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Nu zondag, om 11 u. in Diksmuide: 

56ste Uzerbedevaart: „Vlaamse macht, Vlaams welzijn!" 

Boomse en Cockerill 

Sinds de mededeling van 21 juni weten we dat de regering 
voor haar eigen voortbestaan bereid is het volle pond te beta
len aan Cockerill-Sambre. Over de omvang van de rekening 
en de wijze van betalen zullen we slechts ingelicht worden 
nadat ook de Senaat de blanco-cheque met volmachten heeft 
gegeven. De regeringstekst met zijn mistige bepaling over de 
gewestelijk aan te rekenen middelen, is een doos van Pando
ra die uiteindelijk slechts kwalijke dingen kan bevatten. Het 
te verwachten resultaat is door VU-minister Hugo Schiltz sa
mengevat in een kernachtige omschrijving: een Waals minis-
terkomitee zal in de schoot van de Belgische regering met 
Vlaams geld een Luiks beleid gaan voeren. 

Dat de Vlaamse regeringspartijen het tot dit resultaat heb
ben laten komen, is gewoonweg verbijsterend. Vooral de 
schuld van de CVP, die de splitsing der nationale sektoren in 
haar banier had geschreven en Van den Brande uitgezet had 
als lokeend in de flamingantische vijver, is verpletterend. 
Door het zomerkompromis te aanvaarden, hebben de CVP en 
de P W een vrijwel uniek Vlaams moment ongebruikt laten 
voorbijgaan. Voor één keer zaten de Walen in de slechtst 
denkbare strategische positie. Zij waren de vragende partij. 
Dit was het ogenblik om, mits Vlaamse standvastigheid, een 
beslissende stap te zetten naar ekonomisch federalisme. Van 
de nog altijd grootste Vlaamse partij, de CVP, werd daarbij 
slechts verwacht dat ze voor éénmaal trouw zou blijven aan 
haar eigen kongresbesluiten en beloften. 

Door de woordbreuk van de P W en het kongresbedrog van 
de CVP hebben de Walen, via de klassieke chantage met een 
regeringskrisis, zich met sukses uit hun slechte uitgangsposi
tie kunnen werken. Het droombeeld van een eigen Vlaams 
industrieel beleid, met voldoende eigen middelen en armslag, 
is terug verwezen naar de Griekse kalender. 

Praktisch op hetzelfde ogenblik dat het zomerkompromis 
werd bekendgemaakt, moest de Vlaamse regering de uiterst 
pijnlijke beslissing nemen om aan Boomse Metaalwerken 
geen nieuw geld te verstrekken. Boomse Metaalwerken vroeg 
1,2 miljard, wat minder is dan door Cockerill-Sambre in één 
maand wordt opgesoupeerd. De Vlaamse regering heeft 
geoordeeld dat de voorwaarden voor leefbaarmaking van 
het bedrijf niet aanwezig waren. Indien trouwens die voor
waarden wél aanwezig waren, zou het onthutsende feit 

, gebleken zijn dat de gevraagde hulp ruimschoots de budget
taire mogelijkheden van de Vlaamse regering overtreft! 

De Vlaamse regering voert een ortodox ekonomisch en 
industrieel beleid: geen goed geld dragen naar slechte 
bedrijven. Dode takken wegsnoeien om jonge loten een kans 
te geven. 

Alhoewel dit met het oog op onze toekomst het enig mogelijke 
beleid is, vraagt het een hoge prijs aan menselijke offers en 
verdriet. Het is ronduit revolterend Vlaamse arbeiders en be
dienden naar de stempellokalen te zien verwijzen, terwijl de 
centrale regering doende is om tientallen miljarden bijeen te 
scharrelen voor één Waals bedrijf, waarvan de leefbaarheid 
zelfs na deze geldinjektie een vraagteken blijft. 

De Vlaamse toekomst wordt opgeofferd aan het Waals 
verleden. De necrofielen van de CVP en de PW, die dezer 
dag:en belet hebben dat van de slechte Waalse strategische 
positie gebruik werd gemaakt om eindelijk aan Vlaanderen 
een volwaardig eigen ekonomisch en industrieel beleid met 
voldoende macht en middelen te bezorgen, zijn de schuldigen. 
Dat is wat duidelijk moet gemaakt worden aan de 100.000 
werklozen uit de bouw, aan de 70.000 uit de textiel, aan die van 
Fabelta en Boomse! (tvo) 

Foto van de week 
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Zondag heeft de jaarlijkse bedevaart naar de graven van de IJzer plaats. Voor de 56ste keer. Deze 
IJzerbedevaart krijgt, in het licht van de aktuele politieke gebeurtenissen, een zeer speciale betekenis. On
der het motto „Vlaamse macht, Vlaams welzijn'zat heftig geprotesteerd worden tégen de aanhoudende 
anti-Vlaamse politiek van de regering Martens V. Alle overtuigde en bewuste Vlamingen moeten dus 

zondag naar Diksmuide. In ons aller belang. In Vlaanderens belang. 

De geheime brief van Tindemans 
Men dient zich af te vragen in welke demokratie wij eigenlijk leven. De 
volmachten-manie behoort reeds zo sterk tot de mentaliteit en de 
werkwijze van de regering, dat uiterst belangrijke beslissingen 
getroffen worden zonder dat het parlement — laat staan de bevolking 
— er ook maar iels van afweet. De recente bekendmaking, dat minis
ter van Buitenlandse Betrekkingen Leo Tindemans de Verenigde Sta
ten schriftelijk heeft gemachtigd om in ons land te werken aan de 
voorbereiding van de opstelling van kernraketten, is er een afschrik
wekkend voorbeeld van. 

Verleden week moest minister 
Tindemans te Luxemburg, waar hij 
desaangaande ondervraagd werd, 
bekennen dat reeds „een paar 
maanden geleden" door hemzelf 
namens de regenng een brief was 
ondertekend en verstuurd, waarbij 
de Verenigde Staten gemachtigd 
werden om — met lijfelijke mede
werking en aanwezigheid van ex
perts uit de States — op Belgisch 
grondgebied de opstelling van 
kernraketten voor te bereiden. 

Deze uiterst belangrijke beslis
sing werd genomen volkomen 
achter de rug van de publieke 
opinie om. Het parlennent had er 
helemaal geen weet van Ook de 
bevoegde parlementskommissie 
werd met geïnformeerd. 

Vandaag trouwens zou nog al
tijd niemand — behalve Tinde
mans, de regenng of een deel 
ervan, en de betrokken Ameri
kaanse instanties — van deze 
bnef weet hebben, ware het met 
dat het bestaan ervan zijdelings 

werd onthuld door de „Herald Tri
bune". Het is ingevolge deze ont
hulling dat Tindemans te Luxem
burg werd ondervraagd en moest 
erkennen dat de berichtgeving 
van de „Herald" inderdaad op fei
ten steunt. 
Daarover onmiddellijk ter verant
woording geroepen in het parle
ment — onder meer door Willy 
Kuypers — heeft Tindemans zich 
trachten te verdedigen door te 
zeggen dat In de bnef ook „duide
lijk werd gesteld dat de onderhan^ 
delingen te Geneve afgewacht 
worden en dat het Navo-dubbel-
besluit zal worden uitgevoerd". 
Wie nog illusies mocht gehad heb
ben over de ernst waarmee te 
Geneve gepraat wordt, zal nu wel 
beter weten. De voorbereiding tot 
installatie van kernwapens is alles
behalve het beste uitgangspunt 
voor besprekingen over gedeelte
lijke ontwapening. Dit krachtver-
toon moge het beleid van de Ver
enigde Staten en van de Reagan-

administratie ten goede komen, 
het strookt In geen geval met het 
Westeuropees, in het Belgisch en 
uiteraard het Vlaams belang. 
Specifiek een klein land als het 
onze zou, zonder te verzaken aan 
het Navo-bondgenootschap, in 
deze tijd van onderhandelingen 
het allereerste moeten wezen om 
zijn vredelievendheid en zijn ver
langen naar terugschroeven van 
de bewap>eningswedloop duidelijk 
te demonstreren. 

De regering doet echter net an
dersom Zij loopt hoe dan ook 
vooruit op de Geneefse tjespre-
kingen en op de ultieme beslissing. 
Martens-V en specifiek Tinde
mans breken daarenboven daar
mee het gegeven woord. In de 
regeerverklanng werd immers 
plechtig beloofd dat het parlement 
om de zes maanden over de stand 
van zaken zou worden voorge
licht 
Eens te meer ontpopt Tindemans 
zich als de meest slaafse uitvoer
der van de verlangens en inzich
ten van Washington in West-Euro
pa. Zou het dan toch waar zijn dat 
een Belgisch buitenlands tJeleid, 
gericht op vrede en ontspanning, 
opgeofferd wordt voor de hypote-
tische „bevordering" van een Ant
werps politicus tot sekretaris-ge-
neraal van de Navo? 

V.^ 'S; -?^ 
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m Brieven 

TWEE MATEN EN 
TWEE GEWICHTEN 
Alweer een schrijnend voorbeeld van 
de nefaste politiek die In dit land 
bedreven wordt Is dat de Vlaamse 
regering waarschijnlijk niet bij machte 
zal zijn om de Boomse Metaalwerken 
te redden bij gebrek aan voldoende 
geldmiddelen... 
De 700 werknemers kunnen dus de 
rangen van ex-werknemers van Co-
ckerill-Yards, Fabelta, VTB-Machelen, 
de helft van NobelSrPeelman en de 
ontelbare textielarbekJers gaan ver
voegen om aan te schuiven bij de 
„dop", hoewel allen bereid waren om 
,jn te leveren". 
Het geld dat er niet is om de Vlaamse 
bedrijven te redden. Is er blijkbaar wel 
voor Cockerill-Sambre dat weinig of 
niet geneigd is om in te leveren! 
Waarom worden voor de Walen niet 
dezelfde princiepen toegeF>ast als voor 
de Vlamingen? 

G.V.M. 

GOUVERNEMENT 
BELGO-FLAMAND-

Zijn de Vlamingen soms pluimvee? En 
dan nog pluimvee dat zich graag le
vend laat plukken? Men zou het gaan 
denken als men ziet hoe weinig reaktie 
er komt! Deze week ben ik nu toch ge
schokt geweest na wat ik op TV 
gezien heb, wat men daar aan de 
Brusselse Beurs allemaal verteld heeft 
over een „Gouvernement Belgo-Ra-
mand" en „kolonialisme", enz Ik zou die 
volledige tekst wel eens willen onder 
ogen krijgen! 
„Wetsontwerp aangenomen meerder
heid tegen minderheid" noemt men dat 
in dagbladtermen wat er vorige week 
gebeurd Is in de kamer. Nu ja dat was 
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geen nieuws meer dat wist iedereen al 
van lang vooruit met die volmachten! 
Waarom de Volksunie niet haar kat 
gezonden heeft dat versta Ik niet, dat 
zult ge eens wat beter moeten uitleg
gen In uw blad! 
Dikwijls genoeg schrijft ge ook over 
slechte wetten en onvolledige wetten, 
maar wie heeft die destijds goedge
keurd? Dat zegt ge er nooit bij. Geef 
eens telkens en telkens de namen van 
wie het goed vond! Wie waren die 
Judassen die liever 30 zilveriingen had
den dan het welzijn van hun volk? Ge 
zult de naam „Judaspartij(en)" nog 
maar eens moeten uitvinden. Het zijn 
die mannen die daar in de kamer of se
naat op de knopkens drukken die veel 
meer kunnen doen, dan al die tiendui
zenden in Sportpaleis of IJzervlakte 
samen. De Walen aan de Beurs met al 
hun bla-bla, daar lachen ze in de wet
straat eens fijn mee „laat ze maar 
begaan, ze moeten op tijd wel wat 
stoom kunnenafblazen!" Het is bijna 
vakantie, dan vallen gewoonlijk de 
grootste beslissingen, dat kennen we 

al langl J.V.T, Woluwe 

OVER HANEN 

In het Belgische hanenkot leven 
drie hanen 

met hun hennen, 
die zich beter zouden wennen 
konden ze wonen naast elkaar, 
maar niet samenhuizen, altegaar 

Een der hanen, van Waals formaat 
is fier en heeft geen zorgen, 
krijgt hij 't geld vandaag niet het komt 

morgen; 
hij leeft boven z'n stand 
in dit onrustig pand. 
Nu het slecht gaat maakt hij zich 

kwaad 
en slaat er maar op los, met veel tam

tam, 
men herkent hem aan z'n rode kam. 

De Vlaamse haan houdt niet van zwier, 
is vredig en vlijtig als de mier, 
maar als hij werkt is 't echt 't gaat om 

z'n recht 
dat hem door d'andere hanen wordt 

ontzegd. 
De Belgische haan speelt meester in 

dit pand, 
de driekleurige hanen zijn z'n 

knechten, 
die kan hij plooien naar z'n hand, 
wat praten ze nog over hun rechten? 
De Vlaamse hanen veroverden eens 

guldensporen, 
tot in Frankrijk kon men dan slagen 

horen, 
nu blijven die sporen geborgen, 
de eindstrijd is nog niet voor morgen. 

J.D.D„ Erembodegem 

ROND 11 JULI 
Het zou toch stilaan — zelfs tot de 
minst nadenkenden onder ons — 
moeten doordringen, dat men hier in 
deze vermolmde staat reeds al te lang 
met ons voeten aan 't spelen is. 
Nochtans hebben wij dit voor een 
groot deel aan onszelf te danken, want 
wij Vlamingen gedragen ons nog altijd 
al te zeer verknocht en onmondig. 
Daarbij vrees ik dat de vooruitgang op 
socio-kultureel gebied — hoe verdien
stelijk ook — geleid heeft tot een al te 
grote gemakzucht en onverschilligheid 

en dat Is zeer bedenkelijk, want het is 
een van de fundamentele oorzaken 
van onze blijvende achteruitstelling... 

Een andere oorzaak is zeker ook wel 
de tweeslachtigheid van de Vlaamse 
(?) traditionele partijen die meestal 
naar de unitaire kant gericht zijn en al
leen aan hun eigen macht en welzijn 
denken in plaats van aan hun kiezers. 
We zijn ook niet doortastend genoeg 
en komen — zelfs als het hoogstnodig 
is — te schoorvoetend en niet massaal 
genoeg op straat (Kijk maar eens naar 
de Walen!) Het enige wat wij werkelijk 
goed kunnen, is steeds klagen, steu
nen en in onze schelp kruipen. En als 
wij toch eens dreigen, dan klinkt dit te
genover de Walen zó weinig overtui

gend, dat ze er zich geen sikkepit van 
aantrekken — óók omdat ze wel we
ten dat er geen daden op volgen... 
Waarschijnlijk zijn we te zeer een volk 
van broekschrijvers en materialisten 
geworden en ik geloof niet dat we in 
1302 met zulke mentaliteit ooit de 
Guldensporenslag zouden gewonnen 
hebben, want vrijheid krijgt men niet 
daar moet men voor vechten! 

G.V„ Melle 

NAAMLOOS 
ONDERDUIKEN? 

E.B. uit Aalst doet in een vorige „Wij" 
zijn beklag over het feit dat er zo 
weinig Vlamingen met een VL en/of 
een Leeuw achteraan op hun wagen 
rijden. Spijtig genoeg heeft de brief
schrijver hiervoor redenen genoeg. Ik 
ben zelfstandige, en al ruim 10 jaar rijd 
ik met een VL achteraan op mijn 
wagen. Gans in 't begin moest ik van 
de Nederiandse doeane er een B 
bijkleven. Nog dezelfde dag was ze er 
terug af. Sedert heb ik nooit meer een 
B gehad, noch in Nederiand, noch in 
Duitsland of Luxemburg, noch in Brus
sel, noch in ... Walloniël Indien men mij 
ooit nog eens tot die nonsens zou 
verplichten, dan kleef ik stante pede 
twee B's naast elkaar, nl. die van België 
en van Barst! 

W. Meerpoel, Evergem. 

TRICOLOOR GEVAAR? 

Regelmatig bezoeken wij de Vlaamse 
kust te Westende. Bij gevaar zwaaien 
de redders daar met de Belgische 
tricoloor. Rood duidt meer op gevaar, 
of wijst de Belgische vlag nog op 
grotere gevaren? Aan het strand, ter 
hoogte van de Rode Kruis-post wap
pert uitsluitend een Belgische vlag. Een 

Vlaamsgezind gemeentebestuur zou 
deze „vlaggenverwarring" even op 
punt moeten stellen. Indien dit ooit 
gebeurt nodigen wij het gemeentebe
stuur van Middelkerke graag uit op 
een etentje. 

E.W„ Ranst 

„VLAAMSCHE WEELDE" 
GEZOCHT 

Voor mijn verjaardag kreeg ik verschil
lende kaarten met Vlaamse figuren op, 
die afgedrukt zijn in het boek Vlaam-
sche Weelde, dat ik tijdens de boeken
beurs in Deurne aankocht Graag had 
ik nu deze reeks volledig, maar weet 
ze nergens te kopen of te krijgen. Wie 
kan me tegen vergoeding de kaarten 
van het boek Vlaamsche Weelde be
zorgen. Een keus van 75 koppen uit 
onze letterkunde door D. Pissens en 
J. Festraets. NV Standaard Boekhan
del. Prijs overeen te komen. C. Raes, 
Schijfwerpersstraat 3, 2020 Antwer
pen. Tel. 03-23.80.518. 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend z)|n 
Naomtoze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven tn te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

MAGAZINE 

Antwerpen 
boven 

Krijgt Antwerpen straks met dezelfde problemen 
af te rekenen als Luik nu? Ambtenaren die niet 
betaald kunnen worden, stakingen, enzoverder? 

Hoe leeg is de stadskas? Wordt er iets aan gedaan? 
Knack duikt in een stadsdossier. 

Bovendien 
Staal: Het zomerplan van Martens V 

Reportage: Hugo Claus filmt 
De Leeuw van Vlaanderen 

Chili: De opstand tegen Pinochet 
Vakantie: 50 spannende boeken 

Serie: Vlaanderen tussen 1945 en vandaag. 

I BON voor gratis proefnummer ^̂* j 

I 
Stuur mij een gratis proefnummer van Knack 

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

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

Naam: 

Adres: 

Postnr.: I 
I Woonplaats: 
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Mensen 

Schiltz reageert... 
Biezonder vlug en in zijn geken
de, bevattelijke stijl heeft ge
meenschapsminister Hugo 

4i 

Schiltz gereageerd tegen de ver
klaring die voorzitter Geens van 
de Vlaamse Regering had afge
legd na de bekendmaking van 
het zomerakkoord ter financie
ring van de nationale sektoren. 
Gaston Geens (CVP) had het 
nodig geacht een mededeling de 
wereld in te sturen, waarin hij zijn 
voldoening uitsprak over het be
reikte staalakkoord en er zelfs 
aan toevoegde dat dit in over
eenstemming was met het stand
punt dat daarover door de 
Vlaamse Regering was ingeno
men! 

De Vlaamse Regering had inder
daad op 29 maart '83 een eisen-
bundel overgemaakt aan de cen
trale regering over de gewenste 
evolutie van de nationale ekono-
mische sektoren. Het bereikte 

.akkoord — dat ondertussen hoe 
langer hoe meer op zeer krit i
sche bedenkingen wordt ont
haald — voldoet echter geens
zins aan de verlangens van de 
Vlaamse Regering. Op geen en
kel punt. De konkrete eis van 

regionalizering werd totaal gene
geerd. Zowel met betrekking tot 
de financiering van lasten en 
verbintenissen uit het verleden, 
als met betrekking tot de nieuwe 
financiële middelen, wordt geen 
enkele konkrete uitspraak ge
daan, niet over de formule, niet 
over de omvang, niet over de 
herkomst en evenmin over de 
verdeelsleutel. Nochtans konkre
te eisen van de Vlaamse Rege
ring. 

...tegen Geens 
De regionalizering van de nationa
le sektoren moet, ook volgens het 
eenparig besluit van de Vlaamse 
regering, geschieden door toepas-
s ng van het principe van de eigen 
f nanciële verantvv^oordelijkheid 
van de gevv^esten; dit wil zeggen 
door de ristornering van de lokali-
zeerbare belastingen. De centrale 
regering besliste echter, om zovs/el 
Cockerlll-Sambre als zichzelf 
overeind te houden, een voorstel 
uit te v^^erken dat voor Vlaamse re
geringsleden (indien deze konse-
kwent zijn aan hun eigen stand
punten) volkomen onaanvaard
baar IS. Afgezien van het feit dat 
met de nu „uitgedachte" formule 
elk zinnig en samenhangend be
leid gewoon onmogelijk is, bete
kent het eveneens een uitholling 
van de regionale bevoegdheid 
voor het industneel beleid. 
Waar de nationale „geregionali-
zeerde" ministers bevoegd wor
den om tientallen nieuwe (geleen
de?) miljarden aan te wenden 
voor gewestelijke industnële poli
tiek moet de Vlaamse Regering, 
die wettelijk bevoegd is (O, haar in
dustnële politiek voeren met am
per tien miljard per jaar... 

Hugo Schiltz besloot dan ook met 
de kille vaststelling dat er met de 
eisen van de Vlaamse Regering 

helemaal geen rekening werd ge
houden. De centrale regering 
heeft gedaan en gehandeld alsof 
er geen standpunt van de Vlaam
se Regering bestond. 
Geens had dus beter gezwegen. 
Ofwel fel geprotesteerd, indien hij 
eerlijk met zichzelf wou blijven. 

Deze week dit... 
Tijdens het weekeinde werden 
twee jonge Volksunie
burgemeesters in de bloemen 
gezet Samen met hun 
schepenkollege. 
De jonkman Joris Roets werd 
gehuldigd als burgervader van 
alle Lintenaren. En de stevige 
advokaat Johan Sauwens kreeg 
de eer als burgemeester van 
Groot-Bilzen, een fusie van 13 
Limburgse gemeenten. Fier als 
een gieter, bracht ik als 
voorzitter van de partij met deze 
jonge beloften mijn nederig 
steuntje bij om de 
feestelijkheden wat op te 
luisteren. 
Ik stelde er prijs op de twee 
vieringen bij te wonen omdat ik 
geloof in de werkkracht en de 
bezieling van de jongeren. Hun 
mogelijkheden zijn enorm. Zij 
zijn weliswaar niet gelouterd 
door de beproevingen en het 
leed die veel ouderen hebben 
doorstaan. Maar ze zijn er ook 
niet door getekend. Complexloos 
en boordevol energie kunnen zij 
de uitdaging van de tachtiger 
jaren aan. Ze zijn in staat de 
vernieuwde maatschappij van 
morgen op te bouwen. Zonder 
verzuiling. In een open geest van 
positieve verdraagzaamheid. 
Getrouw aan de essentiële 
Vlaams-nationale beginselen. 
Ik wou door mijn aanwezigheid 
tevens aantonen hoe groot onze 
verwachtingen zijn. Op hun 
sterke, jonge schouders weegt 
de zware verantwoordelijkheid 

ons vertrouwen niet te 
beschamen. Dit geldt trouwens 
voor alle Vlaams-nationale 
burgemeesters en schepenen. 
De gemeenten zijn bouwstenen 
van onze Vlaamse natie. Van de 
bouwheren mag verwacht 
worden dat zij hun overtuiging 
gestand blijven. Alleen een 
eerlijke politiek zal vruchten 
dragen. Geen halfslachtig 
geschipper en ondoorzichtig 
geklungel. Recht door zee. 
Al te zeer wordt ons volk voor 
schut gezet, bedrogen en 
ontgoocheld door de 
vernederende feiten. Van erg tot 
erger. Vóór vijftig jaar werd 
Vlaanderen miskend door een 
franstalige nobiljaire kaste. Vóór 
twintig jaar bleef Vlaanderen 
achteruitgesteld door Vlaamse 
leiders die doordrongen waren 
van het Belgisch unitarisme. Nu 
krijgt ons volk de klappen van 
Vlaamse voormannen die de 
flamingantische en 
federalistische overtuiging van 
hun jeugd helemaal hebben 
verloochend. 

