Wij zijn erg 
tevreden, vermits het wetsvoor
ste/ Van den Brande afgevoerd 
wordt en er dus geen regionalize
ring komt", verklaarde hij na 
afloop. 
De dolle vreugde van Michel is, 
vanuit zijn gezichtshoek, best te 
begrijpen. Na de totale nederlaag 
die Vlaanderen leed in affaire Hap
part de aankoop van de F 16's en 
de koehandel rond Chooz... werd 
de Vlaamse Gemeenschap ander
maal in de luren gelegd. En dit keer 
voor nog geen klein beetje. Voor 
duizenden en duizenden mil
joenen. 

op, waaruit later het roemruchte 
„Vlaamse Volkstoneel' zou 
groeien. 
Anton van de Velde Is een ver
nieuwer van het teater gebleven 
en hij heeft een inhoud vrijgege
ven die in positieve zin van alle 
tijden wilde zijn. Zi jn invloed op 
de regiekunst is levendig geble
ven en een vaste waarde gewor
den. Ook op internationaal vlak. 
Zo regisseerde hij o.m. het ma
gistrale openluchttoneel „Het 
Heilig Bloedspel' te Brugge. 
Wij verliezen in Anton van de 
Velde een groot artiest en een 
eerbaar Vlaming. 
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mi Kommentaar 

Paus Johannes Paulus II was de afgelopen dagen op bezoek In zijn geboorteland Polen. Overal waar hij 
kwam stroomden honderdduizenden gelovigen bijeen en telkens werd de leider van de katolieke kerk 
biezonder uitbundig onthaald. In zijn homilies en toespraken schrok hij er niet voor terug de rechten van 
de mens te verdedigen en herhaalde malen nam hij het op voor de ideeën en de leden van de vrije, maar 
verboden vakbond „Solidariteit". Dit tot groot ongenoegen van de Poolse kommunistische, diklatoriale 
overheid. Het is hoogst verheugend dat de paus met zijn groot gezag dergelijke moedige taal sprak en 
aldus zijn onderdrukte landgenoten een riem onder hel hart stak. De Blijde Boodschap heeft immers 
onmiskenbaar een „politieke" dimensie: het verdedigen van de sociale rechtvaardigheid en de menselijke 
vrijheid. Alleen maar jammer dat de paus dit niet zo duidelijk stelde tijdens zijn recente reizen in andere 

landen, waar de staatsdikt^tuur even mensonterend optreedt-

„Zeer 
tevreden ir 

Het jongste gedrocht dat door de 
regering Martens V werd ineenge-
flanst wordt op de meest uiteenlo
pende reakties onthaald. De rege
ringspartijen onthalen dit „werk
stuk" op gejubel en champagne. 
Zowel CVP en PVV tonen zich 
^eer tevreden" nfiet het bereikte 
akkoord. 
Wij moeten er toch aan herinne
ren dat enige tijd terug precies 
dezelfde termen werden gebe
zigd, toen een andere „kreatie" 
van Martens en C° werd bekend
gemaakt namelijk omtrent de be
noeming van Happart Men herin
nert zich ongetwijfeld het waan
zinnige idee om Voeren over te 
hevelen... naar Brabant Ook toen 
zegden Swaelen en Verhofstadt 
dat zij ,^eer tevreden" waren. On
der massale druk van de oppositie 
en van de Vlaamse verenigingen 
werd dit belachelijk voorstel ver
worpen... maar Happart werd toch 
burgemeester... 
Hopelijk is de storm van protest 
deze keer heviger, in de (mis
schien ijdele) hoop dat er toch nog 
een voor Vlaanderen eer-baar 
akkoord bereikt wordt 
Wij zijn zeker niet tevreden... 

Onverstaanbaar 
Chinees 
Dinsdag, de late voormiddag. Pre
mier Martens legt zijn verklaring af 
namens de regering. Het wets
voorstel Van den Brande wordt 
onplechtig begraven. De Vlaamse 
eis tot regionalizering van de natio
nale ekonomische sektoren wordt 
verpulverd. 
Althans, dit wordt pas later duide
lijk, vermits de „regeringstekst" zo 
vaag, zo onduidelijk en zo wazig is. 
Twee bladzijden tekst waarvan 
enkel de laatste alinea echt belang 
heea 
De reaktie van gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz was gevat: 
„Het Shakespeariaanse einde van 
een tragi-komedie". Evenzo de 
plastische perskommentaar van 
hoofdredakteur Hugo Camps die, 
doelend op de institutionele chaos 
die nu dreigt te ontstaan, schreef: 
„Het lijkt wel of Brussel door Chi
nezen is bezet"... Zijn konklusie? 
„De prijs die de Vlamingen giste
ren betaald hebben is ongemeen 
hoog. En voor wat eigenlijk?". 

Reeds 
getekend 
Gebruik makend van het ogen
blik (de aandacht is op iets an
ders toegespitst), heeft minister 
van Buitenlandse Betrekkingen 
Tindemans nog vlug een verkla
ring afgelegd. Hierin bevestigt hij 
dat de Belgische regering „een 
paar maanden geleden" de 
schriftelijke (!) toestemming 
heeft gegeven aan de Verenigde 
Staten om in ons land materieel 
op te slaan ter voorbereiding van 
de opstelling van nucleaire 
atoomraketten. Tindemans voeg
de er ook, bijna gretig, aan toe 
dat deze ondertekening een stap 
is in de richting van de feitelijke 
plaatsing van die tuigen op Bel
gisch grondgebied. 

Het is — om het zacht uit te druk
ken — toch zeer bedenkelijk dat 

dergelijke zwaarwichtige beslis
singen zomaar dor de regering 
worden genomen, zonder dat 
daarover verantwoording wordt 
gegeven aan de volksvertegen
woordiging. Of is dit ook al bij 
volmacht geregeld? 

Gezwets... 
Van kwaad tot erger. Hoe langer 
die arrogante Verhofstadt voor
zitter blijft van de PW, hoe on
uitstaanbaarder deze partij in 
haar geheel wordt In een vrije tri
bune van de krant „Le Soir" be
speelt Verhofstadt andermaal de 
demagogische fluit „Er is slechts 
één oplossing voor de budgettai
re impasse: vermindering van de 
uitgaven en dus geen nieuwe 
belastingen r. Men moet het 
maar durven. Tijdens het ander
half jaar dat de liberalen rege
ringspartners werden zijn de be
lastingen de hoogte ingeschoten. 
Althans voor de doordeweekse 
burger: aftrek van de vakantie-
premie, vermindering van de kin
derbijslag, prijsverhoging van 
tientallen produkten. Met boven
al veel indirekte, en dus a-sociale 
belastingen, zoals de verhoging 
van de BTW-tarieven. Bijvoor
beeld op de wasserijen. Om er 
maar ééntje te noemen. 
Deze ballon gaat gelukkig niet 
meer op. De verkiezingsdemago-
gie van november '81 heeft de 
P W tijdelijk sukses opgeleverd, 
maar dit lukt geen tweede keer. 
Men mag de mensen niet hele
maal voor idioten houden, zelfs 
al heet men Verhofstadt. 

Van de PVV 
In die bewuste bijdrage staat ove
rigens nog meer prietpraat „Wij 
zijn en blijven voorstanders van 
de regionalizering van de nationale 
sektoren", stelt Guy Verhofstadt. 
Waarop wachten de liberalen 
dan? tot dne maal toe hebben zij 
zich medeplichtig gemaakt aan het 

„uitstellen" van het wetsvoorstel 
tot regionalizering? 
En in zijn slot ontpopt Guy Verhof
stadt zich waarachtig tot „denker" 
van...de Vlaamse Beweging! On
voorstelbaar. „De tijd is gekomen 
om een nieuwe dimensie te geven 
aan de Vlaamse Beweging: niet 
langer Vlaams-nationalisme, maar 
wel Vlaams rationalisme". 
Daarover had hij beter gezwegen. 
Dat de Vlaams-nationalisten een 
gebrek aan rationaliteit zouden 
vertonen is toch al te gek. De 
resultaten van bijvoorbeeld het 
bijzonder logische rapport-Gan-
dois, werd met name door de VU 
reeds ettelijke jaren verkondigd. 
De PVV wist tot vóór enige we
ken amper waar Cockerill-Sambre 
gelegen was, bij wijze van spre
ken. 
Maar bovenal het feit dat de libera
len zich als „denkers' van de 
Vlaamse Beweging opstellen wekt 
ergernis. Dat Verhofstadt zich 
tooit met het kleed van de veront
waardigde Vlaamse maagd roept 
bij ons toch de bedenking op dat 
een maagd rein en „ongebruikt" 
is? Wat van de liberalen niet kan 
beweerd worden... 

Dat mag wel. Briers... 
Dat Jan Briers niet zou ontsnappen aan de Orde 
van de Vlaamse Leeuw en het daarbijhorend 
feestgedruis, stond eigenlijk reeds in de sterren 
geschreven lang vóór deze Orde bestond. Het 
Festival van Vlaanderen, Briers' levenswerk, is 
sinds een kwarteeuw een merkwaardige illustratie 
bij de Vlaamse opgang. 

De Festival-idee moet gerijpt zijn in het wonder-
jaar 1958, het jaar van de Wereldtentoonstelling. 

Represssie, schoolstrijd, koningskwestie: het be
gon allemaal achter de rug te liggen. De Vlaamse 
beweging kroop langzaam terug recht Begon zich 
te ergeren aan de miljoenen, die te Brussel door 
het atomium werden gegooid. Wilfried Martens, 
toen nog een opstandige jongeling, overschreeuw
de de Marseillaise aan het Frans Paviljoen met 
strijdleuzen. En de late dertiger Briers, in die dagen 
direkteur van de BRT-Gewestelijke Gent zette 
tegen de Brusselse miljoenenonderneming een 
bescheiden kultureel bedrijfje op in de Artevelde-
stad. Een muziekfestival. Startkapitaal: enkele 
honderdduizenden. Plannen voor de toekomst: 
vaag. Geestdrift en werklust: onbeperkt 

Van opleiding is Briers doctor in de klassieke filo
logie. Met de muziek had hij een band door zijn 
werk op de radio, alhoewel zijn aandacht al even 
sterk naar het woord ging. Een musische mens, dat 
in ieder geval. Maar geen melomaan in de strikte 
zin van het woord. Geen melomaan in de allereer
ste plaats, wél een geboren organizator. Had hij 
niet op de radio gezeten, dan zou hij zijn organiza-
tiedrang wellicht hebben uitgeleefd in de cyclo-

cross. Of de film. Of noem maar op. Hij zat echter 
op de radio en dus organizeerde hij koncerten. 
Briers is een ongelooflijke doorzetter. Als hij een 
idee in z'n keiharde Gentse kop heeft wijkt hij 
geen millimeter daarvan af. Zijn idee was het 
Festival van Vlaanderen. Hij had het onvoorstelba
re geluk — of de onvoorstelbaar goede neus — 
dat de idee volkomen paste in de tijd. De golden 
sixties. Er werd in Vlaanderen veel geld verdiend. 
Na de aankoop van hun tweede Mercedes of hun 
derde woonst aan de Costa hadden de zakenlui 
nog altijd centen over. Briers maakte hen diets dat 
het Festival van Vlaanderen de beste belegging ter 
wereld was. Ze betaalden gehoorzaam hun brand
schatting, lieten fier de naam van hun bedrijf in de 
proprammabrochure drukken en kochten hele 
reeksen avondjurken voor hun plots koncertrijp 
geworden dames. 
De muziekliefhebbers en de minnaars van de 
kuituur konden er slechts wel bij varen. Het 
Festival groeide uit zijn Gentse kleren, overspoel
de de provinciegrenzen en zegende Vlaanderen 
met een in gans West-Europa uniek koncertleven. 
Zelfs te Brussel waren frankofone melomanen tot 
hun eigen aanvankelijk grenzeloze verbazing voor 
de grote avonden aangewezen op une organisa
tion flamande. 
leder jaar klimmen er in Vlaanderen een paar 
baardige jongelui in hun pen. Om te betogen dat 
het hele Festival eigenlijk toch maar een elitaire 
bedoening is. Dat de saxofonisten van eigen bloed 
en bodem er te weinig aan te pas komen. Dat het 
goede Vlaamse geld naar New York verhuist of 
naar de Berliner Philharmoniker. Het bekomt hen 
doorgaans slecht: er is geen radder redevoerder 
en geen gevreesder schrijver dan Briers. 
Zo zijn Vlaanderen én het Festival samen omhoog 
gekropen, vanuit een diepe put Niemand zal Briers 
genezen van zijn diepe overtuiging, dat de opgang 
van Vlaanderen slechts het logisch gevolg is van 
de groei van zijn Festival. 
Dat hoeft ook niet Zijn muziek heeft in Vlaanderen 
niet alleen de zeden verzacht maar ook de rugge-
graten gesterkt en de hoofden hoger doen dragen. 
Dat Vlaanderen het béter kan, op eigen poten, 
wordt sinds een kwarteeuw peripatetisch én pate-
tisch onderwezen door Jan Briers. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Het mes in de pensioenen? 

Het kan niet langer blijven duren dat „de overheid' alleen blijft op
draaien voor de sociale voorzieningen, zoals werkloosheidsvergoe
ding en pensioenen. 
Minister van Sociale Zaken Dehaene (ACVer) heeft daar vorige vteek 
met de publikatie van zijn lijvig rapport over de hervorming van de 
sociale zekerheid op gewezen. Zelfs, aan de alarmbel getrokken! 
Maar, in de kortste keren werd hij er door „vrienden" in de 
kabinetsraad op gewezen dat hij zijn boekje behoorlijk is te buiten ge
gaan. 

Ten eerste is er de vraag wat die 
Dehaene zich gaat bemoeien met 
de bevoegdheden van de minister 
van pensioenen. En vooral is er de 
oprisping geweest van financiën-
minister De Clercq dat het plan-
Dehaene hoegenaamd niet mag 
beschouwd worden als een alge
meen onderschreven regerings-
plan voor hervorming van de so
ciale zekerheid. 
Het werd In de kortste keren — 
ook door de vakbonden — afge
daan als een „nuttig studiedol<u-
ment". 

Doorduwer 
Nochtans had Dehaene prompt 
(vorige maandag) van de ACV-
krant „Het Volk" de volle steun 
toegezegd gekregen omwille van 
zijn moedige aanpal<; zijn presta
ties als durvende doorduwer 
Evenwel, er zijn de rode cijfers die 
ook de gewezen scoutsvoorvech
ter met zijn toverplan niet wegge
cijferd heeft. 
Om het bij de pensioenen te hou
den, „die de overiieid niet alleen 
meer kan blijven opbrengen." 
Er zijn momenteel bijna een mil
joen gepensioneerden die als 
werknemers jarer\lang op hun 
wedde en lonen afhoudingen heb
ben gepresteerd voor hun huidig 
rustpensioen. 
Ze worden daarvoor momenteel 
beloond met gemiddeld Iets meer 
dan 12.000 frank pensioenvergoe
ding per maand. Dit kan de Belgi
sche staat niet langer dragen, 
waarschuwde Dehaene. 
Het gaat om zo'n 12 miljard frank 
per maand; alleen reeds voor de 
gepensioneerde werknemers. 
Daarbij dienen dan uiteraard de 
„overlevingspensioenen" gevoegd 
te worden. 
En natuurlijk ook de uitkeringen 
aan gepensioneerde zelfstandigen 
die gemiddeld een 7.000 frank 
-uitgekeerd krijgen. 
In de pensioenlast zitten nog ande
re mlljardencijfers. Zoals verwar
mingstoelagen. En ook het ge
waarborgd Inkomen van ruim 
5.000 frank per maand voor Iets 
meer dan 70.000 gepensioneer
den die tijdens hun „aktleve leef
tijd" géén bijdragen hebben ge
stort. 

100.000 frank 
Kortom, die maandelijkse pen
sioen-cheques, van enkele duizen
den franken, die kan de staat niet 
langer meer „alleen" blijven beta
len. 

Er moet zeker een „herschikking" 
komen. Waarbij uit de ministeriële 
volzinnen hoegenaamd niet kan 
opgemaakt worden of het nu echt 
de bedoeling is om te besnoeien in 
de pensioen-uitkeringen van meer 
dan 100.000 frank welke een trits 
sociaal-super valleden maandelijks 
opstrijken... 

Aan die en nog veel andere heilige 
huisjes wil Jean-Luc Dehaene niet 
raken. Het zou zijn minister-porte
feuille kunnen kosten, schreef on
der meer vorige week „De Stan
daard"...! 
En die bemerking had ook en 

vooral betrekking op de vage 
voorstellen van Dehaene.In ver
band met de hervorming van het 
gehele sociale zekerheidsstelsel. 
Van grondige „sanering" Is er 
geen sprake, zo werd na enkele 
dagen 't allen kante In de pers 
geschreven en In regeringskrin
gen toegegeven. 

Desondanks ziet het ernaar uit dat 
in de komende maanden het extra-
inleveringsplan van Dehaene ern
stig zal blijven overwogen worden. 
Dat de AC V-excellentie als erkend 
„doorduwer" er zelf werk zal van 
maken! ^ 

Fiskale uitweg 
Om te kunnen blijven waarborgen 
dat aan buitensporige uitkeringen 
kan blijven voldaan worden! Ter
wijl besnoeid wordt In de uitkerin
gen voor de meest-behoevenden... 
En zulks, gepaard gaande met 
andermaal buitensporige extra-ln-
leverlngseisen aan het adres van 
de gelukkigen die nog deel uitma
ken van de werkende en inkom
sten-belastingbetalende bevol
king. 

Behalve het snoeien In de fabuleu
ze verrijkende pensioen-uitkerin
gen kunnen we Dehaene slechts 
nog één andere suggestie doen: 
het aantal pensioengerechtigden 
drastisch verminderen».? 

Tenzij Dehaene natuurlijk toch zijn 
liberale kollega De Clercq ervan 
kan van overtuigen om de gemak
kelijke fiskale uitweg op>en te 
gooien: onder het mom van sane
ring andermaal de fiskale lasten 

foto Zafar 

enorm verzwaren. Maar, was dat 
nu niet alles behalve de liberale 
elektorale belofte toen meegedorv 
gen werd naar machtsposities in 
de regering Martens V. ...? 

(hds) 

Dieper de (bouw)put in 

Die fameuze twee maten en twee 
gewichten-politiek blijft voortdu
ren. Tijdens weekendzittingen 
slooft de regering-Martens zich 
af om hoedanook, met welke for
mule dan ook, miljarden „vers 
geld" ter beschikking te stellen 
van één Waalse staalvestiging. 
Enkele dagen voordien daarente
gen liet men tijdens onderhande
lingen met de bouwnijverheid 
koudweg weten dat er geen frank 
extra ter beschikking kan worden 
gesteld om deze arbeidsintensie
ve sektor nieuwe toekomstkan
sen te bieden. Hooguit was er de 
vage belofte om de tijdelijke 
BTW-verlaging nog enige ti jd aan 
te houden. 

Deze week woensdag werd een 
tweede onderhandelingsronde 
gehouden, maar de bouwrelance 
is geen stap dchterbij gebracht 
Integendeel. 

Er wordt momenteel veel heibel 
gemaakt om de werkgelegenheid 
van 8.000 Cockerlll-Sambre-werk-
nemers veilig te stellen. Niet min
der dan 5 procent van het bruto 
nationaal produkt wordt ervoor 
gemobilizeerd! 

In een toespraak voor de Wase 
Syndikale Kamer van de Bouw 
heeft minister Schlltz erop gewe
zen dat Inmiddels op amper vier 
jaar tijd niet minder dan 60.000 
mensen bij bouwbedrijven wer

den afgedankt Waarvan 40.000 In 
Vlaanderen!... 

Of, nog anders becijferd: vijf keer 
zoveel Vlaamse bouwvakkers dan 
Waalse staalareiders waarvoor 
Martens V momenteel 100 miljard 
wil mobilizerenl. 

En Inmiddels kampt de Vlaamse 
regenng — niet alleen voor haar 
beperkt bouwbeleid — met finan
ciële miserie. Financiënminister 
Schlltz heeft herhaald dat de 
Vlaamse regering op het eind van 
de zomervakantie alle betalingen 
zal moeten staken. 

Dat de kas leeg zal zijn. Omdat de 
centrale regering niet over de 
brug komt met geldmiddelen om 

de door haar In het verleden aan
gegane schuldenlasten te blijven 
betalen. 

Ook In de (alweer overwegend 
Vlaamse) textielnijverheid zijn er 
in de jongste jaren ongeveer 
100.000 artjeidspiaatsen verloren 
gegaan. 

Zonder straatgeweld. Zonder re
volutie. Zonder Wetstraatkrisis-
sen. Er is onderhand reeds bij 
herhaling op gewezen dat het 
Waalse staal een voorkeurlïehan-
deling zonder weerga geniet Blijft 
genieten. 

8.000 tegen 140.000 
Vergeefs blijft de Bouwkonfede-
ratie wijzen op de enorme krach
ten- en centenverspilling als ge
volg van de massale werkloosheid 
In deze sektor. 

Bij voorljeeld: dat de uitkering van 
het stempelgeld aan 100.000 
werkloze bouwvakkers de staat 
elke maand 2,5 miljard kost 
Terwijl anderzijds een verruimde 
fiskale aftrekbaarheid van de hy-
potecaire leninglasten (hét enige 
overblijvende drastisch stimule
ringsmiddel voor de woningbouw) 
de staat voor een gans jaar amper 
een 2,5 miljard minder inkomsten 
zou opleveren. Maar, waardoor 
dus duizenden arbeiders opnieuw 
aan de slag zouden kunnen. Wat 
een drastische vermindering van 
stempelvergoedingen betekent 
Méér fiskale inkomsten door de 
toegenomen bouwbedrijvigheld, 
plus de BTW-taksen, kadastrale 
belastingen, enz. 

Martens V heeft geen oor voor 
dergelijke opbouwende argumen
tatie. 
Er wordt de strakke hand gehou
den aan het wanbeleid, (hds) 
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Grote flop... 
De met veel tamtam aangekon
digde „mars op Brussel' van de 
Waalse socialistische vakbond, 
vorige week donderdag, is een 
grandioze flop geworden. Amper 
15.000 manifestanten — ruim ge
teld — stapten doorheen de stra
ten van de hoofdstad. Onder hen 
dan nog een delegatie van de 
Vlaamse (sic) socialistische 
overheidsvakbond ACOD, die 
het nodig achtte mee op te stap

pen onder het slechtbegrepen 
motto van de „unitaire solidari
teit'. Deze bedenkelijke houding 
werd overigens door een pak 
ACOD-militanten niet in dank af
genomen, gezien deze houding 
regelrecht indruist tegen vroeger 
ingenomen standpunten ten 
voordele van de federalizering 
van de nationale ekonomische 
sektoren. Daarenboven verliep 
de optocht trouwens niet zo rim
pelloos als beweerd wordt Er 
waren geen incidenten tussen 
betogers en ordestrijdkrachten, 
maar— 

...en heibel 

...onder de deelnenners zelf viel 
een opmerkelijke verdeeldheid te 
bespeuren. Jarenlange vetes bin
nen de Waalse socialistische partij 
en beweging kwamen er tot uiting. 
André Cools, gewezen voorzitter 
van de PS, werd er zowaar uitge
jouwd door een deel vakbondsmi
litanten. Even dreigde het zelfs tot 
rake klappen te komen. Dit omdat 
Cools onlangö van leer was ge
trokken tegen de door kommunis-
tische anarchisten en oproersto-

kers gedomineerde FGTB (socia
listische vakbond). Ook op het 
jongste kongres van de PS was er 
heibel tussen Cools en gemeen
schapsminister Dehousse. 
D'r roert entwat in het linkse Wal
lonië. 

Bevlagging 
De Vlaamse Regering besliste on
langs om op 11 juli een dag vakarv 
tie toe te kennen aan de perso
neelsleden van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap en de 
instellingen van openbaar nut die 
eronder ressorteren. 
Hieraan koppelt de Vlaamse rege
ring ook de oproep tot de lokale 
besturen om op 11 juli de officiële 
gebouwen te bevlaggen met het 
embleem van de Vlaamse Ge
meenschap, zijnde de leeuwevlag. 
Via de nieuwsmedia zal de Vlaam
se regering tevens een oproep 
richten tot de bevolking en de 
privé-instellingen om op 11 juli in 
Vlaanderen, en uiteraard ook in 
Brussel, de gebouwen met onze 
vlag te tooien. 
Zeer goed natuurlijk. Als er ten
minste ook een idee, een visie en 
wat inhoud achter steekt Het 
feest van Vlaanderen is oneindig 
veel meer dan enkel maar een vlag 
uitsteken... 

Siemens' 
verdriet 
Een nipte meerderheid van de 
arbeiders tewerkgesteld bij het 
elektronisch bedrijf Siemens-
Oostkamp sprak zich vorige week 
uit ten voordele van werkhervat
ting. Prompt volgden 255 ontsla
gen... Bij de groep afgedankten 
valt het op dat vooral de „harden" 
werden uitgekozen. Een aantal 
vakbondsafgevaardigden — 
waaronder de echtgenote van de 
ABVV-hoofddélégué — evenals 7 
van de 20 anders-validen werden 
aan de deur gezet De Siemens-di-
rektie heeft bijkbaar de kans aan
gegrepen om een grote „zuive
ring" te houden. De nasmaak van 
de hele affaire wordt nog bitterder 
wanneer men verneemt dat de 
nationale leiding van de vakbon
den in feite een biezonder onfrisse 

VNOS op TV 
Onder de titel „Het Grote 
Ongenoegen" behandelt de 
Vlaams-Nationale Omroep-
stichting in haar uitzending 
van vanavond, donderdag 
23 juni om 19 u. 10 op BRT 1 
het dossier Vakbonden en 
Demokratie. 
Aan dit programma werken 
mee: de heer O. Van Achter, 
hoogleraar KUL; de heer 
Smesman van de Nationale 
Unie van Onafhankelijke 
SIndikaten; de heer De Key-
zer van de Nationale Konfe
deratie van Kaderpersoneel; 
de heer Bosmans van het 
Vlaams Verbond van SIndi
katen en verschillende vak
bondsmilitanten, leden van 
de Ondernemingsraad en 
sindikale afgevaardigden. 
Verder wordt aandacht be
steed aan de kiwivrucht een 
teelt die nu ook in Vlaande
ren sukses kent Zo'n vier 
jaar geleden nam Staf Van 
Bortel uit Wommelgem dit 
risiko. Hij verrichtte pio
nierswerk en teelt nu kiwi's 
onder glas. VNOS ging bij 
hem een kijkje nemen. 
Uiteraard wordt ingepikt op 
de politieke aktualiteit Van
uit de studio gaat algemeen 
voorzitter Vic Anciaux nader 
in op de jongste regerings
verklaring over het Waalse 
staal. 

rol heeft gespeeld in dit konflikt 
De direktie van het bedrijf en de 
nationale vakbondstop hebben 
het samen op een duister ak
koordje gegooid en gehandeld bo
ven de hoofden van de plaatselij
ke verantwoordelijken heen. „Er is 
hier duidelijk sprake van sterke 
manipulatie vanwege de syndika-
le leiding in de twee bonden, om 
kost wat kost te vermijden dat de 
staking zich na de afdankingen 
eventueel zou verderzetten", zegt 
een hoofddélégué. Vakbondsde-
mokratle blijft in Vlaanderen een 
hol woord... 
En over de schandalige houding 
van de rijkswacht in dit onverkwik
kelijk sociaal konflikt zou men ook 
nog een boekje kunnen openen... 

Gehandicaptenzorg is gemeenschapszorg 
Dit is een mooie zin, waarvan bij nader 
onderzoek in de praktijk weinig gemeen
schapszin overblijft Immers, de gehandi
capten leveren dubbel in, want hun in
komsten, die reeds gemiddeld lager la
gen, worden nogmaals verlaagd-
Een gehandicapte moet het dikwijls stel
len met wezengeld, kindergeld, reklasse-
ringstegemoetkoming, dopgeld, ziekte-
uitkerlngen, enz- Zij hebben in deze op 
winstbejag gerichte maatschappij veel 
minder kans om aan werk te geraken. Be
sparingen? 
Iedereen weet nu wel dat de Staat aan 
geldgebrek lijdt Iedereen weet dat er 
moet bespaard worden en misschien 
doet elk ministerie zijn best? 
Gehahdicapten zijn een gemakkelijke 
prooi. Het wezengetd dreigt afgeschaft, 
het kindergeld sterk verminderd, de me-
dikatietoelage afgeschaft. De dossiers 
worden „herzien", zodat 69 procent geen 
of minder recht krijgen op een tegemoet
koming. 
Gehandicaptenzorg is gemeenschaps
zorg! Maar de gehandicapten leveren 
wel dubbel in, want hun uitgaven, die 

reeds gemiddeld hoger lagen, worden 
nogmaals verhoogd-
Een gehandicapte wordt gekonfronteerd 
met hoge uitgaven voor medikatie, aan
gepaste apparatuur, voor vervoer, aange
zien hij (of zij) het openbaar vervoer niet 
kan gebruiken. Zij worden nu nog maar 
eens met hun neus op nog meer uitgaven 
gedrukt: zij moeten remgeld betalen voor 
kinesiterapeutische verzorging, waar 
hun toekomst van afhangt Bovendien 
verhoogt de persoonlijke bijdrage van 
gehandicapten, die in een instelling ver
toeven. 
Gehandicaptenzorg is gemeenschaps
zorg! Maar hun inkomsten dalen en hun 
uitgaven stijgen. Op die manier bespaart 
men op de kap van die groep, met de 
minste kans op toekomst; diegenen die 
zich het minst kunnen verdedigen. 
Door een gebrek aan koördinatie op het 
vlak van het beleid (vóór de staatsher
vorming was ten minste nog één minister 
verantwoordelijk voor de koördinatie in 
het gehandicaptenbeleid) moddert elke 
instantie maar wat aan en vallen de 
zwaksten uit de boot In krisistijd geldt 

de junglewet; klaarblijkelijk ook in onze 
„beschaafde" wereld. 
Alleen voor hen die met veel entoesias-
me en idealisme, en met een hoop vrije-
tijdswerk, zich totaal inzetten voor deze 
groep, die tot de zwakkeren van de 
maatschappij mogen gerekend worden 
is gehandicaptenzorg een gemeen
schapszorg. Voor de velen die zoeken 
naar metoden voor een betere integratie, 
naar zelfstandigheid en een beter onder
wijs voor de gehandicapten-
Niet voor de Staat, die kampt met geldte
kort en dan maar bespaart ten koste van 
de zwakkeren. 
Niet voor de Staat, die vastgeroest zit in 
verouderde principes en die weigert 
nieuwe, veelbelovende en toekomstge
richte experimenten te financieren. 
Nochtans zou men met zelfhulpgroepen 
en kleine aanpassingen, en ook met een 
grote dosis kreativiteit betere resultaten 
en lagere kosten scoren op het vlak van 
gebouwen en personeel. 
Gehandicaptenzorg moet gemeen
schapszorg zijn. Maar, in plaats van te 
streven naar een meer volwassen en 

gekoördineerd gehandicaptenbeleid met 
nieuwe ideeën, inzichten en experimen
ten, blijft de overheid ouderwets voort-
boeren. 
Zeker, er zijn door de overheid voorstel
len gedaan voor koördinatie en vereen
voudiging van het hele stelsel van finan
ciële tegemoetkoming. Deze voorstellen 
zijn echter zo vaag, dat geen mens er 
enig houvast aan heeft 
De gehandicaptenzorg leeft verder met 
de grote handicap van het on-beleid. 

R. Vandezande, Kwestor Senaat 

23 JUNI 1963 



Wetstra.at m 
Na de volmachtenstorm hernamen Kamer en 
Senaat vorige week hun normale wetgevende 
en kontrolerende plooi. Verlenging van de 
schoolplicht, vakbonden van het overheids
personeel, geneesmiddelen, rijksregister,-
een flinke brok wetgevende arbeid. 

Maar de parlementaire ogen waren op het 
begin van deze week gericht Maandag de 
staalinterpellaties van Hugo Schiltz en Vic 
Anciaux, toegevoegd aan de begroting van 
Ekonomische Zaken. Dinsdag de regerings
verklaring in de kamerkommissie voor de 
Grondwetsherziening. 

De draagwijdte van die verklaring kon maan
dag echter reeds worden opgesnoven. 
Slechts twee Waalse socialisten en een kom-
munist oordeelden het nodig het woord te 
richten tot minister Eyskens. En tijdens de 
staaltussenkomsten van de VU-woordvoer-
ders staken slechts twee Franstaligen even 
hun neus in het parlementair halfrond. 

Voor hen was de overwinnig reeds op zak. 
Woorden dienden er niet meer aan verspild. 

Vlaams belang sine die uitgesteld 
Het was voor Vlaanderen nochtans hoopvol begonnen. De bevoegde 
kommissie van de Vlaamse Raad zette zich eensgezind achter een re
solutie van Vic Anciaux. Mede-ondertekend door de CVP'er Dupré en 
de P W e r Beysen! 
In die resolutie wordt aangedrongen op de volledige regionalizering 
van de nationale sektoren, zowel wat het beginsel van de beleidsbe-
voegdheid betreft als dat van de eigen financiële verantwoordelijk
heid. In dat verband krijgt de Vlaamse regering de opdracht om 
dringend een overleg met de sociale partners te organizeren, ten 
einde te komen tot een algemeen Vlaams en geregionalizeerd 
industrieel beleid. 
Dinsdag lag die mooie intentie reeds aan diggelen. Het Vlaams belang 
werd sine die uitgesteld! 

Haast onbegrijpelijk. Niet zozeer om
wille van dat prachtige voornemen van 
de Vlaamse Raad. De twee gezichten-
politiek van CVP en P W Is reeds 
langer bekend. 

Vooral echter omwille van de tussen
komsten van de CVP'ers Dupré en 
Van den Brande In aansluiting op de 
interpellaties van Hugo Schiltz en Vic 
Anciaux. Van den Brande stelde letter
lijk: „Bijkomende middelen voor Co-
ckerill-Sambre kunnen niet langer uit 
de nationale pot geput worden. Voor 
Cockerill-Sambre dient het Waalse 
gewest zijn verantwoordelijkheid te 
nemen." Of Dupré: „Het industrieel 
beleid, met inbegrip van de nationale 
sektoren, dient geregionalizeerd te 
worden." 

Nu lieten beide CVP'ers wel een ach
terpoortje open — daarin zijn zij trou
wens meesters. Maar met haar verkla

ring stampte de regering het hele huls 
in. 
De herkomst van de middelen en de fi
nanciële verantwoordelijkheid blijven 
volledig centraal. De bevoegdheid 
over de nationale sektoren blijft in 
handen van de centrale overheid en 
het voorstel Van den Brande wordt 

begraven. Dat slikte de CVP. Dat slikte 
Van den Brande. Dat slikte Dupré. Dat 
slikte de PVV, die na de benoeming 
van Happart beloofde bij het staaldos-
sier haar Vlaams Imago eens tentoon 
te spreiden. 

Politiek pervers 
Niet ten onrechte stelde Hugo 

Schiltz In zijn Interpellatie de vraag 
waar In dit land de grenzen liggen van 
de budgettaire waanzin, van de politie
ke perversie. Tot op dit ogenblik heb
ben de Belgische burgers ruim 150 
miljard gepompt In Cockerlll-Sambre. 
In één bedrijf dus. Bovendien in een 
overheidsbedrijf. Hoe Is het dan In 
hemelsnaam mogelijk dat de regering 
niet vroeger heeft ingegrepen? 
Haar verantwoordelijkheid is verplette
rend, aldus de VU-mInister: „150 mil
jard werden verkwist en uiteindelijk 

„Op dit ogenblik iiebben de Belgisclie burgers 150 miljard in 
Cockerill-Sambre ingebracht Dit betekent ongeveer 2,5 th. 
van het bruto nationaal produkt of 45.000 fr. per gezin. Dat is 
evenveel als driemaal de omvang van de inlevering van één 
jaar die aan de bevolking werd opgelegd. En dat alles voor één 
bedrijf. Men vraagt zich af waar in dit land de grenzen liggen 
van de budgettaire waanzin, van de politieke perversie." 

Hugo Schiltz 

Kamer 

Anciaux 
tegen Chabert 
De Kamer werkte een zware agenda 
af. Begonnen werd met de verlenging 
van de leerplicht. Willy Kuijpers en 
Franz Vansteenkiste zegden de goed
keuring van hun f raktle toe. Wel wezen 
zij er op dat binnen de Vlaamse ge
meenschap dringend de inhoud van de 
verlengde schoolplicht moet bespro
ken worden. Aan de lerarenopleiding 
en aan de didaktische en pedagogi
sche opvang van de leerlingen moet 
gesleuteld worden. 

Niet minder belangrijk waren het wets
ontwerp op het rijksregister en dat op 
de vakbonden van het overheidsper
soneel. In beide gevallen motiveerde 

André De Beul de neen-stem van zijn 
fraktle. 
Kwamen dan de begrotingen. Bij deze 
van Verkeerswezen behandelde Jaak 
Gabriels voornamelijk het openbaar 
vervoer. Zijn kollega Oktaaf Meynt-
jens ontleedde de bedenkelijke toe
stand bij de NMBS, terwijl Daan Ver-
vaet een betere behandeling van de 
zachte vervoersystemen eiste. 
Bij de Landbouwbegroting pleitte deze 
laatste voor een regionale aanpak en 
voor een betere opleiding van en 
steunverlening aan de jonge landbou
wer. 
Rest de Brusselse Gewestbegroting. 
Daarbij viel Vic Anciaux fel uit tegen 
CVP'er Chabert, die gesprekken voert 
met de Franstaligen van de hoofdstad. 
Nu Is een statuut voor Brussel drin
gend. Maar: liever geen statuut dan 
een slecht Alleszins moeten de Brus
selse Vlamingen als volwaardige bur
gers erkend worden. Lukt dat niet dan 
rest Vlaanderen het f inancISIe wapen. 
Maar dat dreigt door de gewezen 
minister zo uit de hand te worden 
gegeven. 

Senaat 

Unitair 
participatie
fonds 
De Senaat boog zich vorige week over 
de wet op de geneesmiddelen. Deze 
geeft een bepaling van de geneesmid
delen, regelt de klinische proeven en 
de reklame en legt tot slot administra
tieve geldboeten op. Volgens Rik Van-
dekerckhove Is dit nochtans dringend 
initiatief zo veelomvattend dat het al te 
vaag en ondoeltreffend blijft De fraktie 
onthield zich. 

Senatoriële hoofdschotel was het Par
ticipatiefonds, dat de toegang van de 
kleine en middelgrote ondernemingen 
tot de kapitaalmarkt moet bevorderen. 

verschool de regering zich achter 
een buitenlands konsultant om de 
katastrofale gevolgen van haar be
leid kenbaar te maken." 
Het gevaar Is bovendien niet denkbeel
dig dat een nieuwe monster-lnjektle 
toch tekort schiet Met het gevolg dat 
enorme middelen op één kaart worden 
gezet terwijl projekten met reële toe
komstmogelijkheden moeten schip
breuk lijden. Met als bijkomend gevolg 
dat de kansen van de andere staalbe
drijven in ons land in het gedrang 
komen. 

En dan zijn er de politieke konsekwen-
ties. Het staaldossler Is al lang geen ok-
kasloneel probleem meer. Het raakt 
ons bestel tot in de fundamenten. 
Volgens Vic Anciaux heeft het niet de 
minste zin meer een unitaire, sektoriële 
Industriële politiek te voeren: „Deze 
kost te veel, zaait alom ontevreden
heid en, vooral, kan slechts gevoerd 
worden op de kap van Vlaanderen." 

Tot slot stelde de VU-voorzltter de 
retorische vraag of de Vlaamse meer
derheidspartijen op dit strategisch cru
ciaal ogenblik eens te meer verstek 
zullen laten gaan. Het antwoord daar
op is ondertussen gegeven. Wat de 
jongste jaren gebeurde. Is ten opzichte 
van Vlaanderen onherstelbaar erg. Nu 
echter wordt de Vlaamse toekomst 
uitzichtloos gehypotekeerd. 
Zelfs de term politieke perversie Is te 
zwak voor de houding van P W en 
CVP 

Op zichzelf een lovend initiatief, ware 
het niet dat de centrale regering eens 
te meer de staatshervorming met voe
ten treedt Het verlenen van hulp aan 
ondernemingen In moeilijkheden of het 
toekennen van voordelen krachtens 
de gewestelijke ekorromische expan
sie zijn duidelijk een gewestelijke ma
terie. 

Verschillende malen verzocht de 
Vlaamse regering om intrekking van 
het regeringsontwerp. Dat deed ook 
Michel Capoen. Eerst via een voorstel 
tot verdaging, nadien via een aantal 
amendementen. Het was echter vecfv 
ten tegen de bierkaai. Zelfs de CVP, bij 
monde van Brusselaar Weckx, zag 
geen graten In deze unitaire aanpak. 

Waarmede zij haar leden van de 
Vlaamse regering desavoueerde. 

Het initiatief werd goedgekeurd. Niet 
ten onrechte uitte de Westvlaming 
Capoen de vrees dat de Vlaamse 
zelfstandigen wel voor 60 th. het 
Fonds zullen spijzen, maar dat slechts 
zo'n 30 tot 40 th. opnieuw naar Vlaan
deren zal afvloeien. 

Poolse 
toestand 
Zelden of nooit staat André De 
Beul geblokletterd in de kranten. 
Hij behoort niet tot het vaste 
kringetje van debatten over staal 
en andere regeringstijdingen. 
Evenmin is hij een groot redenaar. 
Wél is hij een naarstig wetgever. 
Van vele markten thuis. Het type 
van het kommissie-parlementslid. 
In beslotenheid wroetend aan el
lenlange, soms dorre wetteksten. 
Voor hem echter levende stukken 
met dikwijls een grote weerslag 
op het dag-dagelijkse van de 
mensen. 
Wél is hij een kalme, deskundige 
en niet-aflatende argumenteerder. 
Voorzien van een grondige dos
sierkennis. 
Kortom. Een man van onschatba
re waarde in het wetgevend ra
derwerk van Kamer en Vlaamse 
Raad. 
Uit de stilte van de kommissies 
doken vorige week — tussen vol
machten en Cockerill — zo een 
aantal wettelijke initiatieven op. 

Meteen komen dan ook de De 
Beuls boven water. Bescheiden 
vertolkers van hun lang en intens 
studiewerk. Wat voor opposanten 
niet steeds lonend is. Hun amen-
deerwerk wordt dikwijls nogal 
nonchalant afgedaan. Hoe ernstig 
ook: meerderheid tegen minder
heid. 
Neem bijvoorbeeld de wettelijke 
reglementering van de betrekkin
gen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel. 
Een wet van 1974, die nu herzien 
wordt Maar of er ook maar één 
verbetering aangebracht is! 
Eertijds werd ze door Gol afge
daan als ongrondwettelijk en kor-
poratistisch. Regelrecht uit Span
je en Portugal ingevoerd. Van
daag is zijns inziens alles opper
best, al is een vergelijking met 
Poolse toestanden best haalbaar. 
Op alle vlakken loopt de herzie
ning mank. Te beginnen uiteraard 
met de staatshervorming. Gekend 
refrein. Het personeel van ge
meenschappen en gewesten 
wordt op dezelfde voet geplaatst. 
als de centrale administratie. 
Ten tweede loopt het mis met de 
representativiteit Het gegoochel 
met tienprocentgrenzen en diens 
meer dient slechts de monopolie
positie van de drie grote vakbon
den. 

En dan is er nog het lachertje van 
de tellingskommissies. Deze heb
ben nooit kunnen werken. Van 
meet af geblokkeerd door de vak
bonden. Oplossing: de samen
stelling wordt gewijzigd. In plaats 
van één magistraat en twee amb
tenaren, nu drie magistraten. Kun
nen die beter tellen? 
Opnieuw alle amendementen, nu 
aan het oordeel van het openbaar 
onderwerpen. Stevig gemoti
veerd. Maar uiteraard: meerder
heid tegen minderheid. Het vol
gende wetsontwerp dient zich 
aan. Dat over het rijksregister. 
Opnieuw beklimt André De Beul 
het spreekgestoelte. (j.aJ 
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Waarom wil 
Groenland uit de EG? 

m Onze wereld 

STRAATSBURG - Het 
Europees Parlement wil
ligde het Deens verzoek 
tot uittreding van Groen
land in. Hiermee beland
de het Groenlands avon
tuur in een volgend sta
dium, één stap dichter bij 
het uiteindelijk doel: weg 
uit de EG. 

Zelfbestuur 
Toen de Denen zich in 1972 voor 
een EG-lidmaatschap uitspraken 
waren ze het er over eens dat de 
Far-Óer-eilanden (ook Deens ge
bied) die beslissing maar zelf 
moesten nemen. De Faröer-eilan-
den hebben sinds 1948 zelfbe
stuur — met o.a eigen postzegels 
en eigen geldbriefjes — en van
daar vond men in Denemarken dat 
ze ook de EG-klus zelf mochten 
opknappen. In januari 7 4 besloot 
het parlement van de Far-Oer-
eilanden, de „Layting" unaniem 
niet tot de EG toe te treden, vooral 
omwille van de nadelige gevolgen 
voor hun visserij. 
Die kans kregen de Groenlanders 
niet, aangezien zij toen nog geen 
zelfbestuur hadden. Ze stemden 
dus samen met de Denen in het 
EG-referendum: de meerderheid 
van de Denen was pro, 70 % van 
de Groenlanders anti, en Groen
land werd lid van de EG. Groen
land kreeg echter zeven jaar later, 
op 1 mei '79 zelfbestuur binnen 
het Deense koninkrijk. Een gele
genheid om het referendum over 
het EG-lidmaatschap te herdoen. 
Dit werd hen door Kopenhagen 
toegestaan, en op 23 februari '82 
sprak 52 % zich uit tegen het EG-
lidmaatschap. 

EG centralizeert en_ 
Ontwikkeling van ekonomie en 
technologie heeft in de geïndus-
trializeerde wereld geleid tot een 
steeds meer centraal georgani-
zeerde samenleving. De EG gaat 
daar trouwens zeer ver in, op een 
soms ridikule wijze. 
De EG-normen voor landbouw zijn 
door velen niet te volgen, familie
bedrijven gaan ten onder, gebie
den worden ontvolkt, en zij die 
nog blijven voortboeren halen on
danks hard labeur niet eens het le-
vensminimum. Occitanië is daar 
een schoolvoorbeeld van. Dat 
hangt bij EG-toetreding, ook de 
Galicische boeren boven het 
hoofd. De Eurokraten plaatsen 
daar echter de rattonalizering van 
de produktie tegenover. Hoe ratio
neel dat allemaal wel is bewijzen 
dan de boterbergen, melkmeren 
en wijnplassen al te best 

_ harmonlzeert te veel! 
Groenland zit met dergelijke har-
monizatieregels helemaal in de 
hoek. Daar is niets vergelijkbaars 
met Europa. De ligging alleen al: 
het kan een week duren eer een 
Groenlander in Brussel geraakt, 
maar ze zijn wel slechts 60 km van 
Canada verwijderd. De „Europese 
identiteit" doet daar wel erg 
vreemd aan. 
Er Is echter niet alleen de vaststel
ling op zichzelf. 
Sinds Groenland in 1979 zijn ver
regaande autonomie verwierf is 
het zich ook op een eigen manier 
gaan organizeren, en dat gaat in 
de richting van decentralizatie. De 

Groenlanders willen hun eigen 
ontwikkeling bepalen en ze vinden 
dat ze dit best aanvatten op een 
geleidelijke wijze, zonder al te veel 
vreemde inmenging. Het ligt dan 
ook voor de hand dat ze konstant 
in belangenkonflikten met de EG 
zitten. Het vrij verkeer van kapitaal 
en goederen zorgde er eerst en 
vooral voor dat de Groenlanders 
toeschouwers*waren bij de eko-
nomische ontwikkeling van hun 
land, en niet, zoals het zou horen, 
deelnemers. 

Landbouw is er niet zodat Groen
land ook geen landbouwsubsidies 
van de EG ontvangt, maar het 
moet wel voor de geïmporteerde 
landbouwprodukten EG-prijzen 
betalen, en die liggen heelwat ho
ger dan de wereldmarktprijzen. 
Groenland kan wel onbelemmerd 
naar de EG exporteren, maar om
gekeerd is ook waar en de EG-lan-
den exporteren naar Groenland... 
10 keer meer dan dat dit land zelf 
exporteert 

Visserij en uranium 
Wat landbouw is voor Europa, is 
visserij voor Groenland: het is van 
levensbelang nu en in de toe
komst 

Vandaar dat Groenland de volledi
ge kontrole over zijn visserij terug
wil. In 1980 haalden EG-landen in 
Groenlandse wateren vis boven 
voor een waarde die meer dan vijf 
keer zo groot was dan de totale 
EG-subsidie aan Groenland. Dat is 
een scheefgetrokken verhouding, 
en daarom willen ze hiervoor kom-
pensaties. Er is echter méér: wan-

Vreugdevuren op Groenland: „ Wij zijn eruit 

neer dit onbeperkt vissen blijft 
doorgaan, dreigt het visbestand 
gevaariijk laag te komen, hetgeen 
meteen de instorting van Groen
lands hoofdaktiviteit zou beteke
nen. 

Voorts beschikt Groenland ook 
over uranium, en het Euratom-
verdrag verplicht zijn leden dit te 
ontginnen voor de EG. Maar 
Groenland heeft geen kernener
gie en wil er ook geen. De Groen
landers kennen bovendien ge
noeg voorbeelden van Derde-We
reldlanden die grondstoffen leve
ren, en zien wat er gebeurt wan
neer dat in handen komt van 
multinationals uit de géindustrali-
zeerde wereld. Zaïre is één van de 
rijkste landen van de wereld, maar 

het is een ekonomische puinhoop. 
Vandaar dat Groenland elke ura-
niumontginning heeft verboden. 

„Wij zijn eruit"-
,^ en we kunnen nooit aanvaar
den dat de EG onze levensge
woonte zou trachten te beïnvloe
den. Wij willen niet geharmoni-
zeerd worden, we vechten voor 
het respekt en het behoud van 
onze eigen kultuur". Zo zegt Finn 
Lynge, het enig Groenlands Euro-
pariementslid. Maar om dat alle
maal te verdedigen is hij alleen, of 
moet hij langs... Deense ambtena
ren en de Deense regering wer
ken. De Groenlanders willen een 
met de EG geassocieerd land wor
den, maar kijken vooral uit naar sa

menwerkingsverbanden met Ca
nada en Alaska. Lynge voerde dan 
ook bij het referendum de anti-EG-
propaganda aan en Jaak Vande-
meulebroucke ondersteunde hem 
daarin. Dat Is ook logisch, want 
klinken veel Groenlandse argu
menten en bezwaren ook niet ons 
vertrouwd in de oren? Lynge Is 
een reglonalist en voor Groenland 
zijn daar genoeg argumenten 
voor. Vandaar dat Vandemeule-
broucke, samen met Lynge, Beate 
Weber (SPD-D) en Emmo Mun-
tingh (PVDA-NU een bezoek 
bracht aan het hoge noorden, en 
er de van alle tijden meest noorde
lijke politieke meeting bijwoonde, 
in Qaanaq, ver boven de poolcir-
kel, het noordelijkste dorp van 
Groenland. H. Verheirttraeten 

Mitterrand in Corsica 

Une petite patrie dans une grande nation 
/ / 

/ / 

De Franse president F. Mitterrand begon op 13 juni een meerdaags 
bezoek aan Corsica. Voor het buitenland een fait-divers, voor de 
Fransen een historische descente op een eiland dat dreigt af te 
breken van de hexagoon. Voor Kyrn, hét Corsikaans maandblad 
(35.000 ex.) een gelegenheid om op de frontpagina Mitterrand af te 
beelden met de witte hoofdband. Voor de gelegenheid had het FLNC 
(Front pour la liberation nationale de la Corse) een „wapenstilstand 
afgekondigd: geen zware incidenten dus_ op de arrestatie van een 26-
jarige jongeman na die op het presidentieel parcours in Ajaccio in het 
bezit werd gevonden van een geladen 357 Magnum pistool . 

„Je suis heureux d'etre en Corse, 
parce que je me sens bien d'etre 
en France". 

Het Corsikaanse volk bestaat nu 
officieel, zou men kunnen zeggen. 
De President van de republiek 
heeft de Corsikanen namelijk als 
volk aangesproken. Dat is mis
schien slechts een symbolisch ge
baar, een anekdote, maar het ken
merkt toch de soepelheid (tenmin
ste op één vlak!) waarmee de 
linkse meerderheid in Parijs de 
eilandkweste heeft benaderd. 

Hoewel — en daar ligt dan de 
handigheid, of het doorzicht? — 
het hier veel meer om woorden 
dan om werkelijke Inhoud gaat 
Wie namelijk de nationalistische 
autonomistlsche bewegingen aan
dachtig waarneemt zal wel al ge
merkt hebben dat woorden en 
symbolen vaak een groter belang 
hebben dan een rationele strate
gie naar autonomie. 
De Corsikanen hebben hun ver
kiezingen en hun parlement maar 
het heeft omzeggens geen be
voegdheden. De bal ligt dus in het 

President Mitterrand: „Je suis heureux 

kamp der Corsikanen, en de vraag 
dringt zich op wat ze met „ce petit 
outll" gaan doen. Links in Parijs 
schijnt daar nogal gerust in te zijn, 
en dat Is, gesteld de situatie in (Cor
sica, allicht nog juist bekeken ook. 
Het vorige bewind In Parijs was te
genover die zaak veel stugger: die 
verschool zich koudweg achter 
„l'une et Indivisible République" 
wat koren op de molen van de na
tionalistische beweging was. 
Mitterrand en de zijnen hebben 
dat vóór de verkiezingen van '81 
goed gezien, en kregen meteen 
alle steun van de autonomistlsche 
partijen van Frankrijk. Niet zo'n 
groot politiek en stemmengewicht 
maar één percentje meer of min
der kan het bij presidentsverkie
zingen doen. 

„La Corse doit 
être elle-même" 

Mitterrand drukte het in Ajaccio, 
toen hij het regionale pariement 
toesprak zo uit Een ander geluid, 
inderdaad, maar hij wist ook goed 
dat dit pariement niet alleen weinig, 
bevoegdheden heeft, maar boven
dien dat het ook met gebruikt 
wordt als hefboom naar ruimere 
bevoegdheden. 
En dat is nu Corsikaans. De meest 
overtuigende centristen hebben 
hun aanvankelijke kritiek op Mit
terrand en zijn ministre de la Ré-
forme. Gaston Deferre, snel laten 
varen, want ook zij zagen dat er 
weinig van uitging. Mevrouw Mo-
reau, RPR-lid van het Europees 
Parlement en burgemeester van 
een Azurenkustgemeente waait 

dat weg met een Corsika-grap: „II 
n'y a qu'un bois qui ne travaille pas, 
c'est Ie bois Ckjrse". De oorzaak 
van dat immobilisme ligt echter in 
een soort godsvrede die de clans 
in Ckïrsika met mekaar hebben 
gesloten. 
Alleen de UPC, de Corsikaanse 
Volksunie van Edmond SimeonI, 
staat daar bulten. Die heeft trou
wens al lang begrepen dat noch 
van Ck)rsikaans „links" noch van 
„rechts" iets te verwachten valt En 
het feit nu dat de meerderheid In 
het Corsikaans pariement dezelf
de Is als die In Parijs, Is niet van 
aard om uit dat Immobilisme te 
geraken. Dat het Corsikaans par
lement dan ook niet moet rekenen 
op zijn voorzitter, de heer Alfonsl 
(Mouvement Radical de Gauche) 
wist SimeonI maar al te goed. 
En wat gebeurt er nu? De ekono
mische ontwikkeling van het el-
land gaat over hulpprogramma's 
vanuit Parijs, hetgeen de afhanke
lijkheid versterkt en ook de macht 
van de belanghebbende tussen
personen, en dat zijn...vertegen-
woordigers van de clans. Een vi
cieuze cirkel die de UPC van 
Simeoni tracht te doorbreken. Si
meon! is dus wel verplicht het 
parlementair spel mee te spelen 
— ook al omwille van de legitimi
teit van zijn beweging — en het 
volle aksent te leggen op de de-
mokratische vertegenwoordiging. 
Dit IS de enige uitweg om de 
macht van de clans te omzeilen, en 
alleen dan kan er in Corsica iets 
wezenlijks veranderen. Maar dat 
IS nog niet voor morgen. 

H. Verheirstraeten 
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Vlaamse Beweging 

Brussel, 4 november 1945 
Monseigneur, 
In mijn hoedanigheid van oud-student der 
katholieke Alma Mater neem ik de eerbie
dige vrijheid uw aandacht te vragen voor 
wat volgt Op 23 september II heb ik, als 
raadsman van veroordeelde, de terecht
stelling bijgewoond van Karel De Feyter 
Deze executie heeft op mij een zeer diepe 
indruk gemaakt en sedertdien voel ik mij in 
geweten verplicht te doen wat ik kan ter 
bestrijding van de uitvoering der doodvon
nissen. 
De humanistische en kristelijke opvoeding 
die ik te Leuven, en vooral in het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte, genoten heb, 
verwekt in mij afschuw voor een zo gru
welijke straf vooral wanneer deze toege
past wordt op politieke misdrijven. 
Honderden personen zijn reeds ter dood 
veroordeeld, honderden, ja duizenden 
wachten op hun doodvonnis. Ontzettend 
is de toestand waarin deze menschen zk:h 
bevinden. En ik denk hier aan de ontroe
rende beschrijving die Dostojevski en Vic
tor Hugo gegeven hebben van de psychi
sche folteringen die de rampzalige ter 
dood veroordeelde ondergaat 
Alle straffen zijn voor herziening vatbaar, 
en vele straffen die thans uitgesproken 
worden zullen ongetwijfeld herzien wor
den wanneer de bezinning de bovenhand 
zal gehaald hebben op de staatsdrift.. 
Alleen de uitgevoerde doodstraf is onher
roepelijk. Geen herziening is meer moge
lijk, zelfs niet wanneer een onschukJige 
getroffen werd, wat in de huidige omstan
digheden gemakkelijk denkbaar is. 
Het is ondenkbaar dat men op de ingesla
gen weg der executies blijft verder gaan. 
Ik begrijp niet hoe de elites van ons land er 
nog niet toe gekomen zijn, zoals in Neder
land, om te protesteren en een aktie op 
touw te zetten tegen de doodstraf D 
Ik meen dat het de plicht is der vooraan
staande personen op geestelijk gebied 
ook in ons land hun stem te laten horen, in 
naam der christelijke barmhartigheid, der 
humanistische beschaving en in het belang 
van ons land. 

Want hoe zal men binnen enkele jaren 
deze executies verantwoorden? Het is op 
grond van deze overtuiging dat ik mij tot U 
richt, Monseigneur, in de stellige overtui
ging dat Ued. mijn bekommernis zult be
grijpen en mijn opvattingen delen. 
Ik durf dan ook verhopen dat U zult doen 
wat in uw macht ligt, en ik ben overtuigd 
dat uw groot moreel gezag in deze een 
zeer grooten invbed kan doen gelden. 
Gelieve te aanvaarden. Monseigneur, de 
verzekering mijner gevoelens van eerbied 
en oprechte hoogachting. 

(get) F. Van der Eist 
Ik ontving het volgende antwoord: 

2 

DE DOODSTRAF 
Eind 1945 raakte repressieadvokaat mr. Frans Van der Eist danig onder de 
indruk van de golf van terechtstellingen dat hij alle middelen probeerde om 
deze aan te klagen. Zo schreef hij een brief aan mgr. Van Waeyenbergh. Het 
antwoord was een „beleefde afwijzing". In de tweede aflevering van De Dood-
strafls verder te lezen hoe in Vlaanderen langzaam het protest op dreef kwam 
en hoe de CVP zich voorbereidde op een volstrekte meerderheid. 

LEO VINDEVOGEL: burgemeester van 
Ronse. Op 25 september 1945 te Gent te
rechtgesteld. Onschuldig neergekogeld 
uit pure Vlaamshaterij. 