De dubbelzinnigheid van het 
traditioneel politiek bedrijf viert 
hoogtij. De 
volksvertegenwoordigers van de 
Vlaamse raad zetelen ook in de 
kamer van het parlement 
Gisteren met een Vlaams, 
vandaag met een Belgisch petje. 
Een stompzinnige toestand die 
het gevolg is van het misbaksel 
dat de Martens-regering van 
1980 heeft uitgewerkt Tot daar 

toe. Ook de Volksunie 
ondergaat voorlopig dit feit 
Maar wij spreken met geen 
dubbele tong. Niet zozeer de 
twee petjes, wel de twee
gezichten-politiek is ergerlijk. 
Deze week zijn de Janussen 
van de CVP en PVV eens te 
meer naar boven gekomen. In 
de Kamer kruipen ze weg onder 
druk van de Waalse chantage. 
Ze verloochenen de 
federalizering van het 
ekonomisch beleid en stellen het 
behoud van hun macht boven 
de toekomst van Vlaanderen. In 
de Vlaamse raad pleiten ze 
zonder blikken of blozen voor 
de volledige splitsing van heel 
de industriële politiek. Dezelfde 
partijen, dezelfde mensen. 
Schaamteloze dubbelzinnigheid. 
Is het dan te verwonderen dat 
de grote politiek alle 
geloofwaardigheid verliest? 
De mandatarissen van de 
Volksunie hebben de bijna 
onmenselijke taak ervoor te 
zorgen dat we niet ondergaan in 
diezelfde pot nat Wij moeten 
uitstijgen boven deze 
dubbelzinnige, ongeloofwaardige 
politiek. Van ons moet de 
bezieling uitgaan van de 
rechtlijnige overtuiging! 

Vic ANCIAUX 

Mitterrand... 
Normaal had de Franse presi
dent Mitterrand tijdens de eerste 
week van juli een bezoek moeten 
brengen aan ons land. Uit een 
mededeling van het koninklijk 
hof blijkt nu dat dit officieel be
zoek uitgesteld wordt, tot ergens 
in oktober. 

Uit goed Ingelichte bronnen 
werd vernomen dat deze „ver
schuiving" te maken heeft met 
het onrustige sociale klimaat in 
Wallonië, rond de toekomst (?) 
van het Waalse staal. 
Een aantal Waalse politici heb
ben het daarom nodig geacht een 
open brief te schrijven waarin zij 
dit uitstel van visite ervaren als 
een „smaad aan alle Walen', hen 
toegebracht door de centrale 
Belgische regering. De Walen 
beschouwen Frankrijk Immers, 
naar hun eigen zeggen, als een 
natie waarvoor zij diepe gene
genheid koesteren en „waarvan 
zij de kuituur delen en waarmee 
zij morgen een bevoorrechte sa
menwerking verwachten'. 

...en staal 
De Walen mogen hun wensen 
toch niet voor werkelijkheid ne
men, wanneer zij dromen van een 
hechtere samenwerking tussen 
Wallonië en Frankrijk. Geen enke
le Franse toppoliticus staat te trap
pelen om de kontakten met het 
zieltogende Wallonië nauwer aan 
te halen. Frankrijk heeft zelf al 
problemen genoeg. 

Trouwens, indien Mitterrand het 
hier voor 't zeggen had, dan had
den de Waalse staalfabrieken 
reeds veel eerder de p)Oorten mo
gen sluiten. Mitterrand was im
mers de man die. eveneens na 
advies van de Franse staaldeskun-
dige Gandois, aardig het mes zette 
in de staatsstaalsteun... 

De liefde tussen Wallonië en 
Frankrijk blijft derhalve een éèn-
richtingsaffaire... 

Dehaene en 
de apotekers 
De minister van Sociale Zaken, 
Jean-Luc Dehaene, krijgt het de 
jongste tijd nogal te verduren. En 
terecht Met de regelmaat van een 
klok krijgt hij een pak rammel van 
de belangenorganizatie voor de 
Grote en Jonge Gezinnen en van 
tal van andere organizaties uit de 
,7achte" sektor. 

Dehaene wil de terugbetaling van 
geneesmiddelen die de apoteker 
zélf toebereidt voor het grootste 
gedeelte afschaffen. De apote
kers merken hierbij op dat hier
mee vooral oude(re) én zieke 
mensen getroffen worden, ver
mits deze groep mensen het 
vaakst dergelijke medikaties be
hoeven. „De terugbetaling van de 
„magistrale" voorschriften afschaf
fen, komt onvermijdelijk neer op 
zwaardere belasting van de eko
nomisch zwaksten." 
Wie weet moet Dehaene straks 
zelf niet terugvallen op toebereide 
medikamenten, want dat eeuwig 
gewriemel aan zijn keel en onder
kin voorspelt toch ook niet veel 
goeds... 
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éim m Kommentaar 

FDF en 1789 

Het Brusselse taaipartijtje, het FDF, is op sterven na dood Toch hielden zij tijdens het voorbije weekeinde nog 
eens een bijeenkomst Waarop stoere taal werd gekraaid. Tegen de Vlamingen. Tegen het voorstel van Vic 
Anciaux om Brussel tot hoofdstad van Vlaanderen te laten uitroepen. Tegen de Vlamingen „die in Brussel op 
hun gemak willen leven"...! Ook eist (?) het FDF de oprichting van een „ Vereniging van Belgische Staten". Het 
FDF vergeet blijkbaar dat deze formule reeds twee eeuwen geleden werd uitgeprobeerd. Tijdens de 
Brabantse Omwenteling, in 1789, werden de „ Verenigde Staten van België" opgericht Niet voor lang evenwel, 
want de vreemde, Oostenrijkse bezetter maakte hieraan een einde. In die tijd was Brussel ongetwijfeld nog 
een stad waar de Vlamingen thuis waren en het Vlaams dé taal van de overgrote meerderheid van de Brussel
se bevolking was Als het dat is wat het FDF bedoelt, dan kunnen wij deze partij — voor één keer — bijtreden... 
Brussel is immers van oudsher een Nederlandse stad. Zodus. 

Gewestregering 
en Tindemans 
In een nota, die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat, hebben 
de gewest- en gemeenschapsre
geringen aan meneer Tindemans 
koel medegedeeld dat zij zich 
schoon niets van zijn unitair ge-
kronkel aantrekken. Vóór enige 
tijd had deze minister van buiten
landse zaken (die zich de jongste 
ti jd overigens herhaaldelijk op 
een negatieve manier in het 
nieuws werkt) gesteld dat uitslui
tend de centrale regering inter
nationale verdragen kan afslui
ten. Deze oubollige, Belgicisti-
sche houding werd door veel 
juristen-specialisten in interna
tionale betrekkingen onmiddel
l i jk afgeschoten. De Tindemans-
stelling is zo mogelijk nog kon-
servatiever dan het 19de eeuwse 
Verdrag van Wenen. 
Hugo Schiltz, gemeenschapsmi
nister voor Vlaanderen, reageer
de direkt tegen Tindemans' 
standpunt Blijkbaar zijn de ge
west- en gemeenschapsregerin
gen de VU-mandataris gevolgd. 
Niets belet deze soevereine re
geringen internationale verdra
gen af te sluiten. Tindemans kan 
gaan uithuilen tegen de schouder 
van Reagan en Martens. Alhoe
w e l , tussen Wilfr ied en Leo bo
terde het nooit zo goed. 

Davidsfonds 
Zondag IJzerbedevaart Tijdens 
d i t en zeker tijdens het volgende 
weekeinde, vinden overal In Vlaan-
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deren 11 jull-vieringen plaats. Aan
sluitend bIj de politieke aktualltelt 
stelde het Davidsfonds een krach
tige 11 juli-verklaring op. 

In deze verklaring wordt het „kom-
promis" van de regering inzake de 
financiering van de nationale sek
toren — zeg maar Cockenll-Sam-
bre — afgekraakt Onduidelijk, orv 
doelmatig, politieke blunder, Waal
se chantage en Vlaamse toegevin
gen. Met deze bewoordingen 
wordt de zomerverklaring van de 
regering Martens V benaderd. 
„Vlaanderen heeft het ruimst mo
gelijke zelfbestuur nodig om zijn 
toekomst veilig te stellen C.J. Een 
eensgezind optreden van de 
Vlaamse en sociale beweging is 
ononfibeerAy/c, "schrijft de nationale 
voorzitter Clem De Ridder. 

Daarom treedt het Davidsfonds 
de reeds maanden oude vraag 
van VU-voorzitter Anciaux bij om 
in een algemeen Vlaams krisisbe-
raad een eensgezinde strategie 
op te zetten, die uitsluitend ver
trekt van de kjelangen van het 
Vlaamse volk. 

Het woord Is aan de andere par
tijen en sociale organizaties... 

Toch weer 
kernafval 
Inderdaad. De Belgische regering 
besliste andennaal een lading 
kernafval te zullen „dumpen" in de 
oceaan. Dit antwoordde staatsse-
kretarls voor energie Knoops op 
een parlementaire vraag. Het gaat 
om een lading vem liefst 600.000 
kilogram radlo-aktlef spul. Boven
dien Is er, volgens de staatssekre-
taris, geen vuiltje aan de lucht of in 
de zee. Hij. beweerde zelfs dat het 
storten van afval In zee ekono-
misch én ekologisch het meest 
verantwoord Is. Waarom dumpt 
men dit goedje dan niet In het 
privé-zwembad van Knoofjs? 

Voerense 
koeien 
De beslissing van het ministerie Is 
nochtans duidelijk: Voerense koel
en vallen, voor wat de kunstmatige 
inseminatie betreft onder Limburg
se „bevoegdheid". Toch hebben 
een aantal franstallge Voerense 

veehouders, die eisen dat de ver
eniging voor kunstmatige insemi
natie van Luik op hun bedrijf over 
de vloer zou blijven komen, nu 
gelijk gekregen van een Luikse 
rechter! 

Een sterk staaltje van idioot frans-
tallg fanatisme. 

Straks eisen de franstaligen In 
Voeren ook nog faculteiten én 
inschrijvingsrechten voor hun 
koeien... Met franstallge Identiteits
kaarten a.uJD.I? 

ACV zegt nee 
„Nationale sektoren: Vlaams 
ACV oneens met regeringT Dit 
stond geblokletterd op de eerste 
pagina van de vrijdageditie van 
het ACV-dagblad „Het Volk". Het 
Vlaamse ACV heeft terecht ern
stige twijfels over de Inhoud van 
de regeringsmededeling inzake 
de financiering van de nationale 
sektoren. Volgens het Vlaams 
ACV blijft de onduidelijkheid en 
de besluiteloosheid terzake be
staan. Hiermee herhaalt de kris-
telijke vakbond andermaal zijn 
absolute eis ten voordele van 
een échte regionalizering van die 
vijf nationale sektoren. 

Toch wel eigenaardig. Enerzijds 
noteert men telkens weer de 
moedige, duidelijke standpunten 
van het ACV, maar anderzijds 
moet men vaststellen dat de 
ACV-ministers in de regering 
(w.o. Coens en Dehaene) deze 
standpunten steevast aan hun 
laars lappen. Het onnoemelijke 
verschil tussen woord en daad-

Pecq-

Armentiers 
De Vlaamse regering besloot vori
ge week het gewestplan „leper-
Poperinge" te wijzigen. Hierbij 
werd het trajekt voor de nog aan 
te leggen autoweg Pecq-Armen-
tiers geschrapt Gelukkig maar. 
Deze autoweg werd Indertijd toe
gezegd na afdreiging en chantage 
vanwege de Walen In ruil voor een 
Vlaams schoolklasje in Komen. De 

Idiote Belgische kompensatiepoll-
tlek... 

Ondertussen werd herhaaldelijk 
aangetoond dat deze weg totaal 
overbodig en ekonomisch onver
antwoord IS, Indien deze er ooit 
mocht komen. Daarenboven zou 
de aanleg van die onnodige weg 
biezonder veel goede, vruchtbare 
landbouwgrond vermeien; land
bouwgrond die van levensbelang 
Is voor vele Vlaamse boeren al
daar. 

Vermelden we nog dat deze be
slissing er eindelijk komt na het ja
renlange verzet van de VU en niet 

in het minst van VU-senator Mi
chel Capoén. Ondertussen heeft 
het Moeskroense stadsbestuur 
reeds protest aangetekend tegen 
deze beslissing van de Vlaamse 
Regering. De Moeskroense bur
gemeester laat zich aldus ander
maal kennen als een onuitstaanba
re Vlaminghater. Alhoewel hij tij
dens een recente vergadering van 
Interkommunale poesllef poogde 
te zijn voor de aanwezige Vlamin
gen. Als de vos de passie preekt.. 

Het profiel van Swaelen 
Frank Marcel Gerard Swaelen, voorzitter van de 
CVP, omschreef zijn eigen gemoedstoestand als 
„zeer tevreden". Dat was verleden week dinsdag. 
Hi j had zopas kennis genomen van de regerings
tekst over de niet-regionalizering van het staal. En 
als voorzitter van een partij die de regionalizering 
sinds jaar en dag in haar vaandel had geschreven, 
meende hij ,.zeer tevreden" te mogen zijn en 
„uiterst voldaan". ' L ' ; 
Hij ziet er trouwens bijna alti jd zeer tevreden en 
uiterst voldaan u i t De geur van het ouderlijk huis 
schijnt nog permanent rond hem te hangen. Zi jn 
vader wtis peperkoekbakker in de buurt van de 
Antwerpse Vogelenmarkt Het ietwat weeë, ietwat 
melige en ietwat stroperige luchtje van het vader
li jk ambacht schijnt in de kleren van de zoon te 
blijven zitten. Het past wonderwel bij de héél 
lichtjes gekrulde haren, het spiedend blikje boven 
de bril en de krachteloze kin van Frank Marcel 
Gerard. 
Een carrière tussen gelijkgezinden, 2onder veel 
opening naar de rest van de wereld. Eigenlijk had 
hij Hendrik moeten heten. Brave Hendrik. Van de 
KSA over Universitas regelrecht naar de Guimard-
straat van vóór het schoolpakt Tien jaar doende 
bij de oprichting van ouderverenigingen in het vri j 
onderwijs. Zalvende stij l, verworven in de omgang 
met talloze kanunniken. Inmiddels ook profi jt ig 
doende bij de CVP-jongeren, voorzichtig en zon
der pottenbrekerij. Hij zal reeds 34 zijn, bijna een 
dozijn jaren na zijn Leuvense studententijd, als hij 
voorzitter van de jongeren word t Laattijdigheid 

blijft trouwens een kenmerk van zijn loopbaan: op 
zijn 41 burgemeester, op zijn 50 minister. En reeds 
de schoot van Abraham voorbi j , uiteindelijk partij
voorzitter. 
De weg naar omhoog in het kielzog van mentor en 
gangmaker Leo Tindemans. Jarenlang sporen ze 
met dezelfde ochtendtrein op de lijn Antwerpen-
Brussel, de leraar en de leerling, met Van Hove van 

'l de CVP-Jongeren erbij en Hugo De Ridder die in 
„De Standaard" is terechtgekomen. Telkens wan
neer Tindemans een trapje naar omhoog zet op de 
ladder, mag Swaelen op de vrijgekomen lagere tre
de staan: partijsekretaris, partijvoorzitter in de 
voetsporen van het voorbeeld. 
Alles in matte pastel. Bijna per ongeluk volksverte
genwoordiger geworden. In '68 was Frank Marcel 
Gerard, bijna een veertiger, nog altijd eerste 
plaatsvervanger. Hij had het geluk dat de effektie-
ve Mon Derinne heette. En dat Mon Derinne kort 
na de verkiezingen ontslag nam, walgend van de 
halfslachtigheid van zijn partij in de regeringsver
klaring. 
Toen na een halve eeuw de tijd voor een portefeuil
le dan toch eindelijk aanbrak, werd het landsver
dediging. Veel viel daar niet te versieren. Van den 
Boeynants had in de jaren voordien het gras van 
de bestellingen zorgvuldig afgemaaid. 
Bij de jongste portefeuilleverdeling viel Frank 
Marcel Gerard uit de boo t Hij had heimelijk lopen 
te hopen op onderwijs, hij de onderwijsspecialist 
bij uitstek. Eens te meer echter moest hij treden 
waar Tindemans was voorgegaan. Hij werd partij
voorzitter, eerst als interimaris en enkele maanden 
later definitief. 
Hij is dat nog. Veel vijanden in eigen rangen zal hij 
immers niet hebben, de kleurloze. Stroef en stijf in 
de omgang, die beperkt blijft tot eigen partijgeno
ten. Afgeschermd door een hofhouding, waaronder 
de trouwe Tony Van den Bosch die de BRT aan de 
Reyerslaan voorzichtig — uitkijkend naar een 
lonender baan — vooHopig heeft geruild voor de 
Tweekerkenstraat Het profiel van de voorzitter en 
het profiel van de partij stemmen momenteel 
wonderwel overeen: een kleuHoos streepje. Maar 
zeer tevreden, dat wel. En uiterst voldaan. Een pe
perkoeken huizeke, daar in de Tweekerkenstraat 

30 JUNI 1983 



Sociaal-ekonomisch m 
De juiste rekening van Gandois 

Het verschil tussen 66 en 15 miljard! 
Naar aanleiding van de principiële regeringsbeslissing van 
21 juni die door de meerderheidspartijen werd opgeheveld als 
„het ei van Colombus", is het nuttig even terug te keren naar 
het plan-Gandois en de reakties daarop vanwege de Waalse 
regeringspartijen. 

De heer Gandois zegt duidelijk: 
„Ten einde in 1986 een positieve 
cash-flow te bereilfen en een 
netto-bedrijfsresultaat dat in 
evenwicht is vanaf 1987, is voor 
de financiering van CS een in
spanning van de overheid nodig 
binnen de drie eerstkomende ja
ren van minimum 95 miljard; hier
van zijn er 78 nodig in 1983 dj.w. 
in 1983 alleen 68 miljard meer 

dan voorzien in de regeringsbe
slissingen van mei 1981'. 

Hogervermelde 95 miljard houden 
geen rekening met de noodzakelij
ke 12 miljard voor de uitzonderlij
ke sociale kosten ingevolge de 
noodzakelijke afvloeiingen om het 
plan uit te voeren. Zodat in totaal 
feitelijk 107 miljard nodig is. 

Onmiddellijk na de bekendmaking 

van het plan-Gandois heeft onder 
meer de Waalse PRL-voorzltter 
Michel verklaard dat het onverant
woord zou zijn een land in gevaar 
te brengen voor 15 tot 25 miljard. 

De vraag die zich hierbij opdringt 
is dan ook: hoe komen Waalse 
leiders aan dit lage bedrag? Heel 
eenvoudig. Deze heren gaan uit 
van de volgende redenering: 

1. Van de enveloppes vastgelegd 
In mei 1981 werd 29 miljard nog 
niet aangewend; 
2. De overheid vertxjnd zich voor 
55 miljard door het geven van 
staatswaarborg aan C^ en deze 

miljarden moeten beschouwd 
worden als verbintenissen uit het 
verleden. 

Telt men beide bedragen samen, 
komt men tot 84 miljard die som
mige Waalse politici niet meetellen. 
Er blijft dan slechts 11 of 23 miljard 
te financieren, naargelang men de 
sociale maatregelen al dan niet 
meerekent 

Het hoeft geen betoog dat deze 
redenering totaal onaanvaardbaar 
en onjuist Is. Ze komt er op neer, 
schulden gelijk te stellen met kapi
taal. Voorwaar een nieuwe manier 
van ekonomisch denken! 

Rouw in Rupelstreek 

BM niet, maar CS onverminderd wél 
In afwachting van het reeds overjaars aangekondigde vernieuwd In
dustrieel beleid van de regerlng-Martens en ook met alleen maar de 
kleine hoop dat de Flanders' Technology campagne van de Vlaamse 
regering werkverschaffende resultaten gaat opleveren, moeten we 
het momenteel blijven stellen met een stroom curatorberichten. Elke 
bedrijfssluiting Is een drama voor de betrokkenen. En dan zeker als in 
één streek de jobs als sneeuw voor de zon blijven verdwijnen. 

Zo was vorige week in de Rupel
streek een zwarte week. Het fail
lissement van de Boomse Metaal
werken was er een zeer zware 
klap. 700 mensen op straat. Met al
leen maar beloftes dat de Vlaamse 
regering werk gaat maken van 
een „begeleid" faillissement. 

Geen 1,2 miljard 
Het gaat er irf Vlaanderen duidelijk 
helser aan toe dan in Wallonië. 
Omdat de nationale regering (Eys-
kens) geen miljarden wil vrijmaken 
voor Vlaamse bedrijven (b.v. Co-
ckerlll Yards) maac wél onvermin
derd enorme enveloppes toestopt 
aan Waalse staalbarons (Cocke-
rill-Sambre). 

Maar ook, omdat de Vlaamse re
gering met andere — en vooral 
gestrenger — managerallures uit
pakt dan de Waalse en nationale 
regeerders. 

De f ilozof ie, waarvoor menig goed 
woord te zeggen valt, is dat het 
geen zin heeft jarenlang bedrijven 
in moeilijkheden geld van de ge
meenschap toe te stoppen zonder 
dat er enige behoorlijke waarborg 
is dat die financiële injektie ook de 
spoedige gezondmaking als ge
volg heeft. Maar, om konkreet te 
blijven: is het nu precies het bedrijf 
Boomse Metaalwerken dat in dit 
land als één van de uitverkorenen 
onder die hakbijloperatie moet 
sneuvelen? Zonder overheids
steun kon BM niet langer verder 
werken. Dag-op-dag diende ruim 
1,2 miljard gemeenschapsgeld 
toegeschoven te worden. 

Maar het bedrijf als geheel was bij-
lange niet doodziek, zoals er wél 
andere miljardenverslindende ves
tigingen in de staalsektor deson
danks blijven verderwerken. Het 
bedrijf BM had ook geen frank 
„sociale" schulden. Zoals bij elk 
groot bedrijf zijn er natuurlijk en
kele bankiers die stonden te trap
pelen voor terugbetaling van ge
leende gelden. 

Maar BM presteerde het geen 
frank achterstallige betaling bij de 

Rijkssociale zekerheid te boeken! 
Dat kon ook niet anders, zo wordt 
nu verklaard, aangezien BM mee
dong naar overheidsopdrachten. 
En, andermaal, Cockerill-Sambre 
dan? Wordt daar alleen voor pri-
vé-opdrachtgevers gewerkt?... 

Wel 2 miljard 
Het komt zeer pijnlijk over dat op 
eenzelfde moment de Boomse 
Metaalwerken geen 1,2 miljard 
overheidshulp toegekend krijgt, 
terwijl Cockerill-Sambre wél een 
enveloppe van 2 miljard (de zo
veelste) overhandigd wordt; een 
bedrag dat naar verluidt hoege
naamd niet voldoende is om dit be
drijf twee zomermaanden in leven 
te houden...! 

Uiteindelijk zal blijken dat de hou
ding van de Vlaamse regering 
commercieel én sociaal de enige 
korrekte is. Dat het waanzinnig is 

de sinterklaaspolitiek vol te hou
den zoals de regering-Martens het 
op schabouwelijke wijze blijft 
presteren. 
Maar inmiddels werd dan toch 
maar weer de doodsklok geluid in 
een Vlaams metaalkonstruktiebe-
drijf 
Op de Vlaamse regering weegt 
dan ook een zware verantwoorde
lijkheid om haar belofte waar^te 
maken met een „opvangmaat-
schappij" het failliete BM opnieuw 

een behoorlijke toekomst te bie
den en vooral ook te zorgen voor 
een maximale tewerkstelling van 
de BM-werknemers die eerder be
reidheid hadden getoond zwaar in 
te leveren om hun bedrijf te red
den. Echter vergeefs. 
Waalse staalbetogingen in Brussel 
blijken meer miljarden uit de 
staatskas los te wrikken dan de 
Vlaamse bereidheid om beter en 
tegen minder vergoeding te gaan 
werken... (hds) 

(foto Pol Bolsius) 

Deze onaanvaardbare Waalse re
denering is echter van zeer groot 
belang bij de beoordeling van de 
principiële regeringsbeslissing van 
21 juni. Hierin lezen we immers: 
„De middelen bestemd voor de 
financiering van de kosten en de 
verbintenissen van het verleden 
zullen verder nationaal aangere
kend worden.' 

Overmoed 
Het kan hier enkel gaan over de 
uitvoering van de verbintenissen 
die eerder door de Staat werden 
aangegaan. Het woord „verder'\s 
hier niet zonder belang. 

De omzetting van schulden In ka
pitaal, die niet voorzien waren In 
het staalplan van mei '81 en waar
over ook eerder door deze rege
ring geen beslissing werd geno
men, behoort derhalve niet tot de 
verbintenissen uit het verleden 
(deze regering heeft bovenop het 
staalplan wel beslist van 15 miljard 
schulden onder moratorium om te 
zetten). 

Wat de bestaande leningen met 
staatswaarborg betreft is het kor-
rekt dat deze waarborg blijft gel
den tot uitdoving van de schuld. 
De gewaarborgde schulden ten 
laste leggen van de Staat heeft 
niets te maken met de uitvoering 
van aangegane verbintenissen. De 
Staat komt enkel als schuldenaar 
in de plaats van Cockenll-Sambre 
indien men Cockerill-Sambre in 
faling laat gaan. 

Het is echter meer dan „eigenaar
dig" dat In het regeringsstandpunt 
niet meer verwezen wordt naar de 
beslissingen van mei '81, zodat 
elkeen de Interpretatie kiest die 
hem best uitkomt 

Het getuigt dan ook van over
moed en zelfoverschatting vanwe
ge de Vlaamse meerderheidspar
tijen om het regeringsstandpunt 
ais een Vlaamse overwinning te 
bestempelen. 

Voor ons Is het duidelijk dat de In
terpretatie van de heer Gandois 
de enig juiste is en dat het werke
lijk noodzakelijk zal zijn 66 miljard 
nieuwe middelen te voorzien ten
einde de leefbaarheid van C.-S. te 
bereiken, plus 12 miljard voor de 
sociale kosten ingevolge noodza
kelijke afvloeiing van personeel. 
Het is onvergeeflijk dat de CVP-
PVV-minlsters de staalregeling 
goedkeuren zonder enige tegen
prestatie of kompensatie voor 
Vlaanderen, terwijl wij tot ver in 
het jaar 2000 zullen blijven op
draaien voor de schulden aange
gaan voor de redding van één 
Waals bedrijf. 

Het Is daarenboven onbegrijp>elijk 
dat de kamerleden van CVP en 
PVV op één week tijd twee totaal 
tegenstrijdige standpunten inne
men. In de Vlaamse Raad stemden 
zij voor de reglonalizering van de 
nationale sektoren en de overhe
veling van de hefbomen van het In
dustrieel beleid naar de gewesten. 
Dezelfde heren stemden in de 
Kamer het tegenovergestelde 
door de regeringsbeslissing goed 
te keuren. 

Deze totaal onbegrijpelijke en in-
konsekwente houding zal de 
Vlaamse belastingbetaler jammer 
genoeg zeer duur te staan komen. 

André Geens, 
Lid v.h. partijbestuur. 
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Van den Brande, zelfverbrander 
Vorige week liet het CVP-kamerijd 
Luc Van den Berghe zijn wets
voorstel ter regionalizering van de 
vijf nationale ekonomische sekto
ren verdagen. In feite kwam het 
neer op een on-plechtige begrafe
nis. En vermits de indiener zelf 
medeverantwoordelijk is voor de 
„dood" ervan, kan men gewagen 
van een zelfmoord. 
Deze snode daad probeert hij, 

post factum, goed te praten in een 
Vrije Tribune: „Waarom ik mijn 
voorstel liet verdagen". Volgen 
dan zeer veel lettertekens om 
toch eigenlijk tussen de lijnen toe 
te geven dat het bereikte „zomer-
akkoord" niet dat is wat eigenlijk 
echt nodig is. Toch prokjeert hij 
zich, met de moed der wanhoop 
en in opdracht van het CVP-partij-

bestuur, in alle mogelijk bochten te 
kronkelen. 

Neen, Van den Brande, zoals U 
zelf schrijft „er is geen reden tot 
voorbarig gejuich'l. Alleen maar 
tandengeknars, ontgoocheling en 
bittere ergernis. Bij alle bewuste 
Vlamingen. Ook bij uw eigen 
ACV-bestuursledenl Over het 
verraad van de CVP. 

Hypokriete 
Tindemans 
Begin mei van dit jaar pakte het 
Algemeen Kristelijk Werkersver
bond (ACW) uit met een krachtig 
standpunt voor een tijdelijke op
schorting van de plaatsing van 
kernwapens in ons land. Tevens 
pleitte het ACW toen voor een 
„Europeanizering" van de ontwa
peningsgesprekken. Een moedig 
én duidelijk standpunt, dat trou
wens nauw aansloot bij reeds 
vroeger ingenomen standpunten 
van de VU. 

Vóór enkele dagen raakte even
wel bekend dat CVP-minIster 
van Buitenlandse Betrekkingen 
Leo Tindemans reeds vorig jaar 
een memorandum ondertekende 
dat de voorbereiding tot die 
kernwapeninstallatie mogelijk 
maakt! Hij ondertekende dit do-
kument volkomen achter de rug 
van het parlement, en blijkbaar 
ook zonder het medeweten van 
zijn eigen partijgenoten. 
Een schone, hechte en eensge
zinde familie, die CVP-top daar in 
de Tweekerkenstraat! 

Hoop voor 
taaileraars 
Er werd een wetsvoorstel inge
diend bij de Kamer van Volksver
tegenwoordigers waardoor het 
onmogelijk zal zijn, eventueel in
dien het goedgekeurd word t dat 
Nederiands-onkurKJigen in Vlaann-
se taalgrens- en faciliteitenge
meenten een politiek mandaat be
kleden. 
De betrokkenen zullen hun taal
kennis kunnen bewijzen door het 
voorleggen van een dipkxna Zo
niet zullen zij nnoeten deelnemen 
aan én slagen voor een morxieling 
en schriftelijk eksamen. 
Dit zou frankofonen, zoals de 
Kraainemse burgemeester Ma-
ricq, en de Voerense bendeleider
burgemeester Happart aardig in 
moeilijkheden brengen. Voor deze 
laatste José Happart stelt zk:h 
nog een bijkomend probleem. 
Aangezien deze (dank zij de CVP 

en PVV) benoemde burgemees
ter amper het intelligentiepeil van 
een koewachter bereikt is het 
voor hem sowieso onmogelijk te 
slagen voor een eksamen. Laat 
staan voor een eksamen tn het 
Nederiands... 
Toch goed nieuws voor werkloze 
(en geduldige) taalleraarsl 

Wat „zeg" je? 
Het moet zwaar rommelen in de 
grootste partij van dit land. Dit is te 
zien aan tal van elementen. Eén 
van die symptomen is ongetwijfeld 
het fieit dat er vorige week een ex
tra-editie van het partijblad „ZEG" 
werd verspreid. Waarin, met zeer 
veel woorden en weinig argumen
ten, toch maar geprobeerd wordt 
het rot-kompromis over de natio
nale sektoren als goed voor te 
stellen. En dit onder de nieuwe 
slogan: „Vlaanderen in veilige 
CVP-handen" (God behoede 
Vlaanderen hiervoor.J. 
We hebben dit al meer dan eens 
beleefd. In een ,ZEG"-editie wordt 
met veef grote titels gespeld dat 
Happart nooit burgemeester van 
Voeren zal worden. Dank zij de 
CVP. De week nadien is Happart 
wel degelijk tot burgemeester be
noemd. Dank zij de CVP. 
Nu wordt het van de daken ge
schreeuwd: „Geen frank vers 
Vlaams geld meer naar het Waal
se staal". Dank zij de CVP. Onder
tussen werd een akkoord bedis-
seW waarin precies wel weer nieu
we miljarden, op een enigszins 
verdoken manier, worden toege
schoven. Dank zij de CVP. 

Wie dan wel? 
VU-kamerlld Valkeniers vroeg 
aan minister Galle hoeveel kilo
meter fietspaden er de jongste 
drie jaar werden aangelegd in de 
Vlaamse gemeenten? En hoeveel 
km per gemeente? 
De minister van (Vlaamse) Bin
nenlandse Aangelegenheden 
moest het antwoord schuldig 
bli jven want-buiten het verlenen 
van een (gevraagde) subsidie 
weet de ministeriële administra
tie niets van Vlaamse fietspaden. 

Wie dan wel? 

Een maat voor niets 
Aan het zogenaamde rondetafelgesprek 
over de bouwsektor nam een opvallend 
sterke regeringsdelegatie deel. Niet min
der dan acht ministers (zes nationale en 
twee regionale) zochten samen met de 
afgevaardigden van beroeps- en vak-
bondsorganizaties een oplossing voor 
de krisis in de bouwsektor, een krisis die 
onrustwekkende proporties aanneemt 
Er werden inderdaad prangende proble
men op de (ronde) tafel gesmeten. 
Zo daalde woningbouw ten opzichte van 
1980 met maar liefst 50 o/o. De overheids
investeringen daalden in diezelfde perio
de met 25 °/a. De util iteitsbouw liep met 
15°/o terug. De werkloosheidcijfers lie
gen er dan ook niet om: het aantal 
volledig werklozen steeg van 31.281 in 
mei 1980 tot 67.305 in mei 1983. Er gingen 
met andere woorden ruim 36.024 volt i jd
se betrekkingen verloren. 
Rekening houdend met de gedeeltelijk 
werkozen, kan men stellen dat de bouw
sektor, barometer van onze industriële 
bedrijvigheid, momenteel ongeveer 
100.000 werklozen te l t Eén op twee 
bouwvakkers zit zonder werk of: bij de 
mannelijke werklozen is één op drie een 
bouwvakker. 

Globaal beschouwd liep het personeels
bestand in de bouwsektor terug van 
249.054 in 1979 tot 189.227 in 1982, van 

wie 167.890 arbeider zijn en er bovendien 
37.000 gedeeltelijk werkloos zijn. 
Het is duidelijk dat vooral Vlaanderen, 
met zijn 40.000 stempelende bouwvak
kers, een zware tol voor de bouwkrisis 
moet betalen. 
40.000 arbeidskrachten moesten „af
vloeien", zoals dat eufemistisch heet 
Veel kleine aannemers gingen kwasi on
gemerkt fai l l iet Een grote onderneming 
kon even de krantekoppen halen. Veer
tigduizend werklozen zonder ophef, zon
der stakingen, zonder straatgeweld, zon
der dreigementen, zonder marsen op 
Brussel. 

Het is misschien daarom dat het voor
noemde rondetafelgesprek over de 
bouwsektor een eerder lauwe bedoening 
was die weinig resultaat opleverde. 
De regering werd in de eerste plaats be
reid gevonden de BTW-veHaging van 
6 o/o te handhaven tot eind 1983 en uit te 
breiden van de privé-woningen naar de 
bejaardenhomes en woningen van min
der-validen. 

Een tweede tegemoetkoming bestaat in 
de verhoogde fiskale aftrek voor hypote-
caire leningen. Wie met name tussen 1 
juli '83 en 31 december '85 een woning 
bouwt of koopt en daarvoor een lening 
aangaat mag een bijkomende forfaitaire 

aftrek van de hypotecaire intresten toe
passen op het belastbaar inkomen; dit 
ten belope van 200.000 fr. per woning en 
gespreid over drie jaren. 
Minister van Financiën Wil ly De Clercq 
— die blijkbaar vergeet hoeveel de staat 
op woningbouw verdient — was er als de 
kippen bij om te vertellen dat dit ruime 
gebaar de staat 10 miljard zou kosten 
over 5 jaar gespreid. De minister van Fi
nanciën misleidt het publiek. Het is na-
tuuHijk niet zo dat iemand die tussen juli 
'83 en december '85 een lening aangaat 
voor een woning, een cadeau krijgt van 
20Ó.000 f r. 

De potentiële eigenaar mag alleen, ge
spreid over een periode van 3 jaar, 
200.000 fr. aftrekken van zijn belastbaar 
inkomen. Deze maatregel houdt m.a.w. 
een duidelijke bevoordeling in van de 
hogere inkomens. 
De verrekening zal overigens pas gebeu
ren na het invullen van de belastingbrief. 
Dit betekent konkreet dat iemand die in 
januari '84 een lening aangaat de hypote
caire lasten slechts aanrekent bij het 
invullen van de belastingsbrief die hij in 
1985 ontvangt over het aanslagjaar '84-
Een aandachtig lezer heeft het reeds 
begrepen: de verrekening van de zoge
heten tegemoetkoming gebeurt inder
daad eind '85- op het ogenblik dat het 
BTW-gunsttarief van 6 t h . vervalt De 
staat zal met andere woorden geen in
komsten derven. 
Het rondetafelgesprek werd een maat 
voor niets. 
Anders dan voor het Waalse staal, is de 
regering niet bereid een serieuze inspan
ning te doen voor de overwegend Vlaam
se bouwsektor. 
Vlaamse bouwvakkers hebben blijkbaar 
nog steeds niet het gewicht van Waalse 
staalarbeiders-

Willy DE SAEGER, Algemeen sekretaris. 
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Wetstraat m 
De derde industriële revolutie heeft de kamer
leden een dagje langer opgehouden in de 
Wetstraat Donderdagnacht liep het immers 
mis met de stemmachine. Met als gevolg dat 
vrijdag diende doorgewerkt te worden. 
Maar eind goed, al goed. De kamerleden zijn 
definitief met „reces". Al heeft Vlaanderen 
daar niet de minste boodschap aan. Het kreeg 
die laatste dag twee zware klappen te verwer
ken. Vooreerst de goedkeuring van het partici
patiefonds, waardoor nog maar eens' de be
voegdheden van de Vlaamse gemeenschap 
uitgehold worden. Tweedens het wegwuiven 
van de VU-motie naar aanleiding van de 
interpellatie van Frans Baert over de rege
ringsverklaring inzake het staal en de regiona-
lizering van de nationale sektoren. 
Eigenaardig bij dat alles is dat diezelfde 
CVP'ers en PWers een paar dagen later in de 
Vlaamse Raad een resolutie goedkeurden die 
heel wat verder gaat Ongelooflijk hoe deze 
mensen zich met twee gezichten door het 
politieke leven kunnen bewegen. 
Hebben Kamer en Vlaamse Raad afgehaakt, 
dat geldt helemaal niet voor de Senatoren. 
Hun agenda vermeldt onder meer nog de 
volmachtenwet 

Dank zij CVP en P W : 

Geen Vlaams beleid voor zelfstandigen 
Algemeen voorzitter VIc Anciaux heeft het pleit dan toch gewonnen. 
Haast unaniem werd zijn resolutie in de Vlaamse Raad goedgekeurd. 
Waarbij toch de vraag moet gesteld worden waarom Agaiev zich 
onthield. 
Feit is dat de kans op een breed Vlaams overleg heel wat reëler wordt 
En bovenal spreken de Vlaamse verkozenen de dwingende wil uit om 
zo snel mogelijk te komen tot een regionalizering van de nationale 
sektoren. 
Een belangrijke stap dus. Maar 
toch kan hij de pil niet vergulden 
die Vlaanderen enige dagen voor
dien in de Kamer diende te slikken. 
Met het participatiefonds en de 
staaiverklaring van Martens. 
Dat participatiefonds heeft tot 
doel de toegang tot het risicodra
gend kapitaal voor de zelfstandi
gen te bevorderen. Daartoe was 
een aanpassing van de Nationale 
Kas voor Beroepskrediet vereist, 
in die zin dat voor de overheid de 
mogelijkheid gecreëerd wordt om 
in de kleine en middelgrote onder
nemingen te participeren. 
Volgens de staatshervorming van 
augustus 1980 behoort al wat de 
ekonomische expansie betreft on
dubbelzinnig tot de bevoegdhe
den van de gewesten. Het nemen 
van minderheidsparticipaties en 
het inschrijven op obligaties komt 
dus hoe dan ook de regio's toe. 
Deze stelling werd uiteraard 
krachtdadig verdedigd door de 

Vlaamse regering. Maar verloo
chend door de centrale regering 
en... de Vlaamse meerderheidspar
tijen. Alle schone woorden inzake 
de overheveling van de industriële 
hefbomen tot spijt Terecht stelde 
Oktaaf Meyntjens dat enkel met 
een regionalizering „de sociale so
lidariteitsbijdragen van de Vlaam
se zelfstandigen het eigen Vlaam
se sociaal en ekonomisch herstel 
ten goede kunnen komen". 

Zelfs Hugo Schiltz vond het nodig 
om zijn gewicht als lid van de 
Vlaamse regering in de weeg
schaal te werpen. Hij stootte daar
bij op een Martens die zijn eigen 

staatshervorming verkrachtte en 
tot in het absurde toe dan maar 
poneerde dat ook de gewesten 
een participatiefonds kunnen op
richten. Gekker kan haast niet: 
een centraal en een Vlaams parti
cipatiefonds. 
Eén voor één kelderde de VU-
minister de argumenten die de 
regering aanbracht om de regiona
lizering uit de weg te gaan: de oor
sprong van de middelen is natio
naal, het gaat om een kredietpoli-
tiek die nationaal is, de instelling is 
eveneens nationaal. 
Hugo Schiltz: „Het eerste argu
ment is hachelijk. Want dan kun
nen we ook de Vlaamse regering 
opdoeken die nationale middelen 
aanwendt Het tweede argument 
gaat evenmin op. De middelen die 
aan de bedrijven worden ver
strekt zijn geen lening maar een 
participatie. Het gaat dus om eko
nomische expansie of industrieel 
beleid en dat is duidelijk een ge-

„Wie neemt in de Vlaamse Raad en in de Vlaamse regering unanieme 
beslissingen die in het centrale Parlement al even unaniem worden in
geslikt? Pas als de CVP haar politiek van twee gezichten opgeeft, zal 
een duidelijk Vlaams beleid mogelijk zijn.' 

Frans Baert 

Senaat 
Gandols 
voor bouwsektor! 
Openbare Werken stond ook op 
de agenda van de Senaat In een 
indrukwekkend betoog ontleedde 
Oswald Van Ooteghem de situa
tie van de bouwsektor: „Is een 
sektor die viermaal meer werklo
zen telt dan het personeelsbe
stand van Cockerill-Sambre geen 
plan-Gandois waard?" Nelly Maes 
van haar kant bracht vooral de 
problemen van het Waasland ter 
sprake, terwijl haar naamgenoot 
Bob Maes wees op de nefaste ge
volgen van de gevoerde even-
wichtspolitiek tussen Vlaanderen 
en Wallonië: verkeerde beslissin
gen en miljarden verspillingen. 
Bob Maes en Oswald Van Oo
teghem waren ook de VU-woord-
voerders bij Verkeerswezen. Het 
gebrek aan koördinatie binnen het 
openbaar vervoer en de situatie 

van Sabena waren de onderwer
pen die de eerste aansneed. Zijn 
kollega handelde vooral over de 
herstruktureringsplannen van de 
NMBS. 
Niet minder dan drie VU-senato-
ren bestegen het spreekgestoelte 
voor Ontwikkelingssamenwer
king. Van groot formaat was de 
tussenkomst van Hektor De 
Bruyne over de enorme schulden
last van de Derde Wereld. Nelly 
Maes had het over de samenwer
king met de niet-goevernementele 
organizaties en Walter Luyten 
over het „Overlevingsfonds". 
Tot slot'hielden ook onze senato
ren een lange reeks van degelijke 
interpellaties. Nelly Maes en Wal
ter Peeters over de verontreini
ging van de bodem door zware 
metalen. Rob Vandezande over 
het schandaal van de „illegale" 
ambtenaren in overheidsdienst. 
Dezelfde Rob Vandezande, sa
men met Nelly Maes en Walter 
Luyten, over de Kraainemse ge
meenteraad en de ophitsende ver
klaringen van Happart Stof vol
doende dus om de kalme vakan
tieweken te overbruggen. 

Kamer 

Communautair 
zwaar beladen 
De Kamerzitting van vorige week 
werd volkomen beheerst door het 
zwaar beladen „communautair" 
dossier. Het begon maandag met 
de staaltussenkomsten van Hugo 
Schiltz en Vic Anciaux. Deze wa
ren toegevoegd aan de begroting 
Ekonomische Zaken, waarbij 
Willy Desaeyere peilde naar de 
toekomst van de Limburgse mij
nen en de kerncentrale van 
Chooz. Later op de week interpel-
leerde Frans Baert opnieuw over 
het staal en de regionalizering van 
de nationale sektoren naar aanlei
ding van de regeringsverklaring. 
Haast „tussendoor" werd het Par
ticipatiefonds goedgekeurd. Noch
tans vochten Hugo Schiltz en 
Oktaaf Meyntjens tot de laatste 
snik om deze nieuwe uitholling van 

westelijke materie. Dat het om een 
nationale instelling zou gaan is 
evenmin steekhoudend. Dan zou 
men alle instellingen die onder de 
Vlaamse regering ressorteren na
tionaal kunnen noemen". 
Het hielp allemaal niet Slechts het 
absurde voorstel om dan maar 
twee participatiefondsen op te 
richten, kreeg de VU-woordvoer-
der tot antwoord. En slaafs knikte 
de CVP en de PVV. Ondanks de 
inzet van de Vlaamse regering, 
met inbegrip van voorzitter Geens, 
zal Vlaanderen niet eens een be
leid voor zijn zelfstandigen kunnen 
voeren. En dan maar resoluties 
stemmen in de Vlaamse raad. Tot 
welk nut wanneer de daadwerke
lijke uitvoering daarvan in het cen
trale parlement verloochend 
wordt? 