Leuven, 15 nov. 1945 
Cabinet van de Rector 
Zeer geachte heer advokaat 
Ik dank u om uw schrijven dat ik zeer wel 
begrijp. 
Ik heb na een terechtstelling in 1944 ook 
dergelijke indrukken meegedragen. 
Ik zie best in dat uw beweegredenen 
mogen overwogen en besproken worden, 
maar, tot 'mijn spijt kan ik u praktisch niet 
aanwijzen hoe er nuttigen doelmatig moet 
opgetreden worden en tot waar de lijn 
moet getrokken worden. Eenvoudig is dat 
vraagstuk niet Met zeer genegen groeten. 

H. Van Waeyenberg 

De ironie van het toeval wil dat ik toen een 
afschrift van mijn schrijven aan mgr. Van 
Waeyenberg stuurde aan... Paul Struye, de 
latere minister van Justitie en rekordhou-
der inzake executies. Ik kende hem toen 
vrij goed als konfrater van de balie. Wij 
hadden samen een zaak gepleit voor de 
krijgsraad, hij had tegen de repressie 
geprotesteerd. Hij heeft mij dan ook vrese
lijk ontgoocheld als minister van justitie. 
Ik wil hier de argumentatie tegen de dood
straf niet herhalen, maar enkel de aan
dacht vestigen op het tragisch lot van de 
vele honderden ter dood veroordeelden 
die in onze gevangenissen zaten, en die 
zich iedere dag moesten afvragen of het 
niet hun laatste dag was, die leefden in het 
aanschijn van de dood, dagen, weken, 
jaren lang. Welke angstgevoelens moes
ten deze mensen doorstaan. Deze onze
kerheid, deze bestendige angst was wre
der dan de dood. Het Hof van Neurenberg 
heeft daarover in zijn vonnis het volgende 
gezegd: „Toelaten dat een terdoodver-
oordeelde maanden- ja jarenlang niets 
verneemt van dit vonnis en leven moet in 
de ondraaglijke angst en de psychische 
druk niet te weten of de volgende dag 
niet zijn laatste zal zijn op deze wereld, is 
een kenmerkende trek van het sadisme 
van het nazi-regime. Als er iets dient 
beschouwd te worden als een misdaad 
tegen de menselijkheid, dan is het zeker 

zulk een handelwijze" („De Standaard", 
2aiZ1952). Iemand als dr Bias heeft drie 
jaar moeten wachten vooraleer zijn dood
straf eindelijk omgezet werd in levenslan
ge hechtenis. En hoevelen zijn er niet in dat 
geval geweest? Ik heb dat als advokaat 
meegeleefd. 

Dat er onschuldigen terecht gesteld zijn 
lijdt voor mij geen twijfel, wanneer ik denk 
aan de lichtzinnigheid waarmee mensen 
wegens verklikking veroordeeld werden. 
Ik denk hierbij aan het geval van Irma La-
plasse. Ik vraag mij met huiver af wat het 
lot zou geweest zijn van mgr. Van Assche, 
indien hij niet gestorven was. Ook hij werd 
beschuldigd van verklikking. Nochtans is 
later gebleken dat hij onschuldig was en 
zijn de echte daders door de krijgsraad 
van Brugge veroordeeld. C,La Libre Belgi-
que", 30 maart 1947). Mr. Bert Aerts vertelt 
CHumo", 28 oktober 1971) hoe een kliënt 
van hem wegens verklikking door de 
krijgsraad ter dood veroordeeld werd. 
Gelukkig kon hij, door een samenloop van 
omstandigheden, voor het krijgshof bewij
zen dat de man onschuldig was en werd hij 
vrijgesproken van de verklikking waarvoor 
hij reeds ter dood veroordeeld was. 

Natuuriijk is men niet kunnen voortgaan op 
de ingeslagen weg. De eerste Oostfront-
vrijwilligers die voor het krijgsgerecht kwa
men werden ter dood veroordeeld en 
terechtgesteld. Jaren later kwam er bij mij 
een man die Oostfrontvrijwilliger geweest 
was, maar die er in geslaagd was als 
„ondergedokene" te leven zonder aange
houden te worden. Hij wenste zijn toe
stand te regularizeren. Ik ging de krijgsau
diteur opzoeken. Deze kon de hand leggen 
op het dossier, keek het in en zegde mij 
dat mijn kliënt waarschijnlijk slechts een 
korrektionele straf zou krijgen en dat er in 
dat geval verjaring zou zijn. Hij zou dan 
ook maar het dossier ,7onder gevolg" 
klasseren! 

Hoe is het dan met de terechtstellingen 
veriopen? Nadat Struye 105 mensen had 
laten executeren had men er genoeg van. 

In Vlaanderen voerde de CVP een „verrui-
mingspolitiek" en zocht de stemmen van 
de .Twarten" te behouden door o.m. aan 
Victor Leemans, Joz. Custers en Emile De 
Winter een senatorszetel te beloven. 

Op dat ogenblik begon minister Moreau 
de Melen opnieuw met terechtstellingen. 
Eerst drie terechtstellingen te Luik en een 
te Leuven. Heftig protest in de Vlaamse 
CVP-pers. Niettemin volgden nog zeven 
executies, in totaal elf, waaronder een 
vrouw. 

„De Nieuwe Gids" schreef: „Maar op het 
ogenblik dat zelfs de socialisten zich 
hebben uitgesproken voor een mildering 
in de repressie-politiek, zoekt men 
vruchteloos naar enige reden welke 
thans nog deze weerzinwekkende execu
ties zou rechtvaardigen". 

En „De Standaard" schreef: „Pas hebben 
alle katolieke Vlaamse bladen heftig ge
protesteerd of daar bereikt ons zaterdag 
het bericht dat weer zeven nieuwe te
rechtstellingen plaats hadden. De heer 
Moreau de Melen handelt alsof er geen 
Vlaamse opinie bestaat Hij schijnt vre
selijk bekommerd om de reakties van 
sommige Waalse haantjes die overal 
bloed willen zien en aarzelt niet de 
verkiezingsbelangen, zijn verkiezingsbe-
langen, te verdedigen met het leven van 
andere mensen". 

„De Standaard" voegde er nog aan toe dat 
Moreau de Melen zijn ministerportefeuille 
had verspeeld en dat het zijn schukl zou 
zijn indien de CVP de volstrekte meerder
heid niet behaalde. Na de verkiezingen 
werd Moreau de Melen, als beloning, 
minister van Landsverdediging! Ik heb 
toen uit goede bron vernomen dat een 
aantal gezaghebbende journalisten, van 
uiteenlopende politieke strekking, naar de 
minister gegaan is om hem te verwittigen 
dat het nu wel was. Of het waar is dat toen 
ook de naam van dr. Elias op de lijst stond 
van de te fusilleren personen, zoals toen 
beweerd is, kan ik niet bevestigen. 

In feite is het de heer Albert Lilar, die minis
ter van Justitie was van 11 augustus 1949 
tot 6 juni 1950, die een einde gemaakt 
heeft aan de executies. 

(Er heeft nog één terechtstelling plaats 
gehad onder minister Carton de Wiart 
(CVP) in 1950). 

Frans Van der Eist 

Volgende week: op 11 november '52 
liet de CVP-regering minister Lagae 
een onmenselijk wetsontwerp indie-

DOM MODEST VAN ASSCHE: abt van 
Steenbrugge. Onterecht beschuldigd 
van verklikking. Gestorven aan mishan
deling in Belgische gevangenissen. 
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„Natuur in de Buurt 
wil tot natuurbehoud 
aanzetten 
De Koning-Boudewijnstichting nam reeds talrijke initiatieven die de 
verbetering van de leefomgeving tot doel hebben. „Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu" is één van de 4 programma's, waarrond alle 
aktiviteiten gegroepeerd worden. 
Binnen dit programma zijn de werkzaamheden geordend naar het 
tema „bebouwde ruimte" en „open ruimte", maar met een zeer nauwe 
samenhang tussen beide. Onder de noemer van de bebouwde ruimte 
steunt de stichting dit jaar een aantal initiatieven — zowel van ge
meenten als van bewonersgroepen — waarbij de relatie ruimtelijk 
beleid — participatie centraal staat 

Met het tema „open ruimte" vi/il de 
stichting de waarden en de kwali
teiten van de open ruimte die ons 
in Vlaanderen nog resten beklem
tonen en onder de aandacht bren
gen. Daarom wordt de tentoon
stelling „Open ruimte" georgani-
zeerd, die van novemlier van dit 
jaar af ter beschikking zal staan 
van de gemeentebesturen. Daar 
wordt onder meer ook een uitge
breid schoolprojekt aan gekop
peld. 

Wie meer inlichtingen wenst 
richt zich tot „Natuur in de 
Buurt", Begijnhoflaan 458 te 
9000 Gent (091-24.20.70). 

In de campagne „Natuur in de 
Buurt" gaat de aandacht naar één 
facet van deze open ruimte: de 
natuurgebieden. Het doel van 
deze campagne Is een weten
schappelijk verantwoord natuur-
technisch beheer van natuurge
bieden te stimuleren op gemeen
telijk vlak en daarenbo\(en bij te 
dragen tot het opstellen van ge
meentelijke verordeningen voor 
het beheer van deze natuurgebie
den, In het biezonder van die tot 
het privé-bezit behoren. 
De campagne richt zich tot de 
gemeentelaesturen met de bedoe

ling tot een samenwerking te ko
men tussen beleid en geïnteres
seerde Ijevolking. In heel wat ge
meenten zijn vrijwilligers reeds ak-
tief bezig met lïeheerswerken — 
natuurgebieden. Deze campagne, 
die één jaar duurt wil aanzetten 
tot een langdurige samenwerking 
tussen lokaal beleid en vrijwilligers 
voor het beheer van de vele na
tuurgebieden die Vlaanderen nog 
rijk Is. 

De campagne richt zich dus niet 
uitsluitend tot natuurgebieden met 
een erkend statuut (bv. aangeduid 
als natuurgebied of reservaat op 
het gewestplan, gerangschikt als 
landschap, enzJ Ook natuurgebie
den zonder enig statuut horen 
thuis bij dit initiatief. 
Het gaat hierbij zowel om grote als 
om kleinere natuurgebieden. Het 
natuurbezit In Vlaanderen wordt 
nu eenmaal gekenmerkt door zijn 
versnippering en zijn vele kleinere 
elementen. Geregeld ontsnappen 
die aan de aandacht Denk In dit 
verband bv. aan poelen, oeveriae-
groellng, wegbermen, dijken, ak-
kerranden, spoorwegbermen, bo
menrijen en hagen: elementen die 
doorgaans weinig aandacht genie
ten Inzake beheer, maar die geza
menlijk een tieiangrijk onderdeel 
uitmaken van ons natuurbezit 

tP' • ^i' m Leefmilieu 

VU-Bocholt-Kaulille: het goede voorbeeld 
Nog een paar dagen en de vakantie barst los: kinderen fietsen en rennen onbezorgd over de wegen. Auto-
geweld loert om elke hoek. Waar de overheid in gebreke blijft steekt de goegemeente een handje toe. De 
VU-afdeling van Bocholt-Kaulille schoot uit de krammen en plaatste zo'n 50 waarschuwingsborgen met de 
tekst: „Vaart minderen, spaart kinderen". De fiere initiatiefnemers en de gelukkige kinderen nog even tijd 

voor de foto. Proficiat voor het initiatief! 

De lokale betrokkenheid bij de 
campagne kan ook In de richting 
gaan van verenigingen en scholen. 
De oprichting van gemeentelijke 
werkgroepen, waarin de lokale 
overheid en afgevaardigden van 
scholen en verenigingen elkaar 
vinden om na te gaan wat deze 
campagne konkreet kan beteke
nen In de gemeente, Ijehoort dus 
tot de mogelijkheden. Dat veron
derstelt afepraken op basis van 
kennis en inzicht De gemeenten 
kunnen daarom een beroep doen 
op een BTK-ploeg met specialis
ten, die de grote richting kan aan
geven van de lokale aanpak, af
hankelijk van het gebied in kwes
tie. 

Het gaat hierbij zowel om terrei
nen die de gemeente In bezit heeft 
of huurt (rechtstreeks of via eigen 
bestuursorganen, bv. het 
OCMW), als om terreinen in privé-
bezlt waar de gemeente elemen
ten voor een beter natuurbeheer 
kan stimuleren via het stemmen 
van gemeentelijke verordeningen 
ter zake. 

Blijvende aandacht 
Aan het eind van deze campagne, 
die één jaar duurt wordt de publi-
katie van een campagneboek in 
het vooruitzicht gesteld. Hierin 
worden de diverse ervaringen ge
bundeld van de campagne en 
wordt onder meer de nadruk ge
legd op mogelijkheden om de aan
dacht voor het natuurbeheer 
gaande te houden In de toekomst 
De campagne wil konkreet aan
zetten tot een blijvend beleid. Het 
Ixjek op zichzelf wil een tweede 
Impuls bieden voor zoveel moge
lijk besturen om Initiatieven te ne
men die het natuurbeheer in de el-
gen gemeente ten goede kan ko
men. Dit vermenigvuldigend effekt 
zal ook in de hand worden 
gewerkt vla de reizende tentoon
stelling „Open Ruimte" die start in 
het najaar. 
Uit dit hele opzet moet blijken dat 
het vooral de bekommernis Is de 
plaatselijke beleidsverantwoorde
lijken elementen inzake kennis en 
Inzicht ter beschikking te stellen. 
Het volstaat Immers niet een grote 
bereidwilligheid aan de dag te leg
gen voor het natuurbehoud, ook 
vakkennis Is een onmisbaar ele
ment aldus de organizatoren. 

Brandnetel, meest geprezen en terecht! 

Wie regelmatig in kruidenboe
ken neust zal verbaasd 
staan over de eensgezind

heid die er bestaat om de brandnetel 
te loven. Een paar citaten: „De simpele 
brandnetel Is het beste en meest 
waardevolle geneesmiddel van alle 
natuurlijke remedies." (Leon Petulen-
gro). 
„Stil en bescheiden mengen ze (de 
brandnetels) hun sappen en bereiden 
een medicijn dat heel wat mensen 
beter zou kunnen maken, ja zelfs het 
leven zou kunnen redden, als men het 
maar wist en zou toepassen.' (dr. 
AJfred Vogel). 
JVIs de mensen wisten hoe genees
krachtig de brandnetel is zouden zij 
alleen nog maar netels verbouwen. 
Maar helaas weinig mensen weten 
dat" (Maria Tret)en). 
Inderdaad de brandnetel (Urtica dioi-
ca) Is een wonderbaar kruid dat zo 
veelvuldig In de natuur aanwezig is dat 
we het allemaal kennen en... gevoeW 
hebben. De brandnetel beschermt 
zichzelf met venijnige prikken tegen de 
mensen die hem hardnekkig met zeis 
en chemische middelen bestnjden en 
tegen dieren die hem lusten omdat hun 
Instinkt er hen toe aan zet hem te ver-
ort)eren. De brandnetel Is niet weg te 
denken uit de hulsapoteek. 
Brandneteltee Is zo gemaakt Een fer
me lepel drogerij in een kwartliter 
water, opgieten en laten trekken. Zo'n 
tee helpt tegen migraine, vermindert 
suiker In het bloed en zuivert het bkied 
van haast alle kwalen. Men moet de 
kuur wel een tijdje volhouden. Sommi
ge deskundigen raden zelfs een konti-
nu gebruik aan. Anderen enkel bij het 
rijzen en vallen van de blaren". Haast 
alle maag- en darmklachten kunnen 
verminderen en genezen worden door 
brandneteltee. Wie zich vlug flauw en 
vermoeid voelt (zeker In het voorjaar) 
knapt vlug op na een volgehouden 
kuur. Wie geen tee lust raden wij 
brandnetel aan In het eten Men verza
melt (liefst voorjaars-)netel, maakt 
schoon, kookt en eet lijk spinazie. Het 
goedje kan verder op smaak gebracht 
worden met ajuin en olie. Gezondheid 

en lekkemij gaan hier wonderwel sa
men! 
Ook verkoudheden en reuma kunnen 
aldus preventief maar ook als de kwaal 
woedt daadwerkelijk bestreden wor
den. 
Brandnetel bevat nogal wat mineralen 
(ijzer, fosfor en kalk om de blezonder-
ste te noemen) en draagt zo bij tot de 
versteviging van de laeenderen. Wie 
met pijnlijke gewrichten sukkelt met 
krampen van de spieren (storingen 
van de bloedsomloop) kampt raden wij 
baden met brandnetelaftreksel aan, 
eksterogen werden reeds herhaalde
lijk met sukses verzorgd. Men maakt 
daarvoor een voetbad klaar door een 
ganse nacht verse brandnetel in 5 liter 
water te laten trekken, men kan aan
vullen met twee handvollen gewassen 
brandnetelwortels. (Soed laten trek
ken en de volgende dag koken. Daarin 
dan zo'n klein half uur pootje baden. 
Het mengsel Is tot driemaal toe bmlk-
baar, daarna verversen. 
Wie een glanzende en frisse haardos 
wil behouden raden we een bolwas-
sing met brandnetel aan. Daartoe 
gooit men brandneteldrogerij (5 keer 
twee volle handen) In 5 liter water, 
langzaam laten koken, goed laten na
trekken, er kan ook brandnetelwortel 
worden aan toegevoegd. 
Wie in de tuin met ongedierte ge
plaagd zit kan het gekende middel 
beproeven van een brandnetelbrij. 
Een grote hoeveelheid netel In een 
kuip met water laten trekken tot zich 
een brij vormt met het water de 
aangetaste planten besproeien. Een 
natuurvriendelijk en afdoend middel. 
Waarbij de natuur de natuur helpt Kan 
het mooier? 

In een van zijn kruidenboeken vertelt 
de reeds geciteerde Leon Petulengro 
dat zijn vader, een onvervalste Bohe-
mer, een grenzeloze liefde had voor de 
brandnetel. Hij zag er altijd fris en 
monter en had daarvoor één groot 
geheim. De slaapmatras van de goede 
man was altijd gevuld met verse 
brandnetel. Hij en zijn echtgenote slie
pen er voortreffelijk op en verwekten 
er hun groot gezin Beiden bereikten 
een gezegende ouderdom! 

Uit het klein kruidenboek... 
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PERSpektief 
Nu het regeringsstandpunt over 
het staal bekend is, zijn twee 
dingen duidelijk: de CVP heeft 
een eerste-klas-begrafenis be
zorgd aan haar kamerlid Vanden 
Brande én het geld voor de bo
demloze Waalse put zal uit de 
nationale kas blijven komen. 
Voorwaar- CVP en P W mogen 
fier zijn met dit resultaat! 
Nochtans hadden alle Vlaamse 
kranten de CVP ervoor gewaar
schuwd géén toegevmgen meer 
te doen. 

ZO ondermeer Het Volk, dat 
het standpunt vertolkte van 
het ACV „Vonge zaterdag 

heeft de knstelijke arbeidersbe
weging in Vlaanderen een met mis 
te verstane houding aangenomen 
in verband met de Waalse staalnij-
verheid De ACW-Middenraad 
heeft inderdaad zonder omwegen 
gesteld, dat geen enkele nieuwe 
maatregel mogelijk is, zonder re
kening te houden met de eis tot re-
gionalizering van de nationale be-
drijfssektoren en tot eigen finan
ciële verantwoordelijkheid van de 
gewesten Dit standpunt werd 
eenparig ingenomen in aanwezig
heid van alle CVP-ministers van 
ACW-strekking en van talrijke 
ACW-parlementsleden Wat de 
regering vanavond ook moge be
slissen, het IS zonneklaar, dat zij 
aan het standpunt van de CVP en 
van de knstelijke arbeidersbewe
ging met voorbij kan zonder het 
gevaar te lopen zich in een min
derheidspositie te plaatsen en al
dus haar eigen val te bespoedi
gen" 

Het ACW weet nu (eens te meer) 
wat het aan de CVP heeft om zijn 
standpunt te verdedigen i 

OOK Gazet van Antwerpen 
had opgeroepen om niet 
te kapituleren „De keuze 

waarvoor de Waalse regerings
partners staan is dus vrij eenvou
dig ZIJ hebben de keuze tussen 
de regionalizering of het avontuur 
Kan de regering vandaag over
gaan tot de orde van de dag"^ 
Werk IS er genoeg aan de plank, 
daar zal het met aan liggen Het 
kan, als Wallonië eindelijk kapt met 
de dubbelzinnigheid en de eigen 
verantwoordelijkheid opneemt 
Voor Cockerill-Sambre is er een 
uitweg maar dan moet Wallonië 
zelf een inspanning leveren 
Gol en de zijnen hebben thans het 
woord Een ondubbelzinnig ja te
gen de regionalizatie betekent dat 
er in Vlaanderen geen woorden 
meer moeten vuilgemaakt worden 
aan Cockerill-Sambre Een nee 
daarentegen brengt ons verder 
van huis dan wij dat ooit waren 
Vooral de Walen 
Ook deze woorden hebben CVP 
en PVV in de wind geslagen, door 
het wetsvoorstel Vanden Brande 
in de Ijskast te stoppen Intussen 
blijft de regenng de problemen 
maar voor zich uitschuiven en ligt 
alles nagenoeg stil 

DAAROVER klaagt Het Be
lang van Limburg. „In de 
Wetstraat heerst de uitge

bluste sfeer van de lopende za
ken Maar kan het zo nog langer'^ 
Het politiek vacuum dat over het 
Waalse staal is neergedaald, doet 
de Waalse chantage met de dag 
escaleren Daar tegenover geven 
de Vlaamse regeringspartijen éen 
beeld weg van vertwijfeling, angst 
en paranoia En laten ze in de 

publieke opinie een gevoel van 
onbetrouwbaarheid achter dat nu 
heel sterk en snel aanzwelt Wat 
het staal betreft, leeft Vlaanderen 
al volop in de terreur van de 
achterdocht Van Waalse zijde 
wordt daar helemaal geen reke
ning mee gehouden Integendeel, 
Gol en Deprez blijven de forcing 
voeren Beide Waalse leiders heb
ben de voorbije dagen andermaal 
laten weten dat het staal nationaal 
IS en blijft Ook het doorzichtige 
voorstel om een extra-staatslening 
voor het staal uit te schnjven 

wentelt alle lasten voor de overle
ving van Cockerill-Sambre op de 
nationale gemeenschap en de toe
komst af Dat men Vlaanderen 
met zo'n lening probeert zoet te 
sussen onder de paraplu van fis
kale amnestie getuigt van een 
grenzeloze maatschappelijke ver
achting 

O P de vooravond van Mar
tens' mededeling had Ret 
de Buyser in Vooruit het 

juist gezien Martens, CVP en 
PVV zouden een mooie verpak

king maken voor de Vlaamse ne
derlaag en de bevolking proberen 
te sussen 

„Men zal de Vlaamse CVP'ers 
nogmaals met een vage verklaring 
naar huis sturen, waaruit ze alles
zins zullen kunnen opmaken dat 
het wetsvoorstel Vanden Brande 
— op eis van Gol en Nothomb — 
in de Ijskast blijft en dat de finan
ciering van CockenlISambre wel 
met „volmachten" zal worden ge
regeld, die evenwel in de senaat 
nog moeten worden goedge
keurd 

Daarna zal tovenaar Martens het 
konijn uit de hoge hoed te voor
schijn laten komen en zullen de 
Vlamingen de volle pnjs van het 
spektakel mogen betalen" 

HET was goed gezien van 
Vooruit: de Vlamingen 
mogen inderdaad blijven 

betalen voor Cockenll-Sambre en 
ruj zelfs zonder dat ze enige korv 
trole hebben op wat er met hun 
geld gebeurt Het is een aanfluitng 
van elk federaal pnnciep Het 
standpunt van de regenng draagt 
in zich de kiemen van nieuwe 
ruzies en verdeeldheid en kan 
alleen maar bijdragen tot een vlug
ger uiteenspatten van deze kunst
matige staat 

Extra KB-tijd voor u. 
En op zaterdagvoor
middag staan 73 KB-
deuren voor u open. 

Vrijdagavond is nu 
KB-service-avond. 

Trouw aan haar stelregel "Service 
begint bij het betere onthaal", heeft de 
Kredietbank besloten haar "Extra 
KB-tijd" verder uit te breiden. 

Van nu af aan zullen er op de 
756 KB-kantoren bijna de helft op 
vrijdagavond tot 18.30 uur geopend 
zijn. 

U kunt er dan te
recht voor alle courante 
bankverrichtingen. 

KBL8 1927NLinlas 

Ja, ook op zaterdagvoormiddag 
zijn voortaan 73 KB-kantoren van 
9.15 u tot 12 u geopend. U bent er van 
harte welkom. 

Bij uw rekeningafschriften vindt 
u de lijst van de KB-kantoren die op 

vrijdagavond of zaterdag
voormiddag geopend zijn. 

U kunt deze lijst "Extra KB-h)d" 
ook aanvragen met de onder
staande bon 
Uitknippen en opsturen naar 
Kredietbank,Grote Markt 19, 
1000 Brussel 

Graag ontving ik de lijst van de 
KB-kantoren die op vnjdagavond of 
zaterdagvoormiddag geopend zijn 

NAAM 
, 1 'T» 

POSTNUMMER 

PLAATS "ï5^;. . 

è4«.-j;j)v*j&jair'-4-i:* 

( ^ KREDIETBANK 
^ ^ ^ Service l>egint bi) het betere onthaal 
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12 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
15.00 Tennis Wimbledon. - 18.00 
Appie. — 18.05 Kosmos. — 19.05 
Verhalen van de eenhoorn. — 
19.45 Nieuws en sport — 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Trompet 
blues (show). — 20.40 Terloops. — 
2155 De Bidsprinkhaan (tv-film). 
— 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
15.00 Tennis Wimbledon. 

RTB 1 
19.30 Nieuwa — 20.00 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagJ. — 
20.30 Festival de la chanson fran-
gaise de Spa - 23.00 Nieuws. 

NED. 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Blokletters 
(speD. - 21.00 Dallas (fJ. - 2150 
Televizier Magazine. — 22.30 De 
Gouden Roos van Montreux. — 
2325 AVRO's Sportpanorama. — 
23.55 Nieuws. - 00.00 Studto 
Sport Exfra 

NEP. 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Toe-
rfetische tips. - 19.00 Nieuws. —' 
19.12 Anna en de koning van Siam. 
— 19.40 Magie with the Stars 
(goochel-show). - 2020 Cabaret 
(film). — 22.16 Algemene toterij 
Nederland. - 22.30 Nieuwa -
2245 Werchter '82 (popfestivaD. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (O. 
— 2125 Droit de rèponse. — 22.55 
Etoiles et toiles (filmmagJ. — 23.40 
Nieuws. 

A 2 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Le Théêtre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Champs-Elysées 
(variété). — 21.55 La puce et le pri-
vè (politiefilm). - 23.35 Nieuws. 

F3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Regionaal pro
gramma — 19.50 Bucky et Pepito. 
— 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 2035 Tous ensemble. — 
21.35 Les merveilles de la mer 
(dokJ. - 22.00 Nieuws. - . 2 2 2 0 
Musi-club. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Polfce Story. - 21.00 
Si on chantait - 22.30 Leonor 
(gruwelsage). 

ARP 
20.00 Nieuws. — 20.15 Bn Abend 
in Telezirkus. — 21.45 Nieuws. — 
22.05 Der Mann, der König sein 
wollte (avonturenfilm). — 00.10 
Nieuwa 

ZPF 
19.00 Nieuvira. — 19.30 Nero Wol
fe. — 20.15 Filmkeuzeprogramma: 
Moulin rouge (biografische film); 
Die kleinen Füchse (dramatische 
film); Arsen und Spitzenhöubchen 
(komedie). - 22.05 Nieuwa -
22.10 Das Sport-Studio. — 2325 
Starsky & Hutch. - 00.15 Nieuwa 

P 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Natur und 
Technik im Dritten. - 21.00 Gott 
und die Welt - 21.30 Rückblende. 
— 21.45 Der dritte Mann (politie
film). — 2325 Meisterkonzert 
(Beethoven). — 0025 Nieuwa 

Zondag 

Minds in concert — 18.00 Apple. 
- 18.05 Sesamstraat - 1820 
Van de Noordzee tot de Oostzee. 
- 19.45 Nieuwa - 20.05 Sport
weekend. — 20.35 De Bidsprink
haan (thriller). — 21.55 Graham 
Greene en de Salade Ni^ise. — 
22.40 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point: debat - 13.00 
Nieuwa — 14.30 L'agence Labrico-
le (tv-reeks). — 15.00 Arts magazi
ne special. — 15.30 Gunga Din 
(avonturenfilm). — 17.55 (ïoncer-
tissimo. — 18.45 Les Schtroumpfa 
- 19.10 Sportweekend. - 19.30 
Nieuwa — 20.00 Contacta — 
22.05 Si on chantait (show). — 
21.05 Claudine. — 22.45 Nieuwa 

NEP. 1 

20.00 Nieuwa — 20.10 Panora-
miek. — 20.45 Ja natuuriijk extra 
(dierendokJ. - 2135 Ander 
nieuws (dokJ. - 22.15 Beetho-
vens tweede. — 22.45 Nieuv^s. 

NEP. 2 
19.00 Nieuwa - 19.05 Happy 
Daya — 19.30 Nederiand muziek-
land. - 20.10 Magnum. - 21.00 
The Vikings (pseudo-historische 
film). - 22.55 Agenda - 23.00 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Les naufra-
gés du 747 (rampenfilm). - 22.30 
Nieuwa - 2^35 Bravoa - 2320 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 La chasse 
aux trésors (speD. — 21.40 Anto
nio Saura — 22.30 Concert maga
zine. — 23.00 Nieuws. 

F 3 
20.35 Boite aux lettres Qiterair 
magJ. — 21.35 Korte films. — 
22.10 Nieuwa — 22.30 Vanina, 
Vanini (dramatiscfie film). — 0025 
Prélude ó la nuit 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.30 Flash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort: spel. — 
21.00 Un homme qui me plait (ont-
spanningsfilm). — 22.55 Nobile, 
naufrage des glaces. 

ARP 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort -
22.00 Die Feuerwehr hilft: brand
preventie. — 22.05 Nieuwa — 
22.10 Menschen und Stressen 
(dok). — 00.25 Nieuws. 

ZPF 
19.30 Endstation Sehnsucht (psy
chologisch drama). — 2125 
Nieuws en sport — 21.40 Das 
zweitalteste Gewert)e (reportage). 
— 22.10 Stippvisrte in Las Vegas 
(show). — 23.40 Nieuvi«. 

P 3 

BRT 1 

11.00 Konfrontatie. - 16.00 Re-
becca vermist — 1720 Simple 

19.00 Aktuelle Stunde. - 20.00 
Nieuwa — 20.15 Abenteuer Süd-
see. — 21.00 Auslandsstudio. — 
21.45 Wencke. - 23.10 Experi-
mente. — 2325 Nieuwa 

Maandag 

BRT 1 

19.45 Nieuwa — 20.15 Verdi. — 
21.30 Kijk mensen: redding op zee. 
— 2225 Nieuwa 

BRT 2 
15.00 Tennis Wimbledon. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Met uitzk:ht op 
zee (psychologisch drama). — 
21.45 Tennis Wimbledon. 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 20.00 Les sous-
doués (komedie). — 22.50 Nieuwa 

NEP. 1 
1925 De weduwnaar (dokJ. — 
20.00 Nieuwa — 2028 Lou Grant 
- 2120 Brandpunt - 21.55 Mu-

sic in time. — 23.10 Nieuwa 

NEP. 2 
18.30 Sesamstraat — ia45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuwa — 
19.12 Schimpo - wat doet een aap 
in Afrika? (natuurdokj. - 20.40 
Mars door de hel. — 22.30 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 La Cage 
(psychologische film). — 22.10 
Nieuwa — 22.15 Portrait: Lino 
Ventura — 23.15 Nieuwa 

A 2 
19.15 CJSevi/estelijk nieuws. — 19.40 
Le théótre de Bouvard (magJ. — 
20.00 Nieuw». — 2035 La baye 
(toneeO. — 21.50 Plaisir du thèötre. 
— 2230 Nieuwa 

F3 
21.30 Nieuwre. - 21.50 Thalassa 
— 22.35 La part du feu (psycholo
gische suspensfilm). — 00.05 Une 
minute pour une image. 

LUX. 
20.06 Le coffre-fort (speD. - 20.10 
Molière (feuilleton). - 21.00 Fleur 
d'Oseille (politie-avonturenfilm). — 
22.30 Histoire du Chevalier des 
Grieux et de Manon Lescaut (tv-
reeks). 

ARP 
20.00 Nieuwa — 2ai5 Die Rosen 
von Dublin. — 21.15 Japaner sind 
keine Roboter (reportage). — 
2230 Tagesthemen. — 23.00 Es 
war einrnal der Jazz. — 00.40 
Nieuvire. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Aus Forschung 
und Technik. — 21.00 Heute-Jour-
nal. — 2120 Kein Reihenhaus für 
Robin Hood (tv-film). - 22.55 Un-
sere Nachbam, die Briten. — 2325 
Nieuwa 

P 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ich stelle 
mich. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Suturp (toneeD. - 23.50 
Nieuws. 

Dinsdag 

[ 28 JUNI 

BRT 1 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-za
ken. - 20.15 Benny Hill show. — 
20.45 Op zoek naar Adam. — 2135 
Centraal Station. - 2220 Nieuwa 

BRT 2 
19.45 Nieuwa - 20.15 Kostas 
(Brits-Grieks psychokjgisch dra
ma). — 21.45 Tennis Wimbledon. 

RTB 1 
18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en 
couleurs (spel). — 19.30 Nieuwa 
— 20.00 Seychelles: les iles ékii-
gnées (dokJ. - 21.05 Les folies 
Offenbach. - 22.05 L'aventure de 
l'art moderne (dokJ. — 23.05 
Nieuws. 

NEP. 1 

20.00 Nieuwa — 2028 Tros truck 
festival. — 21.20 Falcon Crest — 
2210 Tros Aktua TV. - 22.45 
Harten 2. — 23.40 Nieuwa 

NEP. 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuwa — 
19.12 De Vallei van de Poema 
(dokJ. - 20.10 Klankkleur. -
2020 Hudson Taylor, de man die 
God geloofde (dokJ - 21.40 Mu
zikale Amalgamen. — 22.30 
Nieuws — 22.45 Den Haag van
daag. — 23.00 Studio Sport Extra. 
— 23.45 Nieuws voor slechthoren
den. 

F 1 

Temps X (SF-feuHIeton). — 23.15 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Tout le 
monde il est beau, tout le monde il 
est gentil (satirische film). — 22.30 
Mardi cinéma. — 23.30 Nieuv r̂a 

F 3 
20.00 Les jeux de l'été: spel. — 
20.35 Un nr>eurtre est un meurtre 
(politiefilm). — 22.15 Nieuwa — 

22.35 Espace francophone (magJ. 
— 2325 Prélude è la nuit 

LUX. 
20.06 Le coffre-fort: spel. - 20.10 
Vegas (detectivefeuilleton). — 
21.00 Le pont sur l'Elbe (ooriogs-
f ilm). — 22.35 Histoire du Chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut 

ARP 

20.00 Nieuwa — 20.15 Alles oder 
nichts (spel). Tema: de voetbal
bond. - 21.00 Report - 21.45 

Der Aufpasser. - 22.3( 
men. - 23.00 ARD-Ta 
23.45 Nieuwa 

ZPF 
19.00 N ieuwa- 19.30 E 
Nachtsgespenst — 21 
Journal. - 21.20 Dei 
Polen. — 22.05 Unser t 
22.45 's Zweite Leb'n 
Nieuws. 

P 3 
20.00 Nieuwa - 20.1 
Menschen - Abenteue 

Z A T E R D A G as jum) - De vrouwelijke bid
sprinkhaan Is een lief diertje dat tijdens de paring de 
mannelijke partner oppeuzelt Daar konnt het ongeveer 
op neer in de tweedelige TV-film De bidsprinkhaan 
(Praying Mantis): een man wordt het slachtoffer van zijn 
vrouw. Deze Britse thriller is een produktie van kwaliteit 
die de kijkers aan het scherm gekluisterd zal houden en 
hen morgen, wanneer het 2de deel uitgezonden wordt 
opnieuw naar het scherm zal lokken. De Britse persme
dia waren unaniem positief over de film: de akteurspres-
taties zijn perfekt de plot is spannend, de beelden van 
Normandië zijn prachtig, de vrouwelijke psyche wordt 
ragfijn geschilderd, enz. Dus een eersteklaswerk 
CBRT 1). — De naam van Liza Minnelli is onverbrekelijk 
verbonden met de acht Oscars rijke musicalfilm Caba
ret wan Bob Fosse (1972) met muziek van John Kander 
en songteksten van Fred Ebb. Met een bewonderens
waardige Liza Minnelli in de hoofdrol en een formidabe
le Joel Gray als ceremoniemeester werd dit een van de 
belangwekkendste musicals uit de filmgeschiedenis. Op 
treffende wijze wordt enerzijds het onbekommerde 
plezier in het tussenoorlogse Berlijn getoond, terwijl op 
de achtergrond de dreiging van het Derde Rijk rond
waart. In het Berlijn van die tijd kon alles. De kunst 
beleefde er hoogtij: Brecht, Weill e.a. De Berlijnse 
cabarets trokken publiek en artiesten uit de hele wereld. 
In dit milieu probeert het dansende nachtklubzangeres-
je Sally Bowles een carrière op te bouwen. Zij streeft 
naar roem en rijkdom. Dat wordt verpersoonlijkt in de 
rijke Duitse baron von Heune. Maar haar hart hunkert 
naar echte liefde. En daar staat de Britse werkstudent 
Brian Roberts voor... (KRO/Ned. 2). 

Z O N D A G (26 juni) - Run. Rebecca, Run (BRT) 
is een spannende jeugdfilm over een meisje dat met 
een bootje op een eiland strandt (was onlangs op het 
Nederlandse net). De literaire rubriek Wie sclirijft die 
blijft is gewijd aan de in Nice wonende Britse auteur 
Graham Greene, meer bepaald aan zijn boek „J'accuse" 
waarin hij de burgemeester van Nice aanvalt en de auto
riteiten, politie, justitie enz. van maffiapraktijken beschul
digt Wegens gebrek aan bewijsmateriaal verloor Gra
ham Greene het proces dat naar aanleiding van „J'accu
se" tegen hem werd aangespannen (BRT). — Alleen al 
omwille van de mooie beelden van Skandinavië is de 
Amerikaanse spektakelfilm The Vikings het bekijken 
waard. Vrouwelijke kijkers zullen misschien kijken om
wille van de schone ogen van Tony Curtis. En daarmee 
is ongeveer alles gezegd over deze film van Richard 
Fleischer (1958) (Veronica/Ned. 2). O ja, dan is er nog 
het verhaal: Het gaat over de invallen van de Noorman-

20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 La soiree 
femmes. — 22.10 Nieuwa — 22.15 

Faye Dunaway en Malcolm McDowell in het tragische 
jodenverhaal „De reis der verdoemden" (The voyage 
of the damned). (Vrijdag 1 juli om 20 u. 15 op BRT 1). 

nen en de heldendaden van 
halfbroers, die met elkaar om de 
het „onechte" kind van de Noorst 
en de Engelse koningin Enid en 
„echte" zoon van Ragnar belaag 

M A A N D A G C27 juno -
een cynische titel voor een dran 
man die op de vensterbank van ( 
van een torengebouw is geklom 
plegen. Toevallige getuigen, de p 
proberen de man tot andere ged 
worden zelfs twee psychiaters bij 
keleien gaan over de overredinc 
zal moeten worden. Tusaen de tv\ 
een diskussie terwijl de kandidaa 
het achterplan verdwijnt.. „Met i 
Poolse film van Janusz Zaorski ( 
aflevering van de KRO-reeks o\ 
gaat over het gezin van een wed 
deren. Centraal staat vooral de oi 
tien die voor het huishouden ze 

DINSDAG (28juni)-Au 
rijke plaats op in de filmindustrie. 
2 de Australische produktie K( 
Cox. De film behandelt een tyi 
bleem: de moeilijkheden die imm 
vaderland ontmoeten. De regisse 
de Nederlandse filmer Wim Cox 
diebeurs te hebben genoten, in / 
een carrière op als fotograaf en fi 
grant weet hij waarover hij het V 
liefdesrelatie tussen de naar 
Griekse politieke vluchteling Kos 
meisje Carol projekteert Cox 
moeilijkheden waar de jonge m» 
hebben... — Dierenmanieren is ei 
zonder pretentie, over mensenr 
drag, waarvan we altijd wat op 
Ned. 1). 

WOENSDAG (29 juni) 
waardige kinderprogramma Me 
zit vanavond op het 1 ste BRT-r 
sen in De dood van een leerling' 
bekeken vanuit het oogpunt 
(BRT 1). — Aangezien de film V 
(Due Soldi di Speranza) aang 
BRT 2-reeks „Film voor alle tijdei 
stellen dat het hier om een bete 
Italiaanse prent van Renato Cast 
Maria Fiore, Vicenzo Musolino, F 
lia Cirillo e.a. De film brengt een t 
Italië. Na zijn legerdienst keert ̂  
geboortedorpje aan de voet van 
der, een weduwe, is straatarrr 
komst te vieren steelt zij een kor 
terste best om een baantje te 
trouwen met Carmela, de docht 
doen verkerende vuurwerkmak 
een film over werkloosheid! Uil 
eenmaal de kwaal van deze tijd. I 
m in voor het leven (Ein Mann fi 
een scheepskonstrukteur die zij 
door krijgt hij een andere kijk 
situatie binnen dat gezin. Hij woi 
de drank. Wanneer zijn vrouw d 
voelt hij zijn plaats in het gezin 

Wanneer hij uiteindelijk opnieuv 
zijn vrouw haar baan opgeef 
ondertussen ook veranderd en 
heeft zich eveneens gewijzigd. 
Nos-filmmagazine Gnevisie Is 

23 JUNI 1963 



m TV-programma's 13 

3ser - 22 30 Tagesthe-
300 ARD-Talkshow -
ws 

MS — 19 30 Balduin, das 
penst - 21 00 Heute-
- 2120 Der Papst in 
'2 05 Unser Kosmos — 
i:weite Leb'n - 0010 

jws — 2015 Lender -
- Abenteuer - 21 00 

Formel eins — 21 45 Landesspie-
gel — 2215 Thema des Monats 

Woensdag 

BRT 1 
1500 Tennis Wimbledon - 1800 
Belfi en üllibit - 1825 Jukebox. -
1835 Circus Rondau - 1910 
Nieuwtjes uit Uhlenbusch — 19 30 

Tijdrover beestigheden — 1945 
Nieuws en sport - 2010 De 
weerman — 2015 Van 9 tot 5 — 
2040 Dood van een leerling — 
21 40 De tweede lente van Botti
celli — 2210 Nieuws 

BRT 2 
1500 Tennis Wimbledon 

RTB1 
1930 Nieuws. - 2000 La chasse 
aux tresors (speD — 2105 Le 
temps d'une république (tv-f ilm) — 
2245 Nieuws 

aden van Enk en Einar, twee 
kaar om de troon strijden Enk is 
1 de Noorse Vikingkoning Ragnar 
jin Enid en wordt door Einar, de 
gnar belaagd 

27 juni) — Met uitzicht op zee is 
yr een dramatische film over een 
rbank van de hoogste verdieping 
V IS geklommen om zelfmoord te 
tuigen, de (Xjlitie, autoriteiten enz 
andere gedachten te brengen Er 
/chiaters bijgehaald, die aan 't bak-
overredingsmetode die gebruikt 

usaen de twee geleerden ontstaat 
ie kandidaat-zelfmoordenaar naar 
'ijnt „Met uitzicht op zee" is een 
3Z Zaorski (1978) (BRT 2) - De 
lO-reeks over Eenoudergezinnen 
an een weduwnaar met jonge kin
vooral de oudste dochter van zes-
shouden zorgt 

juni) — Australië eist een belang-
Imindustne Vanavond brengt BRT 
roduktie Kostas (1979) van Paul 
iek een typisch Australisch pre
ien die immigranten in hun nieuwe 

De regisseur Paul Cox, zoon van 
•r Wim Cox, bleef, na van een stu-
lenoten, in Australië en bouwde er 
tograaf en filmmaker Dus als immi-
ver hij het heeft in zijn film Via de 

de naar Australië uitgeweken 
hteling Kostas en het Australische 
;teert Cox vrij gedetailleerd de 
Je jonge mensen mee te kampen 
anieren is een leuk los programma, 
er mensenmanieren en dierenge-
tijd wat op kunnen steken CTros/ 

a (29 juni) — Het aanbevelens-
jramma Nieuwtjes uit Uhlenbusch 
1ste BRT-net — De gebeurtenis

sen leerling worden in de af levenng 
t oogpunt van het vnendinnetje' 
3n de film Voor twee stuivers hoop 
anza) aangekondigd wordt in de 
)or alle tijden" mogen wij veronder-
im een betere film gaat Het is een 
Senate Castellani (1951/zw/w) met 
Musolino, Filomena Russo, Carme-

jrengt een beeld van het armtienge 
enst keert Antonio terug naar zijn 
de voet van de Vesuvius Zijn moe-
is straatarm Om Antonio's thuis-
It ZIJ een konijn Antonio doet zijn ui-

baantje te vinden en te kunnen 
la, de dochter van een in vrij goede 
urwerkmaker (BRT 2) — Alweer 
Dosheidi Uiteraard, want dat is nu 
in deze tijd In de Duitse TV-film Een 
CEin Mann furs Leben) gaat het om 
ikteur die zijn baan kwijtraakt Hier-
andere kijk op zijn gezin en zijn 
ezin HIJ wordt onzeker en gaat aan 
:ijn vrouw dan nog aan 't werk gaat 
n het gezin nog sterker aangetast 

slijk opnieuw werk vindt, wil hij dat 
aan opgeeft Maar zijn vrouw is 
randerd en haar visie op het leven 
3 gewijzigd (Ned 2/Nos) — Het 
Tinevisie is volledig gewijd aan de 

Vlaamse film, het is als het ware een overname van de 
aflevenng van de BRT-reeks Tijdrover van 8 juni, dat als 
schakekiiskussieprogramma gewijd was aan de Vlaam
se film en waaraan meewerkten Matthijs van Heijnin-
gen, Robbe de Hert Noesjka van Brake! en Paul 
Verhoeven 

D O N D E R D A G OO jum) - Anthony Hopkins 
debuteerde op het podium in het stuk van Shakespeare 
„Julius Caesar" in 1964 Vanavond speelt hij de titelrol in 
de BBC-TV-bewerking van Othello van Shakespeare 

„Othello" behoort samen met „Macbeth", „Hamlet" en 
„King Lear" tot de bekendste en meest dramatische 
stukken van Shakespeare Othello is een trouwe gene
raal van Afnkaanse afkomst die in dienst is van de 
Venetiaanse Republiek Hij is een naïeve en te goeder 
trouwe echtgenoot die door kwaadaardige en jaloerse 
konkurrenten ten val wordt gebracht CBRT 2) — Op 
veler aanvraag herhaalt de NCRV de aflevenng „Wie 
was schuldig" van de reeks Rondom tien waarin Hans 
Sleeuwenhoek en Henk Mochel vaak kontroversiele 
onderwerpen hebben aangepakt „Wie was schuldig" 
gaat over de relatie tussen slachtoffers van ernstige 
verkeersongevallen en hen die daar in verwijtbare zin 
bij betrokken waren (Ned 1) — De Britse sociaal-psy
chologische filmkomedie Morgan laat je eens nakijken 
(Morgan, a suitable case for treatmenO verwekte nogal 
wat opschudding toen ie in Engeland op het doek kwam 
(1966) Men wist met goed wat men ervan denken 
moest De film is een parodisch tijdsbeeld dat chaotisch 
en schokkend werd uitgewerkt Toch kreeg hij algeme
ne waardenng De hoofdrol Morgan Delt (gespeeld 
door David Warner) is een geflipte kunstenaar die rijp is 
voor het gesticht Hij kan het met hebben dat zijn vrouw 
wil scheiden en haalt de gekste kapriolen uit om dat te 
verhinderen (KRO/Ned 2) 

V R I J D A G (1 juli) - Ronde van Franknjk Start in 
Fontenay-sous-Bois (tijdnO — De reis der verdoemden 
(Voyage of the Damned) is een Bntse dramatische film 
van Stuart Rosenberg (1977) die stoelt op een tragisch 
waar gebeurd feit In mei 1939 vertrok uit Hamburg het 
schip „St-Louis" met ongeveer 1 000 joden aan boord, 
bestemming Cuba, waar zij een nieuw leven hoopten op 
te kunnen bouwen De vluchtelingen werden met veel 
bereidwilligheid door de Duitse autonteiten bij hun 
immigrantenplannen geholpen Zij weten echter met dat 
ZIJ pionnen zijn in een luguber plan, waarmee de nazi's 
hun „oplossing" voor het jodenprobleem willen goedpra
ten ZIJ hebben immers de zekerheid dat de joden geen 
instemming tot immigreren zullen knjgen Zo kunnen zij 
bewijzen dat er wel degelijk een „jodenprobleem" 
bestaat en dat zij er de geschikte oplossing voor 
hebben Met Faye Dunaway, Max von Sydow, Oskar 
Werner, Malcolm McDowell e a (BRT 1) — In zijn film-
magazine Premiere-extra (BRT 1) brengt Jö Rópcke o a 
aan de orde De Leeuw van Vlaanderen (Hugo Claus), 
Bad Boys (Richard Rosenthal, Coup de Foudre (Diane 
Kurys) het Filmfestival van Knokke, The Year of Living 
Dangerous (Peter Weir), The Meaning of life (Monty 
Python-ploeg) — De NCRV kijkt (van moetens, we
gens budgetredenen •?) nostalgisch terug naar de 
zwart/wit periode Stiefbeen en zoon, de Nederlandse 
versie van „Steptoe ind Son" werd uit de archieven 
opgevist en in het programmaschema voor het zomer
seizoen verwerkt De gierige voddenboer Stiefbeen ligt 
voortdurend overhoop met zijn zoon Dirk die moderner 
wil werken en verderop wil, desnoods daarvoor het huis 
uit wil (Ned 2) — The wrong man, een thnller van 
Hitchcock (1957), in een Henry Fonda-retrospektieve, 
volgt ongeveer nauwkeung een waar gebeurd verhaal 
een man wordt schuldig bevonden aan een misdaad die 
hij met heeft begaan Zijn vrouw wordt inmiddels 
krankzinnig En dan wordt bij toeval de ware dader ont
maskerd Met Henry Fonda en Vera Miles (NCRV/ 
Ned 2) 

NED. 1 
2000 Nieuvi« - 2028 Ballast 
(opera) — 2305 Nieuwa 

NED. 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 1900Nieuv(re. — 
1912 Politieke partijen CCDA) -
1922 Van gewest tot gewest — 
2010 Een man voor het leven 
(televisiefilm) — 2141 Cinevisie 
- 2230 Nieuws - 2245 Den 
Haag vandaag 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Les mer-
credis de I'lnfonnation — 21.35 
Dokumentaire — 2235 Nieuwa 

A 2 
1915 GewesteKjk nieuws. — 19 40 
Le theêtre de Bouvard — 2000 
Nieuvy«. — 2035 Les enquêtes du 
commissaire Maigret (tv-film) — 
2210 Rock ó Beriin (dokj - 23 00 
Nieuws 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws. — 1935 
Jeugdprogramma — 19 50 Ulysse 
31 — 20 00 Les jeux de l'ete (speD 
- 2035 Cadence 3 - 2 1 3 5 
Nieuws — 21 55 L'histoire temWe 
et douce de la demoiselle è la 
violette (tv-spel) - 2250 Prelude 
é la nuit 

LUX. 
20 06 Le coffre-fort (speD - 2010 
Shenf fais-moi peur? (tv-reeks) — 
21 00 La maitresse de f er (avontu
renfilm) — 2250 Hetoire du che
valier des Gneux et de Manon 
Lescaut (tv-reeks) 

ARD 
2000 Nieuvira — 2015 Katzenspiel 
(tragikomedie) - 2140 Titel, 
Thesen Temperamente — 2230 
Tagesthemen 

ZDF 

19 00 Nieuws — 19 30 Konsul Mol-
lers Erben — 2015 ZDF-Magazin 
- 21 00 Heute-Joumal - 21 20 
Mittwochslotto - 2125 Der Den
ver-clan — 2210 Es fing so harm-
los an (reportage) — 2255 Ein 
Paradies (familiedrama) — 0045 
Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Mittwochs 
in — 2145 Auslandsreporter 
Wall Street - 2215 Modell (dokJ 
— 0020 Nieuws 

Donderdag 

BRT 1 
1500 Tennis Wimbledon - 1800 
Appie - 1805FooFoo - 1810 
De ruimtevaarder — 1815 Chips 
— 1905 Tijdrover Bndge stap 
voor stap — 1945 Nieuws en 
sport — 2010 Kunst-Zaken — 
2015 The Best of the Midnight 
Special (show) — 21 00 Panora
ma — 21 50 Monopolie — 2240 
Nieuws Aansl tennis Wimbledon 

BRT 2 
1500 Tennis Wimbledon — 1945 
Nieuws en sport — 2010 Kunst-
Zaken - 2015 Othello (drama) 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 Autant sa-
voir — 2025 Règlements de 
comptes è OK Corral (westem) — 
2225 La femme en blues (korte 
Belgische film) — 2240 Nieuws 

NED. 1 
2000 Nieuws - 2028 Mary Ben
jamin - 2120 Kerkepad '83 -
2145 Hill Street Blues - 2235 
Rondom tien — 2330 Nieuws. 

NED. 2 
1815 Nieuws - 1830 Sesam
straat — 1845 Jeugdjoumaal — 
1900 Nieuws - 1912 Tom & 
Jerry — 1930 Op de praatstoel 

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. 

— 19 55 Morgen, laat je eens nakij
ken (film) — 21 30 De goden uit 
het Oosten (dokJ - 22.30 
Nieuws — 2245 Den Haag van
daag — 23 00 Nieuws voor slecht
horenden 

F 1 
20 00 Nieuws — 20 35 Pans-Mada
gascar (tv-film) — 2210 Nieuws. 
— 2215 Au petit bonheur la réussi-
te — 2315 Nieuvira. 

A 2 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Le theêtre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 20 35 Le nsque de vivre 
(dokJ - 2320 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de l'éte - 20 35 Le 
sacnfice (dramatische film) — 
21 55 Debat - 2240 Nieuws. -
2230 Agenda 3 kuituur - 23.05 
Prelude a la nuit 

LUX. 
1915 Nieuws - 1940 Le coffre-
fort — 1945 Batman (avonturen-
sene) — 2006 Le coffre-f ort — 
2010 Dallas (fJ - 21 00 L'espion 
(spionagefilm) — 2230 L'histoire 
du chevalier des Gneux et de 
Manon L'escaut 

ARD 
2000 Nieuws. - 2018 Schlag auf 
Schlag — 21 00 Bei Bio (muziek en 
interviews) — 2200 Souvenirs, 
souvenirs — 2230 Tagesthemen 
— 23 00 Bencht fur eine Akademie 
(toneel) — 2345 Nieuwa 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Zirkus. Zir-
kus — 2100 Heute-Joumal — 
21 20 GeWverdienen Gemgesehen 
(reportage) — 22 05 Das Jahr der 
Leibwache (tv-spel) - 2300 Ten
nis Wimbledon - 2330 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Der Tiger 
- 21 35 Filmöp - 21 45 Landes-
spiegel (reportage) — 2215 Ge-
schichte im Dntten - 2300 
Nieuws 

Vrijdag 

BRT 1 
1805 Klein, klem kleutertje — 
1820 Rode Zora - 1850 HaroW 
Lloyd — 1910 Vnje bjd vnjdag 
(toerisme) — 1945 Nieuvi«. — 
2010 De weerman — 2015 De 
reis der verdoemden — 22 55 Pre
miere-extra — 2355 Nieuwa 

BRT 2 
1500 Tennis Wimbledon - 1945 
Nieuwa — 2015 Zevende intema-

bonale Tsjaikovski-wedstnjd. — 
22.10 Tennis Wimbtedoa 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 L'ceil des 
autres (magJ — 2205 Rue haute 
(psychologisch drama) — 2235 
Nieuws 

NED. 1 
2000 Nieuwa - 2028 Vara-tv 
deze zomer juli — 2033 De avon
turen van Rnokkio (televisiesene) 
— 21 31 Achter het nieuwa — 
2201 Tester thus. - 2336 Nieuws 
voor slechthorenden — 2346Stu-
dio Sport Extra Wimbledon tennia 

NED. 2 
1900 Nieuws — 1912 De uitvin
der Poolse tekenfilmserie — 
1925 Zo moeder, zo dochter — 
1950 Stiefbeen en zoon — 2020 
The wrong man — 2205 Kansen 
voor de kerk — 22.30 Nieuws — 
22 45 WIJ zijn de stem van aarde 

F 1 
2000 Nieuwa - 2035 Vanéte -
21 35 Nieuws - 21 40 Operation 
Bonheur (tv-film) - 2245 Nieuwa 

A 2 
2000 Nieuvi« - 2035 Verdi -
2140 Apostrophea - 2255 
Nieuwa — 2305 (Dorps è coeur 
(melodrama) 

F 3 
2000 Les jeux de l'eté - 2035 
Vendredi - 2135 Nieuv«. — 
21 55 Internationaal jazzfestival in 
Juan-les-Pina - 2225 Prelude ó la 
nuit 

LUX. 
1915 Nieuvra - 1940 Le coffre-
fort - 1945 Batman - 2006 Le 
coffre-fort — 2010 Le dossier 
secret des tresora — 21 00 La 
poursuite sauvage (westem) — 
2230 Histoire du Chevalier des 
Gneux et de Manon Lescaut 

ARD 
2000 Nieuwa — 2015 Komm zu-
ruck. Kleiner I (mekxJramatische sa
bre) - 2200 Plusminua - 2230 
Tagesthemen — 2300 Tatort 
Duitse polibesene — 0030 
Nieuwa 

ZDF 
1900 Nieuwa — 1930 Auslands-
joumal - 2015 (Sefdhrliche Erfo-
schaft — 2145 Jagdszenen m 
Hollywood. — 22 00 Heute-Joumal 
- 2220 Aspekte kuituur — 22.50 
Sport am Freitag — 2320 Drecki-
ges CkM (westem) — 0050 
Nieuvw. 

D 3 
2000 Nieuwa — 2015 Frertagsfo-
rum — 2145 Landesspiegel — 
2215 Em recht senoser Herr (tv-
speD -2310Rockpa las t -0010 
Nieuwa 
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,,Van taalstrijd tot staatsvorming" 

De drijfkracht van het flamingantisme 
Met niet aflatende geesteskracht en vlijt blijft Maurits van 
Haegendoren zijn levenslijn doortrekken. Van in zijn jeugd is 
hij voortrekker en leraar geweest voor zijn volk. Als stichter 
van de volkshogeschool Lodewijk de Raet, als VU-senator en 
als historicus zet hij dat werk voort: beslist Vlaams-nationaal, 
maar daarom niet minder openstaand voor de wereld of voor 
andere dan nationalistische zorgen. 