De twee gezichten-politiek van 
CVP en PVV heeft hemeltergen
de proporties aangenomen. Dat 
bleek al evenzeer bij de interpella
tie van Frans Baert over de verkla
ring van Martens inzake het staal 
en de regionalizering van de natio
nale sektoren. Toen zweeg Vlaan-
derens' grootste partij in alle talen. 
En misschien is dat nog het best 
wat ze kan doen: zwijgen in alle ta
len. 

de gewestelijke bevoegdheden te 
beletten. 
In een zelfde sfeer zaten de Brus
selse saneringslening en het sta
tuut van de Duitstaligen. Bij het 
eerste betoogde Vic Anciaux dat 
nog maar eens de noodlottige 
frankofone politiek goedgekeurd 
wordt zonder vereiste tot reële 
sanering. Wat de autonomie van 
de Duitstaligen betreft merkte 
Frans Baert op dat deze volko
men afhankelijk wordt van de 
Waalse good will: „De Duitstalige 
Belgen worden sub-Walen". 
Volgde dan Openbare Werken. 
Nogmaals bewees Joos Bomers 
de jarenlange diefstal ten nadele 
van Vlaanderen. Zijn kollega Daan 
Vervaet ging in op een aantal 
specifieke problemen, zoals de 
weg Pecq-Armentiers. 
Tot slot was er een reeks zeer de
gelijke interpellaties, die tijdens de 
volgende weken zeker ruim aan 
bod zullen komen: Willy Kuijpers 
over het gebouwenfonds, Franz 
Vansteenkiste over de universi
teiten, Jef Valkeniers over de 
ASLK en het taalgebruik in Kraai-
nem. 

Aanhouder wint! 
Deze week Joos Somers. En 
waarschijnlijk denkt elkeen reeds 
aan het zoveelste amnestie-initia
tief van de Mechelaar. 
Logisch, want sedert jaar en dag 
heeft Joos Somers zich opgewor
pen als aanbrenger van dit dos
sier. Het wegwerken van de so
ciale gevolgen van repressie en 
epuratie. De jongste tijd overi
gens met resultaat Nu liggen zijn 
wetsvoorstellen wel onder het 
stof van een of andere kamer
kommissie. Een stap vooruit was 
echter het feit dat ze ontvankelijk 
geacht werden. Mede onder zijn 
impuls werd vorig jaar in de 
Vlaamse Raad een werkgroep op
gericht Maar om deze aan te 
zetten tot spoed wist hij onlangs 
een symbolische 10.000 fr. in te 
schrijven op Vlaanderens begro
ting. 
De bekende zijde van Somers. 
Minder bekend is zijn zelfde vast
houdendheid en inzet op het do
mein van de openbare werken. Bij 
de jaarlijkse begrotingsronden 
konfronteert hij de minister met 
een indrukwekkend arsenaal van 
cijfers. Stuk voor stuk onom-
stootbare bewijzen van de Vlaam
se benadeling. En elk jaar wordt 
dat cijfermateriaal grootser. En 
dus helaas ergerlijker voor Vlaan
deren, - ö tf^SSK 

Nemen we de begroting van 1980. 
Post autowegen: 43 th. voor 
Vlaanderen. Post waterwegen: 
20 th. voor Vlaanderen. Post dijk-
werken: 54 th. voor Vlaanderen. 
Post havens: 55 th. voor Vlaande
ren. En ga zo maar door. in het to
taal ontving Vlaanderen 6,5 mil
jard te weinig! 
Nochtans bestaat er een prioritei
tenlijst Een wetenschappelijke 
studie over de infrastruktuuswer-
ken voor wegen en waterwegen. 
In vaktaal: een kosten-baten-
analyse. Welnu, bij een uitvoering 
van de eerste 100 projekten zou 
in Vlaanderen 33 miljard moeten 
geïnvesteerd worden. In Wallonië 
nog geen 7 miljard en in Brussel 
nauwelijks 3 miljard. 
Duidelijke taal. Zonder meer. De 
liberaal Olivier, dienstdoend mi
nister van openbare werken, heeft 
de studie dan ook van tafel ge
veegd. Daar kan hij toch niet mee 
naar zijn kiezers-
Nieuw zijn de berekeningen van 
Somers over het onroerend patri
monium van de overheid. Be
heerd door de Regie van Gebou
wen. Nauwelijks 28 th. van de 
gebouwenoppervlakte is in het 
Vlaamse land gelegen. Ongeveer 
55 th. beneden de taalgrens. 
Slechts een greep uit het om
vangrijke cijferdossier van de 
Mechelaar. Zijn besluit over deze 
diefstal van Vlaamse centen via 
openbare werken zal u niet verba
zen: ook deze sektor moet naar 
de gemeenschappen. 
Maar volgend jaar zal Somers 
wederom met een aangevuld dos
sier dezelfde aanklacht herhalen. 
in de hoop dat de aanhouder wint 

(JA) 
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In het vooruitzicht van een super-rakettendemonstratie 

Niet ongehoorzaam zijn, wél aktie voeren 
(JEEVEEDEE) Het zal gaan meevallen met de „burgerlijke ongehoor
zaamheid" die de Nederlandse socialisten (van de Partij van de Ar
beid, de PvdA dus) sinds enkele maanden aan het preken zijn. Toen 
dit tema, zij het nog maar in de grondverf, tot de buitenwereld door
drong, werd de PvdA meteen beschuldigd van revolutionaire neigin
gen. Bert de Vries, de Kamerfraktievoorzitter van de kristendemokra-
ten (CDA), vond het zelfs nodig zijn socialistische kollege openlijk te 
kapittelen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, dat was immers anti-
demokratisch, gezagsondermijnend, en wat al niet méér? Er kwam een 
diskussie op gang in de media, oer-degelijk Nederlands. Politici, teo-
logen, sociologen, ze bogen zich allemaal over het geopperde idee 
om „burgerlijke ongehoorzaamheid" als een soort partijstrategie te 
gaan bestuderen 
Nu de zomer (eindelijk) op dreef 
komt, blijkt slechts een storm In 
het bekende glas v̂ âter te hebben 
gewoed. Op de jongste rode par
tijraad werd men het er snel over 
eens dat het middel van de bur
gerlijke ongehoorzaamheid alléén 
zal worden overwogen — dus niét 
onmiddellijk toegepast — als 
grondwettelijke rechten in gevaar 
komen. Maar besluiten, hoe zeer 
die ook tegen de sociaaldemokra-
tische borst zouden stuiten, die
nen, als ze langs demokratische 
weg tot stand zijn gekomen, uitge
voerd te worden. Ook bestuurlijke 
ongehoorzaamheid, voor het ge
val provinciale of gemeentelijke 
overheden het niet met „Den 
Haag" eens zouden zijn, wijst de 
PvdA volstrekt af. 

Buiten-parlementaire 
akties 
Het motief voor die afwijzing is 
overigens maar pover. Wetten be
schermen vooral de belangen van 
de zwakkeren in de samenleving, 
aldus de redenering van de partij
raad. Juist voor die groepen, zegt 
de PvdA, wil ze opkomen. Als we 
burgerlijke ongehoorzaamheid 

aanvaarden, dreigt het gevaar dat 
in de toekomst een rechtse min
derheid dat wapen zal hanteren 
tegen besluiten van een linkse 
regering, en dan worden de maat-
schapp)elljk zwakkeren daarvan 
de dupe. Een redenering die nogal 
opportunistisch aandoet maar 
blijkbaar van harte werd geaccep
teerd om schoon schip te kunnen 
maken met een destijds al te haas
tig rondgebazuinde gedachte. 
Geen burgerlijke ongehoorzaam
heid dus, maar, zo nodig wel bui
ten-parlementaire akties, vinden 
de nieuwe burgermeester van 
Amsterdam, Ed van Thijn, en de af
gewezen kandidate voor dat bur
gemeesterschap, de vroegere 
staatssekretaris mevrouw len Da
les, die voor de partijraad een stuk 
over burgerlijke ongehoorzaam
heid hadden opgesteld, len Dales, 
intelligente geest achter menig 
PvdA-besluit vindt dat buiten-par
lementaire aktie heel gewoon is in 
een demokratie. „Ook nadat een 
besluit is genomen, mogen er in
spanningen worden gedaan om 
dat besluit terug te draaien. Je 
hoeft je toch niet als een lam bij de 
situatie neer te leggen?" Haar re-

De BcVHSe M€rAALW€IZKeM 
MBB35N Nl'eTS TS MAlCetJ 

/A/D]=i^M/\D-

denering is dat de demokratie niet 
alleen diskussie toelaat, maar ook 
diskussie vereist En die kan op al
lerlei manieren gevoerd worden. 

Meer dan demokratie 
De zaak is aktueel in verband met 
de mogelijke plaatsing van kruisra
ketten In Nederland. Kortelings 
zette de hoofdredakteur van het 
(niet-partijgebonden) „Vrije Volk" 
in zijn dagblad uiteen waarom hij 
burgerlijke ongehoorzaamheid zal 
gaan bedrijven als de plaatsing 
van die kernwapens doorgaat Hij 
vindt namelijk dat het bij de raket
ten om méér gaat dan om het 
volgen van de demokratische 
spelregels van de helft plus één. 
Het gaat Immers om het voortbe
staan van de mensheid, len Dales 
wenst daar niet vooruit op te 
lopen omdat ze van mening Is dat 
de Nederlandse rgering zich bij 
het plaatsingsbesluit zeer nadruk
kelijk rekenschap moet geven van 
de opvattingen van de tegenstan
ders. Ze vindt zelfs dat In de 
rakettenkwestle niet met een 
krappe Kamermeerderheid beslist 
mag worden. Waarmee ze een 
stukje tegemoet komt aan de bo
venbedoelde journalist die ervan 
overtuigd Is dat een besluit om de 
kemraketten te plaatsen in strijd 
zou zijn met de geest van de 
Grondwet Hij vindt dat de nationa
le souvereiniteit wordt aangetast 
als de Verenigde Staten de zeg-

' genschap krijgen over de knop 
waarmee vanuit Nederland raket
ten kunnen worden afgevuurd. 

Het IS een diskussie waarmee 
zich trouwens niet alleen de PvdA 
bezighoudt Het CDA kent immers 
ook zijn „dissidenten" die de kruis
raketten verfoeien, zeker nu de 
Nederlandse bisschoppen zich 
daarover in (zij het niet totaal) 
afwijzende zin hebben uitgespro
ken. Maar zoals gezegd, burgerlij
ke ongehoorzaamheid zal geen 
socialistisch systeem worden. De 
vraag Is alleen of men, als het er 
straks echt op aankomt nog de 
grenzen zal kunnen trekken tus

sen de nu op sterk water gezette 
ongehoorzaamheid en allerlei ak-
tievormen die wel degelijk wets
overtredingen inhouden. Wat dat 
betreft dreigt Nederland, waar op 
29 oktober In Den Haag een anti-

Burgemeester Ed Van Thijn 

kernbewapeningsdemonstratie 
wordt gehouden die de „mars van 
de 400 duizend" van twee jaar 
geleden In Amsterdam nog zou 
moeten overtreffen, een harde 
herfst tegemoet te gaan. 

GRATIS WEDSTRIJD 
I 

Hoofdprijs : een waardevol aandeel 
Cockerill-Sambre ! 

I VRAGEN 
I 
I 

i 
1. Hoeveel m^ kan je behangen met aandelen van 

Cockerlll-Sambre voor de prijs van 110 miljard, de 
geplande staatssteun? (Eén m^ aandelen-behang
papier van Cockerill-Sambre kostte op 1-6-83: 800 
fr.). 

I \ j \ I mil joen m^ 

2. Hoeveel zal elk van de 3.300.000 Belgische belas-
tlngsplichtlgen extra moeten betalen voor de ge
plande herstrukturering van Cockerlll Indien deze 
'slechts' 109.998.900.000 fr. kost ? 

t 
fr. per belastingbetaler. 

i 
I 
I 
I 
I 
L. 

SCHIFTINGSVRAAG 
CVP-voorzitter Swaelen verklaarde dat er geen nieuw 
geld meer naar Cockerill-Sambre zal gaan. Zal de CVP 
opnieuw toegeven aan de Waalse druk om Vlaams geld 
in de Waalse staalput te dumpen ? 

D JA 
D JA, MAAR... 
D NEE, MAAR TOCH JA... 
HOOFDPRIJS : een aandeel van Cockerill-Sambre 

(een uniek stuk Industriële 
archeologie) 

Oplossingen inzenden vóór 30 juni naar 
Volksuniesekretariaat, p/a Kris Bovin, 
Diestsesteenwèg 204 - 3200 Kessel-Lo. 

Regl«in«nt: 
1. Over de oplossingen wordt enkel briefwisseling gevoerd met CVP-

P W ministers. De Volksunie draagt terzake géén verantwoordelijk
heid. 

2. CVP-parlementsleden en hun familie worden, gezien ze de oplossing 
van de schiftingsvraag reeds kennen, uitgesloten van deelname. 

t 
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Kommentaar m 
PERSpektief 
De regering heeft dus haar ant
woord aan de Europese kommis
sie over het staal opgesteld De 
inhoud IS met bekend, maar naar 
aloude gewoonte zullen CVP en 
P W wel weer door de knieën zijn 
gegaan Daar zijn de meeste 
Vlaamse kommentatoren het 
over eens 

OOK Hugo Camps in Het 
Belang van Linnburg 
schnjft zo Deze week 

moet de Belgische regering aan 
de Europese kommissie haar her-
struktureringsplannen voor het 
staal gaan prezenteren Het is erg 
waarschijnlijk dat het kabinet met 
verder zal of wil geraken dan een 
vage ontwerptekst Dat zou som
migen overigens perfekt uitkomen 
omdat het dan uiteindelijk de Euro
pese kommissie zelf zal zijn die 
aan het Belgische staal een dras
tisch saneringsplan moet opdrin
gen Op die manier kan de rege
ring de verantwoordelijkheid af
wentelen naar de ongrijpbare Eu
ropese instantie Moedig is natuur
lijk anders en ook qua politieke 
etiek mag dan toch wel sprake zijn 
van een historisch dieptepunt 
Martens is trouwens reeds op de 
hoogte van de Europese onvrede 
over het plan-Gandois De kom
missie wil de produktiekapaciteit 
nog drastischer afgebouwd zien 
Maar daarmee is de financienng 
van het Waalse staal nog met 
opgelost Hiermee kan de regenng 
met de vlucht riemen naar hogere 
Europese sferen maar moet ze 
zelf de knoop doorhakken En na 
de laatste verklanngen van enkele 
topminsiter doen de Vlamingen er 
goed aan om zich alvast beginnen 
te pantseren voor het pijnlijk ont
waken dat allicht komen gaat Nog 
maar eens 

De zaak-CockenlI-Sambre wordt 
nog dramatischer, omdat de Euro
pese kommissie nog minder staal 
wil laten produceren 

HET plan-Gandois gaat dus 
met ver genoeg Daar
over schrijft Gazet van 

Antwerpen 
Anders dan België hanteert de 
EG-kommissie overal en in alle 
omstandigheden dezelfde ekono-
mische principes De regering zal 
wellicht pogen om te redden wat 
er nog te redden valt Maar zij zal 
zich hierbij roomser dan de paus, 
Waalser dan de socialistische vak
bond bij CockerilSambre moeten 
opstellen 
Dit betekent dat het kabinet de 
Vlaamse burgers nogmaals voor 
het hoofd moet stoten In de EG-
kommissie ziet Vlaanderen een 
weliswaar onverbiddelijke maar 
ook een onpartijdige scheidsrech
ter Als de Belgische regering het 
verdict van de EG naast zich neer
legt en de heilige principes, waar
aan de Boomse Metaalwerken, 
Cockerill, Yards VTR Machelen, 
Marie Thumas, een groot deel van 
Nobels Peelman en de ontelbare 
textielbedrijven ten gronde gin
gen, voor Cockenll-Sambre ander
maal over de haag gooit dan zullen 
er in dit land nog vele vragen 
gesteld worden over de neo-libe-
rale politiek van deze regering 

DE tweematenpolitiek, die 
voor Vlaanderen altijd na
delig IS geweest, zal ook 

voor het staal negatieve gevolgen 
hebben Sidmar in Zeldzate dreigt 
daar het slachtoffer van te wor
den Daarover waarschuwt De 
Morgen 
Als Belgische ministers worden zij 
op het Europees hoofdkwartier 

verplicht al hun troefkaarten uit te 
spelen om het kwotasysteem te 
redden Daar is vooral Cockenll-
Sambre mee gediend Sidmar veel 
minder want dat bevindt zich in 
een situatie die veel gelijkenis ver
toont met die van de moderne 
Duitse bedrijven Trouwens wat 
kan de Belgische overheid op EG-
vlak voor Sidmar uit de brand 
slepen"^ Om Cockerill te redden 
zullen Martens en Eyskens zowat 
al hun krediet verbruiken Boven
dien IS Sidmar nog altijd het filiaal 
van een Luxemburgs koncern In 

Luxemburg met in Brussel en nog 
minder in Gent wordt over de 
Strategische belangen van Sidmar 
beslist Nog een reden waarom 
Sidmar de dupe van deze EG' 
marchandage dreigt te worden 
Onbegrijpelijk dat Gandois en Du-
pre daar met over repten 

DEZE week is ook aan het 
licht gekomen dat premier 
Martens en de CVP-mi-

nisters hun eigen kamerleden en 
senatoren in het ootje hebben 
genomen en hen voorgelogen 

hebben inzake de zomerverkla-
ring over het staal In de tv-debat-
ten van vorige zondag vertelde 
Martens heel andere dingen dan 
aan zijn CVP-achterban Dat ont
hulde De Standaard 
Gisteren na de televisieuitzendin-
gen kregen wij spontaan een vier
tal reakties van CVP-kamerleden 
en -senatoren die zich biezonder 
ongerust toonden over de wen
ding die dit dossier scheen te 
nemen „Als men en de Waalse 
staalbelasting uitsluit en terug
grijpt naar de dotaties dan heeft 

men ons de hele week in de 
frakties wat voorgelogen", aldus 
een onder hen „Hier moet duide
lijkheid komen vooraleer we de 
volmachten stemmen", zo zei een 
senator 
Is de CVP geen heerlijke par t i j ' 
Een premier die zijn eigen partijge
noten iets voorliegt Het is een 
nieuwe illustratie van de krabben-
mand, die de CVP is en van de ge
nadeloze machtsstnjd die er 
wordt gevoerd En van die krab-
benmand is Vlaanderen nu al zo
lang het slachtoffer' 

Extra KB-tijd voor u. 
En op zaterdagvooF 
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-tijd" 
ook aanvragen met de onder
staande bon 
Uitknippen en opsturen naar 
Kredietbank,Grote Markt 19, 
1000 Brussel 

Graag ontving ik de li)st van de 
KB-kantoren die op vnjdagavond of 
zaterdagvoormiddag geopend zijn 

NAAM 

ADRES 

POSTNUMMER 

PLAATS 

( ^ KREDIETBANK 
Service begint bi) het betere onthaal 
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Bij de verkiezingen van 1950 behaalde de 
CVP in het teken van de koningskwestie, 
de absolute meerderheid en er kwam een 
homogene CVP-regering. 
Van 16 augustus 1950 tot 9 januari 1952 
was de heer Ludovic Moyersoen minister 
van Justitie. Hij vond iets anders uit: de 
„gemotiveerde genadebesluiten". Deze 
motivatie kwam er op neer dat de veroor
deelde geen genade verdiende „maar dat 
de omzetting (van de doodstraf in le
venslang) toch wordt toegestaan op 
grond van de overweging dat onze tradi
ties zich tegen de uitvoering van de 
doodstraf na een lange termijn verzet
ten". 
Dit was iets nieuws en het kwam er op 
neer dat geen nieuwe genademaatregel 
meer zou genomen worden en de betrok
kene nooit zou in vrijheid gesteld worden. 
Doch juridisch lag dit niet vast Onder 
CVP-minister Lagae wilde men een stap 
verder gaan. 
Op 11 november 1952 — dus onder de 
homogene CVP-regering — werd door 
minister Lagae in de Kamer een wetsont
werp ingediend dat heel wat beroering 
verwekt heeft Hierdoor wilde de minister 
de veroordeelden die het voorwerp waren 
van een „gemotiveerd genadebesluit" uit
sluiten van de toepassing van de wet 
Lejeune op de voorwaardelijke invrijheids- -
stelling. De wet Lejeune dateert reeds van 
1888 en voorziet dat een veroordeelde in 
voorwaardelijke vrijheid kan gesteld wor
den nadat H] één derde van zijn straf uitge
boet heeft In geval van levenslange hech
tenis of levenslange dwangarbeid wordt 
één derde gelijkgesteld met 10 jaar, en kan 
de veroordeelde na 10 jaar in vrijheid 
gesteld worden. Deze wet maakte dus 
sedert lang deel uit van onze strafrechts
pleging en de rechters hielden er rekening 
mee. Het wetsontwerp kwam er op neer in 
ons strafrecht met terugwerkende kracht 
een nieuwe, ongekende en onmenselijke 
straf in te voeren. De personen (gewezen 
ter dood veroordeekien, wier straf omge
zet was bij gemotiveerd genadebesluit in 
levenslang), die er door getroffen werden, 
zouden nooit meer in vrijheki kunnen 
gestetó worden. Het wetsontwerp verwek
te verontwaardiging. Het was niet aHeen 
onmenselijk wreed omdat het iedere hoop 
— hoop die ook een gevangene niet kan 
ontberen — ontnam, doch het was ook 
kennelijk in strijd met artikel 11 van de Ver
klaring van de Rechten van de Mens, door 
België ondertekend: het voerde een straf 

CORNEEL HEYMANS: geneesheer en 
hoogleraar, Nobelprijswinnaar voor ge
neeskunde (1939) werd na de oorlog uit 
zijn hoogleraarsambt geschorst omdat 
hij In Berlijn geneesmiddelen eiste (en 
kreeg) ten bate van de burgerbevolking 
tijdens de oorlogsjaren. Corneel Hey-
mans sprak zich onomwonden uit voor 
amnestie en federalisme en zette zich In 
om de handtekeningen te verzamelen 
onder de petitlebrief van Frans Van der 
Eist 

Vlaamse Beweging 

A. Panis 3 

DE DOODSTRAF 
Door sommige „zwarten" aan te trekken bereidde de CVP zich voor op de 
parlementsverkiezingen van 1950, zij behaalde daarbij een volstrekte meer
derheid. Haar ministers van justitie vonden spitsvondige maatregelen uit die 
voor de door de repressie getroffenen menselijk onaanvaardbaar waren. Daar
door geschokt stuurde Frans Van der Eist een omstandige brief naar de UNO-
kommissie voor de rechten van de mens. Zijn brief werd ondertekend door een 
indrukwekkende lijst van Vlaamse professoren. Geschrokken door deze aktie 
liet de regering het wetsvoorstel-Lagae in de vergetelheid verdwijnen. Om de 
leesbaarheid van deze belangrijke petitiebrief - die de repressietijd in een 
nieuw stadium bracht - niet te schaden brengen wij deze week de 
afleveringen 3 en 4 van De Doodstraf in één uitgave. 

in die niet bestond op het ogenblik van het 
misdrijf. Het was een strafwet met terug
werkende kracht De Raad van State 
zegde hierover in zijn advies: «De Raad 
van State is van oordeel dat het ontwerp 
geen inbreuk maakt op het beginsel dat 
de wetten niet terugwerken (ne porte pas 
atteinte au principe de la non-rétroactivi-
té des lois). Ofschoon het toepassing 
kan vinden op reeds gevonniste zaken 
en op bij gemotiveerd besluit reeds 
verwezenlijkte strafomzettingen, heeft 
het, wat de afschaffing van de voorwaar
delijke invrijheidstelling betreft, alleen 
uitwerking voor de toekomst". 
Ik wil hier, tot hun beschaming, de namen 
aanhalen van hen die dergelijk advies 
uitbrachten: J. Suetens, M. Somerinausen, 
G. Van Bunnen, L Fredericq en G. Doz. 
ledere straf heeft slechts uitwerking voor 
de toekomst maar hier werd een nieuwe 
straf ingevoerd en toegepast die niet 
bestond op het ogenblik van het misdrijf. 
Daar gingen zij huicheléchtig aan voorbij. 
Ook menselijk gezien was dit onaanvaard
baar. 