Weinige Vlamingen hebben zo
als hij zovele ervaringen en ei
genschappen kunnen verenigen: 
jaren lang veldwerk in jeugdbe
weging en volksontwikkeling, 
steeds aandachtig waarnemer 
van de Vlaamse strijd en terwijl 
zelf strijder, uiteindelijk zelfs als 
senator (een der ijverigste) en nu 
al jaren ook als schrijver van 
boeken over de Vlaamse bewe
ging. Hij mag dan al doctor in de 
Geschiedenis zijn, men vraagt 
zich af waar hij de tijd heeft 
gehaald; en nog haalt, op een 
leeftijd waarop de meesten nog 
hoogstens toeschouwer zijn. 
Zijn jongste boek is een kanjer gewor
den van een heel biezondere aard. 
Men zou kunnen denken dat over de 

zondere draad door zijn lang verhaal: 
de wederzijdse wisselwerking van 
partijpolitieke en niet-partijpolitieke 
krachten in en op de Vlaamse bewe
ging. Naar achteraf blijkt, moeten wij 
eerder zeggen: het zweepslag-effekt 
van de niet-partijpolitieke Vlaamse be
weging op partijpolitici (Vlaamsgezin
den en anderen). Niet dat deze vast
stelling ons verrast maar het Is goed 
ze eens zwart op wit aangetoond te 
zien. Het is een boeiend en leerrijk 
verhaal. Zodanig leerrijk dat we moe
ten hopen dat zij die zich geroepen 
voelen, in de Vlaamse beweging lei
ding te geven, dit boek ter hand ne
men. Niet alleen om het te lezen, vooral 
om het te bestuderen. Men kan er 
namelijk uit leren welke objektieve 
voorwaarden verenigd moeten zijn om 

Maurits Van Haegendoren, een studieboek kan ook prettig zijn... 

Vlaamse beweging nog weinig origi
neels geschreven kan worden. Dit 
blijkt onjuist te zijn. 
Wat wij over deze geschiedenis tot 
aan de wereldooriog te lezen krijgen, 
kan men weliswaar ook elders lezen. 
En de voortreffelijke reeks boeken die 
Herman Todts — zij het met een 
onmiskenbaar gunstig vooroordeel te
genover de CVP — over de na-
ooriogse geschiedenis ervan geschre
ven heeft, bevat veel van wat hier 
staat De schnjver spaart hem trou
wens zijn lof niet 

Maar vooreerst vernemen wij heel wat 
binnenskamerse inlichtingen over de 
jongste geschiedenis, vanaf de grote 
marsen op Brussel. Vergeten wij niet 
dat de schrijver voorzitter was van 
(o.aJ het 5-novemberkomitee dat de 
Vlaamse wil tot uitstoting van de Wa
len uit Leuven bundelde, en VU-sena
tor tijdens de Egmont-knsis 
Ten tweede wordt de Vlaamse bewe
ging geschetst in haar ontwikkelings-
perspektief; m.aw. hoe het komt dat 
zij zich, vanuit loutere zorg om het 
behoud van de moedertaal, is gaan 
verruimen en verdiepen tot de ont-
voogdingsstrijd van een volk 
Ten stotte, en dit is het origineelste In 
dit boek, weeft van Haegendoren, van 
het begin tot het einde een heel bie-

een nieuwe, massale stoot te geven. 
Sommige van deze voorwaarden kan 
men bovendien zelf scheppen, als de 
wil ertoe sterk genoeg is. 

Dat een studieboek tevens prettig 
kan zijn, wordt hier bewezen. Het is in 
talrijke hoofdstukken en onderafdelin
gen gesplitst die het geheel overzich
telijk goed hanteerbaar en nog beter 
verteerbaar maken. Het is volstrekt 
met geleerd geschreven, eerder in een 
soms wat te vlotte spreekstijl. Er is ook 
geen sprake van een dor kietoog. De 
schrijver kleurt het subjektief, wat met 
alleen zijn goed recht is maar zelfs het 
geheel ten goede komt Ook tegen
over zijn eigen partij blijft hij een 
persoonlijk standpunt innemen. 

Bovendien is het boek overvloedig 
geïllustreerd met foto's en vooral met 
even toepasselijke als onverwachte 
citaten en gedichten. 

Vanzelfsprekend kleven ook aan dit 
mensenwerk gebreken. Dat Vlaande-
rien de vastlegging van de taalgrens 
niet zonder „kleerscheuren" door
kwam (biz. 140) IS juist Deze kleer
scheuren komen o.i echter niet voort 
uit een nadelige ruil (87.0(X) inwoners 
afgestaan, 15.(XX) teruggekregen), 
maar uit het feit dat enkele tienduizen
den Vlamingen in Waltonië bleven of 

er terechtkwamen Daarom moesten 
er nog geen Walen bij ons komen. Die 
zijn er trouwens niet gekomen. 

De geringe reaktie van de niet-partijpo
litieke Vlaamse beweging tegen de 
grondwetsherziening in 1971 wijt 
schrijver terecht aan het ingewikkekJe, 
technische karakter van deze verrich
ting. Hij had er kunnen aan toevoegen: 
de traditionele politieke onderontwik
keling van de Vlamingen, ook van de 
Raminganten. Vergeten is blijkbaar de 
onvruchtbare maar toch hardnekkige 
campagne van de VVB om via plaatse
lijke vooriichtingsavonden ten minste 
haar eigen leden op te jutten. 
De Egmont-periode wordt met uit de 
weg gegaan maar toch nogal vrijblij
vend behandeld. Waarschijnlijk zal er 
nog wat tijd moeten verstnjken vooral
eer een sereen en volledig oordeel 

hierover mogelijk wordt 
Wat het septemberdekreet betreft 
toch een belangrijke verworvenheid 
van de naoorlogse strijd, wekt het 
verwondering dat de schnjver nalaat 
te vermelden dat het in feite gaat om 
een VU-initiatief, met name van sena
tor Vandezande. 

Wij hebben met instemming gelezen 
(bIz. 289) dat ook in deze staatshervor-
mende en financieel-ekonomisch gela
den tijd „de Vlaamse beweging moet 
taalbeweging blijven" én omdat de 
taal het belangrijkste natie- en staats
vormend element is, én omdat taalbe-
lang stoffelijk belang is Alleen hadden 
we daar graag aan toegevoegd gezien: 
omdat de taal het meest zichtbare 
teken is van een volksaard, waarvan 
het tevens de mede-bewerker is; en 
omdat wij in de bescherming en ont-

Francois Van Calsteren 

Een gardevil vertelt 
„Toen kwam de matrak er weer 
eens aan te pas en we gaven hem 
streep", is een zinnetje dat regel
matig weerkeert in het boek „De 
gardevils van het Schipperskwar-
tier". Deze bloennrijke Antwerpse 
poiJtieuitdrukking wijst op een 
voorbije mentaliteit In het Ant
werpse Schipperskwartier kon
den immers veel zaken worden 
opgelost met de matrak. Vechters
bazen kon enkel daarmee respekt 
worden bijgebracht en de politie, 
liever dan weer eens het zoveel
ste proces-verbaal te schrijven, 
gaf de lastpost een duchtige afran
seling, die hem meestal lang in het 
geheugen bleef hangen. 

Nu is het niet dat het ganse boek 
door over matrakslagen wordt ge
sproken. De auteur, Frangois Van 
Calsteren, op dit ogenblik planton 
In de nog steeds beruchte Ant
werpse wijk, heeft er al heel wat 
dienstjaren opzitten. In 1950 werd 
hij agent in het Schipperskwartier, 
waar de zeden nogal ruw waren 
en de vechtersbazen toen niet 
meteen naar een Ombudsman lie
pen om te vertellen dat ze weer 
eens een pak hadden gehad van 
agent zus of zo, ze waren reeds 
blij genoeg dat ze er vanaf waren 
gekomen zonder in hun portefeuil
le te hebben moeten tasten. 
Het boek is een kleurrijke tocht 
geworden doorheen een folklore 
die bijna helemaal is uitgestorven. 
Van Calsteren vertelt meer over 
een toen heersende mentaliteit 
dan eender welk historisch verant
woord boek kan doen. 
Aan de hand van zijn voettochten 
— samen met zijn ploegmaat 
want agenten waren steeds met 
twee — leer je de lichte dames, de 
pooiers, de havelozen, de schoe-
lies, de bitskoemers, de vechters
bazen en de zeelui kennen. Met 
een lach en een traan vertelt de 
auteur de meest menselijke ge
beurtenissen. Over Mie die het 
oudste beroep ter wereld uitoe
fent de Walm een maske van de 
straat, de Zijker een doorgewin
terde bandiet die leefde van de 
vrouwen, den Bruine die nog op 
konvooivaart naar Moermansk op 
tankers voer, de Legionnair die 
twintig jaar bij het legioen diende, 
de Zusters die elkaar steeds in het 
haar vlogen, Meneerke die tegelij
kertijd klokkenluider, koster en 
misdienaar was en het schuim op 

de bek kreeg, wanneer je ook 
maar enige sympatie toonde voor 
een niet katolieke organizatie. 

Och, ze zijn er allemaal niet meer 
die uitzonderlijke mensen, de we
reld is harder en kouder gewor
den. Samen met het verdwijnen 
van de armoede is ook het saam
horigheidsgevoel verdwenen. In 
het Schipp)erskwartier werd je 
reeds na een dag afwezigheid 
gemist en kon je niet zoals nu, 
reeds maanden dood in je huisje 
liggen. Niet dat het vroeger alle
maal beter was, daar wil Van 
Calsteren ook niet over horen, 
want hij weet dat vele mensen 

plooiing van deze volksaard het doel 
zelf zien van de Vlaamse beweging en 
ook van onze natie- en staatsvorming. 
Ten slotte ontsnapt de schrijver, zoals 
de meester flaminganten van zijn ge
neratie, niet aan een zekere allergie 
voor dialekten (bIz. 307 en 311). 

Maar na al wat hierboven staat zal het 
wel duidelijk zijn dat wij dit een belang
rijk boek vinden. Voor basis-militanten 
is het een onmisbaar werktuig. En alle 
flaminganten, die er geen genoegen 
mee nemen, louter gevoelsmatig natio
nalist te zijn, kunnen nergens beter dan 
hier vernemen hoe ver het staat met 
de ontvoogding van Vlaanderen en 
wat die nog in de weg staat 

Karel Jansegers 

Maurits van Haegendoren, Van Taalstrijd 
tot Staatsvorming, uitg. Davidsfonds te 
Leuven, 1983, 320 bIz., 485 fr. 

toen in mensonwaardige toestan
den moesten leven. 
Dit boek is- eigenlijk geschreven 
met het doel om jonge agenten 
aan te tonen, dat het ook allemaal 
menselijker kan worden aange
pakt en dat er niet direkt naar de 
pen moet worden gegrepen, het is 
ook een pleidooi voor de wijk-, 
agent die uiteindelijk weet — net 
zoals de pastoor — wat er reilt en 
zeilt In zijn kwartier. 
Ook geschikt voor niet Antwerpe-

. naren. 
Laagvlieger 

(De gardevils van het Schipperskwartier, 
door Franf ois Van Calsteren, uitgeverij De 
Dageraad, 219 bIz., 495 frJ. 
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Zomerfestivals op een rijtje... 
Nog even doorbijten en het is 
vakantie. Een magisch woord dat 
velen meteen na de Nieuwjaarsda
gen reeds begonnen te koesteren, 
en In het prille voorjaar gepland en 
in kaart gebracht Voor de thuis
blijvers geen nood: alweer staan 
de muziekfestivals op een rijtje te 
dringen naast de vele andere toe
ristische of traditionele lokvogels. 
De groje namen van voorgaande 
jaren blijven ook in de muziek het 
goeie weer bepalen. 
Met Haren Folk, Pop te Geleen en 
een avondje te Werchter met 
Chris De Burgh en Supertramp is 
de toon reeds aangegeven. Men 
kijkt uit, lokt met gevestigde waar
den, en gooit er beloftevolle 
nieuwkomers tussendoor om de 
tieners van nu zoet te houden. De 
affiche van het dubbelfestivals 
Torhout-Werchter (op 2 en 3 juli) 
e.k. is hier een schoolvoorbeeld 
van. Op de „Peerse Fleste" (week
einde van 9 en 10 juli) is met 
beperkter budget de lijn doorge
trokken, met vooral mensen van 
bij ons: de Antwerpse KIds, de 
Lierse Kreuners, Arbeid Adelt, de 
nieuwe Jo Lemaire, en lijsttrekker 
Dr. Feelgood uit Albion die al jaren 
in Vlaanderen tot de „betere" pop 

Vis- en 
folkloredagen 
Mariekerke-
a/d-Schelde 
25 en 26 juni 1983 
Zaterdag 25 en zondag 26 juni gaan te 
Mariekerke-aan-de-Schelde de zesde 
Vis- en Folkloredagen door. 

Het vistema blijft centraal. Mariekerke 
IS dit weekeind zowaar een levend 
museum met talrijke kunstambachteli)-
ke demonstraties. Naast het vissen 
zelf. waarvan een bepaalde techniek 
op de Schelde werkelijk wordt ge
toond (korven aan de lijn) worden 
eveneens een aantal nevenaktivlteiten 
die bij de Scheldevisserij thuishoor
den, gedemonstreerd. De visbehande-
ling aan de wal (visfileren, paling stro
pen, garnaal pellen enzJ evenals het 
visnetbreien zoals het vroeger met de 
hand gebeurde, zal uitvoerig worden 
getoond. Meestal wordt dit werk opge
knapt door oude vissers. Folkloregroe-
pen zullen niet ontbreken en aan vis zal 
het met ontbreken op de barbecues en 
aan de kraampjes i 

worden gerekend. Op zondagna
middag het combo van Philip Ca
therine met Verminnens pianist 
Tars Lootens, de Hollandse groe
pen Barrelhouse en Magriet Es-
huys, en om af te ronden de 
legendarische Albert Collins die 
in de zestiger jaren op de gitaar 
het grote voorbeeld was voor de 
groten van nu zoals Eric Clapton 
en Albert King. 

Kinderopvang, kamperen en in
kom tot 12 jaar gratis. Dagkaart 
kost 380 fr., in voorverkoop 300, 
en voor de 2 dagen 500 fr. 

Het volgende weekeinde is er 
weer traditioneel „Brosella folk en 
jazz", onder het lover van het 
Groenteater vlakbij het Atomium 
aan de Heizel. Met op zaterdag on
dermeer de Retro Jazz en Char
les Loos van bij ons, en gitarist 
Baden Powell met sambamuziek. 
Folk op zondag met vrij onbeken
de maar naar de bio's beloftevolle 
opkomers. De „Gentse Fieste" 
starten eveneens zaterdag 
(16 juli) en lopen dagelijks tot en 
met 25 juli, deels nog in handen 
van zanger Walter De Buck en 
voor een stuk opgedrongen door 

het Gents stadsbestuur. We ron
den juli af in het Sfinkspark te 
Boechout waar het laatste wee
keinde hun „Roots"-festival door
gaat, zoals vong jaar op zoek naar 
de echte wortels van de heden
daagse muziek Met ondermeer 
Francis Bebey, Tito Puente, 
steengoeie jazz van Dollar Brand, 
en onze Chris Joris met zijn op
merkelijke perkussiemuziek. In het 
eerste „WIJ"-nummer van augus
tus bekijken we uitgebreid het 
Folkfestival van Dranouter (van 5 
tot 7 augustus), de Lokerse en 
Oostendse Feesten, de Savooi-

feesten te Ninove (met onder
meer Johan Verminnen en Luk 
Van Kessel), en Jefi-Folk te Heus-
den waar grote namen prijken 
zoals John Martyn, Osibisa en de 
Chieftains als de originele leden 
van Fairport Convention hebben 
toegezegd voor een optreden te 
Dranouter. En weer hoopgevende 
klanken komen vanuit de platen-
hoek: deze week verschijnt de 
nieuwe singel van Hans De Booy, 
en ook kleinkunstgroep Magenta 
is weer samen om een nieuwe 
plaat te maken. Maar hierover 
meer in een volgende „WU". 

Sergiui 

appiG /// 

DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET QWERTY 
EN AZERTY OP 1 KLAVIER. 

De Apple He met 64 k bytes gebruikers
geheugen is een onklopbare kombinatie 
van mogelijkheden en betrouwbaarheid. 

O p zoek naar een middel om uw per
soonlijk of bedrijfsrendement op te voeren ? 
Sneller en efficiënter dokumenten te maken, 
tabellen op te stellen ? 

Tekstverwerking, het opstellen van 
schema's, financiële en verkoopanalyses, 
het versturen van elektronische post, de 
kreatie van grafieken... 

De Apple He met ingebouwd AZERTY 
en QWERTY klavier kan het allemaal... en 
nog veel meer, want Apple biedt u veruit het 
grootste softwore-pakket op de markt. 

De Apple He : geen andere persoon
lijke computer werkt zó praktisch. 

DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET HET 
GROOTSTE GEHEUGEN 

Met zijn 256k bytes geheugen memori
seert de Apple ///100 pagina's tekst of een 
financieel model van 63 kolommen en 254 
lijnen. 

Hi| kan uw boekhouding doen, uw in
ventaris opstellen, uw budgetten bijhouden, 
enz. Kortom, met de Apple /// kunt u alle 
informatie die u maar nodig hebt samen
brengen en verwerken. O p die manier krijgt 
u meer ruimte om de beslissingen te nemen 
die uw taak of uw onderneming ten goede 
komen. 

De Apple ///is een persoonlijk business 
systeem om zakenmensen, managers en al 
wie met administratie te maken heeft sneller, 
nauwkeuriger en effektiever te laten werken. 

De Apple ///: geen andere persoonlijke 
computer werkt zó professioneel. 

'^':^PR SPECIALE 

OP«MEER-
PRO°KENNIS. 

Ik wens spoedig alle dokumentctie te ontvangen 
over APPLE He G APPLE /// D 

Naam M£^..^Jm^S:'¥^^'~~^^ 
Beroep/Funktie: ^.-,„...^k«,-i=>«^»^-»i^-y^»~>^ 

Tel 

Adres 

Postkode/Gemeente .È'!?&é&h^^iX^S^ 
Opzenden in gesloten envelop naar nevenstaand 

adres 

ÖppiG 
Bell Telephone Mfg Co NV 
Micro Computer Division 
Tav Dirk Mertens 
Bell Telephonelaan 2, 
2440 Geel 
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Zelfs de zonen van Uncle Sam 

Ook Ludo weg 
Na Eric Gerets verlaat nu ook Ludo Coeck ons kompetitievoetbal. Het 
Italiaanse goud blinkt en er zijn alsmaar minder topspelers die er kun
nen aan weerstaan. 
Het is een gekke situatie die rechtstreeks verband houdt met de vrije-
markt-ekonomie. Ons voetbal geniet een gunstige faam in het 
buitenland. De nationale ploeg is nog steeds Europees vice-kampioen 
en zij heeft zich als eerste weten te plaatsen voor de eindbeurt van 
het Europees kampioenschap dat volgend jaar in Frankrijk wordt 
georganizeerd. Anderlecht is een internationaal voetbalmonument 
(drie Europese bekertriomfen) en ook Standard en Club Brugge ston
den al in Europese finales. Wi j mogen ons dus niet verwonderen over 
de toenemende belangstelling van de kapitaalkrachtige buitenlandse 
klubs voor onze spelers. 

Maar de verarming dreigt Wij 
gaan weer niet naar het Hollandse 
voorbeeld verwijzen. Iedereen 
weet dat de spelersvlucht oorzaak 
was van de ineenstorting van 
Oranje, Ajax en Fijenoord. Wie 
zegt dat het de Rode Duivels en 
onze topklubs beter zal vergaan? 
Anderlecht mag dan ruim veertig 
miljoen hebben ontvangen voor 
haar spelmaker (en misschien ko
men er nog veel meer bij wanneer 
Lozano in Spanje onder dak kan 
worden gebracht) daarmee koopt 
het nog geen volwaardige vervan
ger. Belangrijk is bovendien dat 

Sporting een op)enlijk beleden 
principe heeft moeten laten varen. 
De Brusselse klub heeft zich in het 
verleden altijd suksesvol verzet 
tegen het vertrek (Swoit Vander-
elst was men liever kwijt dan rijk) 
van haar vedetten. Het was niet de 
eerste keer dat Italiaanse en 
Spaanse geldberen zich aanbo
den in het Astridpark maar tot nog 
toe vingen zij onveranderlijk bot 

Daar is nu noodgedwongen ver
andering in gekomen. De Uefa 
heeft namelijk mogelijk gemaakt 
dat de topspelers voor een welbe-

De Amerikaanse atletiekkam-
pioenschappen in Indianapolis 
leverden weinig topprestaties af. 
Het slechte weer was daar gro
tendeels verantwoordelijk voor. 
Maar in Indianapolis heerste een 
ongezellige stemming. Oorzaak 
daarvan waren verklaringen af
gelegd door Edwin Moses, nog 
steeds de wereldrekordhouder 
over de 400 meter horden. Aan 
de „Daily News" (een dagblad uit 
New York) verklaarde Moses dat 
vijft ig procent van de topatleten 
uit de Verenigde Staten gebruik 
maken van spierversterkende 
anabole steroVden. Een medede
ling die Moses niet in dank werd 
afgenomen en die door de Ameri
kaanse atletiekunie koud werd 
afgewimpeld. Men denkt er zelfs 
niet aan kontroles te organizeren 
omdat deze te veel zouden kos
ten-

Wij twijfelen er eigenlijk niet aan 
dat Moses waarheid spreekt 
Men moet zich geen illuzies ma
ken: topsport en doping (onder 
welke vorm ook) zijn niet meer 
van elkaar te scheiden. Geen 
sport ontsnapt daaraan. Zelfs 
„het heilige voetbal" niet Maar 
officieel zal nooit iemand het 
willen toegeven. Wanneer top
sporters dan toch eens betrapt 
worden spreekt men begrijpend 
over „incidenten". 
Topsporters worden geleid door 
een onverzadigbare prestatie
drang. Zi j moeten zichzelf tel
kens opnieuw waarmaken en tus
sen de vele inspanningen krijgen 
zij nagenoeg nooit voldoende re-
kuperatietijd. Zelf hebben zij 
nooit bezwaren. Integendeel. Zi j 
willen in zo weinig mogelijk t i jd 
zo veel mogelijk geld binnen rij
ven. De gezondheid van geest en 
lichaam wordt daar graag voor 
opgeofferd. 
In het verleden projekteerde men 

Edwin Moses: VS-atleten slikken tegen de sterren (en strepen) op-

dopinggebruik in atletiek syste
matisch naar het Oostblok. Daar 
leefden de zondaars. Inzonder de 
kampers stonden bol van anabo-
lica. Onbevooroordeelde waar
nemers hebben altijd beter ge
weten. Zi j zagen geen schapen 
en wolven. Wel mensen met op
gejaagde prestatiedrift Om rijk 
te worden of om (in de kommu-

nistische landen) sociale promo
tie te verwerven. Maar wat is het 
verschil tussen beide en is het 
een niet even verwerpelijk als 
het andere? Men moet met de 
Olympische Spelen voor de deur 
overigens niet op beterschap ho
pen. De Amerikanen zullen in Los 
Angeles niet verschillen van de 
Russen in Moskou. 

paald bedrag (een veelvoud van 
hun jaarinkomen) naar het buiten
land kunnen wanneer zij einde 
kontrakt zijn. Op die manier Is 
Standard Gerets kwijt geraakt 
voor een goede twintig miljoen. 
Dat is een reratief klein bedrag 
wanneer men de marktsituatie 
kent. Anderlecht heeft daarop in
gespeeld. Eind volgend seizoen 

Het ongemak van een forfait 
Bernard Hinault zal er dus niet bij 
zijn wanneer de Ronde van Frank
rijk eind deze week op gang wordt 
geschoten. 
De in het rondewerk nagenoeg 
onklopbare Bretoen sukkelt op
nieuw met tendinitis. Zijn knie is 
gehavend uit de Vuelta gekomen 
en risico's nemen zou onverant
woord zijn. 
Het is niet de eerste keer dat 
vraagtekens worden geplaatst 
achter de lichaamskonditie en het 
weerstandsvermogen van Hinault 
Hij cijfert „te veel" om als de 
ongenaakbare meester van een 
generatie naar voor te worden 
geschoven. Zijn bedrijvigheid is 
bovendien te beperkt In vergelij
king met Merckx is hij een dwerg 
gebleven. Al zou het ons met 
verwonderen indien een uitgerus
te en herstelde Hinault begin sep-
tember in Zwitserland wereldkam
pioen moest worden. Want de 
beste is hij ongetwijfeld. 
Het forfait van Hinault vertoont 
komische nevenverschijnselen. 
Wij waren ervan overtuigd dat de 
betere renners — voor zover er 

nog van dat soort overblijven — 
het meesterschap van Hinault als 
een last en een beperking ervoe
ren. Maar dat blijkt niet waar te 
zijn. Velen, en onze nationale Lu-
cien Van Impe op kop, hebben 
verklaard verveeld te zittlen met 
het forfait van de grote favoriet Zij 
stemmen immers graag hun 
wedstmjd af op één man die nor
maliter niet kan verliezen. Dat ver
mindert hun eigen verantwoorde
lijkheden en vergemakkelijkt hun 
opdracht Dat dreigt nu onmogelijk 
te worden. Er worden een resem 
kanshebbers naar voor gescho
ven (waaronder Van Impe, Zoete-
tnelk en Kuiper die samen bijna 
honderdtwintig jaar zijn...) en nie
mand zal gerust zijn wanneer 
schijnbaar onschuldigen in een 
van de vele overgangsritten minu
ten ver uitlopen... Kortom, men zal 
alle dagen waakzaam moeten blij
ven en dat dreigt de Tour zeer 
zwaar te maken. En dat is dus het 
allerlaatste waar het legertje outsi
ders op gesteld is. 
Wie een en ander aandachtig ont
leedt kan geen reden meer vinden 

om de jonge renners enig verwijt 
toe te sturen. Hoe vaak hebben wij 
niet gehoord, en zelf geschreven, 
dat de nieuwe lichtingen karakter 
en durf te kort komen om de 
aflossing te verzekeren? Zij vre
zen het avontuur en verkiezen 
„het gelijke spel" boven de over
winning of de nederlaag. 
Maar is het met de ouderen an
ders gesteld? Jarenlang hebben 
generaties zich gekoesterd in de 
schaduw van Eddy Merckx. Korte 
tijd nadien stond Hinault op en 
iedereen was maar al te blij onder 
die paraplu te kunnen staan. 
Dat wordt in de komende Tour 
onmogelijk en juist daarom voelen 
de meesten zich ongemakkelijk. 
Voor het eerst sinds vele jaren 
hebtien zij niet niets te verliezen 
en alles te winnen. Nu is het 
omgekeerd en dat zou wel eens 
voor een gekke Tour met onvoor
spelbare afloop kunnen zorgen. 
Waarmee we nog niet gezegd 
hebtxn dat wij ons illuzies maken 
omtrent onze vertegenwoordi
gers. De wederopstanding is nog 
niet voor juli 1983... 

Ludo Coeck in het buitenlands 
spoor van Roger Van Gooi? 

verstrijkt het kontrakt van Coeck. 
Vermits het een publiek geheim is 
dat onze topvoetballers een flink 
deel van hun wedde „in het zwart" 
ontvangen, zou Anderlecht het ge
vaar lojaen zijn Sinjoor voor een 
„te klein" bedrëg aan een Italiaanse 
topklqb te moeten afstaan. Daar
om heeft Sporting nu eieren voor 
zijn geld gekozen en Coeck nu la
ten vertrekken. Door een en ander 
ontstaat er in ons voetbal een 

nieuwe situatie. De almacht van 
Anderlecht op nationaal vlak 
wordt er hoe dan ook door inge
perkt De klub kan zichzelf moeilij
ker beschermen tegen de roof
tochten van,de Latijnse klubs en 
bovendien snijdt zij (en ook onze 
andere klubs) in eigen vlees wan
neer zij haar topspelers „zwart" 
blijft betalen. Een ander aspekt 
betreft de spelers zelf. Zij moeten 
er zich maar geen illuzies over 
maken. Wie uitwijkt voor het geld 
trekt heel vaak een streep onder 
zijn sportieve carrière. De voor-
t)eelden liggen voor het rapen. 
Welke sfXJrtieve voldoeningen 
waren er in de voorbije jaren 
weggelegd voor Vandereycken 
en Vanderelst? Is Van Gooi in het 
buitenland geslaagd? Er heerst 
momenteel een vreemde mentali
teit onder de spelers. Zij vinden 
dat zij op hun vijfendertigste een 
streep onder hun leven moeten 
kunnen trekken. Zij behoren dan 
„binnen" te zijn. Werken is er 
daarna blijkbaar niet meer bij. Dat 
is natuurlijk belachelijk. Hun repu
tatie is gevestigd en zij kunnen die 
nog jaren commercieel uitbuiten. 
Wat zouden Van Himst Vanden 
Daele, Dockx en Houwaert (om 
maar die generatie te vernoemen), 
momenteel niet „meepakken" als 
trainer? Zij hoefden niet uit te 
wijken om „meneren" te worden. 
Maar de evolutie is nu eenmaal on
omkeerbaar. We zien wel waar 
ons voetbal uiteindelijk terecht
komt maar erg optimistisch zijn we 
toch niet gestemd. Al blijft ons 
gelukkig nog Caje Ceulemans. Die 
heeft begrepen dat hij in eigen 
land twintig jaar „sant" kan zijn. En 
dat weegt ruimschoots op tegen 
miljoenen lires of fjesetas. 
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Maasmechelen, een kleine en landelij
ke gemeente, gelegen vlakbij de Neder
landse grens. Op 10 oktober '82 nam 
een plaatselijke partij, onder de beteke
nisvolle naam „Politiek Anders Maas
mechelen" (PAM), deel aan de ge
meentelijke verkiezingen. Alhoewel 
daar mensen van allerlei gezindheid 
bijhoren, is de hoofdstrekking ongetwij
feld: Volksunie. 

Een dynamisch bestuurslid van de VU-
afdeling Maasmechelen is de heer Gil
bert Opsteyn, tevens provinciaal 
raadslid. Een milieubewuste nationalist 

VU-Maasmechelen: 

/ / Sluikstorten opruimen!" 

WIJ: De afdeling Maasmechelen 
heeft toegezegd voor de aktie „U en 
de VU - omdat we 't samen kunnen". 

Waarover gaat het projekt van deze 
afdeling? 