Ik heb dan een brief opgesteld gericht aan 
de Kommissie voor de Rechten van de 
Mens van de UNO. 
Prof. dr. C. Heymans, toen voorzitter van 
het Algemeen Vlaams Oudhoogstudenten 
Verbond (AVOHV) waarvan ik algemeen 
sekretaris was, ging volledig akkoord en 
spande zich in om handtekeningen van 
kollega's te bekomen. Op korte tijd be
kwam hij in de twintig handtekeningen. Ik 
laat hier de gedeeltelijke tekst van de brief 
en de namen van de ondertekenaars 
volgen: 
Aan de heer voorzitter van de Kommis
sie voor de Rechten van de Mens bij de 
Organizatie der Verenigde Naties. 
Mevrouwen, Mijnheren 
Ondergetekenden hebben de eer zich te 

richten tot de Kommissie voor de Rech
ten van de Mens, om ter kennis van Uw 
kommissie te brengen en aan te klagen 
het feit dat in België deze rechten mis
kend worden en met de voeten getreden, 
terwijl nochtans de Belgische Staat de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens ondertekend heeft 
Teneinde diegenen die zich tijdens de 
oorlog 1939-1945 schuldig gemaakt had
den aan kollaboratie met Duitsland te 
kunnen bestraffen, heeft de Belgische 
regering, zowel in de emigratie te Londen 
als na haar terugkeer te Brussel, een 
reeks wetsbepalingen uitgevaardigd die 
het mogelijk moesten maken de schuldi
gen door uitzonderingsrechtbanken 
(krijgsraden) tot de zwaarste straffen te 
doen veroordelen. Op een totale bevol
king van 8 miljoen inwoners werden 
tegen meer dan 400.000 burgers straf
rechtelijke dossiers aangelegd wegens 
hun houding tijdens de oorlog. Hiervan 
werden uiteindelijk meer dan 50.000 ver
oordeeld tot de doodstraf of gevangenis
straffen, meestal bij toepassing van een 
besluitwet uitgevaardigd te Londen in 
datum van 17 december 1942, waarbij 
meerdere artikelen van het Strahwetboek 
gewijzigd of aangevuld werden, en die 
onder de mom van een interpretatieve 
wet in werkelijkheid een retroaktieve 
strafwet was. Niet alleen deze veroor
deelde personen, maar daarenboven nog 
meer dan 40.000 burgers die nooit ver
oordeeld werden, zagen zich wegens hun 
houding tijdens de jaren 1940-44 levens
lang beroofd van een ganse reeks poli
tieke en burgerlijke rechten, bij toepas
sing van een besluitwet van 6 mei 1944 
die pas in het Staatsblad van 2 septem
ber 1944 openbaar gemaakt werd en 
waardoor een nieuw artikel 123 Sexies in 
he Strafwetboek ingelast werd. (-) 

Indien wij het nodig oordelen ons tot Uw 
kommissie te wenden op dit ogenblik 
nog, dan is het omdat de Belgische 
regering vanzins is opnieuw een retro
aktieve strafwet in te voeren voor feiten 
meer dan acht jaren geleden gepleegd. 
Onder de veroordeelde personen bevon
den zich niet minder dan 2.940 ter dood 
veroordeelden, waarvan 1.693 bij verstek 
veroordeelden, die ingevolge de uitzon
derlijke wetgeving geen verzet kunnen 
aantekenen, die dus definitief ter dood 
veroordeeld zijn zonder zich te hebben 
kunnen verdedigen. 
Er werden 241 dezer veroordeelden te
rechtgesteld; 16 zijn op dit ogenblik nog 
steeds ter dood veroordeeld; de overi
gen werden begenadigd, na gedurende 
jaren — soms vier of vijf jaar — in onze
kerheid betreffende hun lot te hebben 
verkeerd. 
Het gaat thans over deze ter dood ver
oordeelden. 
Reeds werden een aantal doodstraffen 
(vermoedelijk een 70-tal) omgezet in le
venslange dwangarbeid bij een gemoti
veerd Koninklijk Besluit waarin de gena
demaatregel gemotiveerd wordt door hu
manitaire overwegingen en aangestipt 
wordt dat in de feiten zelf geen reden 
werd gevonden om niet tot executie over 
te gaan. Op zichzelf is dit reeds een on
gewoon procédé, onbekend en nooit toe
gepast in het verleden. Het werd bedoeld 
als een „waarschuwing om aan deze 
gevallen niet meer te raken" en dus geen 
nieuwe genademaatregelen meer te ne
men. Meer dan een waarschuwing kon 
het niet zijn omdat het genaderecht een 
koninklijk prerogatief is, vastgelegd in de 
Grondwet dat niet kan gereglementeerd 
worden of beperkt zonder de Grondwet 
te schenden. (Verklaring van de minister 
van Justitie, de heer Moyersoen in de Se
naat op 14.11.1950). Feitelijk wil men een 
straf invoeren, die ons strafrecht niet 
kent: een straf, die nooit kan verminderd 
worden, waardoor de veroordeelde tot 
aan zijn dood van de vrijheid beroofd 
wordt Dit blijkt duidelijk uit het wetsont
werp, dat namens de regering op 11 
november 1952 door de minister van 
Justitie, de heer Lagae, op het bureau der 
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
van België ingediend werd. 
Een der fundamentele wetten van het 
Belgische Strafrecht is de z.g. Wet Lejeu
ne van 31 mei 1888, waardoor de voor
waardelijke invrijheidstelling der veroor
deelden georganizeerd wordt leder ver
oordeelde die een derde van zijn straf 
uitgeboet heeft, komt in aanmerking om 
in voorwaardelijke vrijheid gesteld te 
worden, wanneer hij blijk geeft tot betere 
gevoelens gekomen te zijn. Diegenen die 
veroordeeld werden tot levenslange vrij
heidsberoving of die hun oorspronkelij
ke doodstraf zagen omzetten in een 
levenslange straf komen na 10 jaar in 
aanmerking voor toepassing van de Wet 
Lejeune. Vanzelfsprekend houdt ieder 
rechter die een straf uitspreekt rekening 
met deze wet en de mogelijkheden die zij 
biedt 

Het is de minister van Justitie die in ieder 
geval over de toepassing van de Wet Le
jeune oordeelt op grond van de adviezen 
uitgebracht door de direktie der peniten
tiaire inrichting en een speciale kommis
sie, doch volledig vrij, zonder door deze 
adviezen gebonden te zijn. 
Het nieuwe wetsontwerp beoogt van de 
toepassing van de Wet Lejeune uit te 
sluiten de ter dood veroordeelden we
gens misdrijven tegen de uitwendige 
veiligheid van de Staat, waarvan de straf 
werd omgezet bij gemotiveerd Koninklijk 
Genadebesluit (J 
Voor hen wordt door een retroaktieve 
strafmaatregel voor altijd bij de wet de 
weg naar de vrijheid afgesneden. Deze 
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veroordeelden zullen voortaan een apar
te kategorie vormen in het Belgisch 
Strafrecht, waarvan de toestand wettelijk 
en zedelijk veel zwaarder is dan de 
toestand destijds geschapen door de 
„burgerlijke dood" die door de Belgische 
Grondwet van 1831 afgeschaft werd en 
waarvan de wederinvoering verboden 
werd (art. 13). Waar voor de zwaarste 
misdadiger, om hem het geloof In het le
ven en in de toekomst niet te ontnemen, 
steeds de mogelijkheid blijft bestaan op 
een invrijheidsstelling, wordt aan deze 
gevangenen alle hoop ontnomen. Het is 
een toestand waarvan ons geen gelijk
aardige bekend is in welk land ter wereld 
ook: het wettelijk onmogelijk maken van 
een genademaatregel, het levend begra
ven. ( J 

Dit ontwerp, hoe afschuwelijk ook in de 
geest, wordt echter niet om zijn onmen
selijk karakter door ons bij Ued. aange
klaagd, maar wel omdat het een onmis
kenbare schending betekent van artikel 
11 van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Hier wordt immers 
een zwaardere straf, een voorheen niet 
bestaande straf, opgelegd aan personen 
die reeds sedert jaren definitief veroor
deeld zijn wegens feiten gepleegd 8 tot 
12 jaar geleden; en waarvan sommigen 
op het ogenblik der feiten minderjarig 
waren. 
In het orgaan van de Orde der Advokaten 
bij het Hof van Beroep te Brussel, „Le 
Journal des Tribunaux", werd openlijk 
geprotesteerd tegen het hier aange
klaagd retroaktief karakter van de voor
genomen maatregel door mr. Ch. Van 
Reepinghen, lid van de Raad der Orde (21 
september 1952). 
Deze wet is een retroaktieve strafwet 
voor al wie nog enig rechtsbewustzijn 
heeft behouden. ( J 
Mevrouwen, Mijnheren, 
Overtuigd dat Uw kommissie het hoog
ste zedelijk gezag in de wereldlijke aan
gelegenheden in de beschaafde wereld 
vertegenwoordigt, wenden wij ons tot U 
om het dreigend gevaar dezer rechts-
schending en deze afglijding naar de 
opvattingen van de totalitaire machts-
staat aan te klagen. 
Wij laten het aan de wijsheid van Ued. 
over te oordelen over de middelen waar
over U beschikt en de wegen die voor U 
openstaan, opdat dit onrecht in ons land 
niet zou geschieden en ons land aldus de 
handtekening niet zou verloochenen die 
het plaatste onder de Verklaring der 
Rechten van de Mens, voor dewelke Ued. 
door het hoge internationale gezag als 
de eerbiedwaardige hoeders werd aan
gesteld. 
Wij zijn overtuigd dat een tussenkomst 
van U zal volstaan om de dreigende 
afglijding te voorkomen en wij rekenen 
op deze tussenkomst 
Aanvaardt, mevrouwen en mijnheren, de 
verzekering van onze gevoelens van die
pe hoogachting. 
Dr. C. Heymans, professor aan de Rijksuni
versiteit te Gent Nobelprijs voor weten
schappen. Lid van de Pauselijke Akademie 
voor Wetenschappen. Voorzitter van het 
Komitee voor Recht en Naastenliefde. 
Voorzitter van het Algemeen Vlaams Oud-
Hoogstudenten-Verbond. 
Dr. A. Carnoy, professor aan de Katolieke 
Universiteit te Leuven. 
Dr. V. Celen, hoogleraar aan het Universi
tair Instituut voor Overzeese Gebieden. 
Dr. Ernest Claes, lid van de Kon. Vi. 
Akademie voor Taal en Letteren. 
Dr. W. Couvreur, hoogleraar aan de Rijks
universiteit te Gent 
Dr. H. Draye, professor aan de Katolieke 
Universiteit te Leuven. 
Ir. A.G. Dumon, hoogleraar aan de Univer
siteit te Leuven. Lid van de Kon. VI. Akad. 
voor Wetenschappen. Direkteur van het 
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Laboratorium voor toegepaste Genetica, 
Heverlee-Leuven. 
Dr. R. Foncke, professor aan de Rijksuni
versiteit te Gent 
Dr. F. Fransen, professor aan de Rijksuni
versiteit te Gent 
Dr. J. Gilis, professor aan de Rijksuniversi
teit te Gent Lid van de Kon. VI. Akademie 
voor Geneeskunde van België. 
Dr. L Grootaers, professor aan de Kat. 
Universiteit te Leuven. Lid van de Kon. 
Akad. voor Wetenschappen van Amster
dam en Kopenhagen. 
Dr. C. Hooft, hoogleraar aan de Rijksuni
versiteit te Gent Lid van de Kon. VI. Akad. 
van Geneeskunde van België. 
Dr. A. Janssen, hoogleraar aan de Katolie
ke Universiteit te Leuven. 
Dr. R. Lemaire, professor aan de Katolieke 
Universiteit te Leuven. Lid van de Kon. VI. 
Akademie. 
Dr. J. Lindemans, lid van de Kon. VI. Akad. 
voor Taal en Letteren. 
Dr. J. Muls, professor-em. der Universiteit 

te Leuven. Professor en oud-rektor der 
Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen. 
Lid der Kon. VI. Akad. voor Taal en Lette
ren. 
Dr. Prof. W. Opsomer. 
Dr. K. Pinxten, professor aan de Kat 
Universiteit te Leuven. 
Dr. E. Rombauts, professor aan de Kat 
Universiteit te Leuven. 
Dr. Alfred Schoep, professor-em. der 
Rijksuniversitert te Gent 
Dr. F. Sobry, professor aan de Kat Univer
siteit te Leuven. 
Dr. A. Stefens, professor-em. 
Dr. E. Van Bockstael, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Gent 
Dr. R. Van Cauteren, professor aan de Kat 
Universiteit te Leuven. 
Dr. M. Van de Rassche, professor aan de 
Rijksuniversiteit te Gent 
Dr. Jan Van Gorp, prof.-em. van St-lgnati-
us Handelshogeschool te Antwerpen. 
Dr. M. Verdonck, prof.-em. der Rijksuniver
siteit te Gent 

Het resultaat is geweest dat de regering 
teruggeschrokken is en de zaak niet heeft 
durven doorzetten. Het wetsontwerp is in 
de Kamer nooit behandeld geweest 
Jaren later, in 1957, heeft de toenmalige 
minister van Justitie, de heer Lilar in de 
Kamer uitdrukkelijk verklaard dat een ge
motiveerd genadebesluit" de toepassing 
van de wet Lejeune met uitsloot 
Dit is zowat de geschiedenis van de 
doodstraf in ons land in de naoorlogse pe-
node. De toepassing ervan geschiedde 
met een ontstellende willekeur en lichtzin
nigheid. 

In 1945 werden personen terechtgesteld 
- Oostfrontstrijders bv. - die tien jaar la
ter niet eens meer vervolgd werden, en die 
ondertussen hun straf hadden zien dalen 
van de doodstraf naar 5 jaar of minder 
Men kan zich afvragen wat de rechters en 
de ministers bezielde, vemnits zij ook in 
c ™ " ^ ® ' "^°«sten inzien dat men geen 
bOXJOO mensen kon terechtstellen. 

opgef^/l misselijke vertoning geweest 
stige minderrion lafheid waarbij lijken 
Het meest ontstellehu-raakzucht en de 
rol die een zich „kristelijk" notM-vjcIdor-
in deze walgelijke geschiedenis gest^^ 
heeft Dit kan niet ontkend worden. En dan 
het zwijgen van de kerkelijke overheid, 
van de bisschoppen. Dierven zij ook hun 
stem niet verheffen, waren zij bang? 
Het is natuurlijk niet waar dat men alleen 
maar „misdadigers", personen die zelf 
schuldig waren aan moorden, zgn. „Gesta-
po-agenten", „folteraars of verklikkers" te
rechtgesteld heeft Men heeft wat anders 
gedaan. Wij hebben namen genoemd. 
Het komt mij voor dat men ook uit 
vlaamshaterij mensen terecht gesteld 
heeft: dr. Borms, Karel De Feyler, Leo 
VindevogeL Men kan gerust stellen dat 

' de overgrote meerderheid van de bevol
king in Vlaanderen het niet eens was met 
dit bloedvergieten. In 1946 behaalde de 
CVP in Vlaanderen 58 van de 96 zetels; 
in 1949 niet minder dan 64 van de 104 en 
in 1950 zelfs 68. Doch dit diende tot niets. 
De Vlaamse openbare opinie telde niet 
mee, ook niet in de CVP. In de sombere 
geschiedenis van de repressie is dit wel 
de somberste bladzijde geweest 

Frans Van der Eist 

Slot 

Dr. August Borms kreeg, na een dramatisch ongeluk, op zijn 
ziekbed bezoek van onder meer Dr. Elias. Na een behoorlijk 
herstel, waarbij Borms evenwel als een gekraakt man verder 

leefde, zou de Belgische overheid hem later ongenadig en 
mensonterend voor het vuurpeloton brengen- (foto Navor
singscentrum Tweede Wereldoorlog) 
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1545 Ronde van Franknjk. -
1805 Kosmos. - 1900 Verhalen 
van de eenhoorn. - 19.45 Nieuws. 
- 20.10 The heat is on (show) -
2035 De ellendigen ^tv-film). -
23.00 Sport op zaterdag. - 23.30 
Nieuws. ^ 

BRT 2 
15.00 Tennis Wimbledon. 

NED. 2 
1830 Sesamstraat - 18.45 Toe
ristische tips. - 19.00 Nieuws. -
1912 Zo gek nog niet - 19.55 De 
Europa Kwis. - 20.30 Boeing 
Boeing (blijspel). - 22.30 Nieuwa 
- 2245 De Belg, die langs dreef 
(dokJ - 23.15 De Witte dood 
(film) -

NED. 1 
^T.55 

^2.45 Tetevi-
- 2325 Avro's 

^OjSSnorama - 2355. Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Animaux du 
soleil (natuurreeks). — 20.40 
S.OS. Titank: (tv-film). - 2220 
Face au public (show). — 2320 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dalles (f J. 
- 2125 Droit de réponse. - 22.55 
Etoiles et toiles (filmmagJ. — 23.40 
Nieuws. _ 

20.00 Nieuws. - 20.35 Show Maxi
me Ie Forestier (sfiow). — 21.35 La 
chasse aux trésors (speD. — 22.35 
Worstelen. — 23.05 Nieuws. 

FR 3 

19.10 Nieuwa — 19.15 (^westelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma — 19.50 Ulysse. — 20.00 Les 
jeux de lété (speD. — 20.35 Korv 
eert (De negende' symfonie van 
Beethoven). — 21.50 Nieuws. — 
22.10 La musée de l'automobile de 
Mulhouse. — 23.00 Prélude a la 
nult 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Gute Laune 
mit Musik — 21.45 Nieuws. — 
22.05 Achtung: Grün (film). -

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Nero Wolfe 
(detectivefeuilleton). — 20.15 
Wunschfilm der Woche. Filmkeu-
zeprogramma. Ninotschka (Kome
die). Eine Katze jagt die Maus 
(politiefilm). — Schnee am Kili-
mandscharo (Psychologisch dra
ma). - 22.00 Nieuws. — 22.05 Das 
aktuelle Sportstudio. — 23.30 
Nieuws. — 23.35 Roek-pop in con
cert 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Natur und 
Technik im Dritten. — 21.00 Gott 
und die Welt - 21.30 Rückblende 
100 jaar AEG. - 21.45 Weg mit 
Schaden (film). — 23.35 Kompo-
nisten in Köln. — 0.10 Nieuws. 

LUX. 

19.57 Nieuwsoverzicht — 20.00 
Les plages de l'été. — 20.05 Le cof-
ft-e-fort — 20.10 Police story (poli-
tereeks). - 21.00 Flamenco (film). 
— 22 30 Histoire du chevalier des 
grieux et de Manon l'Escaut 

Zondag 

BRT 1 
11.00 Konfrontatie. — 15.45 Ronde 

van Frankrijk. - 16.45 Vakantie op 
straat (jeugdfilm). - 18.00 Appie. 
_ 1820 Van de Noordzee tot de 
Oostzee. - 1910 Aktie openbaar 
vervoer. - 19.40 Mededelingea 
_ 19.45 Nieuws. - 20.35 ue 
kronieken van Barchester. - 21.25 
Mamix Gijsen achterna - 22.2Ö 
Nieuws. 

BRT 2 
15.00 Tennis Wimbledon. 

NED 1 
18.45 Sesamstraat - 1900 Studio 
Sport - 20.00 Nieuwa - 20.10 
Het Oriando kwartet speelt Men
delssohn. - 20.45 A jury of her 
Peers (dokJ. - 2115 De verbeel
ding. - 22.15 Glenn Gould speelt 
Bach. - 23.15 Nieuwa 

NED 2 
1900 Nieuwa - 19.05 Mr. Merlin. 

I - 19.30 Countdown ^PoPf "^^ 
I — 20.10 Magnum. — "* 
I Bond 007. - ^ 
I of-^"' 

19.30 Nieuwa - 20.00 Ronde van 
Frankrijk. - 20.10 Ck)ntacta -
20.15 La bonne étoile (show). — 
2125 Oaudine (tv-serie). - 23.00 
Nieuwa 

F~i 
20.00 Nieuwa - 20.35 Aftican 
Queen (film). — 2220 Rashnnfo's 
— 2225 Passtons, passions (geva-
rieerd magJ. — 22.50 Nieuvw. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Bonjour Mr. 
Lewis. — 21.40 Naples au quoti-
dien. — 2225 Oiefs d'oeuvre en 
peril (dokJ. — 23.00 Nieuwre. 

F 3 

20.00 Benny Hill (humor en kokter). 
— 20.35 Mémoires d'émaux (film). 
— 21.35 Korte Franse filma — 
22.10 Nieuws. — 22.30 Le lit conju-
gal (film). - 0.10 Prélude a la nuit 

ARD 

18.30 Nieuwa - 18.33 Die Sport-
schau. — 19.15 Wir über uns. — 
1920 Weltspiegel (wereldnieuws). 
- 20.15 Hotel International (film). 
— 22.10 Hundert Meisterwerke. — 
2220 Nieuwa - 2225 Die BIkdte 
des Beobachters. — 23.10 In 
Bannkreis der Olymps: Willy Dau-
me. — 23.55 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Der No-
belpreis (komedie). — 21.00 
Nieuws. — 21.15 Festlteher Som-
mer der Munchner Philharmoniker 
O^oncertavond). - 2225 Duits 
tumfeest 1983. - 23.30 Nieuwa 

D 3 

20.00 Nieuwa - 2025 Abenteuer 
Südsee (reportage). — 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Show des 
Auslands (show). — 22.45 Solo fur 
Mircea Krishan (kabaret). — 23.10 
Tips fijr Leser. 

LUX. 

19.15 Nieuwa — 19.30 Souvenira 
souvenirs (variété). — 19.59 Ron
de van Frankrijk. — 20.00 Le cof-
fre-fort (speD. — 20.05 Racinea — 
21.00 Slogan (film). - 22.30 Les 
grandes villes (dokJ Lissabon. 

Maandag 

BRT 1 
14.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.05 Merlina (jeugdfeuilleton). — 
1830 Het geheim van Vuureiland 
(jeugdfilm). — 19.15 Spiegel van 
de Limousin (dokJ. — 19.45 
Nieuwa - 20.15 Verdi. - 21.30 
De riksjakoelies (dokJ. — 2220 
Nieuws. 

BRT 2 

Mouskouri. - 21.15 Animatiefilms 
van Raoul Servaia 

NED 1 
2000 Nieuwa - 20.28 Lou Grant 
(film) - 21.20 Brandpunt - 21.45 
Music in time. - 22.50 Nieuws. 