Opsteyn: „ Wij willen iets gaan onderne
men, daadwerkelijk dan, om het aantal 
sluikstortingen te verminderen. Hiertoe 
hebben wij een aktieschema opgesteld. 
Samen met het VU-bestuur en de 
mensen uit „PAM" hebben wij ons rond 
de tafel gezet Wij stelden vast dat 
onze schone gemeente een aantal 
prachtige toeristische plannen bezit 
maar wij willen er een alternatief plan 
aan toevoegen. Ééntje waarop ook de 
vuile plaatsen aangeduid zip. Wij heth 
ben het grondgebied van de fusiege
meente daarna ingedeeld in tien „wijk"-
zones, met telkens een verantwoorde
lijk persoon. Hun taak bestaat erin om, 
samen met nog iemand uit die „zone", 
de sluikstortplaatsen op te zoeken. Net 
zoals tijdens de verkiezingscampagne 
willen wij nu een fietstocht organizeren, 
ditmaal echter op zoek naar vuil Maar 
ook aan de wandelverengingen, even
als aan de jeugdverenigingen en de 
jeugdraad, aan de bejaardenorganiza-
ties en uiteraard aan de milieuvrienden 
wordt medewerking gevraagd." 

WIJ: En dan? 
Opsteyn: „Daarna, eenmaal wij al deze 
gegevens bezitten, maken wij onze 
alternatieve toeristische kaart mét aan
duiding van de „kankerplekken". Waar
bij wij in een eerste stadium met agres

sief negatief willen ageren. Integendeel. 
Wij zullen de grotere sluikstorters be
leefd aanspreken en hen verzoeken 
hun stortplaatsje te willen opruimen. 
Hiervoor gaan wij ook beroep doen op 
de schepen die verantwoordelijk is 
voor het milieu. Wij wensen ook dat er 
een milieu-politieagent komt om de 
gemeentelijke bepalingen te doen na
komen. In een volgend stadium zullen 
wij samen met de jeugdverenigingen 
en de milieuvrienden, de verboden 
stortplaatsen in de bossen opsporen 
en opruimen Wij willen alle vuilnis naar 
de boswegen brengen, en dan hopen 
wij dat de gemeentelijke reinigings
dienst wil instaan voor het wegvoeren 
ervan. Hiermee houdt het niet op. Wij 
willen ook, met het oog op de toekomst 

willen de bevolking informeren, over 
waar en hoe ze wel met hun vuilnis be
ter terecht kunnen." 
WIJ: Wordt Maasmechelen dan zo 
erg geplaagd door een overwoeke
ring van sluikstorten? 
Opsteyn: „Ik denk het niet In elke 
gemeente of stad kampt men hiermee. 
Maar wij willen er iets aan doen. Vooral 
omdat onze gemeente zo enig mooi is. 
Maasmechelen heeft zeer veel prachti
ge tjossen. U moet er eens langsko
men, een betoverend rustig dorpje 
langsheen de Maas. Een stroom waann 
overigens ook biezonder veel vuil 
wordt gegooid.. Wij willen eenvoudig
weg het mooie wat we hebtien, mooi 
houden." 
WIJ: Hoe verliep de enquête, onder 

»«tóicV.^^L^ 
de bevolking sensibilizeren en dus pre
ventiefoptreden. Om dan uiteindelijk te 
komen tot een nieuwe, toeristische 
kaart, waarop alle sluikstortingen ook 
echt verdwenen zijn. Aan die preventie
ve aktie hechten wij t)elang. Zo bestaan 
er op de gemeente tal van papier- en 
glasbakken, maar tot onze spijt moeten 
WIJ vaststellen dat daarnaast toch altijd 
veel ander vuilnis wordt neergezet Wij 

de VU-leden, die vorige week werd af
gesloten? 
Opsteyn: „Zeer aangenaam. Deze en-
quêtering is heel positief onthaald en is 
erg vlot verlopen. Echt waar, het was 
een fijn initiatief!" 
Geïnteresseerden kunnen altijd kon-
takt opnemen met de hr. Gilbert Op
steyn, Ringlaan 71, 3630 Maasmeche
len (tel.: 011-76.04.39). 

Bijeenkomst Wij-top 20 

Ernst, gezelligheid en leute waren troef 
Vorige zaterdag vond de jaarlijkse bijeenkomst van de beste wervers 
van abonnementen op ons weekblad plaats. „Het feestje van den top 
20", zoals dit genoegzaam wordt geheten. En een feestje is het inder
daad geworden. Waarbij gezelligheid en leute troef waren. Nationalis
ten tezamen vormen, echt waar, een aparte bende. Dit zal ook wel 
beaamd worden door uitbater (en gewezen sterspeler) Jef Jurion. Hij 
abonneerde zich trouwens prompt op „Wij". Onweerstaanbaar. 

In de late voormiddag werd gestart 
met een openhartige diskussie tussen 
het komitee van redakteurs en de 
beste wervers van abonnementen op 
dit weekblad Tal van suggesties, op
merkingen en ideetjes werden daarbij 
geuit Zowel de problemen van inhou
delijke, evenals van technische en ad
ministratieve aard kwamen daarbij uit
voerig aan bod Een openhartig ge
sprek onder vrienden 
Deze vnendschap werd trouwens op 
een boergondische manier nog duide
lijker tijdens het aanzitten aan de uitge
breide tafel De korte tafelrede werd 
gehouden door het jongste redaktielid, 
waarop de oudste, iets wijzer worden
de, redakteur aansloot met een verwij
zing naar een illustere vakantiedag in 
juli 
Dé topwerver, VU-kamerlid Jan Cau-
dron, onderhield de genodigden in zijn 
gekende, vlotte stijl Waarna ook volks
vertegenwoordiger Oktaaf Meyntjens 

gevat tussenkwam De lachduiveltjes 
dansten doorheen het zaaltje, waarbij 
vooral schepen Enk Vande Walle, Paul 
Cresens en partijbestuurslid Frans 
Kuijpers meer dan eens de show 
stalen Maar ook de vrouwen lieten 
zich met onbetuigd zij vormden zo
waar een madrigalenkoor en gaven 
een nummertje ten beste üeve Favo-
reel en Marleen Van Liedekerke speel
den d'eerste viool Dit kon uiteraard 
met onbeantwoord blijven want ook de 
mannen gingen aan 't zingen onder de 
vakbekwame leiding van Frans Kuij
pers En het duurde nog lang en het 
was biezonder aangenaam Een „top 
20" als nooit tevoren Met de belofte er 
weer bij te zullen zijn volgend jaar, in 
Lapscheure of Zoetenaaie Bedankt 
alleszins! (pvdd) 
Door een technisch defekt is het over
grote deel van de foto's van de „Top 
20" onbruikbaar geworden Met onze 
oprechte verontschuldigingen 
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ANTWERPEN 
JUNI 

25 KONTICH: Midzomerzonnewende-viering om 21 uur op de 
speelweide VNJ, Altenastraat. M.m.v. de vrienden van 't Lijsterl^e, 
Vlaamse Kring, de Mandoerse, Jarretel, KSA-Cantincrode, JSK 
en VNJ. 

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

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

25 MECHELEN (gewesO: 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-
fonds van Uw gewest 

JULI 

1 NIJLEN: VU-kadervergadering In Kempenland om 20 u. 

3 NIJLEN: IJzerbedevaart, vertrek aan Kempenland om 7 uur met 
autobus, inschr. Kempenland. 

3 HOVE: IJzerbedevaart met bus van Davidsfonds aan de kerk. 
Hove om 7 u. 50. Terug rond 19 u. 30. Prijs 250 fr. en 750 fr. per 
gezin. 

9 HOVE: Grote Guldensporenkaartprijskamp, 2.000 fr. vooruit. 
Inschr. tot 14 u. 30 in de Reinaert. Inleg 50 fr., bij de prijzen ge
voegd. 

9 LIER-KONINGSHOOIKT: 11 juli-etentje in het VNO, Berlarij 80 te 
Lier. 

10 HOVE; Koffietafel aangeboden door Jos Hofkens aan VU-
afdeling Hove (14 u. 30 - Reinaert). Inschr. bij Fr. Van Eisen, J. Fr. 
Gellyncklaan 95 tot 8 juli. 

10 NIJLEN: 11-juli optocht fanfare en drumband Kempenland te Ma-
chelen-Diegem. Vertrek Kempenland met bus om 8 u. 45. 

10 KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u. in Lokaal 
Alcazar, met prov. raadslid Bart Van der Moere en VU-
gemeenteraadsleden. 

10 KONTICH: 11 juli-herdenking om 20 u., Magdalenazaal Kontich 
Centrum. Org.: gemeentelijke kulturele raad. Gastspreker: Karel 
De Meulemeester, dir. VTB. 

11 KONTICH: samen naar 11 juli-viering in Brussel. Vertrek rond 
1A7 u. 45, station Kontich Kazerne. 

11 NIJLEN: 11 juli-optocht te Nijlen met fanfare en drumband 
Kempenland. Vertrek Kempenland om 18 u. 30. 

11 HOVE: met autobus naar het groot 11 juli-feest te Brussel. Ver
trek om 19 u. aan de parking nieuw gemeentehuis, Mortsel. Prijs 
130fr. Inschr. bij W. Nollet tel, 455.65.46. 

11 MERKSEM: 11 juli-mis om 19 u. in St.-Bartolomeuskerk, daarna 
gezellig samenzijn in Vlanac. 

11 LEEST: Guldensporenfeestmaal met vijf gangen Vlaamse ge
rechten om 20 u. in eethuis 't Seel te Leest, Juniorslaan 114. 
Inschr. 't Seel te Leest. 

Rouw te Hove 

VU-raadslid Herman Matthijs 
overleden 
Herman Matthi js, gemeenteraadslid 
en VU-fraktieleider te Hove, 61 jaar, 
te jong om ons nu reeds te verlaten, 
is niet meer. 
Velen onder ons herinneren zich nog 
zijn talri jke vakbekwame tussenkom
sten op de gemeenteraad. 
Zowel in Volsuniekringen als bij de 
andere partijen werd hij gewaardeerd 
om zijn deskundigheid. 
Als financieel beheerder van de vzw 
Weyninckhoven heeft hij gedurende 
al die jaren bewezen een ervaren 
beheerder te zijn. 
Vlaming van kop tot teen, uit één 
stuk, steeds in de bres, om de Vlaam
se zaak te dienen en te verdedigen. 
Als kopman Volksunie was hij voor 
de Volksunieleden als een huisvader. 
Geen moeite was hem te veel, dag en 
nacht mocht men aankloppen, Her
man zou er wel voor zorgen. 
Moedig en taai was Herman! Nie
mand van zijn vrienden heeft hij 
wil len belasten met zijn lange lijden. 
Aan mevrouw Matthi js en haar kinde
ren bieden wi j onze oprechte blijken 
van innige deelneming aan, en hier

mede wil len wi j nogmaals uiting ge
ven aan onze grote dankbaarheid en 
erkenteli jkheid voor Herman. 

Ook de redaktie van het weekblad 
Wi j sluit zich aan bij deze bli jken van 
medeleven bij dit al te vroege overl i j 
den. 

Vlaams-nationale boekenbeurs 
te Antwerpen 
De Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap, lid van de kulturele raad van de 
stad Antwerpen, van de Federatie van 
Vlaamse Kringen en van het Verbond 
van Vlaamse Kultuurverenigingen, 
richt op 25 en 26 juni as. een Vlaams-
nationale boekenbeurs in met als on
dertitel „Vlaamse auteurs — Vlaamse 
Beweging". 
Deze aktivrteit heeft plaats in het 

Scheldehof, Oude Korenmarkt 28 te 
Antwerpen, zaterdag 25 juni van 10 tot 
18 u. en zondag 26 juni van 10 tot 17 u. 

De inkomprijs bedraagt lOfr . 

Op de opening, gevolgd door receptie, 
vrijdag 24 juni om 20 u. 30, verwelko
men wij de h. Eugene Van Itterbeek, 
sekretaris-generaal van de Europese 
Poëzievereniging en de h. Vk; Anciaux. 

m Wij in de Volksunie 

Suksesrijke VU-meeting in 
Rumst, hartje van de Rupelstreek 
Die d i n s d a g a v o n d 14 j un i o m 19 u. v o o r de zovee l s te maa l he tze l fde 
r i tuee l . Een haas t ige t h u i s k o m s t na het dage l i j k s w e r k en weer de 
au to in o m e rgens in één o f ande re hoek van het a r r o n d i s s e m e n t de 
p a r t i j b o o d s c h a p te b rengen . 
Terw i j l de w a g e n o v e r de a u t o w e g g l i j d t onde r een feë r ieke a v o n d z o n , 
v raag ik me af o f we t o c h n iet wa t vee l r i s i co h e b b e n g e n o m e n . Z o 
maar o n m i d d e l l i j k een mee t i ng in een s t reek waar de V U g e d u r e n d e 
ja ren o m z e g g e n s niet meer aan b o d k w a m . 'k Pe ins aan a l l e rhande 
d i n g e n d ie w e n o g h a d d e n kunnen d o e n o m meer v o l k te t r ekken . . 
Zaal Nationaal in de dorpskom van ^een, gewoon op eigen manier eens 
Rumst, nieuw en modern, stoelen of ta
fels prachtig geschikt om de mensen 
te ontvangen. Adeline en Frank, kers
verse nieuwe lokale bestuursleden 
hebben 't voor mekaar gebracht Na 
een tijdje arriveren Hugo Coveliers, 
Taaf Meyntjens, Hector de Bruyne, 
Eddy Gaublomme. Aan de ingang vlug 
een tafel opgezet met propagandama
teriaal. 
De Vü'ers uit de omliggende gemeen
ten hebben gehoor gegeven aan onze 
oproep „Solidair met de Rupelstreek", 
militanten, bestuurs- en gemeente
raadsleden, schepenen, burgemeester 
Joris Roets op kop. Ze zijn er; ook het 
onafscheidelijk duo uit Boom, Pé Claes 
en Laurientje De Roeck (nog te voet 
elk jaar naar DIksmuide), verder dr. 
Bernaerts uit Zwijndrecht-Burcht 
steeds bereid meer dan één steentje 
bij te dragen... 
Ondertussen kwart na acht een twin
tigtal aanwezigen, schrik en spanning. 
Wat gaat het worden? 
En dan ineens — hoe dikwijls maakten 
we het reeds niet mee — op minder 
dan geen tijd groeit het publiek aan tot 
een zventlgtal belangstellenden; ' t is 
geluktl Een mankementje? Wel zo 'n 
klassiek organizatiep>erikeltje: geen 
veriengdraad genoeg om de mikro op 
't podium te brengen. Wat zou fiet? 
Het stemgeluid van de aangekondigde 
speker werkt immers op zichzelf „am-
plificerend" genoeg. 

„Omdat ik Vlaming ben?" 
Peter Swenden, bekende lokale figuur, 
opent de meeting. Ondergetekende 
volgt Tema: „Waarom de VU?". Geen 
grootsprakerig gezwaai met diverse 
partijprogramma's waaruit de Volks
unie als beste te voorschijn komt. 

zeggen wat wij denken van volksnatio-
nalisme, samenhorigheid, pluralisme in 
een betoog waar het gevoel, het men
selijke, de hoofdrol speelt; natuuriijk 
komt de aktualiteit aan bod, vooral in 
het licht van de dubbelzinnige houding 
van de Vlaamse ministers uit de natio
nale regering: Vlaams met woorden, 
Wallo-Brux met daden. Het is boeiend 
te dialogeren met een uiterst aandach
tige zaal. Zeer prettig gevoel in derge
lijke sfeer van gespannen luisterbe
reidheid de vraag te kunnen stellen 
„Waarom de Volksunie?". En het een
voudige maar rake antwoord: „Omdat 
ik Vlaming ben". 

Vervolgens komt Hugo Schiltz aan het 
woord. Hij heeft het over „De toe
komst van de Rupelstreek". Eerst een 
ragfijne, grondige analyse van de histo
riek van de regio met als droevig 
eindpunt het waarom van het ekono-
misch verval. Geen al te gezellige 
toekomst wordt in het vooruitzicht 
gesteld. Wat baat het doeltreffende 
rekonversieplannen op te stellen wan
neer de Vlaamse macht Cof onmacht?) 
verpersoonlijk in de Vlaamse regering 
geen geld heeft om een doeltreffende 
uitwerking mogelijk te maken? Krasse, 
treffende uitspraak, één vierde van 
wat aan Cockerill-Sambre zal worden 
gegeven zou volstaan om de ganse 
Rupelstreek er weer bovenop te bren
gen I 

Een toespraak van Hugo Schiltz zit 
telkens boordevol evenwichtig afge
maakte zinnen, een opvolging van ar
gumenten waar de klassieke speld 
onmogelijk tussen de steken valt En 
daarbij allesbehalve saai, integendeel 
pittig gebracht en overtuigend. 
Na de pauze de vragen, een ganse 

reeks. Een beter Ijewijs van interesse 
bestaat niet. Ten slotte de nameeting-
se pint., niets dan tevreden gezichten I 
Nietje, 't jongste sympatieke bazinne-
ke, nodigt ons uit nog een pint in haar 
café te komen drinken. Gezellige stem
ming in ' tSchuurke. Gewoontege
trouw worden aan de toog de verdere 
plannen voor de afdelingswerking ge
smeed. Ik babbel hierover met militan
ten. Frank, Adeline, Alfreda, één oude
re (ik, helaas) en drie jongeren, waar
onder twee vrouwen samen onge
dwongen... kommentaar overbodig. 

Zoals reeds was geschied in andere 
afspanningen van ter plekke, ons goed 
gezind: De Welkom, De Linde en De 
Kroon, worden ook in 't Schuurke 
prompt lidkaarten en abonnementen 
aan de man en aan de vrouw gebracht I 
Wie zei daar weer dat de VU bij de 
mensen uit de Rupelstreek in een 
„lage„ schuif ligt?... Deze „zegger" 
dwaalde, en nog geen klein beetje. 
De stemming in de sfeervolle Vlaamse 
kroeg stijgt maar aan alles komt een 
eind, dus wegwezen! 

Ook weer voor de zoveelste maal, na 
een welgelukte politieke avond, dat 
gevoel van blijheid en van uitgespro
ken zin om nog intenser en efficiënter 
verder te doen. 
De Rupelstreek ten bate! 

Frans Kuijpers 

VOS 
Groot-Antwerpen 
naar Diksmuide 
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, Muggenberlei 232 te 
Deurne (tel. 321.75.95) of Het Blazoen, 
Osystraat te Antwerpen (tel. 
231.00.36). Prijs per persoon 275 fr. 

Provincie Antwerpen 
Gemeente Lint 

BERICHT 

VU-Mol startte zijn 
wijkvergadering te Mol-Donk 

Het gemeentebestuur van 
Lint maakt bekend dat vol
gende betrekking te begeven 
iS: 

Geschoolde A-schilder 
(man of vrouw) 

De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden zijn te 
verkrijgen in het gemeente-
sekretariaat, tel. 455.20.01. 
De schriftelijke aanvragen 
zijn te richten aan het kollege 
van burgemeester en schepe
nen, gemeentehuis te 2548 
Lint, bij een ten laatste op 12 
juli 1983 ter post aangetekend 
schrijven. 

Lint, 16 juni 1983. 
(Adv. 95) 

Uit de uitslagen van de jongste ge
meenteraadsverkiezingen blijkt dat de 
Volksunie in het gehucht Mol-Donk 
sterk kan rekenen op de medewerking 
en de steun van de vele sympatizanten 
akJaar. 
Om te bewijzen dat zij zo weinig 
mogelijk van haar verkiezingsprogram
ma wenst af te wijken, riam de Molse 
VU-afdeling dan ook het initiatief om 
een wijkvergadering te beleggen op 
de parochie Mol-Donk. 
Een aantal zaken en toestanden waar
voor zeker een oplossing kan worden 
gevonden, stonden op een goed gevul
de agenda Denken we ondermeer aan 
een veilige oversteekplaats voor voet
gangers op de baan „Donk", vooral nu 
deze weg zal worden aangepast voor 
het snelle verkeer vanuit Mol naar 
Dessel, Retie en Turnhout Ook de 
verkeersdrempels aan de Donkse 
scholen, de speelterreinen voor de 
jeugd en de beschIkbaarheKl van de 

sportterreinen voor de Donkse ploe
gen kwamen ter sprake. Er werd ook 
getracht een oplossing te vinden voor 
de afvalcontainer in de Kerkhoflaan. 
De grootste problemen te Mol-Donk 
blijken echter veroorzaakt te worden 
door de industriële lozingen aldaar. 
Hierover werd dan ook een hartig 
woordje gewisseld, wat tot gevolg 
heeft dat de Molse Volksunie het 
nodige zal doen om deze zaak te laten 
onderzoeken. 
Ook voor de andere punten zal een in
terpellatie worden ingediend voor de 
volgende gemeenteraad, voor zover 
men echter over de nodige gegevens 
zal beschikken. 
De Molse V U kan het ook niet nalaten 
hun sympatizanten nogmaals te be
danken voor hun grote opkomst die 
zeker heeft bijgedragen tot het welsla
gen en het goede verioop van deze 
wijkvergadering. 

Herman JANSEN 

Waarom een nieuwe VU-voorzitter in Westerio? 
Na de gemeenteraadsverkiezingen, 
die ons niet de verwachte uitslag 
brachten, drong zich toch de nood
zaak op, een nieuw VU-bestuur te 
kiezen. 

De enige verkozene, senator Jef Thys, 
werd burgemeester en daarbij werd 
de toenmalige afdelingsvoorzitter, Wi l -
fried Draulans, voorzitter van het 
OCMW. 

Dit alles is te danken aan de kalme af
wachtende houding van het toenmali
ge VU-bestuur. 

Daar de rivaliteit tussen de twee tradi
tionele grote blokken zo sterk was, 
heeft de V U deze twee voorrtaamste 

posten in een gemeente, aangeboden 
gekregen. 

Met deze situatie drong zich dan meer 
dan ooit de noodzaak op van een zo 
dynamisch mogelijk bestuur. W e mo
gen ons dan ook gelukkig prijzen met 
vijf jonge en twee oudere nieuwe 
bestuursleden die samen met de ande
ren wat frissere ideeën willen ontwik
kelen om nog beter de Vlaamse zaak 
te dienen. 

Hhierbij de samenstelling van dat be
stuur met hun verantwoordelijkheden: 
voorzitter en pers: René Engelen; on
dervoorzitter: An Mel is; sekretaris; 
Christel Fransen; penningmeester: 
Clem Van de Cruys; propaganda: 

Chris Peeters; organizatie: Jef Ap
pels; sport en jeugd; Koen Geens; 
Vujo en r>ers: Hans Fransen; be
stuursleden: Lief Aerts, Jean Fontey-
ne, Karel Bollen en Denis Mertens; 
mandatarissen: Jef Thys en Wil fr ied 
Draulans. 

René ENGELEN 

Wommelgem 
naar Diksmuide 
Zondag 3 juli met bus naar de IJzerbe
devaart te Diksmuide. Vertrek om 8 u., 
terug rond 21 u. 30. Prijs 200 fr. Inlich
tingen 353.68.94. 
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Burgemeester Jef Valkeniers haakt in op vredesplatform 

Burgemeester Hiroshima in Dilbeek 

Leuven naar Diksmuide 
Dank zij de goede samenwerking blijft 
de lage prijs van vorig jaar behouden, 
250 fr. voor volwassenen, 175 fr. voor 
jeugd tot 14 jaar en 700 fr. per gezin. 
Vertrek te Leuven om 7u. 30 aan 
Thierbrau, Tervuurse Vest Parking 
voor auto's en fietsen. Buiten Groot-
Leuven vertrekken er bussen vanuit 
Diest Aarschot Tremelo, Tienen, 
Steenokkerzeel en Kortenberg. Het 
herkenningsteken kost 120fr., maar 
kinderen mogen gratis op de wei in
dien ze met familie zijn. Voor het 
Leuvense wordt alles weer gecentrali-
zeerd in het SVO, open van 8 tot 18 u, 
's zaterdags van 15 tot 17 u. Verder 
zijn er volgende kontaktpunten. 
Aarschot: boekhandel Meulenberghs, 
Schaluin 74, tel. 56.93.34, na 19 u. 
56.86.10. 
Begijnendijk: Alice Dehaes, Kerk
straat 47, tel. 56.75.37 (tussen 10 en 
19 u i 
Betekom: Willem Deroover, Gelrood-
sesteenweg 16. 
Bierbeek: Herman Van Outgaerden, 
Waterstraat 16, tel. 46.26.32, 
Boutersem/Roosbeek: D. Freson, 
Leuvensesteenweg 158, tel. 73.31.63. 
Diest: mevr. dr. Cooremans, Kruis
straat Molenstede, tel. 013-33.29.05; 
Frans Dijck, Felix Moonsstraat 4, tel. 
013-33.14.88; M. Sels, Parklaan 5, tel. 
013-33.?:': 
Hakendover: Dewalheyns, Broeder-
blok 37, tel. 78.87.23. 
Herent: mevr. Dedeken, O.-L-Vrouwe-
plein91, tel. 22.96.77. 
Heverlee: Emiel Wuyckens, Middel
weg 21, tel. 22.41.87; mevr. Vandevoor-
de, Pakenstraat 10, tel. 22.45.13; Piet 
Ovaere, St-Jansbergsesteenweg 47, 
tel. 22.21.00; Guido Depaepe, Pater 
Lievenslaan 7, tel. 23.54.97. 

Kessel-Lo: café De Kring, Jozef Pier
restraat 74, tel. 25.27.58; André Van-
hoof, Overwinningstraat 24, tel. 
25.20.14; Jan Verbiest Gemeente
straat 218, tel. 25.76.51; Kris Bovin, 
Diestsesteenweg 204, tel. 25.30.22; 
Jos Derison, Wilderbos 10, tel. 
25.54.14; Vandersypen, Koning Albert-
laan 116, tel. 25.30.43. 

Kortenberg: Paul Vandendorpe, Leu
vensesteenweg 423, tel. 02-759.73.33. 
Leuven: SVO, Parijsstraat 34, tel. 
23.24.12, tot 16 u. 15; Centrum Kieken-
straat 1, tel. 23.0482. 
Linden: Paul Van Oyenbrugge, Nach-
tegalenstraat 38, tel. 25.39.46. 

Loonbeek: Trappeniers, Vrangsberg 
10, tel. 47.16.50. 
Oud-Heverlee: Bert Hamels, Bogaer-
denstraat 13. 
Scherpenheuvel: Roggeman, Rozerv 
straat 17, tel. 013-77.15.11. 
Steenokkerzeel: Kamiel Ryon, Keize
rinlaan 1, tel. 02-759.84.40. 
Tervuren: Jan Vandevelde, Parklaan 
43, tel. 02-767.41.02; L Roeykens, Ha-
zenlaan 12, tel. 767.40.64; Joris Depré, 
Brusselsesteenweg 224. 
Tienen: Bert Serre, Oplintersesteen-
weg 138-8, tel. 81.22.28. 
Tlldonk: Paul Verhelen, Caubergh-
straat 2, tel. 60.12.09. 
Tremelo: apoteek Lambrechts-Geebe-
len. Groot Bollostraat 5, tel. 
016-60.2846. 
Vossem: Frans Trappeniers, Treuvel 
24. tel. 02-767.50.49. 
Werchter: Rob Ceuppens, BeveHaak 
22, tel. 60.02.29. 
Wespelaar: Rudie Bollaerts, Grote 
Steenweg 124. 
Wilsele: familie Collet Martelarenlaan 
5, tel. 44.59.22. 
Wijgmaal: Val. Oversteyns, Baron 
Descampslaan 62, tel. 4462.25. 
Winksele: Armand Van Laer, Dieriks-
groebe 3, tel. 48.83.21. 

Bertha Jossa 
begraven 
Goedmoedig, steeds optimistisch, 
zonder zichzelf te verrekenen, was 
Bertha in de Vlaamse Beweging een 
bezielende kracht Honderden men
sen hebben haar behulpzaamheid als 
verpleegster en vriendin ervaren; zij 
leefde in de ware zin van het woord 
.door en voor" de anderen. 
In die zin was zij ongeëvenaard 
„volksnationalistisch'. Stil, precies 
om de anderen niet te hinderen, is zij 
— alleen — gestorven. Op het Sint-
Lutgartfeest hebben de vrienden 
haar ten grave gedragen; Bertha was 
immers voor velen een „schutsvrou-
we'- Haar aandenken blijve ons een 
inspiratie om verder te ijveren voor 
ons volk. 

Aan de familie Jossa te Kessel-Lo — 
sedert drie generaties een Vlaamse 
inzet voor 't Leuvense — bieden wij 
onze deelneming aan bij hun rouw. 

WHIy Kuijpers 

Op 3 juni j.1. waren de burgemeester 
van Hiroshima Takeshi Araki en zijn 
echtgenote te gast in Schepdaal en 
Dilbeek. 
De burgemeester van Hiroshima was 
er te gast in The Lord waar hem door 
de eigenaar-beheerder E Van Belling-
hen en zijn vrienden van de groep PAiX 
Mundi de vredesprijs Dag Hammersk-
joeM werd overhandigd die hem reeds 
verieden jaar werd toegekend. 
In zijn toespraak herinnerde hij aan de 
verschrikkingen van de atoombom 
waart>ij in 1945 in Hiroshima en Naga
saki 370.000 doden vielen. Vandaag 
nog zou zijn stad gebukt gaan onder 
de vreselijke sociale en menselijke 
gevolgen voor de duizenden overle
venden. Zelf één van de weinigen die 
heelhuids aan het bombardement ont
snapten nam hij zch dan ook voor om 
zich als burgemeester van deze stad 
die martelaar stond voor de vrede, 
steeds te blijven inzetten voor de 
wereldvrede. 
Burgemeester Jef Valkeniers herin
nerde aan de Dilbeekse gemeentera
den die zKh unaniem uitspraken voor 
een kemvrij Dilbeek en een Dilbeeks 
vredesplatform. 
Tevens ging hij er p)rat op te behoren 
tot een partij die de geestelijke erfge
naam is van de Frontpartij die het 
,^Jooit meer ooriog" in haar banier 
voerde. 
Geschenken werden uitgewisseld tus
sen beide burgemeesters namens hun 
gemeenten. Vervolgens waren de ge
nodigden ook nog te gast op het 
prachtig Dilbeeks gemeentehuia 
Voorwaar een symbolische v r̂edesdag 
voor Dilbeek! 