NED 2 
1840 Sesamstraat — 1900 
Nieuwa - 19.12 De "'tvinder -
19.25 Stiefbeen en zoon. -- 19 5» 
De twaalf gezworenen «jl'™- -
2125ProfessorQED.-22.1|T^ 
besluit - 22.30 Nieuws. - ^ ^ 
Studio sport extra. - " ' ^ 
Nieuws. 

RTB 1 
1930'Nieuws. - 20.00 Ronj^,}^ ' 
Frankrijk. - 2 0 . 1 t ^ " 

1 -Z^*"' 

20.00 Nieuws. - 20.35 King-Kong 
(Griezelfilm). - 22.00 Nieuwa -
22.10 Journal de voyage avec An
dre Malraux. — 23.05 Nieuwa — 
2320 Un soir une étoile. 

A 1 
20.00 Nieuwa - 20,35 Falstaff 
(opera). - 2 2 ^ 31 Juillet (dokJ, 
- 2325 Nieuwa 

F3 
19.15 (Gewestelijk nieuwa — 1935 
Jeugdprogramma — 1950 Ul^se 
31, - 20.00 Les jeux de l'été (speO, 
- 2055 (^uelque part en Europe. 
- 22.15 Thalassa (magJ. - 23.15 
Prélude ó la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa - 20.15 Die Rosen 
von Dublin. — 21.15 48 Stunden. 
- 21.45 New York, New York. -
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die 
Spielregel (film). — 0.45 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 19.30 Ganz 
schön mutig. — 20.15 Der Sport-
Spiegel. — 21.00 Heute>Joumal. — 
2120 Einmal die Woche (tv-speO. 
- 22.55 Unsere Nachbam, die 
Briten. — 2325 Nieuwa 

D3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Leuts 
(praatshow). — 21.45 Wege zu 
Beethoven. — 22.45 Die Badestu-
be. - 2255 Nieuwa - 23.00 Die 
Rebellen von Liang Shan Po (tv-
reeks). 

LUX! 

19.57 NieuwsoverzKht — 20.00 
Les plages de l'été (show). — 
20.06 Le coffi-e fort (speD. - 20.10 
Molière (feuilleton). — 21.00 Les 
femmes du general (fHm). — 22,45 
Les E8pk)ns (f J 

Dinsdag 

BRT 1 

16.45 Ronde van Frankrijk (Rou-
baix-Le Havre). — 18.00 Appie, — 
18.05 Sesamstraat — 1820 Fabian 
van Fallada (jeugdfeuilleton). — 
18.50 Jukebox. - 19.00 HaroW 
Lloyd (film). - 1925 Tijdrover: 
Leve plantjes (EuF>horbia). — 
19.45 Nieuws. - 20.45 Op zoek 
naar Adam. — 21.35 Centraal sta-
tion (tv-reeks). — 2225 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuvira. — 20.10 Kunst-za-
ken. - 20.15 De laureaat (film). 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 Te land, ter 
zee en in de lucht — 21.20 Falcon 
Crest (f J. - 22.10 Tros aktua TV. 
— 22.45 That's entertainment — 
23.30 Nieuws 

NED 2 

19.45 Nieuwa — 20.15 Nana | 18.40 Sesamstraat — 19.00 

TV-prog ram ma's 

Nieuwa - 19-12 EO-kinderi^rant 
(magJ - 19-30 De Waltons. -
2020 Tijdsein. - 20.50 Loof den 
Here - 21.40 Het koncertgebouw 
speelt (Brahms op reis). - 22.18 
(Dmnibus bericht - 2230 Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuwa — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. - 2010 Les sentiers du 
monde (dokJ. - 21.25 Les folies 
Offenbach (tv-sene) - 2220 La-
venture de l'art moderne (dokJ. — 
23.20 Nieuws. 

F 1 

dus. - 23.05 Nieuwa - 2320 Un 
soir une étoile. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Mardi-ver-
tissement (variété). - 21 -35 
Nieuws - 21.40 Camera de UNA 
(tv-film) - 22.35 Regards enten-

19.15 Gewestelijk nieuwa - 19.40 
Le theatre de Bouvard. — 20.00 
Nieuwa - 20.35 La fureur du 
danger (film). - 23.15 Nieuwa 

F 3 

w 
- 22.30 Ts ïsther 
ARD-talksho — ; 

ZDF 

2000 Les jeux de l'été (spel). — 
20.35 Lucky Luke (film). — 21.50 
Nieuws. — 22.10 L'aventure (La 
montagne du diable). - 23.10 Pre
lude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Was bin 
ich? (spel). — 21.00 Panorama. — 
21.45 Der Aufpasser (politieserie). 

19.00 Nieuw - 19 
rauschende allnac 
21.00 Heute|jmal. 
fahndung 
Flughafen 
Unser Cosr 
- Hurra! (tv-

D 3 

dem 
wrtagi 
- 2 2 

). - 2 

20.00 Nieuvt-20.1! 
scherStadtj- 21.0( 
- 21.45 Din. - ; 
Jahren. — O Niet 
Soap Oder |es He 

LUX. ! 

20.06 Le cqfort (s 

Z A T E R D A G (2 jull) - Tennis: Finales op Wim
bledon. Eerste rit in de Ronde van Frankrijk (Nogent-
sur-Marne-Créteil). — Agneta Faltskog, het blonde 
vrouwelijke lid van Abba heeft een eerste solo-LP 
waarnnee zij nogal hoge toppen scheert BRT 1 zendt 
vanavond een show uit rond Agnetha waarin zij deze 
LP door haar lichamelijke aanwezigheid in de verf zet 
(The heat is on). — De Amerikaan Glenn Jordan heeft 
het aangedurfd om de monumentale roman Les Miséra-
bles van Victor Hugo te verwerken tot een tv-film van 
zowat tweeënhalf uur. Voor de hoofdrol, galeiboef 
Valjean, trok hij de veelzijdige toneelakteur (met extra 
venmeldingen op film- en tv-vlak) Richard Jordan aan, 
Valjean brengt het van dief-uit-noodzaak en verbitterde 
galeiboef tot burgemeester van een klein stadje. Een 
wraakzuchtige politie-inspekteur blijft echter een onge
nadige jacht maken op hem... (De Ellendigen, BRT 1). — 
De Tros (Ned. II) herhaalt het blijspel van Mare 
Camoletti Boeing, tx)eing, dat voor het op 9 december 
1978 op het Nederlandse scherm kwam, volop sukses-
sen boekte in de Nederlandse teaters. In Parijs haalde 
het stuk een uitzonderlijk lange afficheperiode van ruim 
20 jaar! De Nederlandse versie is van de hand van de 
meester Luc Lutz. De mannelijke hoofdrol wordt ver
tolkt door een bewonderenswaardige Rijk de Gooijer, 
terwijl de andere akteurs (Manfred de Graaf, Dons van 
(Daneghem, Anna Korterink, Guikje Roethof, Gaby 
Witteveen e.a.) zeker in grote mate bijdragen tot het 
onvergetelijk sukses van dit blijspel. — Nu onze Pons 
Oerlemans opnieuw een stunt wil opvoeren (de oceaan 
op met een omgebouwde vrachtwagen) brengt Tros 
(Ned. II) een portret van Pons en zijn vrouw, de 
Nederlandse Kee Arens. (De Belg die langs dreef). 

Z O N D A G (3 juli) — Tennis: finales heren enkel 
en heren dubbel op Wimbledon. — BRT 1 start met een 
nieuwe Britse reeks: De kronieken van Barchester naar 
de klassieke romans van Anthony Trollope, over de 
kerkgemeenschap van het fiktieve dorp Barchester. 
Donald Pleasance speelt de hoofdrol en zijn dochter 
Ar^eta zit in de vaste rolverdeling. — Hierna volgt een 
hertialing van het portret van Marnix Gijsen (Marnix Gij
sen achterna). — Vara zet een stukje feministisch dra
ma op het scherm CNed. 1): Een jury van haar gelijken 
(A jury of her peers). De regisseuse ervan, Sally Heckel 
liet al eerder van zich spreken omwille van werk met de
zelfde terKJens. Het stuk speelt in het begin van deze 
eeuw, op het Amerikaanse platteland. Daar zet de 
wurgmoord op een boer het justitiële apparaat in 
werking. Zijn echtgenote die beweert het lijk naast haar 

ean de 
Jacht( 
huis 

skiën 
ronic 
ebreli 

Dustin Hoffman en Katherine Ross in de film De lau
reaat (The Graduate) van Mike Nichols over een drie
hoeksverhouding tussen een suksesvolle afgestu
deerde jonge man, een rijpere vrouw en haar dochter 
(Dinsdag 5 juli, BRT 2, 20 u. 151 

te hebben gevonden 
gehoord of gevoeld, is 
volgend onderzoek in 
wen in het huis achterbleide 
welk — voor hen verbcpn — i 
zijn vrouw verplichtte 
jaar, dus volwassen, 
moment gekomen om 
aan het fenomeen Jambond, 
bijdrage over de laatst ames 
(James Bond 007) 

M A A N D A G (4 i - E 
aan de Oostendse filme aoult 
acht van zijn animatiefili (BRT 
over Eenoudergezinnel )mt di 
Het is een portret van i vroi 
van haar man met haar ontje 
houden... De ondertitel an de 
„Gedwongen zelfstandi j id" (I 
zworenen is bekend ali m en 
geen gezelschap moet huldi( 
ken over een 17-jarige ngen 
van moord op z'n vad( Bij „s 
elektrische stoel. De < klage 
gend bewijsmateriaal a< etten 
len, behalve één, een i ;hitek 
tuigd. Maar de uitspraa noet 
jury ontwikkelt zich ( i dis 
aanloopt en waarbij de chite 
van zijn tijdelijke kollega aan Y 
gisseur van deze verJ iing 1' 
zw.-wJ. Henry Fonda d» le are 
heeft zijn vertolking in d e film 
loopbaan beschouwd. [ film i 
ereprijzen overal ter we !ld. (Ir 
ve „Vier maal Fonda", I ed. II) 

DINSDAG (5 jt -
voorbijgaan aan de Am< ikaans 
laureaaO, een veelsterr nproc 
(1967). Dustin Hoffman ie de I 
vertolkingen opstapelt, s aat in 
ongewone dnehoeksvei loudir 
jonge man (Dustin), een ijpere 
en haar dochter (Kathe ine R 
kompliceerder gaat het eraan 
ment, 1 ste aflevering vc n een 
de musicals van de .imeril' 
MGM. De prezentatie is in har 
vens regisseur) en Fred Astaii 
hebbers van hoorspeleri word 
start van een unieke 9-delige hi 
hoogte naar het boek van Emil\ 
2, 18.10). 

WOENSDAG (6juii)-
van Dood van een leerling w 
elkaar gebracht en uit de gezi 
bekeken (BRT 1). - Architek 
bracht onder de meer gepast 
brengt een Historisch overzici 
tuur in België (herh.) (BRT 1). 
alle tijden" draait BRT II Rijk er 
ge) een zw.-w.-produktie van 
die enkele weken geleden ' 
andere Hitchcock-film „Blacki 
met de primitieve middelen w( 
medewerkers, o.a. camera-ma 
bedienen, is deze film een met 
namen gebeuren op de origin 
voorkomen Cox realizeerde 
werk. Zo is in deze film de scè 
lijden van zeezieken gefilmd 
dat dit zo realistisch en indrir 
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m TV-programma's 

30 
alksho 

Ta|esthemen — 2300 
2345 Nieuws 

ung 
afen 
rCosr 
rai (tv-

Nieuv» - 19 30 Es war eine 
hende allnacht (film) — 
Heute|jmal — 21 20 Zoll-

dem Frankfurter 
wrtage) - 2205 
- 2 2 45 In den tod 

) - 2340 Nieuws 

Huit ga suffit (feuilleton) — 21 00 
La cuisine au beurre — 2225 Les 
espions (f J 

Woensdag 

BRT 2 

Nieuv)- 2015 Bilder Deut-
- Stadtj- 21 00 Formel eins 
145 Dln - 2240 Vor 40 
sn — p Nieuws — 2315 
I Oder les Heim (tv-reeks) 

Le cqfort (spel) — 2010 

1945 Nieuws - 2015 Riik en 
vreemd (komedie) - 2 1 30 Geloof 
in de toekomst 

NED 1 

BRT 1 

1545 Ronde van Franknjk — 
1800 Appie - 1805 Belfi en Uli-
bi t — 1825 Circus Rondau (jeugd-
feuilleton) — 1850 Voorbij de 
muur (dok j — 1945 Nieuws — 
2015 Van 9 tot 5 - 2040 Dood 
van een leerling (tv-spelen) — 
21 40 „Er ligt een videocassette in 
de soep" — 22 45 Nieuws 

2000 Nieuws - 2028 Angst 
(dokJ - 2120 Strawdogs (ge
weldfilm) - 2308 Nieuws 

NED 2 

1840 Sesamstraat — 1900 
Nieuws — 1912 Van gewest tot 
gewest — 2000 Zijn verborgen 
leven (televisiespel) — 21 40 Het 
Astor Piazolla-kwintet speelt mo
derne tango's (televisiefilm) -
2215 Omnibus bencht - 2230 
Nieuws 

\ 

ef in d e m o o r d mets te hebben 
' l ach te nr 1 T i jdens het e rop-

huis bl i jven t w e e buurv rou -
ichterfeleidelijk k o m e n zi j e r achter 
verbc in — miserabel leven de boe r 

ï i den — J a m e s B o n d is 21 
j r o n i c a ( N e d II) v o n d het 
I ebre id aandacht te bes teden 

Jam( $ond M e t o a e e n be langnjke 
laatst james Bond- f i lm „Oc topussy " 
7) 
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(5 

spraa noet 

— BRT bes teed t aandacht 
ws aan d e hand van 

(BRT II) - In d e KRO- reeks 
d e w e d u w e aan d e b e u r t 

v r o u w die z ich na de d o o d 
je s taande m o e t w e t e n te 

an d e a f levenng is dan o o k 
l 'CNed I) - De twaalf ge
en tonee ls tuk Een hetero-

huldig o f onschu ld ig u i tspre-
die beschu ld igd w o r d t 

, „schu ld ig" w a c h t hem de 
k lager k o m t me t overwe ld i -

D e g e z w o r e n e n zi jn al-
h i tek t , van zi jn schu ld over-

unan iem zi jn B innen de 
d iskuss ie d ie vaak hoog 

d e ze l fve rzekerdhe id 
aan het wanke len b reng t Re-
ing IS S idney Lume t (1957, 

a r c h i t e k t jury l id nr 8 speelt , 
_ f i lm alt i jd als de bes te uit z i jn 
f i lm zelf ve rzamelde heel w a t 

(In d e NCRV- re t rospek t i e -
ed II) 

nd 
moet 
ja r ige lngen 
I vacl« BIJ 

< 
ai e t ten 

de ch i tek t 1 

dK Ie 

d e 

we !ld 

— W e kunnen onmogel i j k 
Am( ikaanse f i lm The Graduate ( D e 

jlsterr nprodukt ie van M i k e Nichols 
fman ie de laatste t i jd merkwaard ige 
ipelt, s aat in v o o r d e hoo fd ro l in deze 
ïksvei louding d ie speel t tussen een 
1), een i jpere v r o u w ( A n n e Banc ro fÜ 
Ka th ï me Ross) (BRT II) - O n g e -
at het eraan t o e in That's entertain-
mg vi n een 2-delige b loemlez ing uit 

de ï imenkaanse f i lmmaatschappi j 
atie IS in handen van G e n e Kel ly ( te-
1 Fred Astaire ( N e d 1, Tros) — Lief-
speleni wo rden at tent gemaak t op de 
ce 9-delige hoorspe l reeks De woeste 
)ek van Emily B ron te (Tros, H i lversum 

L G (6 juli) — In d e laatste af lever ing 
n leerling w o r d e n alle e lementen bij 
1 uit de gez ich tshoek van de s tuden t 
— Architektuur in België, o o k aange-
neer gepaste titel „Toren van Babel " 
sch overzicht van 100 jaar archi tek-
h ) (BRT 1) — In de reeks „Film voor 
iRT II Rijk en vreemd (Rich and stran-
)duktie van A l f r ed H i t chcock (1932), 
1 geleden weggeva l len is voo r de 
-film Blackmai l" Rekening houdend 
middelen w a a r m e e H i t chcock en zijn 
camera-man Jack C o x z ich moes ten 
ilm een mees te rwe rk D e mees te op-
3p de originele plaatsen die in de fi lm 
real izeerde onover t re f fe l i j k camera-
' f i lm de scene opmerke l i j k waar in het 
en gef i lmd w e r a Er w o r d t b e w e e r d 
ch en indr ingend gebrach t w e r d dat 

ve le t o e s c h o u w e r s b leek en w a n k e l e n d de zaal moes
ten ver la ten — D e V P R O - a v o n d ( N e d 1) staat gehee l 
in he t t eken van d e „angst" D e a v o n d begin t met Het 
loon van de angst e e n in le idende dokumen ta i re waar in 
mensen d ie me t „angst" b e t r o k k e n zi jn aan het w o o r d 
k o m e n D a a r o p vo lg t d e f i lm Straw Dogs een Bn tse 
p ren t van S a m Peck inpah (1971) M e t Dus t in H o f f m a n 
in d e hoo fd ro l D e V P R O breng t een hele maand 
weke l i j kse f i lms die onde r d e noemer „angst" kunnen 
gerangsch ik t w o r d e n — D e N O S draai t e e n Bn tse tv-
f i lm d ie gebasee rd is o p w a a r g e b e u r d e fe i ten e e n n jke 
zakenman e n g e w a a r d e e r d e vader e n e c h t g e n o o t 
hee f t zi jn hele leven een dubbe l leven gele id T g v zi jn 
d o o d k o m t een e n ander aan het l icht waa rdoo r in d e 
„ b e t e r e ' Engelse k n n g e n een ech t schandaal u i t b reek t 
(Zijn verborgen leven • Secret Orchards) 

D O N D E R D A G (7 juli) - U i t zendmg van d e 
a v o n d Uitzending door derden m e t d e Vlaams-Nat iona-
le O m r o e p St icht ing ( V U ) als gast — Barbara Bel G e d -
des (Dallas) is n o g een j onge v r o u w in d e A m e n k a a n s e 
thnl ler Gevangen (CaughO van M a x Ophu l s (1949, z w -
w ) Z I J speel t een ambi t ieus f o t o m o d e l voo r w ie s lech ts 
mach t en ge ld van tel zi jn D ie d r a n g lapt haar enkele on 
aangename ervar ingen aan d e moo ie benen, maar 
uiteindeli jk be landt zij dan t o c h in d e a rmen van een 
hefdenjk man a r o s , N e d 1, 1600 ) - Skeezer, e e n 
in teressante A m e n k a a n s e tv-f i lm k reeg on langs een 
fe lbegeerde ondersche id ing v o o r „het mees t mensel i jk 
d rama" He t is he t verhaal van he t w a a r g e b e u r d e b o e k 
„Skeezer , d o g w i t h a miss ion" van El izabeth Ya tes D e 
te rapeute C a r n e Jessup bij emot ionee l ges too rde k in
deren neemt d e h o n d Skeeze r m e e naar schoo l Z i j wi l 
he t dier gebru iken bi j haar terap ie D e kol lega's zi jn 
skep t i sch en d e d i rek t r ice is e r u i tgesproken t egen Car
ne zet ech te r d o o r M e t s u k s e s (Tros, N e d II) 

V R I J D A G (8 juh) - D e f i lm Het Afscheidseiland 
(Islands in the s t ream) is e e n A m e n k a a n s e avon tu ren
f i lm naar de roman van Ernest H e m i n g w a y en speel t in 
d e oor logs jaren 1940 e v T h o m a s Hudson , een ie twat 
ve rge ten kunstenaar , leef t o p d e Bahama's Hi j b reng t 
d e g roo ts te t i jd d o o r o p zi jn b o o t samen me t e e n C u 
baan die v luchte l ingen s m o k k e l t Dagel i jks w o r d e n zij 
gekon f ron tee rd me t de oo r log H u d s o n is gesche iden 
van zijn t w e e v r o u w e n bi j w ie hij d n e zonen heef t Hi j 
heef t s inds lang noch me t zi jn v r o u w e n , n o c h met zi jn 
zonen enig kon tak t gehad D e oor log laat zi jn spo ren na 
e n druk t o p de mensen H u d s o n s zonen hebben 
aangekond igd dat zij hem wi l len on tmoe ten Hij wi l nu al
les doen o m zich me t zi jn k inderen te ve rzoenen Ze l f s 
het mees t ongeloof l i jke (BRT 1) M e t G e o r g e C Sco t t 
als Thomas H u d s o n Regie Frankl in J Schaf fner (1976) 
H ierop vo lg t een u i tgebre id po r t re t van de Amer i kaanse 
filmregisseur Don Siegel — L'important c'est d'aimer, 
moest eigenli jk „La Nui t A m e n c a i n e " gehe ten hebben 
„L ' important c 'est d'aimer" is een f i lm van de Poolse 
regisseur A n d r z e j Zu lawsk i (1974) naar het boek „La 
nuit Amer ica ine" van C h n s t o p h e r Frank Maar omda t 
Frangois Tru f faut net een f i lm had u i tgebracht onder d ie 
naam (was on langs o p BRT) moes t Zu lawsk i een 
andere titel z o e k e n voo r zijn f i lm Het is een tr iest ver
haal ove r de porno- fo tograaf M o n t die zi jn ge ld voorna
meli jk verd ien t met chantage- fo to 's Hi j w o r d t ver l ie fd 
o p de tweederangsak t r i ce Nadine, d ie hij leerder ken
nen t i jdens o p n a m e n voo r een f i lm Z i j w a s er getu ige 
van hoe hij met g e w e l d van de set ve rd reven w e r d toen 
hij van haar fo to 's p robee rde te maken Later kr i jgt hij 
de ge legenheid dat bij haar thuis te doen Hij maakt haar 
het hof Nadine, g e t r o u w d met een zorge loze f i imredak-
teur, gaat in o p M o n t s avances voora l omda t zij hoop t 
dat hij haar zal kunnen he lpen in haar carr ière Het 
verhaal kr i jgt een t rag ische a f loop M e t Romy Schne i 
der, Fabio Testi , Jacques Du t ronc , K laus Kinski , e a 
(Vara, N e d 1) 

R I B 1 

1930 Nieuws - 2000 Ronde van 
Frankrijk - 2010 U chasse aux 
tresors (spel) - 21 15 Le temps 
dunerepubl ique - 2245 Nieuws 

2000 Nieuws - 2035 Vagabon-
^ ^ « M ^ ° ' ^ " ' = * " ^ du debat 
- 2255 Nieuws - 2305 Expo 

o f c ^ f l * ' ° " ^ - 2335 Nieuws 
- ziJöO Un soir une etoile 

A 2 

mJiT (tv-films) - 2240 Docu-
ü ] ! [ l ^ ^ e a t . o n - 2 3 1 0 N i e u w & 

31 - 2000 Ï& \ " ' ^ ' J *«s - - 1935 
- 2035 Cadence ^9 50 Ulysse 
Nieuws. — 2230 L'aigle 6«o«|) 
(film beat) - 010 Prelude è la nun. 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Dazwi-
schen (debuutfilm) - 21 40 BiWer 
aus der Wissenschaft — 2230 
Tagesthemen, 

ZDF 
1900 N i e u w s . - 19 30 Konsul M d -
lers Erben (tv-reeks) - 2015 Bi-
lanz. — 2100 Heute-joumaL — 
2125 Der Denver-clan - 22.10 
Dominee Johannes Kuhn antwor-
te t - 2240 Apropos film - 2325 
Nieuwa 

D 3 
2000 Nieuws. - 2015 Mittwochs 
im III — 21 45 Auslandsreporter 
— 2215 Ruhelos Wandemde See-
le (fiIrO - 010 Nieuws 

LUX. 
1957 Nieuwsoverzicht - 2000 
Les plages de l'eté - 20 06 Le cof-
fre-fort (spel) - 2010 Shenff fais-
moi peur — 21 00 Arizona coh 
(film) - 2255 Les Espions. 

Donderdag 

BRT 1 
1600 Ronde van Franknjk (Ché-
teaubriant-Nantes) — 1800Appie 
- 18 05 Chips (f3 - 1905Tijdro-
ver bndge, stap voor stap — 
1945 Nieuwa — 2010 Kunst-za
ken - 2015 The best of the 
midnight special (show) — 2055 
Panorama — 21 45 Monopolie — 
2235 Nieuwa 

BRT 2 
1945 Nieuws — 2010 Kunstza
ken — 2015 Giolven (psychoto-
gisch drama) 

NED 1 
2000 Nieuws — 2028 Mary Ben
jamin - 2120 Hier en nu - 2200 
Kerkepad '83 - 2225 Hill Street 
Blues — 2320 Nieuwa 

NED 2 
1840 Sesamstraat - 1900 
Nieuws - 1912 Woody Wood
pecker - 1918 Skeezer (televi
siefilm) - 2050 Bhutan, het ver
borgen Koninknjk (dokJ — 21 30 
De goden uit het Oosten (2) (dok J 
— 2230 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Ronde van 
Franknjk — 2010 Deux hommes 
en fuite (film) - 22 00 L'imitateur 
(kortfilm) - 22 30 Nieuws 

F1 
2000 Nieuws - 2035 Lettre du 
Bagne (tv-film) - 2200 Nieuws 
— 2215 Cameras festivals (dokJ 
— 2320 Nieuws - 2335 Un soir 
une etoile 

13 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

m Vlaanderen 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Un train 
dans la nuit (tv-fllm) - 22.05 Juhe 
Anthony's CSotó Coaai special (va
riété) — 2310 Nieuwa 

F 3 
1910Nieuv>«.— 1915Gewesteli jk 
nieuv«. — 1935 Jeugdprogram
m a - 1950 Ulysse 31 - 2000 
Les jeux de l'éte (speD - 20 35 Le 
grand braquet (tv-fiInO - 2205 
Nieuws — 2225 Parole donnée 
- 2320 Agenda - 2330 Prélude 
ó la nuit 

ARD 
2000 Nieuwa — 2018 lm Brenn-
punkt (aktualiteit) - 2100 Die 
magische Show des David Ctop-
perfiekl (goochelshow) — 2145 
Tatentschuppen — 2230 Tages
themen — 2300 Zeugen — 1 00 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuwa — 1 9 3 0 S o o d e r s o 
ist das Leben — 20 30 Locker vom 
Hoeker - 21 00 Heute-Joumal — 
2120 Kennzeichen D - 2205 
Nord-Sud-Achse Achsent)ruch (tv-
speO — 2335 Nieuvya 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Wenn ich 
Konig war (film) — 21 50 Das sind 
wir — 2250 Wer ermordete das 
ündbergh B a b y ' (dokJ - 2350 
Nieuws 

LUX. 
1957 Nieuwsoverzicht - 2000 
Les plages de l'eté - 2010 Dallas 
(fJ — 21 00 Hotel International 
(fiInO — 2302 Les espiona 

Vrijdag 

BRT 1 
1515 Ronde van Franknjk (Nan-
tes-lle d'Oleron) - ISOOAppie -
1805 Klem, klem kleutertje — 
18 20 Rode Zora - 18 45 Vnje t j d 
vnjdag — 1945 Nieuws — 2015 
Het afscheidseiland (film) - 21 55 
Don Siegel, filmregisseur — 22 55 
Nieuws 

BRT 2 
19 45 Nieuws — 2015 Als een ark 
aan de hemel (dokJ - 2105 
Knokke-cup '83 

NED 1 
1926 Het koraaleiland (fJ - 2000 
Nieuws — 2028 De avonturen 
van Pinokkio (televisiereeks) — 
21 25 Achter het nieuws - 21 55 
Teater thuis (televisiespeD — 
2255 Nieuws - 2300 Liefde is 
het enige (film) 

1840 Sesam». 
Nieuws — 1902 Ann»^ 
ning van Siam (fJ — 19'»o -
KRO zomeravondshow — 2040 
Fokïtonco dl Mexico (reportage) 
— 2120 Reis in het verleden (dokJ 
- 2230 Nieuwa - 2245 Wij zijn 
de stem van aarde, hennnenng en 
toekomst (dokJ - 2335 Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Ronde van 
Franknjk — 2010 L'oeil des autres 
(reportagemagJ - 21 10 Pallieter 
(film) — 2235 Nieuwa 

F 1 
20 00 Nieuwa - 20 35 Allo Helene 
(toneeD - 2225 Nieuwa - 2235 
Mini-claps - 2250 Nieuws — 
2315 Un soir une etoile 

A 2 
2000 Nieuwa - 2035 Verdi (tv-
reeks) — 21 40 Apostrophes Oite-
rair magJ — 2300 Nieuws — 
2305 Les aveux les plus doux 
(film) 

F 3 
1910Nieuws — 1915{3ewestelijk 
nieuws — 1935 Jeugdprograrv 
ma - 1950 Ulysse 31 - 2000 
Les jeux de l'ete (spel) — 2035 
Vendredi - 2135 Nieuwa — 
2155 Internationaal jazzfestival 
van Juan-les-Pins (Ray (ihartes) — 
2225 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuwa - 2015 Was der 
Himmel erlaubt (film) - 21 45 Un-
sere Altersversorgung — 2230 
Tagesthemen - 2300 Die Sport-
schau — 2325 Die Spezialisten 
(politieserie) — 010 Nieuwa 

ZDF 

1900 Nieuwa — 1930 Auslands-
joumal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungetost - 21 15 Haben 
Pflanzen CSefuhle'? (dokJ - 22.00 
Heute-Joumal — 2220 Aspekte-
Uteratur — 2335 Aktenzeichen 
XY_ ungelost - 2345 M c Q 
schlagt zu (film) — 1 30 Nieuwa 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Die Otto-
show (show) - 21 00 Hobbythek 
(magJ — 21 45 f^ojekbonen '83 
- 2315 Nieuws - 2320 Rockpa-
last 

LUX. 
1915 Nieuws — 19 40 Ronde van 
Franknjk — 1955 Le coffre-fort 
— 1957 Nieuwsoverzicht — 2000 
Les plages de l'ete (vakantiemagJ 
- 2006 Le coffre-fort. - 2010 Le 
dossier secret des tresors (histon-
sche sene) — 21 00 Je reviendrai 
a Kandara — 2230 Les espiona 
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Gregoriaanse kreativfteit in Watou 

Kritisch bel<eken 

Het ons bevriende Gregoriaanse 
O-L-Vrouwekoor van Abele-Wa-
tou, heeft haar eerste langspee^ 
nlaat gerealizeerd onder de titel 
S v e Festa D.es" of „Gegroet 
feestelijke dag" 
Watou IS een van de la^deijke 
dorpen uit de Westhoek die af en 

toe in het nieuv^s komt door een 
kulturele gebeurtenis die verder 
reikt dan volksvermaak op nostai-
gieke basis 
In 1980 vond er een eerste arties-
tenmarkt plaats en het jaar nadien 

organizeerde men er het ,X5rego-
riaans Festival aan de Schreve 
Momenteel is het dorp volop bezig 
met de voorbereiding van het „Ar-
t iestenrandevoe1983"datopzon-
daq 28 augustus zal plaatsvinden 
En het is m het kader van " ' 
ontmoeting dat h^'ieiding van 
Koor f"""' '®®9her en is in 
_< f̂nse middens geen onbeken

de meer Verleden jaar luisterde 

het koor de Verschaeveherden-
king op in Alvenngem Op zondag 
10 juli treedt het op in Ekelsbeke 
n a v de Frans-Vlaamse kultuurda-
qen en verder zal het instaan voor 
de muzikale omlijsting van de 
meester Butaeye-hulde op zondag 
18 september „ 
De dichter „Gv^y Mandelinck , die 
eveneens m Watou woont, 
schreef volgende beschouwing 
naar aanleiding van de uitgave van 

deze LP 
Dat het Gregoriaans 0-L-Vrou-

"wekoor Abele-Watou thans een 
elpee samenzingt ,s geen toeval 
Reeds laren groeien de koorleden 
in het verlangen naar een^g^^ 

dies" die ZIJ Jifvan Sint-Jan-ter-
gen ,Që'n gehucht van Watou 

Mis een pij drapeert hen de gebor
genheid van dat landelijk kerkje 
Tijdens winterse repetitie-avon
den moeten zij langs ijspegeli 
onklimme'n nm heinaalHa tnnon tL 
ucii iiiueien zij langs ijspeg 
opklimmen om bepaalde tonen 
halen Maar op de hoogdagen 

te 
van 

John Flanders 
heruitgegeven 
BIJ de Uitgevenj Walter Soethoudt 
verscheen het reeds lang aange
kondigde derde deel van „Speur
ders in aktie" waarin opgenomen 
het vervolg van de avonturen van 
speurder Edmund Bell Deze bun
del bevat tien novellen en korte 
verhalen met als duidelijke uitste-
kers „De verschrikking der rode 
puinen" en „De handen van M 
Tombs" Zoals men weet schreef 
de Gentse fantast John Flanders 
(1887-1964) tijdens de jaren dertig 
tientallen speurdersverhalen In 
het Frans publiceerde hij (ano
niem) de verhalen van Harry Dick
son In het Nederlands en onder 
de meest ongelooflijke pseudo
niem schreef hij het jeugdblad 
„Bravo" vol nnet feuilletons, korte 
verhalen en sprookjes maar ook in 
dit blad verschenen hoofdzakelijk 
speurdersverhalen 

Men mag John Flanders — op dat 
tijdstip schier de evenknie van 
Georges Simenon en Stanislas-
Andre Steeman — gerust de eer
ste Vlaamse detectieveschnjver 
noemen 

Merkwaardig is het dat een ver
haal zoals „De verschrikking der 
rode puinen" eveneens opduikt als 
een Harry Dickson-verhaal 

BIJ de zeven verhalen van Edmund 
Bell voegde de samensteller nog 
drie korte Sidney Triggs-verhalen 
Beide personages Tnqs en Bell 

zijn op dat moment de tegenhan
gers, in het Nederlands, van res-
pektievelijk Harry Dickson en Tom 
Wills 
Men kan zich met van de indruk 
ontdoen dat de uitgever hiermee 
pionierswerk verricht door in 
boekvorm onuitgegeven werk 
weer op te diejaen Hier werd in 
drie delen het praktisch volledig 
Nederlandstalig speurderswerk 
van John Flanders gebundeld Dat 
de uitgever bovendien op enkele 
minimale details na geen ingrijpen
de wijzigingen aan de zo eigen taal 
van" de Gentse fantast bracht is 
een bijdrage meer tot het in eer 
herstellen van auteur John Flan
ders Het mag dan geen zuiver 
Nederlands zijn, de taal is zo pre
cies, zo vloeiend en zo eigen aan 
de rasverteller die John Flanders 
was, dat ze met anders mocht 
gebracht worden wou men de 
verhalen geen onrecht aandoen 
Bovendien had Flanders die enor
me kwaliteit dat hij de lezer van 
meet af aan in de ban hield Dit zijn 
inderdaad spannende en boeien
de verhalen in de „old fashion'd 
way" van de Britse speurderslite-
ratuur 

In dit boek werd een relevant 
nawoord opgenomen waann nog 
maar eens duidelijk wordt ge
maakt hoe weinig onze eigen men
sen in eigen land aan de bak 
komen In deze tekst wordt mel
ding gemaakt van met minder dan 
6 boeken gewijd aan Jean Ray (en 
John Flanders) in het Frans' Dat 
er over deze auteur in de Neder
landse taal nog mets gepubliceerd 
werd (buiten de destijds jaarlijkse 
Cahiers Jean Ray) is een pure 
schande! 

Samensteller Danny De Laet ver
telt bovendien ook de perikelen 
omtrent de tentoonstelling die een 
blijkbaar fransgezinde Koninklijke 
Biblioteek destijds meende te 
moeten inrichten, aogal amusante 
feiten kwamen in het verslag over 
deze in „WIJ" van 9 juli 1981 
uitvoerig aan bod 

• John Flanders De avonturen van Ed
mund Bell (Speurders in aktie lil), uitg W 
Soethoudl & Co, Antwerpen 450 fr Flan
ders Omnibus, Davidsfonds-Leuven, 255 fr 

het kerkelijk jaar treden zij. ge
kleed in een lang. wollen gewaad 
de warmte binnen van het Grego
riaans Hun stemmen lopen op 
sobere balken En ik hoor hen dan 
stappen zetten in de richting van 
een bovenaards en universeel 
heimwee Hun „Salve festa des 
legt rode lopers aan tot tegen he' 
altaar In de vlam van die lopers 

terken je de ^^'-roos^^;;,^^ muur van eeuwen kristeno 

Soms heb J^J^-ftnile^e 
steen neervalt. ° f u Z ^ - i ^ 
steunbeer begeeH t^^'Tnaar die 
Toll . « - ' - ' ^'^'^ ^^s''" ^^' 

riaans^ed in heel de geloofser-
'Snng Ook in de onrust de angst, 
de onzekerheden De gaafste 
stembanden scheuren soms open 
in kreten van vertwijfeling 
Maar wie deze elpee beluistert zal 
de naald achterna lopend het stof 
uit de dagen halen Heel feestelijke 
melodieën liggen over deze elpee 
uitgestreken Ze vormen het te-
gengewicht van angst die al te 
vaak wonden slaat 

Over de kwaliteit van deze uitgave 
kunnen diskussies worden opge
zet Maar niemand zal kunnen 
zeggen dat de tramingsdagen, die 
de Watouse koorleden in Soles-
mes doormaakten, hun stemmen 
met hebben gestileerd Ook de 
talloze repetitie-avonden onder ei
gen kerkdak hebben aan dit koor 
uit de Westhoek een heel eigen 
klankdebiet gegeven De gezan
gen die op deze elpee zijn samen
geperst" doen vaak denken aan 
de klank van wijn die glazen vult 
^n die uit zonnige hellingen werd 
gep^^t D,s duidelijk herkenbare 
feestklank ^«^ menig fan van het 
Gregoriaans bijblijven" 

De langspeelplaat „Salve Festa 
Dies" kan u bekomen door over
schrijving van de som van 440 fr 
(395 fr voor de plaat -(- 45 fr 
verzendingskosten) op het reke
ningnummer 088-0756740-38 van 
het Gregoriaans koor van Watou, 
Winnezelestraat 15, 8978 Watou, 
met de vermelding „bestelling LP" 
U ontvangt de plaat dan bij u thuis 

Man 
SUésflmndem 

Het uur van e<erll|khet<i 

De beleidsverklaring 
10 

Even voorstellen 
Bëil4 

MectieteR feest! 

„Margareta" van Mechelen 
is uit! 
Zopas verscheen het eerste nummer 
van het informatieblad van de stad 
Mechelen Het werd genoemd naar de 
bekendste dame die in de stad ge-
standbeeld staat Margareta van York 
Dit eerste nummer dat uitmunt door 
zijn overzichtelijke vormgeving en gra
fisch puike afwerking zal voor de stad 
geen extra kosten meebrengen De 
uitgave wordt met advertentiegelden 
betaald 
, Margareta' opent uitgebreid met een 
onomwonden uiteenzetting over de 
miljoenenput van de stadsfinancien en 
de beleidsplannen om daar wat tegen 
te doen Het is hier uitkijken hoe VU-
schepen van Financien Kns Van Es-
broeck deze Mechelse put gaat aan
pakken en vullen 
Verder worden de nieuwe beleids-
ploeg (SP-VU-PVV), de gemeente- en 
OCMW-raad aan het publiek voorge
steld 

In een uitgebreide intentieverklanng 
„Kiezen voor verandenng" deelt de 
nieuwe ploeg zijn objektieven mee In 
deze aloude stad (78000 inwoners) 
met zijn groots verleden is bv de 
stadshernieuwing een zware opdracht 

Deze werd toevertrouwd aan VU-
schepen Oscar Renard reeds 18 jaar 
aktief in de Mechelse politiek Verder 
Openheid en Inspraak Tewerkstelling, 
Migrantenbeleid Veiligheid Kuituur 
Sport enz Kortom alle facetten van 
een beleid waarmee een bestuur ge-
konfronteerd wordt Het kollege ver
klaart met soberheid verbeelding en 
politieke moed dit programma te willen 
verwezenlijken samen en met de Me
chelse bevolking Voorwaar een grote 
opdracht 

Wie mee wil genieten van dit pracht-
voorbeeld van een informatieblad ra
den WIJ, Margareta" ten stelligste aan 
(„Margareta" Stadhuis, 2800 Meche
len) 

Dan toch 
Mallemunt 
Vorige week was Mallemunt 83 
nog een open vraag, maar alles 
lijkt nu in kannen en kruiken De 
verontschuldiging was van het 
klassieke type, de administratie 
blijft heel traag werken, vooral 
wanneer het omtrent een Vlaams 
gebeuren gaat De zesdaagse ani
matiereeks loopt telkens op don
derdagavond en vrijdag (van 12 
tot 14 u 30 en 18 tot 22 u ) en het 
tropisch aspekt lijkt de hoofdscho
tel De openingsavond op (do) 28 
juli geeft meteen de toon aan, met 
de Grupo Raiz die naast autentie-
ke etnische muziek uit de Andes 
ook nieuwe Chileense liederen 
brengt van ondermeer Victor Jara 
De groep begeleidt ook het dans-
teater Wallflower, met ondermeer 
ook muziek van Brian Eno Waar
na deze groep ook deze zomer 
nog een aantal andere Europese 
festivals aandoet Edwina Lee Ty
ler was reeds op vonge Mallemunt 
een revelatie te noemen, en nu 
komt ze met voltallige groep in een 
programma van Afrikaanse dans 
en perkussie Vrijdagmiddag een 
boeiend lunchprogramma, met 
vooreerst het bekende „Tango en 
andere Milonga's", van en door 
onze ex-Rum leden Dirk van Es-
broek en Juan Masondo, over het 
ontstaan en de ontwikkeling van 
deze sfeervolle Argentijnse mu
ziekvormen Voor de jeugd volgt 
het Circus Piccolini met parodie en 
persiflage die ook voor groteren is 
bestemd, teater in kompaktvorm 
en de Amerikaanse akteur-koord-
danser Nelson Camp, uit het ge
zelschap van onze Tone Brulin, die 
nu solo door Europa en de States 
trekt met zijn grote en kleine pop
pen die andere karakters en Sil
houettes voorstellen Bij valavond 
(om 18 u stipt) de groep Antenna, 
die op de Crepuscule-uitgaven 
lichtvoetige Braziliaans getinte 
jazzmuziek opnamen en vanuit 
Brussel internationale faam ver
wierven Het drietal (twee meisjes 
met klavier en zang) en Sylvain 
aan de gitaar minimale muziek van 
de bovenste plank' Omstreeks 
20 u dan de Britse groep Rip rig 
met energieke funkjazz en de 
meeslepende stem van Bana 
Cherry, dochter van de bekende 
jazztrompettist Don Cherry (die 
zelf ook voor de opnamen mee
speelde op de elpee „Attitude") 
beloven een sfeervol optreden 
Waarna stemmig wordt afgerond 
met Tito Puente, de „koning van de 
mambo-muziek", die met zijn Latin 
Jazz Ensemble na veertig jaar lang 
nog steeds tot de besten kan 
worden gerekend en bij wie gro
ten als Charlie Parker en Dizzie 
Gillespie kwamen musiceren De 
twee eerste weekeinden van au
gustus wordt de lijn doorgetrok
ken, ZIJ het dat eigen talent steeds 
meer aan bod komt, zoals de ' 
Gentse groep De Bron, het Jan de 
Haaskwartet, Guido Lauwaert, het 
Maurice Aerts Baskwartet. Wan
nes van de Velde met zijn flamen
co-programma Met tussendoor 
ook hedendaagse klanken van Fla-
co Jiminez. Jah Wobble, de groep 
Soft Verdict en de Australiërs 
Chrome om slechts de belangrijk
ste te noemen uit de lange lijst Be
loftevol lê ook de sluitingsavond 
met de reggaemuziek van Clint 
Eastwood (met de akteurO met 
zijn General Saint, waarna de tra
ditionele Mallemuntfuif in de An-
cienne Belgique met dit keer de 
beloftevolle Antwerpse groep 
„Blanc de blanc" die zopas een 
steengoeie mini-elpee met vijf 
nummers uitbracht 

Sergius 
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Kritisch bekeken 

Een 

„bevrijdend' 

boek 

Je werk niet meer aankunnen, ge
wrongen zitten in personenkonfllkten 
met kollega's en chefs, spanningen in 
je verenigingsleven omdat er bv. 
meer geruzied dan gewerkt wordt, 
geen uitweg zien voor je moeilijkhe
den, je huwelijksleven als een sleur 
ervaren of onder de knoet zitten van 
een bazige partner, niet meer kunnen 
dialogeren met je kmderen, je terug
trekken in een verpletterende een
zaamheid-, het dagelijks lot van zo
veel mensen- ook het jouwe? Hoe 
geraak je in zo'n situaties verzeild? 
Omdat de kommunikatie ontaard is in 
MANIPULATIE." 

Zo stellen de leden van de „SIRIC" 
(Societé Internationale de Recherche 
Interdisciplinaire sur la Communica
tion) hun eerste werk voor Een dertig
tal leden van dit onderzoeksteam zijn 
Vlamingen, zij verrijkten het onder
zoek vanuit onze eigenste Vlaamse 
kultuurrijkdom en verzorgden de vlot-
lezende Nederlandse vertaling Het on
derzoek bracht mensen uit verschillen
de kuituren, maar ook uit zeer diverse 
beroepen bijeen kaderleden, technici, 
geneesheren en psychologen, dieren
artsen, sociale werkers, huismoeders, 
leerkrachten van de kleuterschool tot 
de universiteit ekonomisten, bedien
den en junsten 

De ervanngen van hun dagelijks leven 
vonnen het basismatenaal voor het 
onderzoek en maken het boek meteen 
erg herkenbaar „niets gelijkt immers 
meer op het leven van een mens als 
dat van een ander mens' (p 9) De er
vanngen worden zeer nauwkeurig her-
haaW, met respekt voor de kronologi-
sche groei van een situatie en met de 
analyse van oorzaak en gevolg Zo 
wordt meteen een nieuw licht gewor
pen op situaties uit je eigen of ander
mans leven Dat blijkt dan ook de 
bedoeling van de auteurs, verslag uit
brengen van hun stnjd voor meer 
zelfbeschikking, meer autonomie, sug
gesties geven die de lezer misschien 
kan benutten om de touwtjes van zijn 
leven wat meer zelf in handen te 
nemen. 