Vlaamse studiekring 
van Groot-Halle 
Het seizoen 1983 werd op een hoog
staande wijze afgesloten. Voorzitter 
Jan Camiel Cornells kon aan de aan
wezigen kemingenieur Samson voor
stellen die een leerrijke uiteenzetting, 
geïllustreerd met lichtbeelden, heeft 
gegeven. Daarna kwam de afgevaar
digde van VAKS aan het woord. Vlug 
kwam er een vinnig debat op dreef. 
Verschillende personen met een dege
lijke kennis over de kernenergie sche
nen opgekomen te zijn, wat het peil 
van het debat vlug opdreef. 
Wij kunnen stellen dat het seizoen met 
een vrij hoogstaande avond werd af
gesloten. Onder de aanwezigen merk
ten wij op: de gemeenteraadsleden 
Juul Denayer en Victor Van San, 
OCMW-leden Mark Snoeck en Yvon
ne Tumeer-Hofmann. 
Vanaf september start een nieuwe 
reeks. 

Aarschot naar 
Diksmuide 
Vertrek: 7 u. aan Kristus-Koning-Keri<; 
7 u. 05 aan Grote Kerk. 
Prijs: Volwassenen: 250 fr. Jeugd (-16 
jaar): 175 fr. 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). 

VERZEKERINGEN MAURETUS 
u w IDEALE PARTNER 

BRABANT 
JUNI 

25 STROMBEEK-BEVER: Tweede tweedehandsboekenbeurs met 
platen. KunsttentoonstelHng 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 FW. Tel. inL bij Rosa 
(30.96.24), Vera (30.16.72) of Mia (30.07.33). 

JULI 

10 

10 

10 

AARSCHOT: Vertrek Uzerfoedevaart om 7 uur Kristus-Koning-
kerk en 7 u. 05 Grote Kerk. Inschnjvingen: Vik Meulenbergs, 
Schaluin 74, tel. 56.93.34 vóór 26 juni. 
VILVOORDE-MACHELEN-PEUTIE-DIEGEM: deelname aan de 
IJzerbedevaart Vertrek om 8 u, bus komt langs de verschillende 
wijken. Pnjs 200 fr 
MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: met bus naar IJzerisedevaart en 
Gistel. 
JETTE: Guldensporenviering in zaal van het St-Pieterskollege om 
15 u. Inr. Vlaamse Bond Gepfensksneerden. 
WOLVERTEM: Guldensporenherdenking om 15u. in Neromhof 
met Paul Daels, omkaderd door vanaf 13 u. 30, Vlaamse Kermis 
en om 20 u. Volksbal. 
VILVOORDE: Guldensporenviering in het Donnein der Drie 
Fonteinen om 15 u. en te Machelen om 19 u. 
KAPELLE-OP-DEN-BOS: 11 juli-viering om 14u. in het St-
Theresiakollege, voetbaltomooi. 

UW verzekeringsmakelaar! 
de voordeligste voorwaarden! 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SCX ÎAAL ADVIES 

Wllty MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 02/356.59.30 

waar Vlamingen thuis zijn! 

DE KEIZKB 
V A N H E T GOEDE 

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

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

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot lö u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag -van M tot ie u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-cenlruml 

Met Dosfelkring 

Geleide stadswandeling 
door Leuven 
Op zondag 26 juni as. organizeert de 
Dosfelkring-Leuven een geleide stads
wandeling doorheen Leuven. Deze 
wandeling vertrekt om 14 u. 30 aan de 
St-Geertruikerk (hoek Mechelsestraat 
en HalfmaartstraaO. 
Het is de bedoeling met deze wande
ling Leuven beter te leren kennen, 

K. Bulsfonds Meise-
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 schrijn van groen. Niet vergeten te 
vlaggen op 10 en 11 juli, 't is Vlaande-
rens Hoogfeest! 

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 
jaariijkse 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. Inschnjving 225 fr Inzenden 
bij L Suys, uiteHijk tegen 25 juni bij 
hem (bankrek. KB 429-4090091-01). 

vooral de invloed die de Dijle gehad 
heeft op het stadsbeeld en het leven In 
Leuven. In een eerste deel doorkruisen 
we Leuverj, onder leiding van de gkis 
Jo Cells, via een tocht langsheen de 
Dijlebruggen die alle hun eigen ge
schiedenis hebben. 
Vervolgens wordt een gelekj bezoek 
gebracht aan de Leuvense Dijlemo-
lens, beter gekend als „Les Moulins de 
la Dyle". Deze oude industnèle maakJe-
rij is reeds een aantal jaren buiten 
get>ruik. 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 zija opnieuw te ge
bruiken maar voor een andere funMe, 
nl. het wonen. 
Na de wandeling en het tjezoek aan de 
Dijlemolens is de mogelijkheid voor
zien om tegen een demokratische prijs 
wat te eten Hiervoor dient vóór 20 juni 
100 fr. per persoon gestort te worden 
op rekeningnummer 431-0108081-90 
van Dosfelknng-Leuven met vermel
ding „eetmaal ?6 juni", of een telefoon
tje aan Kns Bovin. 25.68.59 (na 18 uur). 

üof ten (Tcnlioorn 
Restaurant 
Feestzaal 

I Streekfestijnen 

Uitbating 
Erna Van Dooren 
Keierberg 80 

Tel. 02-452.95.15 1700 ASSE 
Maandag en dinsdag gesloten 
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Verhoogde belastingen op grind- en 

zanduitbating ook in Dilsen van toepassing 
LIMBURG 

In het gemeentehuis van Lanklaar 
kwam op 14 juni de gemeenteraad 
samen onder voorzitterschap van bur
gemeester Leo Boutsen en bij afwe
zigheid van schepen Jacquemin. Zo
dat men reeds onmiddellijk met een 
gelijkheid van stemmen zat: 12 CVP 
en SP en 12 leden van Beter en Nieuw. 
Na lezing van het verslag van de 
vonge zitting was iedereen akkoord 
om een wijziging door te voeren in de 
samenstelling van de raad van beheer 
van het Interkommunaal zwembad van 
Maaseik. De nieuwe vertegenwoordi
ger zal tijdens een volgende zitting bij 
stemming aangeduid worden. 
De voorlopige vaststelling der omslag
belasting op de zand- en kiezelwinning 
werd met 16 ja en 8 stemmen tegen 
aangenomen. De gemeentebelasting 
wordt van 2 fr. per ton opgetrokken tot 
3,45 fr. per ton. De zes groeven In 
Dilsen brengen akius 6.793.434 fr. be
lastingen op. 
Volgens de voorzitter gebeurt het op
trekken van deze belasting In opdracht 
van de minister van Ekonomische Za
ken, wat niet wegneemt dat 3,45 fr. 
voor de gemeene en 18 fr. voor de IML 
evenzeer een manke vertiouding is, 
aldus de oppositie. 
Het schepenkollege kreeg bij eenpa-
rigfieid van stemmen de toelating om 
bij het Gemeentekrediet een tesaurie-
voorschot te vragen. Burgemeester 
Boutsen verklaarde dat deze gekten in 
reserve gehouden worden om in geval 
van nood het personeel te betalen. De 
gemeente dient een jaarhuurgeM te 
betalen van 66.000 fr. aan het MPI voor 
de zaal die door verschillende vereni
gingen gebruikt word t Ook een jaar-
huurgekl van 5.000 fr. aan de Zusters 
van Lanklaar om dezelfde reden. 
Op verzoek van de groep Nieuw werd 
de aansluiting bIj de IV\A/A verscho
ven als het laatste punt van de agerxla 
Even tevoren had deze groep een 
schorsing van vijf minuten gevraagd 
en verkregen om overleg te plegen. 
De verhoging van de belastingen op 
de tijdelijk vrijgestelden van stempel-
konb'ole werd verworpen bij staking 
van stemmen. Over het verkopen van 
rattenvergif en de nieuwe reglemente
ring daaromtrent werd uitvoerig gepen 

VUJO-Hasselt 
vraagt massale 
bevlagging 
op 11 juli! 

Op 1 o, 11 en 12 juni hieklen wij een 
pamflettenaktie In bepaalde gedeelten 
van Hasselt In het pamflet (oplage van 
5.000 exemplaren) dat wij bij de men
sen In de brievenbus staken en/of 
persoonlijk overhandigden deden wij 
een oproep tot massale bevlagging op 
11 juli. Ook deden wij een oproep tot 
deelname aan de IJzert)edevaart op 3 
juli e.k. 
De aanzet tot deze aktie was de 
schaarse bevlagging van de vooraf
gaande jaren. Om deze aktie kracht bij 
te zetten doen wIj vla deze weg nog
maals een oproep tot alle bewuste 
Vlamingen van Groot-Hasselt: „Vla
ming laat je kennen, laat onze Leeuw je 
gevel sieren op 11 juli" 
Deze oproep geldt natuurlijk voor elke 
Vlaming in Vlaanderen ons vaderland. 

Kanton Bree 
naar Diksmuide 
Het kanton Bree gaat zoals leder jaar 
weer naar De Uzerljedevaart In Diks
muide zondag 3 juli 1983. Het Uzertje-
devaartkomltee legt een autobus in die 
volgende gemeenten zal aandoen: 
Bree-Opltter, Tongerio, Bochok, Meeu
wen. Het vertrek Is voorzien om 6 u , 
de terugreis rond 19 u. Prijs tot 12 jaar 
gratis, studenten 150f r , anderen 
300 f r Inschrijven: Bocholt P. Joosten, 
Brogelerweg 57, tel. 47.14.51; Tonger
io, Jef Neyens, Keyaertsb-.; Bree, Jaak 
Geussens, Thijsstr. 5, tel. 46.17.76; 
Meeuwen, Jan Bomans, Kortestr. 1, tel. 
46.21.72. 

laverd. na veel over en weer gepraat 
raakte men dan akkoord om de ernsti
ge rattenplaag te laten aanpakken 
door mensen van de gemeente. Ver
der heeft elk gezin recht op een halve 
kg gratis gif. 
De kaderwijziging van vlakke kx)pba-
nen werd eenparig aangerxxnen. 
Dan werd door schepen Theo Merken 
een motie voorgesteM Lv.m. het niet 
plaatsen van kernwapens op het 
grondgebied van Düsea De schepen 
hoopte dat Dilsen aMus kon bijdragen 
tot een kemvrije zone in Europa Een 
arKlere motie kwam van senator Ma-
thjeu Lowis, ter ondersteuning van de 
Limburgse eis tot vestiging van een 
kolencentrale van 600 mW en de 
verwerping van de Belgische participa
tie aan het kemcentralepiark van 

Chooz (Frankrijk). Ook deze motie 
werd eenparig aangenomen. Belde 
moties zullen verzonden worden aan 
de betrokken ministers en hogere In
stanties. 
Tot slot was de raad het eens om een 
stuurgroep In het leven te roepen voor 
dorpsherwaardering. 

Jean Wampers 

JUNI 

25 BILZEN: viering van het „nieuw Bilzers Bestuur" om 20 u. 30 met 
groot volksbal In de feesttent Klokkestraat te Bilzen. Inkom gratis. 
U wordt uitgenodigd door J Sauwens, burg., en VU-schepenen F. 
Brepoels en J. Roebben. 

26 GENK: VUJO-Llmburg, provinciale raad om 10 u in de Slagmo-
len. 

JULI 
4 TESSENDERLO: uitstap naar Lier en Grobbendonk. Vertrek om 

8 u. 20 aan Engsbergen, Tessenderio (vismarkt feestzaal) om 
8 u 30 Inr FVV. 

Burgemeester Neerpelt noemt 
„Diksmuide" partijbijeenkomst 

Politiek fatsoen 
te Dilsen? 
Donderdag 16 juni moest dan het 
tweede gedeelte van het ge-
meenteraadsprogramma af
gewerkt worden, met als eerste 
punt de aansluiting bij de I V W A 
Onterkommunaie Vereniging 
Verwerking Van AfvaO. Punt dat 
twee dagen eerder werd uitge-
steki door het vertrek van de 
groep Nieuw o l v . fraktielekJer 
VU-senator Lowis. Ook storxJ er 
voor die dag de begroting op het 
programma 

Maar alvorens de zitting begon 
wist iedereen dat er geen meer
derheid zou zijn wegens ziekte 
van schepen Jacquemin. Toen 
de zitting dan begon kwam het 
4X>litiek fatsoen" boven. De rege
rende mensen van CVP en SP, 
die tijdens de verkiezingen een 
open en eerlijk beleid In hun 
vaandel voerden, lieten iedereen 
in de raadszaal zitten waar men 
zat en gingen gemoedelijk naar 
huis alsof er niets aan de hand 
w a s Zelfs zonder de zitting te 
openen. Het ziet er naar uit dat 
de supporters van de meerder
heid niet veel waarde hebben, 
hun verkozenen lieten hen zelfs 
niet eens een bRk werpen In de 
raadszaal. Of zou dat een nieuwe 
vorm van beleefdheid zijn? Maar 
j a - het was dan ook weer in 
Dilsen waar het gebeurde. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 
6 juni jl. meende L Kelchtermans, bur
gemeester van Neerpelt zich te moe
ten distantieren van de IJzerbedevaart 
door te zeggen dat dit een partijpolitie
ke bijeenkomst Is. De IJzerbedevaart 
IS geen bijeenkomst maar een doden
herdenking, die trouwens begint met 
een eucharistieviering. De VU van 
Neerpelt schreef daarover aan de bur
gervader een brief die uitlegt wat de 

vroegere en huidige betekenis van 
Diksmuide is. Zij hoopt de burgemees
ter aan het heldenkruis te mogen 
ontmoeten omdat „mensen belangnjk 
zijn". 

Die mensen zijn dan het Vlaamse 
volk en met de Belgische staat of een 
politieke partij... Burgemeester Kelch
termans zal geen tweede keer op 
dergelijke toon over Diksmuide spre
ken... 

VU-Overpelt naar Diksmuide 
De bus vertrekt om 6 u. Inschrijvingen 
bij Staf Segers, Lorkstraat 1 te Over-
pelt tel. 65.56.47 Of bij: Raf Geussens, 
Dorpstraat 45 te Overpelt tel. 64.11.97. 
Voor de reis heen en terug naar 
Diksmuide en het bezoek aan de stad 
Brugge betaalt u slechts: 300 f r per 
persoon. 700 f r voor leden uit éénzelf
de gezin. 
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. 86.34.50, 
Jakllen Deben, Oude Ophovenbaan 

88, Maaseik, tel. 56.47.38; Leo De 
Clerck, Dorperberg 18, Opoeteren, tel. 
86.36.24; Erik Geusens, Opoeteren; 
Mathleu Meuwls, Neeroeteren 67, Op-
oeteren; Renaat Nauwelaerts, Dorper-
berg 33, Opoeteren, tel. 86.34.56; Ret 
Pieters, Heppersteenweg 47, Maaseik, 
tel. 56.42.15; Wllfried Roslers, Wijklaan 
22, Neeroeteren, tel. 86.35.38; Bert 
Vanderstegen, Bergelnde 66, Opoete
ren, tel. 85.58.49; Miet Vanderstegen, 
Ridderpadstraat 42, Opoeteren, tel. 
86.31.08; Mathleu Vastmans, Henry-
laan 89A, Rotem (Dilsen). 

Genk naar Diksmuide 
W e hebben een gunstig tarief W e 
vragen 300 f r per volwassene en 
700 fr. voor een gezin met kinderen 
voor de busreis. 

W e bezoeken In de namiddag Brugge 
en zullen tussen 19 en 20 u. terug In 
Genk zijn. Dus niet te laat thuis. 
Schrijf zo spoedig mogelijk In bij: 
Door Vandueren, Bresserstraat 20, tel. 
35.27.08; Ludo Mondelaers, Brethels-
b^at 144, tel. 35.2003; Albert Vander-
hallen, Vogelsberg 52, tel. 36.30.00; 
Rudl Hermans, Dieplaan 21 bus 10, tel. 
35.78.83; Theo Moors, ReJnpadstraat 
82, tel. 35.83.02. 
Vertrek: 6 u. ('s morgensD. 
Verb-ekplaatsen: Kerk Bret Kerk Sled-
derio, Fruitmarkt Genk en Kerk Bos-
bergheide. Inltohting: tel. 35.20.03. 

VU Heusden-Zolder 
naar Diksmuide 
De autobussen vertrekken aan de 
Oude Kring, 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 16u. In 
Brugge voor een kort geleld bezoek 
aan de stad en zijn kunsthistorische 
bezienswaardigheden. Prijs: busreis, 
kop koffie en kenteken- 350 fr. Raats
bespreking: vzw De Oude Kring, tel. 
42.56.17. Frans Vanstipelen, Noord
berm 61, 3550 Heusden-Zolder, tel. 
42.59.95. 

VUJO-Limburg fietst 
naar Diksmuide 
„Wees een sportieve Vlaming", flets 
met ons mee vanuit Voeren naar Diks
muide. Vertrek aan café-restaurant 
San Martino te St-Pieters-Voeren op 
30 juni '83 rond 16 u. 30. Nadere gege
vens kun je bekomen op één van 
volgende telefoonnummers: 011-
22.82.82 (VJO-sekretariaat HasselO, of 
011-75.65.56 (Lieve Weetjens, Pas
toorstraat 2 te Rotem-Dllsen). 
Inschrijvingen kunnen nog altijd ge
beuren tot ulteriijk 25.6 op het sekreta-
riaat van VUJO-Hasselt 

Vlaom/-
notioncile 
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 jkv loers) 

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 

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

Een zomerzoektocht in en rond Oostende 
D e zonnervakant ie s taat v o o r d e deur : een t i jd van z o m e r s e 
genoegens , p re t e n plezier. O o k in e e n t i jd van krisis w e n s e n 
w i j al len o n z e vakant ie aangenaam d o o r te b rengen. He t zui
d e r s e t r e k k e n zi t e r v o o r ve len onde r o n s niet (meer ) in, dan 
maar e e n gezel l ige vakant ie In e igen land plannen. 
O o k aan o n z e V laamse kus t val t w e l iets te be leven : lekker 
z o n n e b a d e n o p 6 5 k m moo i , w i t s t rand, gezel l ig luier iken langs 
e e n v e r g e t e n w e l d e o f aan d e oeve r van de w a t e r k a n t Maa r 
o o k v o o r d e ak t ieve on tspann ing valt we l dagel i jks iets te 
be leven aan o n z e k u s t 
V o o r di t nneer ak t ieve h e b b e n „ W i j aan zee", het tweemaande 
l i jks grat is in format ieb lad van d e Vo lksun ie G r o o t - O o s t e n d e 
e n „ W i j - n a t i o n a a r gezo rgd . 
G e d u r e n d e d e maanden juli en augus tus kan iedereen m e e 
d o e n aan d e speciaal u i tgest ippe lde au tozoek toch t „ W I J 
z o e k e n aan zee" . Ku ie rend ove r d e V laamse wegen , in e e n 
st raal van 20 k m o m h e e n O o s t e n d e , kan met d e hele famil ie 
v a n d e z e a u t o z o e k t o c h t e e n w a r e vakant iedag w o r d e n ge
m a a k t T i jd spee l t h ierbi j g e e n ro l : d e zoek toch t kan z o w e l in 
é é n dag , o f o v e r e n hele t i jd w o r d e n gespre id . 
V o o r d e lut te le s o m van 250 fr. pe r p e r s o o n on tvang t U van 
o n s e e n vol le d a g z o m e r s g e n o t 

D e p ien te re v inders w o r d e n d o o r „ W I J aan zee" en „WIJ -
natk jnaal" bekx>nd: naast e e n v i d e o - r e c o r d e r als hoo fdpr i j s is 
n o g v o o r ru im 150.000 fr. aan pr i jzen voorz ien . 
D e f j r i jsui treiking, w a a r o p w i j u i teraard iedereen ve rwach ten , 
gaa t d o o r o p zEiterdag 10 s e p t e m b e r a.s. vanaf 16 u. in het Pa
rochiaal (Dentrum, B reendonck laan te Bredene-Sas. 
O v e r t u i g d ? Schr i j f d a n v lug in o p onders taande adressen, 
w a a r U he t vo l led ig weds t r i j d reg lement , a lsmede het pa rcou rs 
zu l t o n t v a n g e n : 

— W l J - N a t i o n a a l , B a r r i k a d e n p l e i n 12 ,1000 B r u s s e l , teL 0 2 / 
219.49.30. 
— O o s t e n d s T r e f c e n t r u m , P. Beno i t s t r aa t 58, 8400 O o s t e n 
de , te l . 059/50.52.77. 
— T o e r i s m e b u r e a u D e Haan , T r a m s t a t i o n D e Haan. 

•>•^,fi'^t & 
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De VU-provincieraadsleden van 
Oost-Vlaanderen samen op stap 

' MtS. '',^A^ 

OOST-VIAANDEREN 

Hoe kunnen zo verschillende mensen die het zo druk hebben en die verspreid 
over de provincie wonen worden samengebracht? Dat was de zorg van frak-
tievoorzitter Herman Burghgrave. Ze ontmoeten elkaar wel ti jdens (de 
sporadische) provincieraadszitt ingen, en wanneer enkele vergaderingen 
plaatsgrijpen die deze zittingen moeten voorbereiden. Maar verder hebben ze 
zo veel te doen dat onderling kontakt — zoals het heet — moeili jk tot stand 
komt 
Om elkaar beter te leren kennen — de Oostvlaamse fraktie is met haar 17 
leden de grootste VU-provincieraadsgroep — en om een aantal zHken te 
bespreken, besloten we een ganse namiddag en avond vri j te maken en om het 
gezelligheidselement te verhogen, werden de respektievelijke echtgenoten 
mee uitgenodigd. 

Die zaterdagnamiddag 4 juni gingen 
we op de uitnodiging van Guido De 
Pestel in om het Krekengebied van het 
Meetjesland te gaan verkennen, zodat 
onze ontmoeting dan nog een leerrijk 
karakter op de koop toe meekreeg. 
Guldo's politiek werkterrein omvat As
senede, Boekhoute en Bassevelde en 
Oosteeklo. Dit noordelijk stukje van 
Oost-Vlaanderen is een enig mooi na
tuurgebied dat met Sint-Jan-in-Eremo 
en Sinte-Margriete een polderland
schap vormt met gronden op de zee 
gewonnen tijdens de Middeleeuwen. 

Oude dijken omsluiten de vruchtbare 
velden en welden als met liefhebbende 
handen. Het werk van eeuwen ligt hier 
besloten en onze ganse geschiedenis, 
onze strijd tegen wind en water, ge
wonnen door taai, volhardend werken. 
Is In dit landschap uitgebeeld. Het Is 
nog niet zo lang geleden dat de Wes-
terschelde hier nog via kreken en 
geulen tot diep In 't binnenland drong 
en pas na de tweede wereldoorlog 
werd de haven van Boekhoute voor 
gdmalenschulten gesloten. 

Zo trokken wij op wandel, onder Iel-
ding van de hoofdonderwijzer van 
Assenede, de heer Robert De Lust 

Deze man vertelde met liefde over dit 
prachtig en oorspronkelijk stukje 
Vlaanderen, over de bloelende mei
doorn, hij liet ons de nachtegalen be
luisteren, sprak over de verre kerkto
rens en de rekonstruktle van een 
molen, had het over rietkragen en 
steigers voor hengelaars. 
Langsheen de Grote Geul, langs de 
Nederlandse grens, onder de ruisende 
kruinen van de hoge bomen die daar 
alle wegen omzomen, belandden we 
tenslotte weer In het gezellige café van 
Pim De Rudder, waar zovele Vlaamse 
schrijvers en andere kunstenaars van 
de gastvrije keuken en ruimten ge
bruik maakten om hun vrienden te 
ontvangen. 
Een aantal heren politici waren het flink 
doorstappen ondertussen wel gewend 
geworden, maar ze waren toch blij na 
twee-en-een-half uur de dorstige kelen 
te laven. 
Tenslotte rondden we deze zomerse, 
lyrische tocht af met een eetmaal in „'t 
Matroosje" te Oosteeklo, waar dan de 
plaatselijke VU-bestuursleden met de 
provincleraadsfraktle kennis maakten. 
Dit was dus een buitenkans: een zo
merse, bk>eiende dag waarop allen 
elkaar beter leerden kennen, en dat 

houdt een grotere waardering In. Dit is 
dan weer een waartxirg voor een 
betere samenwerking. We danken 
onze gastheer van die dag, Guido De 
Pestel en zijn echtgenote en het be
stuur van ter plekke dat ons de ganse 
dag begeleidde en de tocht mogelijk 
maakte. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
provincieraadslid 

JUNI 
25 DE KLINGE: 11-jullviering in zaal Parochiehuis om 19 u. 30 (St-

GillisstraaO. Gastspreker: kameHkJ Paul Van Grembergen. Org.: 
A. Verbruggenkring, Davidsfonds, VTB-VAB, De Kllnge. Regie R. 
Van Duyse. Inkom gratis. 

29 LEDE: om 20 u. demonstratie bloemenschikken in het Vlaams 
Ontmoetingscentrum, Kasteelstraat 4 te Lede. Org.: FW-Lede. 
Toegang gratis. De gemaakte werken worden achteraf verioot 

JULI 
8 ZULTE-OLSENE-MACHELEN: 11 juli-viering met als gastspre

ker kamerild Willy Kuijpers. " 

Gemeentebesturen 

kunnen sparen in hun budget doo r a l leen 

d o o r d a c h t e p lannen ui t te voeren 

S t a d s - e n dorpsvern ieuw ing - M i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e 

Saner ing en i n r i ch t i ng van a fva ls to r tp laa tsen 

Verzamelen , a fvo t re t i en zu iveren van a fva lwaters 

W a t e r b e h e e r : opslag - berg ing - a fvoer 

Verkeersa rme s t ra ten -W inke l s t r a ten -Woonerven 

Mark tp l e i nen - Parken - P lan tsoenen - Spor t insta l la t ies 

BELGROMA 

Gachards t raa t 8 8 . 1 0 5 0 B r u s s e l - t e l . 0 2 / 6 4 8 65 20 

M e c h e l e n - Hasse l t - B r u g g e 

- ^ lepel & vork... 
^ 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2',20 Schoten, 03/65841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. 
Tel.: 016-22 86.72 
Kon Astridlaan 85. KONTICH. 
Tel.. 031-57.3032. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.. 02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, MULSTE. 
Tel. 056-71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat. Levende Water Tonis-
steiner Sprudel. goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM • 

Tel 056-4129 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en B'ordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustatles 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. 091-67.57.12 

WEKELUKSE RUSTDAG S e d e r t 1910 9328 SCHOONAARDE 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tol 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BBAUWER 
O* familiazaak mal traditie. 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIAL ITEIT : 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 

K o f f i e b r a n d e r i j 

SANO 

Emiol Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56 09 

Lovert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

WERKAANBIEDING 

• Free-lance verkopersCver-
koopsters) In de provincies Ant
werpen, Brabant Oost- en West-
Vlaandcren van encyckspedieën 
en dergel. Moderne encyckjpe-
die<entrde - Lucien Vermeren, 
Koperstr. 37, 9830 St-Martens-
Latem, tel. 091-82.44.78. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
ANTWERP1A 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per 'e le i 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Maur i i s GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135 33 Tel 03 /2365654 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schildorstraat 33 
2000 Antvi/erpen 
Tel 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 
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VU-Evergem stelt voor: geen 
partijpolitieke benoemingen meer 

WA Wij in de Volksunie 

Bij monde van raadslid Thoets, vroeg 
de VU-fraktie, de afschaffing van de 
vriendjespolitiek b(j toekomstige aan-
vî ervingen van gemeentepersoneel 
Hij stelde als alternatief een vergelij
kend eksamen voor, ingencht door het 
vast wervingssekretariaat waarbij de 
eerste zou benoemd w/orden, zonder 
rekening te houden met de partijkaart 
Aldus zou men vermijden dat alle 
geslaagde kandlbaten bij de gemeen
teraadsleden .komen aankloppen om 
hun kandidatuur te steunen. De CVP, 
bij monde van schepen A. Willems, 
vond dat hierdoor mensen met een 
lager dipk>ma niet meer aan de bak 
zouden komen, en verwierp samen 
met de PVV het voorstel Eens te meer 
bleef de oppositie met haar voorstel in 
de kou staan... 

VU-raadslid Van Kerckhove stelde de 
gemeenteraad voor, een verkeersstu-
die te laten maken, waarin meer reke
ning zou gehouden worden met veilig
heid, groen, fietspaden, verkeersdensi-
teit enz.. Dit zijn elementen die in de 
huidige studies minder of niet aan bod 
komen. De huidige verkeerstechni
sche dossiers bevatten meestal ele
menten van wegenaanleg, riolenng, 
wegmarkering, breedte enz... Hij stelde 
dan ook voor een verkeerskommissie 
op te richten, die al dan met samen met 
de bestaande kommissie, zou kunnen 
werken. Onderwerpen zijn er vokJoen-
de: veiligheid van de wegen in de 
verkavelingen, de schoolroutes,... Bur
gemeester Van Parijs vond het vooral 
positief, maar stelde dat het huldig 
personeelsbestand, deze studie we
gens tijdsgebrek niet op zich kon 
nemen. Indien dit zou uitgevoerd wor
den door deskundigen zou dit vlug een 
half miljoen kosten, daarom stelde hij 
voor een aanvraag tot BTK-projekt in 
te dienen. Tevens werd er door VU, 
SP en Agaiev geïnterpelleerd over het 

vermeende gifstort op het domein 
Burggraven. 
Burgemeester Van Parijs verklaarde 
dat in bijzijn van de rijkswacht 6 bö-
demstalen genomen werden op 
4 plaatsen en dat van zodra de resulta
ten van het onderzoek gekend waren, 
de gemeenteraadsleden schriftelijk op 

de hoogte zouden gebracht worden. 
Ondertussen zijn de meetresultaten 
gekend en blijkt dat de gestorte mate-
ne geenszins als toxisch kan omschre
ven worden, zodat zich geen dwingen
de maatregelen opdnngen. 
Volgende gemeenteraad vanavond 
23 juni. 

OCMW-Brugge 
Woonhuizen te huur; 
Brugge, Steenkaai 54 
Gistel, Stampaertshoek 1 
(met stal) 
Torhout, Oostendestraat 243 
(met grote stal). 
Voor nadere Inlichtingen 
zich tijdens de kantooruren 
wenden tot het O.C.M.W.-
Brugge, Dienst Eigendom-
men en Gebouwen, Kartui-
zerinnenstraat 4, tel. 050/ 
33.98.54 tot 59. Adv. 94 

Oppositie roept raad samen te Deinze 
Op voorstel en initiatief van VU-raads-
lid Herman Maes nep de oppositie te 
Deinze een vervroegde gemeente
raadszitting samen. De voorziene zit
ting was met ongeveer een maand 
uitgesteld en intussen moest het kolle
ge een advies verstrekken over het 
aanleggen van een nieuw stort Men 
plande dit stort te Vinkt temidden van 
een mooi en vruchtbaar agrarisch ge
bied. De oppositie vreesde een kunst
greep om een gunstig advies voor het 
stort te geven alvorens iemand in de 
raad iets zou gezegd hebben. Alleen 
de PVV-raadsleden reageerden niet 
op de oproep van Maes om het kolle
ge voor te zijn met een uitspraak. 

In de raadszitting over het tema „stort 
te Vinkt" zette Maes zijn ecologische 
bezwaren uiteen SP-man Lisabeth en 
GD-man De Ruyck verdedigden even
eens een ongunstig advies. De samen
roepende raadsleden legden dan een 
gezamenlijke motie voor, ter afkeunng 
van het stort en ter aanbeveling van de 
alternatieve voorstellen die ze desbe
treffend gedaan hadden. 

Alleen schepen De Baere stemde te
gen de motie, de PVV onthield zich, 
evenals drie CVP'ers. Alle andere 
raadsleden en schep>enen, ook de bur

gemeester, steunden de motie tegen 
het stort 
In dezelfde raadszitting kwam raadslid 
Maes nog enkele keren tussen. Toen 
het schepenkollege een motie voorieg-
de in verband met Amnesty-Internatio
nal wees de VU-man op twee punten: 
ten eerste dat men reeds vroeger 
Vlaams-nationale moties afwees om
dat ze niet over lokale problemen 
gingen van stedelijk beleid, en ten 
tweede dat er iets schijnheiligs zit in 
het feit dat men amnestie vraagt in de 
Sovjetunie en in Zuid-Amerika, maar 
amnestie blijft weigeren in eigen land. 

Verder drong hij aan op een ideeën
bus die rechtstreeks bij de burge
meester terecht komt en inspraak van 
elke burger individueel mogelijk maakt 
drong hij aan op begroening van de E3-
en spoorwegbiermen die door de stad 
snijden en ten slotte sprak hij over het 
gemeentefonds. 

Hij illustreerde met cijfers hoe Deinze 
en de andere Vlaamse gemeenten 
benadeeld worden in de verdeling van 
de gelden uit het gemeentefonck en 
vroeg dat het kollege de parlementai
ren zou aanschrijven om te vragen de 
verdeelsleutel „oppervlakte" te schrap
pen. Hij vroeg ook dat de Deinse 

vertegenwoordiger in de Vereniging 
van Belgische steden en gemeenten 
daar het probleem zou ter sprake 
brengen. 

Vlaggefeest 
te Deinze 
Op 16 september zal de VU-afdeling 
Deinze een Vlaggefeest organizeren. 
Raadslid Maes heeft met zijn zitpen-
ning een vlag gekocht die aan de 
afdeling zal overhandigd worden op 
een feestavond die tot een ernstig en 
gezellig festijn moet uitgroeien 
VU-voorzitter Vic Anciaux heeft reeds 
zijn aanwezigheid toegezegd. Hou die 
avond alvast vrij. Nadere informatie 
volgt 

Geschiedenis 
van Deinze 
Onlangs verscheen het 50ste jaarboek 
over de geschiedenis van Deinze en 
de Oostvlaamse Lelestreek. We vin
den in dat boek niet minder dan vijf
maal een inbreng van Herman Maes, 
voorzitter van de Kunst- en Oudheid
kundige Kring. Wij raden aan de aktivi-
teiten van die kring met belangstelling 
te volgen. 

VU-Aalst naar 
Diksmuide 
Met de VU-bus naar Diksmuide, ver
trek om 8 u. 30 stipt (I) in Het Gulden 
Vlies, Esplanade 13 te Aalst Deelna-
mepnjs 200 fr. Inschrijven zo vlug mo
gelijk pp bovenstaand adres of tel. 
053-21.7521. 

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. 
Inschrijven: zo vlug mogelijk: Willy 
Willems, Langestraat 9 te Schoonaar
de of Herman Van den Abbeele, Los-
weg 11 te Schoonaarde, tel. 052/ 
42.35.49. 

St.-Martens-Latem: 
kortnieuws 
IJzerbedevaart: 
Op zondag 3 juli, met VOS- en Uzert)e-
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. 82.42.38. 

Bevlaggingsaktie: 
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, 983P St-
Martens-Latem. Tel. 091-82.38.54. 

Top en basis bijeen aan de voet 
van de IJzertoren 

Vlaamse gezelligheid 
te Diksmuide 
Wat vorig jaar voor het eerst werd 
uitgeprobeerd is nu reeds een tradi
tie: op de vooravond van de IJzerbe
devaart komen top en basis in de on
middellijke omgeving van de IJzerto
ren bijeen om enerzijds gezellig te 
verbroederen en anderzijds verant
woording af te leggen en zich te 
bezinnen over de Vlaamse strijd. 

Dit jaar worden de toestromende be
devaarders vergast op smakelijke kip-
aan-'t spit (150 fr. per persoon) en dit 
zowel op de vooravond van de bede
vaart als tijdens en na de plechtigheid. 
Op zaterdagavond stijgt de Vlaamse 
gezelligheid ten top onder het motto 
„Ued van mijn Land". Dit initiatief is ge
groeid uit de spontane zangstonde van 
vorig jaar toen de aanwezige jongeren 
het Vlaamse lied alle eer aandeden. Nu 
wordt uitgaande van niet minder spon
tane samenzang, de gehele avond 
georganizeerd. Miet en Jo presente
ren deze avond, interviewen de optre
dende groepen, de animators en de 
van het verst komende t)edevaarders. 
Dries Saelens zorgt voor leuke anima
tie en leidt de Grote Salamander. Jaak 
Roose leidt de samenzang, terwijl ook 
voor een p>assende muzikale omlijsting 
wordt gezorgd. Als solisten treden 
verder op: Annemie Ruysschaert en 
dochters met volksliedjes uit alle lan
den en ook beeldhouwer-zanger-gita-
rist Stefaan Ponette zal de aanwezigen 
prettig verrassen. 

Oproep tot kreatieve inbreng 
Ook van de bedevaarders zelf wordt 
iets verwacht: al wie meent op één of 
arKlere manier een kreatieve inbreng 
in dit gezellige avondfeest te kunnen 
leveren knjgt daartoe de gelegenheid. 
Wie er wil optreden met luisteriiedjes 
of andere animatie hoeft enkel een 
kaartje te sturen naar VOVO, Peter 

Benoitstraat 58 te 8400 Oostende, tel. 
059/5052.77. Dan wordt vooraf kon-
takt opgenomen en kan een optreden 
geregeld worden. 

Verpozen na de bedevaart 
Onmiddellijk na de bedevaart wordt 
iedereen verwacht op de feestelijke 
koer van de voormalige Vrije Vak
school. De gebraden kippetjes zullen 
ons zo in de mond vliegen en kunnen 
dan doorgespoeld met heeriijk vocht 
Tussendoor wordt voor afwisselende 
muzikale animatie gezorgd en worden 
onze mandatarissen geïnterviewd. Dit 
jaar wordt een poging gedaan om ze 
niet alleen van hun politieke kant maar 
ook van hun ludieke zijde te leren 
kennen. Ondertussen krijgt de aanwe
zige basis weer alle gelegenheid om 
rake vragen op de Top af te vuren Be
devaarders die nog wensen over één 
of ander onderwerp geïnterviewd te 
worden, kunnen ons nog altijd verwitti
gen op het bovenvemoemd adres. 
We spreken dus af: Top en basis in de 
schaduw van de Uzertoren op zater
dag en zondag 2 en 3 julil 

Deelname aan 
VUJO's 
vredesfietseling 
naar Diksmuide 
Vertrek aan Schoonaarde-kerk op vrij
dag om 13 u. 45 overnachting te Melle-
Diksmuide, terugreis autobus: fietsen 
per vrachtwagen, uiteraard terugkeer 
met fiets mogelijk. 
Inschrijven: zo vlug mogelijk. Willy 
Willems, Langestraat 9 te Schoonaar
de of Herman Van den Abbeele, Los-
weg 11 te Schoonaarde, tel. 052/ 
4235.49. 

Het afdelingsbestuur geflankeerd door tal van aanwezigen, waaronder algemeen voorzitter Vic Anciaux en 
onze plaatselijke mandatarissen. 

VU-Nieuwpoort: 'n nieuwe vlag, 
'n nieuwe start 
Het is reeds enige weken geleden dat 
op een zomerse zaterdagmorgen 
(14 mei) onder ruime belangstelling, de 
vernieuwde afdeling Nieuwpoort haar 
vlaggefeest mocht houden 
Amper zeven maanden geleden, na
men een aantal mensen het initiatief 
om met een vernieuwde Volksunie
afdeling te starten. Want in Nieuw
poort was de Volksunie om alleriei 
redenen in de vergetelheid geraakt De 
initiatiefnemers werden entoesiast ont
haald: niet alleen de ideeën van de 
Volksunie, maar ook de eendracht en 
de inzet van die eerste militanten spra
ken de mensen aan. In die korte perio
de hebben ze te Nieuwpoort veel 
bereikt: 150 leden, een bestuur van 

10 dynamische mensen, een eerst ge
slaagd ledenbal en straks de oprichting 
van een VUJO-kern. 
Voldoende redenen dus om dit welsla
gen te vieren en dit kon met passender 
dan-tijdens de plechtige vlagoverhan-
diging op het stadhuis van Nieuwpoort 
Want ook het schepenkollege kon niet 
voorbij gaan aan het sukses van deze 
vernieuwde Volksunie-ploeg. In zijn 
welkomstwoord, bedankte Guido 
Claeys, stimulans en voorzitter van 
Nieuwpoort dan ook in eerste plaats 
burgemeester Mommerency, voor de 
gastvrijheid tegenover een oppositie
partij. Tevens bedankte hij alle aanwe
zigen, waaronder Vic Anciaux, Julien 
Desseyn, Jaak Vandemeulebroucke 

en een sterke delegatie van het arrorv 
dissement voor hun belangstelling in 
de afdeling Nieuwpoort 
Het was dan algemeen voorzitter Vk; 
Anciaux, die op de pui van het stadhuis 
aan Guido (jlaeys, de vlag — ge
schenk van Jaak Vandemeulebroucke, 
Kris Lamfcjert en Julien Desseyn — 
overhandigde. 
Na de plechtigheid op het stadhuis, 
trok een optocht door de voornaamste 
straten van Nieuwpoort met vooraan, 
de fiere vaandng Albert Deröeck. 
De hele viering werd besloten met een 
smakelijk middagmaal, aangeboden 
door de afdeling Nieuwpoort aan alle 
genodigden. 

Philippe Goossens 
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PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65. TERNAT 
Tel 5821441 

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

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwi t r 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340. Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu l 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 lektn-
sche ve rwarm ing . 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Karthuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist te begeven 
in het departement gynaecologie 

en verloskunde van het 
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan van het 

OCMW-Brugge 
Vereiste voorwaarden: 
a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de militiewetten; 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen 
funktie; 
f) houder zijn van het diploma van doctor m de 
genees-, heel- en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België 
gemachtigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erken
ning van geneesheer-specialist in de gynaecologie-
verloskunde; 
i) bereid zijn een samenwerkingsakkoord te onderte-
j) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzon
dere voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, 
erkennmg als geneesheer-specialist tegen uiterlijk 
de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning 
bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziek
te- en Invaliditeitsverzekering), 
k) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar 
na het einde van de proefperiode. 
Inschrijvingsgeld: 400 fn te storten op PR nr. 
000-0099581-59 van het AZ St.-Jan van het OCMW, 
Ruddershove 10, 8000 Brugge 1, vóór 31 juli 1983 met 
vermelding „geneesheer-specialist in de afdeling gy-
naecologie-verloskunde". 
Deaanvragen samen met de bewijsstukken en curri
culum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 
juh 1983 bij de heer voorzitter van het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn, Karthuizerinneiv-
straat 4, 8000 Brugge 1. •^••*''V:̂ rf^^> 

'<ollegestraat 33, 2400 MOL 
014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

" ^ uitgebreide keus tiemeubefde «lilas-appart -en studio: 
in alle pri|sklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

U0P0LDII-LA*Ni20S 
t«M OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenslraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnri 10 lot 19 u 30 Zotidag et\ moondag gestoten 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

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 

lustrer ie 

mare 
de vriese 
bar r i i / L l I f l . i j M 5(ic 
OSO/3') /4 04 
b. ian l)iuq<j«? kort i i jk 

5(ic t)fu9c)e 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
1090 Brussel Longtinstraat 126, 

Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
cereinoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Blankenberge 
naar Diksmuide 
Zoals elk jaar trekt Blankenberge naar 
de IJzerbedevaart De bus vertrekt 
stipt om 9 uur aan het stadhuis 
Inschnjving: VTB, Jaak Schaeverbeke, 
Ponjaertstraat 14, 250 fr., leden 200 fr 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabr ikat ie omslagen - zakoms lagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaard» 
tel 052-42 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

Cockerill-Sambre in 
Izegemse gemeenteraad 
In de Izegemse gemeenteraad worden moties beperkt tot het gemeentelijk 
vlak. Op de gemeenteraad van juni vroeg VU-raadslid Piet Seynaeve een 
afwijking op deze regel, wegens de hoogdringendheid van het probleem. De 
motie die ter goedkeuring voorgelegd werd, betreft de toekomstplannen van 
de regering i.v.m. het staal. In de tekst van de motie vinden we twee krachtli j
nen: — aandringen bij de regering voor het stopzetten van de financiering 
C-S; — spoed zetten achter de regionalizering van de nationale sektoren. 

Motivatie 
Vroeger waren er reeds tvi^ee staal-
plannen voor een bedrag van 76 mil
jard, echter zonder resultaat Daaren-
tjoven komt nog dat Gandois met de 
gevraagde 95 miljard geen garanties 
tot welslagen kan bieden Voorwaar
den tot welslagen zijn een bekwaam 
management en samenwerking met de 
buitenlandse staalondernemingen 
Daarbij komt nog dat de vooruitzichten 
voor de internationale ijzer- en staalin-
dustne nog altijd slechter worden 

Indien toch-
Naast de ekonomische analyse van 
het probleem, zet Piet Seynaeve de 
gevolgen van het Ran Gandois op een 
rijtje De plannen van de Vlaamse 
regering om op te stappen in de trein 
van de derde industnele revolutie wor
den gedwarsboomd door een gebrek 
aan financiële middelen. Dit betekent 
dus een verarming voor Vlaanderen 

Gevaar 
Ret Seynaeve wijst echter ook op het 

gevaar dat als de regenng tseslist om 
het staal te finanaeren. er daarna ook 
een Cweliswaar minieme) gunst aan 
Vlaanderen zou toegekend worden, 
maar dat pas daarna de ekonomische 
regionalizenng zou doorgevoerd wor
den Daarom etst de V U eerst de 
regionalizenng van de vijf nationale 
sektoren 

En de werkplaatsen? 
Er moeten afvloeiingen gebeuren in 
CS 8 000 werknemers in Charleroi en 
Luik 14000 arbeidsplaatsen blijven be
staan daarvoor is 100 miljard nodig 
Maar, zo redeneert Piet Seynaeve, 
indien die 100 miljard zouden gebruikt 
worden als expansiekredieten, dan 
kunnen 83000 jobs gecreëerd wor
den Met de 75 miljard die vroeger 
reeds ingepompt werd. zouden dat er 
146000 geweest zijni 

Tekst van de motie: 
„De gemeenteraad van Izegem, in ver
gadering bijeen op 6 juni 1983. ver
werpt met klem de uitvoenng van het 
plan Gandois met nationale gelden Er 

IS al lang genoeg een onkontroleerbare 
en nutteloze miljardenstroom van 
Vlaanderen naar het Waalse staal ge
gaan. Daarom dnngt de Izegemse ge
meenteraad er bij de regenng op aui 
dat eerst de vijf nationale ekonomi
sche sektoren gesplitst worden, en dat 
Wallonië daarna zelf beslist hoe met ei
gen financiële middelen een oplossing^ 
kan gevonden worden voor zijn staal." 
De VU-motie werd goedgekeurd met 
22 stemmen tegen 7 onttwudingen 
Het was beslist een mooi sukses voor 
de jonge VU-mandatans Piet Seynae
ve, die de VU-mote trouwens uitste
kend voorbereid en voor de gemeen
teraad ingekleed had. 

a Orgaar 

VUJO-leper 
per fiets naar 
ijzerbedevaart 
De VUJO vertrekt op zaterdagavond 
2 juli om 18 u 30 van lokaal Boerenhof, 
V d Peereboomplaats, leper, met de 
fiets naar de 56ste IJzerbedevaart te 
Diksmuide Daar is s avonds verbroe-
denng met andere VLIJO-afdelingen 
en een zangavond Er wordt overnacht 
in het oud VTI-gebouw (slaapzak mee
nemen) 

Iedereen vanaf 16 jaar, kan mee Deel
name IS gratis Gelieve vooraf in te 
schrijven op een van volgende adres
sen Cathenne Lamaire, Kleine Winde
weg 6, 8904 Dikkebus (201969) of 
Filip Deknudt Meenseweg 226, 8900 
leper (202537) 
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24 mi Mensen van bij ons 

Zondag 3 juli: 56ste IJzerbedevaart 

7 ONDAG over acht dagen is het — gelukkig — weer zover. 
^ Tienduizenden Vlamingen zullen ongetwijfeld weer naar 
het Westvlaamse IJzerstadje Diksmuide afzakken om, in de 
geest en in de traditie van de IJzerbedevaart, één te zijn in 
blijvende dankbaarheid en standvastige trouw. Voor de 56ste 
keer. Een wonderlijk gebeuren. 

De verantwoordelijke voor de algemene leiding. Rik De Ghein, 
sekretaris van het IJzerbedevaartkomitee, neemt deze taak op 
3 juli voor de laatste keer waar Nadien gaat hij het, om 
gezondheidsredenen, wat rustiger aan doen. Zijn opvolger, dr 
Koen Baert, maakt nu als het ware zijn opleidingsstage door, 
alhoewel hij pas officieel in dienst treedt op 1 november 

Een gesprek met de „oude" en de „jonge", in de smaakvol 
ingerichte woning van Rik De Ghein, met een prachtig zicht op 
Je weidse bedevaartsvlakte en de majestatische toren. 

WIJ: Meneer De Ghein, vertel 
ons eens Iets over uw aktlvitel-
ten vóór U hier sekretaris 
werd_? 
De Ghein: „Ik ben geboren te 
Brugge in 1924, volgde de huma-
niora-opleiding aan het St-Leokol-
lege van Brugge en studeerde 
daarna voor maatschappelijk as
sistent te Roeselare. In 1947 werd 
ik algemeen sekretaris van „KSA-
Jong-Vlaanderen" en tussen '56 
en '60 was ik voorzitter van het 
jeugdkomitee voor de IJzerbede
vaart Ik behoorde, samen met nog 
veel anderen, tot de oprichters 
van het Jeugdkomitee voor de 
Wereldtentoonstelling: verder 
was ik lid van het hoofdbestuur 
van de Vlaamse Volksbeweging 
er van het „ Vlaamse Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens". Ik organ'i-
zeerde ook mee de memorabele 
„Marsen op Brussel". En sinds 1 
juli 1959 ben ik dan officieel in 
dienst van het IJzerbedevaartko
mitee". 

WIJ: Op 3 juli wordt het dus de 
25ste bedevaart waarvoor U de 
verantwoordelijkheid draagt Een 
kwarteeuw-

kretariaat gebouwd en de bede
vaartweide vergroot en aange
legd. Op 22 augustus 1965 werd 
Vlaanderens nieuwe IJzermonu
ment dan ingewijd. De ruwbouw 
was af Maar we stonden nog met 
de verdere afwerking van de kryp-
te, de onderste vier zalen van het 
blokkenstelsel die later als mu
seum zouden worden ingericht, 
enz. Ook buiten de toren werd 
een en ander verwezenlijkt in al 
die tijd: de restauratie van de 
krypte met een noodzakelijke 
licht- en geluidsinstallatie, de bei
aard, het aanleggen van het Ere-
park en daarmee samengaand het 
overbrengen naar Diksmuide van 
alle met verdwijning bedreigde 
Heldenhuldezerkjes. 

En zoals onze woningen af en toe 
aan onvermijdelijke herstellings
werken toe zijn, zo ook de toren. 

Staande in de open IJzervlakte, 
stoer in de wisseling van ons 
wankele weer, in de wind die waait 
van over de zilte zee. Water dringt 
overal doorheen en na zoveel ja
ren mag het ons niet verwonderen 
dat er sinds 1980 dringende her-

De Ghein: „Toen ik in juli '59 in 
dienst kwam was de nieuwe toren 
amper 16 meter hoog. Het blok
kenstelsel met de vier grote en de 
vier kleinere zalen waren pas klaar 
gekomen. Ik stond meteen voor 
die boeiende uitdaging: de toren 
verder bouwen. Het was een som
bere tijd: weinigen zagen het nog 
écht zitten, het sekretariaat zat 
financieel bijzonder krap en 
steeds weer moest het komitee 
oproepen lanceren voor meer gel
delijke hulp. Van toen af is de ene 
financiële inzamelingsaktie na de 
andere gekomen. De meest be-
kende en suksesvolle was de 

„Kruiskopaktie": „schrijf uw 
naam op de IJzertoren'. Intussen 
werd in '61 het Uzerbedevaartse-

stellingswerken moeten uitge
voerd worden". 
WIJ: Sekretaris van het IJzerbe
devaartkomitee. Wat houdt die 
funktle allemaal in? 
De Ghein: „Uiteraardde organiza-
tie van de jaarlijkse IJzerbede
vaart Daarnaast ook de zorg over 
het patrimonium en het begeleiden 
van de dagelijkse toeristen. Jaar
lijks komen hier immers tiendui
zenden toeristen. Zo gaf ik inder
tijd het ideetje voor het oprichten 
van een „Frontroute", wat trou
wens op vandaag een sukses 
blijkt te zijn. 
De belangrijkse taak is natuurlijk 
de organizatie van de bedevaart 
Onmiddellijk na de voorbije mani
festatie wordt een evaluatie ge
houden. Nadien wordt een tema 

bepaald, waarrond dan gewerkt 
wordt Hieraan moet een inhoud 
gegeven worden. Het geheel moet 
vorm krijgen. 
Samen met tekstschrijver-dichter 
Anton • Van Wilderode en regis
seur Herman Slagmulder (vroeger 
Remi Van Duyn) zetten wij ons 
dan aan 't werk Wij vormen zowat 
een driemanschap dat het geheel 
„op pootjes" zet Nadien komt de 
koreografie, de keuze van de mu
ziek, (van groot belang voor de 
sfeer), het visuele aspekt (zonder 
evenwel tot „show" te vervallen). 
De moeilijkheid bij het organizeren 
van de IJzerbedevaart is dat men 
eigenlijk telkens met hetzelfde pu
bliek gekonfronteerd wordt en 
met dezelfde „ingrediënten" zit 
En het mag nog wel eens herhaald 
dat wijlen Remi Van Duyn in feite 
de IJzerbedevaart „gered" heeft 
door het toevoegen van nieuwe 
elementen aan het jaarlijkse ge
beuren. Bijvoorbeeld de sobere 
dans en de koreografie-." 

Mijn vader.„en Bomans 
WIJ: Is er een evolutie te noteren 
in een kwarteeuw bedevaarten 
naar de graven van de IJzer? 
De Ghein: „Ongetwijfeld. Vroeger 
stak de bedevaart vol met (veel) 
toespraken. Deze zijn thans terug
gebracht tot een oproep namens 
de jeugd of vanuit Nederland, en 
de rede van de voorzitter Noch
tans heeft de IJzerbedevaart van
daag, politiek beschouwd, een 

landse meester hoogst kritisch 
stond tegenover het gebeuren, tot 
op de dag dat hij de bedevaart 
meebeleefde..." 
WIJ: Waarom stopt U er nu mee? 
De Ghein: „Nou, wanneer je dit 
een 25-tal jaren gedaan hebt denk 
ik dat de tijd gekomen Is om de 
taak over te geven aan een jonge
re kracht Al speelt mijn gezond
heid me soms ook parten. Let wel, 
dit betekent niet dat ik me nu in 
Brugge zal terugtrekken om stil
aan oud te worden. Ik ga terug 
naar mijn geboortestad en word 
er, ja hoor, algemeen sekretaris 
van de Marnixring." 

WIJ: Koen Baert, U bent 32, en 
als doctor in de Rechten verbon
den aan de Gentse universiteit. 
Het IJzerbedevaartkomitee koos 
U uit tot nieuwe algemeen sekre
taris. U laat een mogelijke belof
tevolle wetenschappelijke loop
baan varen-? 
Baert: „Laat mij dit even verduide
lijken. Ik kom uit een Vlaams
nationaal gezin. Vader, een huis
schilder van beroep, was een re-
pressieslachtoffer En moeder 
ook, vermits zij gevrijd had met 
een „zwarte". Trouwens, ook mijn 
echtgenote stamt uit een Vlaams-
nationale familie: zij is de klein
dochter van een VNV-provincie-
raadslid dat ook „meegereisd" 
heeft met de memorabele „spook-
treinen" in mei '40. 
Ikzelf promoveerde in '75 tot Heen-

„testament van de IJzerfronters": 
zelfbestuur en wereldvrede. De 
IJzerbedevaart brengt jaarlijks dui
zenden mensen van uiteenlopen
de strekking en overtuiging bijeen, 
allen evenwel bezield met en be
geesterd door dezelfde idealen. 
Dit „testament" moet eigentijds 
vertaald, gekonkretiseerd en aan
gepast worden aan de tijdnoden. 
Met oog voor de sociaal-ekonomi-
sche problemen, de buitenlandse 

betrekkingen, zonder echter de 
taalstrijd te vergeten... En wat de 
vredesproblematiek betreft lijkt 
het me nodig té komen tot een 
echt Vlaams vredesinstituut waar, 
los van de holle sloganistiek, een 

zwaardere, een gewichtiger bete
kenis. Vroeger leek het allemaal 
vrijblijvender" 
WIJ: Wat zijn uw schoonste, uw 
dierbaarste herinneringen? 
De Ghein: „De mooiste fwrinne-
ring was zeker de inwijding van de 
nieuwe toren. Toen ik deze taak in 
'59 aanvaardde zag ik het als een 
heerlijke plicht om, gesteund door 
ontelbaren, de nieuwe toren vol
waardig op te bouwen, te voleindi
gen. 

Een ander groots moment was, 
voor mijn persoonlijk althans, de 
dag waarop mijn vader voor het 
eerst naar de bedevaart kwam. De 
vijftigste uitgave. Voorheen had hij 
er nooit naartoe willen komen, hij 
was geen Vlaams-nationalist en 
had er, zoals vele anderen, een 
hete reeks vooroordelen over 
Toen hij na afloop, biezonder ont
roerd, zei dat hij het fantastisch 
vond, toen greep mij dat diep aan. 
Net zoals Godfried Bomans hao 
hij er een totaal andere mening 
over U weet dat ook deze Neder-

tiaat in de Rechten, waarna ik 
assistent werd bij CVP-senator-
professor Marcel Storme. In 1981 
werd ik verkozen tot provinciaal 
mandataris voor de VU. Een funk-
tie waaruit ik nu, begrijpelijkerwij
ze, ontslag neem. Waarom ik nu 
voor deze funktie koos? Ik denk 
dat dit een fundamentele levens
keuze is, in de verwachting iets 
zinvolOers) te kunnen doen. Zinvol 
voor mezelf en voor ons ideaal, 
ook al wordt deze nieuwe funktie 
maatschappelijk misschien niet zo 
hoog gewaardeerd. Ten onrechte. 
Want voor mij is dit een prachtige 
onderscheiding. 

Dit neemt hoegenaamd niet weg 
dat ik zeer graag verbonden was 
aan de Gentse universiteit Ik hoop 
evenwel méér inhoud, méér visie 
te kunnen geven aan een betrek
king als deze van algemeen sekre
taris". / 
WIJ: Hoe ziet'U nu kohkreet uw 
opdracht? / 
Baert: „Het behouden en het aktu-
aliseren van de waarden uit het 
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ernstig en Vlaams vredesberaad 
kan worden gehouden. Ik vernam 
onlangs dat individuen uit diverse 
Vlaams-strijdende verenigingen 
reeds hiermee begonnen zijn. Ons 
Vlaamse volk heeft geen „slecht" 
verleden: nooit heeft Vlaanderen, 
doorheen de geschiedenis, zelf 
agressie gepleegd, maar toch is 
Vlaanderen altijd weerbaar en 
zichzelf gebleven. En dit ondanks 
het feit dat zowat elke vreemde 
Europese mogendheid ons land 
militair heeft bezet Het anti-milita-
risme en de volkerenverzoening 
zijn konstanten uit onze volksaard. 
Het gedachtengoed van de IJzer
fronters bevatte ook nog een aan
tal andere waarden: de „godsvre
de" of de verdraagzaamheid, en 
de idee voor een sociale demokra-
tie. Dit eigentijds vertalen is een 
edele opdracht". 

„WIJ" houdt eraan Rik De Ghein te 
danken voor zijn jarenlange inzet en 
wenst hem een welverdiende rust 
toe. Aan Koen Baert wensen wij na
tuurlijk alle geluk toe-
De jaarlijkse IJzerbedevaart blijft im
mers een houvast voor een belangrij
ke groep Vlamingen. Het wordt dan 
ook vooral uitkijken naar de toe
spraak van voorzitter Paul Daels op 
3 juli. Wat zal de stellingname zijn 
van het IJzerbedevaartkomitee ten 
overstaan van de talrijke en bran
dend aktuele temata op binnen- en 
buitenlands vlak? 
„De stem van Diksmuide" bezit een 
eiiorm moreel gezag en het kan dan 
yook niet anders dat zij een antwoord 
geeft op de bekommernissen van 
duizenden nationalisten. 
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