• Het eerste deel behandelt de „funktio-
nele kommunicatie": een serie prakth 
sche, konkrete tips om korrekt te leren 
nadenken, alleen of met anderen, effi
cient te vergaderen en taakgericht 
samen te werken 

De term „funktoneel" komt misschien 
koel over, maar de auteurs tonen aan 
dat zo'n manier van kommuniceren en 
samenwerken leidt tot een goede ver
standhouding, een warme en hartelijke 
solidanteit, „één voor allen, allen voor 
éèn"(p 104) 
Het tweede deel licht de ondertitel van 
het boek toe „Het dagelijks leven in 
het licht van de werking van de 
hersenen" Niet zo vreemd, want de 
hersenen zijn het orgaan bij uitstek 
van de kommunicatie, en bepalen ons 
gedrag Steunend op de bevindingen 
van de neurofysiotogie stellen de au
teurs dat ons brem dient om te hande
len, om konkrete prot»lemen op- te 
lossen, liefst één voor één, en in een 
voortdurende wisselwerking eerst 
handelen, dan nadenken over de ge
volgen van je daad en een volgende 
aktie plannen, weer handelen, enz 
De funktionele kommunikatie beant
woordt aan deze werking van de her
senen Maar poneert het boek, wij 
kregen geen gebruiksaanwijzing bij 
ons brem, wij hoefden nooit een eksa-
men af te leggen om te bewijzen dat 
we er handig kunnen mee omspnngen 
en de gevolgen zijn er veel mensen 
misbruiken hun brem op velerlei manie
ren ZIJ handelen zonder na te denken. 

4i^ 15 

Kommunikatie op manipulatie 
ze denken veel maar doen weinig (de 
„salonfilozofen"), ze laten zich leiden 
door emoties ipv bij de feiten te 
blijven, ze zien het verschil met meer 
tussen hun verbeelding en de realiteit 
of erger nog ze zetten hun waanbeel
den om m daden Ja me dunkt dat ook 
bepaalde politici iets kunnen opsteken 
uit dit hoofdstuk over de ontregelde 
werking van de hersenen 

Hypnose 

De onderzoekers gaan nog een stap 
verder want bepaalde situaties bleven 
duister een man die zijn leven volop 
aan het uitbouwen is, laat plots allen en 
iedereen in de steek en dooft uit Een 
vrouw herkent haar partner met meer 
in de man die regelmatig woedeaanval
len knjgt zoals zijn vader vroeger Uit 
repetitieve voorbeelden konkluderen 
de auteurs dat zo iemand in de greep 
zit van een ander hypnose dus En 

dan zetten ze een interessante stap 
ze toetsen de laboratoriumexperimen
ten over hypnose aan de realiteit en 
ontdekken zo een aantal mekanismen 
van de relationele kommunikatie Inder
daad, hoe vaak brengt een individu een 
ander op een zijspoor via een woor
denvloed, slaat hij hem uit zijn lood 
door affektieve reakties of door intimi
datie allemaal middelen om iemand 
zover te knjgen dat je met hem kan 
doen wat je wil, de kommumkabe is 
manipulatie geworden Het boek be-
schnjft hoe bevnjdend de ontmaske-
nng van je „hypnotizeur" werkt hoe je 
je kan losmaken uit zijn greep en hoe 
je je er het tjest tegen beschermt 

Het hele derde deel over „de bedrieg
lijke consensus" wordt gewijd aan het 
ontmaskeren van een hele waaier ma
nipulatie-technieken van ,7achte wa
pens", (het wantrouwen neutralizeren 

door zalvend en lief te zijn) tot „harde 
wapens", (brutaal en dreigend, be
doeld om onrust en vrees te zaaien, in
timidatie bijvoorbeekl) Al die technie
ken bedreigen je terntonum, en dus je 
autonomie De voorbeelden worden 
aangevuld met oplossingen die de au
teurs hebben uitgeprobeerd geen 
systeem maar een vnjblijvende uitno
diging voor de lezer 

Positief IS ten slotte ook dat de auteurs 
doorheen het hele boek de behandel
de problematiek opentrekken tot de 
strukturen die zich tot in het diepste 
van de Westerse mentaliteit genesteld 
hebben Waarom laten mensen zich 
onderdrukken' Waarom reageren ze 
met tegen de „machtigen" die hen 
misbruiken' De auteurs wijzen hierbij, 
01, te nadrukkelijk en vooringenomen 
op de stempel die de knstelijke moraal 
op onze Westerse kuituur heeft ge

drukt Maar geen enkele ideologische, 
geen enkel systeem, pnnciep of dog
ma ontsnapt aan hun analyse 
Het boek eindigt met een pleidooi voor 
„gezond egoïsme", je eigen belangen 
verdedigen, je persoonlijke doelstellin
gen realizeren noodzakelijke voor
waarde om te overleven 
De meningen over dit boek zullen, hoe 
dan ook, zeer uiteenlopend en kontro-
versieel zijn Vele lezers zullen zich in 
éen of ander uitgetekende situate of 
persoon herkennen, en misschien 
daardoor „gepnkkeW" zijn_ en het 
daarom verguizen 

Wat het eindoordeel ook weze, het 
blijft een opmerkelijke publikatie die tot 
na-denken aanzet 

(pvvd) 
SIRIC, Kommunikatie of manipulatie. Het 
dageli|ks leven m het licht van de werking 
van de hersenen, Uitgeverii „Empinka*, 
1982, 340 p 

Vlaamse bursiei* 
als Icilent. 

< ^ En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester 
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

moet echt niet naar Hol land of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

ime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1.000 m^ w inke l ru im te -z i j n parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogeli jke retouches uitgevoerd wor

den terwij l u in de gezell ige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar 

succ 
Boomsesteenweg 3 5 

KLEDIIMG 
/ ^ n c K I . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
Vy r t IN . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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Lucien een kampioen 
voor het volk 

Ronse en de hartstocht in de 
wielersport ziin onverbreltelijk 
met elkaar verbonden. Destijds 
waren het Benoni Beheyt en Rik 
Van Looy die de passies deden 
oplaaien. Zondag was het Lucien 
Van Impe die de emoties los
weekte. 
Wij weten wel dat de critici zullen 
aanvoeren dat het pijnlijk gesteld 
is met het veloke als een vete
raan van bijna zevenendertig de 
show en uiteindelijk ook nog de 
overwinning steelt. Zij vergeten 
evenwel al te graag dat de kleine 

Oostvlaming een kampioen was 
— en duidelijk nog is — van een 
zeldzame soort. Van Impe was 
zijn carrière lang matig in de 
inspanningen. In ééndagsritten 
ging hij slechts uitzonderlijk tot 
op de bodem van zijn mogelijk
heden. Hij sprak zijn reserves 
enkel aan in de Tour en meer be
paald dan nog in het hoogge
bergte. Mag het dan verwonde
ring wekken dat hij er nog altijd 
kerngezond voorkomt wannneer 
de camera's naar hem gericht 
worden? 

Van Impe verheugt zich al jaren
lang over een grote populariteit. 
Ook dat is niet onbegrijpelijk. Hij 
is spontaan en ongekompliceerd. 
Hij redeneert eenvoudig door
zichtig. Hij verbergt weinig ge
heimen en meer is niet nodig om 
de massa te beroeren. Die massa 
was vorige zondag in Ronse. De 
nationale titelren hees de wieler
sport precies op tijd in het brand
punt van de belangstelling. De 
koers zelf verliep geanimeerd. 
Ook al omdat er eindelijk nog 
eens op een selektief parkoers 
gereden werd. Waarmee bewe
zen werd dat de wielerbond mee 
verantwoordelijk is voor de uit
stralingskracht van haar sport. 
Te vaak kijkt zij alleen maar naar 
de centen en degradeert de kam
pioenschappen daardoor tot ver
edelde criteriums. 

Wanneer de fans strijd verwach
ten, komen ze heus nog wel op
dagen. In Ronse wees alles voor
af op een boeiende koers. De 
veelvuldige beklimmingen, geen 
uitgesproken favorieten en de 
almaar scherper wordende nood
zaak tot presteren. De krisis zit 
nu immers voorgoed in de porte
feuille van onze renners. In dit 
verband was bij voorbeeld de 
ontgoocheling van de jonge 
Mare Sergeant kenschetsend. 
Deze belofte — hij kan meer dan 
zijn generatiegenoten — kwam 
enkele centimeters tekort om 
een paar jaar na de amateurstitel 
ook de proftitel te winnen. Hij 
sprak onmiddelli jk na afloop 
over de gemiste roem, over de 
verkeken kans om zijn handels
waarde gevoelig op te dr i jveh-
De noodzaak tot inleveren zal 
uiteindelijk ook de mentaliteit in 
onze pelotons veranderen. Ver
langens zullen spoedig behoef
ten worden. Presteren zal niet 
meer mogen, het zal gewoon 
moeten- En daaraan zal onze 
wielersport zich opnieuw optrek
ken. Want dat ze nog steeds leeft 
in de harten van de mensen heeft 
iedereen eindelijk nog eens kun
nen zien. Al hadden wij Ronse 
niet nodig om daarvan overtuigd 
te worden-

De week van Ozidor 
Vlaanderen heeft de eerste week 
Wimbledon dagelijks op de buis 
gekregen. Dank zij de goede zor
gen van de nieuw/e programmaba
zen van de nationale omroep. 
We veronderstellen dat de reeds 
scherp gestelde rekords nu hele
maal zullen plat liggen. Naar de 
tweede week zal nu nagenoeg 
niemand gekeken hebben.. 
Het Is geweten dat men in de 
Reyerslaan geen rekening houdt 
met de verzuchtingen van de be
lastingbetalers die nochtans dui
delijk blijken uit de kijkcijfers. Het 
wielrennen bij voorbeeld is nog 
steeds populair. Ronse bracht 
daar zondag nog het bewijs van. 
Duizenden begeleidden Lucien 
Van Impe op zijn zegetocht. Toen 
de televisie voor een paar weken 
de Ronde van Italië verzuimde (en 
dit in tegenstelling tot de RTBF) 

Profclubs steeds op zoek naar meer macht... 
Na afloop van de algemene statutaire vergadering van de K.B.V.B. 
werd Louis Wouters door het Uitvoerend Komitee tot voorzitter her
kozen. Daarover kon geen mens zich opwinden. Dat had eerder wel 
kunnen en misschien ook mogen gebeuren. Tijdens de algemene ver
gadering werd immers de herstrukturering van de bond officieel 
goedgekeurd. De profklubs worden machtiger binnen ons voetbalbe-
stel. Zi j worden voortaan beter vertegenwoordigd in de bondskomi-
tees en zullen heel vaak „het eigen potje kunnen koken", zoals Michel 
D'Hooghe van Club Brugge soepel opmerkte. Het verlangen naar 
meer, naar veel, macht is de topklubs altijd eigen geweest. Zij scher
men daartoe met argumenten die even gemakkelijk kunnen aangeval
len als verdedigd worden-

Was het misschien daarom dat de 
bondsvoorzitter luidop waar-

KBVB-voorzitter Louis Wouters 

schuwde voor financiële avontu
ren? Hij zegde eindelijk dat meer
dere klubs op de rand van het 
bankroet leven. De ontwikkelingen 
op de binnenlandse transfermarkt 
bevestigen dit vermoeden. Men 
mag zich immers niet blind staren 
op de ruim honderdtwintig miljoen 
die Anderlecht heeft ontvangen 
voor de verkoop van Lozano en 
Coeck. Bedoelde transakties zul
len wel iedereen hebben over
tuigd van het veranderde leefkli
maat in onze klubs Er bestaat 
eigenlijk geen gebondheid meer 
tussen de speler en de klub. Ze 
zullen almaar zeldzamer worden, 
de spelers die een loopbaan lang 
voor dezelfde vereniging voetbal
len. Het tijdperk van de arme klubs-
en de rijke spelers werd al eerder 
ingeluid. Maar er worden elk jaar 
nieuwe boeien gerond. Van de 
oorsprong wordt almaar verder 
afgedwaald. De bond en de klubs 

moeten daarmee rekening houden 
wanneer zij over afzienbare tijd bij 
de overheid zullen (proberen) aan
kloppen om „steun" los te weken. 

Verenigingen die miljoenen op de 
transfermarkt ontvangen of en uit
geven kunnen moeilijk voorhou
den dat zij behoeftig zijn. De klubs 
denken er voorlopig met aan het 
systeem van de transfervergoe
dingen los te laten. Wij kunnen hun 
redenering begrijpen maar steken 
onze armen omhoog wanneer zij 
daaraan toevoegen dat subsidië
ring desondanks gerechtvaardigd 
en noodzakelijk is. Dat de plaatse
lijke overheden niet commercieel 
georiënteerde sportklubs steunen 
schijnt ons logisch. Maar wanneer 
binnen die sportklubs „profs" veel 
geld verdienen is de overheid naar 
ons gevoel uitgeteld. Subsidiering 
komt dan neer op participatie in... 
noodlijdende bedrijven En daar
over bestaat al grote politieke ver
warring. 

Daaromtrent verklaarde Giampie-
ro Boniperti, oud-topvoetballer en 
nu voorzitter van Juventus Turijn, 
op de persdag van de Liga Be
roepsvoetbal: „Wij nocti Torino 
ontvangen enige steun van de 
stad Turijn. Integendeel. Wij beta
len zeven percent taks op al onze 
inkomsten. Die vertegenwoordi
gen dan de huursom van het 
stadion." 

Verder kan de overheid naar ons 
gevoel Inderdaad nooit gaan. Al 
mag zij zich in de komende tijden 
verwachten aan een goed georga-
nizeerd (want dat kunnen ze) of
fensief van de profklubs. 

Boniperti gaf overigens ook toe 
dat de Italiaanse jongeren tot hun 
achttien jaar volkomen vrij blijven. 
Pas wanneer zij een kontrakt on
derschrijven worden zij gebonden 
aan hun klub. En ook dat schijnt 
ons met meer dan normaal Al ligt 
het bIj ons natuurlijk even anders.. 

hebben wij maar gezwegen. Wij 
kunnen begrijpen dat men ergens 
moet bezuinigen, dat men ergens 
moet inleveren. Maar kom ons niet 
vertellen dat één week Giro ook 

.maar één frank méér zou gekost 
hebben dan één week Wimble
don. Daarom zijn we er nu meer 
dan ooit van overtuigd dat er wel 
degelijk iets fout zit in de geesten 
van dat stelletje renegaten die 
Vlaanderen willen heropvoeden. 
Het is alleen in ons bestel mogelijk 
dat zoiets ongestraft kan blijven 
voortduren. Daarom hopen wij dat 
er, ondanks onze vele principiële 
bezwaren, inderdaad een onaf
hankelijke zender naast de be
staande wordt opgericht. De kor-
rekties zullen dan wel vanzelf wor
den aangebracht... De konkurren-
tie zal de individuele willekeur dan 
vanzelf bannen. 

Maar nog even terug naar het 
gras en de aardbeien van Wimble
don. Ene Ozidor haalde de kran
tenkoppen. Een tennisser van de 
Derde Wereld (Nigeria) die oprukt 
naar de internationale top. Wie zei 
daar weer dat tennis geen demo-
kratisch en volks tijdsverdrijf 
was? Laat U evenwel niet mislei
den. Ozidor verblijft al jarenlang in 
de Verenigde Staten. Hij kreeg er 
een opleiding en een training als 
gelijk welke andere (blanke) 
knaap. Hij verschilt bijgevolg in 
weinig of niets van Arthur Ashe, 
de Amerikaanse kleurling die al 
eerder in Wimbledon zegevierde. 
Ander detail. Engeland ligt de Ar
gentijnen nog steeds niet. Vorig 
jaar bleven Clerc en Villas afwezig 
omwille van de piraterijen op en 
rond de Falklands. Nu werden 
beiden al in de eerste ronde uitge
schakeld. Het gras is werkelijk te 
groen (of te snel) voor hen... 

Bij de dames ging Chris Evert 
onderuit. Daarmee mag ze de 
Grand Slan wel definitief vergeten. 
Navratllova, de enige man in het 
damestornooi, zal nu wel met meer 
tegengehouden kunnen worden. 
Zij wordt zaterdag wellicht een 
vierde keer Wlmbledonkampioe-
ne. 

Jimmy Connors daarentegen 
zal zijn titel In geen geval kunnen 
vernieuwen. Op de eerste dag van 
de tweede week werd hIj uitge
schakeld door de Zuidafrikaan 
Curren. Jumbo Jim mag dan nog 
zo'n attraktieve speler zijn, hij 
wordt een dagje ouder Op tijd en 
stond zal men hen daar nu aan 
herinneren... 
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Dilsen, een dorpje aan de Maaskant, 
diep in Limburg 15000 inwoners, ver
spreid over vijf kerkdorpen Dilsen 
werd de jongste jaren berucht door de 
uitspattingen van burgemeester Rutten 
en het gesjacher met het leerlingenbus-
vervoer Veroordeeld maar onlangs 
ontving hij „genade" voor zijn vele 
fouten „Een vergissing', zei justitiemi
nister Gol onlangs 
Sinds jaren zijn een groep Vlaamsnati-
onalisten in dit Maasdorp keihard aan 
het werk „Aan de basis" Niet zonder 
resultaten overigens De gemeentelijke 
verkiezingen bezorgden de groep 
„Nieuw" — dit IS een VU-lijst versterkt 
met een aantal verruimingskandidaten 
— vier verkozenen Een van hen is VU-
senator Mathieu Lowis Als fraktieleider 
van de oppositie beukt hij ongenadig 
tegen de CVP-SP-koalitie 
HIJ wordt in zijn eerlijke strijd gesteund 
door zijn fraktiegenoten, maar ook door 
een dynamisch afdelingsbestuur Se-

VU-DILSEN 

Een alternatieve fietsroute 
I I 

I I 

kretaresse en „duiveltje doet al' is 
Lieve Weetjens. Een lieve stem door
heen de telefoonhoorn Zij vertelt ons 
meer over het ambitieuze projekt dat 
de VU van Dilsen gaat uitwerken, in 
het kader van de najaarsaktie „U en 
de VU — omdat we't samen kunnen'. 
Weetjens: Wij zijn gestart met het 
uitwerken van een fietsrally en het 
opstellen van een bijhorende vragen
lijst Eenmaal daarmee klaar gaan wij 
dit, samen met een kaartje van de 
deelgemeenten, van huis tot huis rond-
delen Waarbij wij de inwoners zullen 
aansporen mee te doen aan onze rally 
Deze fietstocht loopt langsheen prach
tige toeristische plaatsjes, maar even
goed voorbij een aantal „schandvlek
ken'. Een fietser is een toevallige voor
bijganger WIJ willen hem of haar attent 
maken op een aantal zaken Wij zullen 
van de gelegenheid gebruik maken om 
de deelnemers vragen te laten beant
woorden Waaruit wij de verlangens en 
wensen van de gemeentelijke bewo
ners zullen halen 

WIJ: Noem eens een aantal mooie én 
lelijke plaatsjes in Dilsen? 
Weetjens: O, er zijn ongetwijfeld nog 
tal van heerlijke pleisterplaatsjes in Dil
sen WIJ hebben nog heel wat bosnjke 
gebieden Ook een paar prachtige kas
teeltjes En één van de deelgemeenten, 
Stokkem, was vroeger een kleine stad 
Dit IS nog te zien, o a aan de oude 
stadswallen Stokkem was bekend 
voor het rietvlechten Deze ambachte
lijke nijverheid wordt vandaag enkel 
nog aangeleerd in een plaatselijk MPI 
Er zijn dus nog heerlijke plekjes Maar 
er zijn ook nogal wat lelijke zaken In 
Dilsen bestaan de grindontginnings-
plaatsen De bodem is er opengereten 
en zit vol met grindgaten Als een 

maanlandschap De uitbaters van deze 
ontginningen betalen wel, maar het geld 
wordt met aangewend voor de opvul
ling en de heraanleg van deze ontgin-
ningsplaatsen 
Verder willen wij de fietsers tijdens 
onze rally langsheen de gesloten ge
meentehuizen leiden Sinds de fusie 
zijn deze gemeentehuizen gesloten, 
enkel de dagelijkse stempelkontrole 
wordt er nog gehouden Wij willen nu, 
in opvolging van ons verkiezingspro
gramma, aantonen dat deze huizen 
heus een betere bestemming verdie
nen dan ze zomaar te laten verloede
ren WIJ willen het voorstel doen om 
een aantal gemeentelijke diensten te
rug naar de deelgemeenten over te 
brengen En ook de mogelijkheid oppe-

WIJ: Is het afdelingsbestuur nog met 
andere zaken bezig? 
Weetjens: Ja hooriZopas sloten wij de 
VU-ledenenquéte af Dit initiatief is bie-
zonder goed verlopen Wij hadden 
nooit gedacht zoveel respons te krij
gen Verder houden wij geregeld hoor
zittingen in bepaalde woonwijken, ten
einde een aktieplan voor die wijken te 
kunnen uitbouwen Blijft dan nog de le
den- en abonnementenwerving Wat 
die fietsrally betreft wil ik er ook nog 
graag aan toevoegen dat deze ook 
best te doen is door geïnteresseerden 
van buiten Dilsen De gemeente Dilsen 
heeft een eigen, uitgewerkte fietsroute 
WIJ dokteren nu aan een alternatieve 
route, waarbij het ware gelaat van de 
gemeente wordt getoond Alternatie'^, 

onidixtwQtócünan 
ren deze gemeentehuizen na de kan
tooruren open te houden Het zijn toch 
dienstverlenende centra"^ 
De rally loopt ook langs en door volkrij
ke buurten, waarbij wij de deelnemers 
zullen wijzen op het gebrek aan speel
pleinen en -ruimten 

WIJ: En wat gaal u daar allemaal mee 
aanvatten ? U verzamelt de desiderata 
vap de inwoners, en dan-? 
Weetjens: Wij willen konstruktief mee
werken aan een ander, een beter ge
meentelijk beleid Met onze voorstellen 
gaan wij dus naar de gemeenteraad 

immers wij zijn toch van de Voks-
uniei"^ 
Met deze terechte en sympatieke op
merking haakten wij de hoorn in. Niet 
zonder de vermelding evenwel dat zij, 
per fiets, samen met een tiental vrien
den en vriendinnen, vandaag donder
dag vanuit Voeren naar Diksmuide 
vertrekken. Ook dit verdient een 
pluim! Wie geïnteresseerd is in dit 
projekt kan altijd kontakt opnemen 
met Lieve Weetjens, Pastoorstraat 2, 
3650 Dilsen (tel. 011-75.65.56). Mis
schien een tip voor een leuke vakan
tietrip ? 

Ivo Cornelis 
op komende 
IJzerbedevaart 
herdacht 

Op 11 juli zal het juist 25 jaren 
geleden zijn dat z.e.h. Ivo Corne
lis, stichter van de gelijknamige 
Jongenstehulzen in Vlaanderen, 
te Antwerpen overleed. 
Van deze „petit vicaire" te Me-
chelen, zei kard. Mercier eertijds: 
„C'est un saint prêtre, mais un 
grand flamingant'. 
Deze grote Vlaamse „held van de 
kristelijke naastenliefde" heeft 
regelmatig met „zijn" jongens 
deelgenomen aar; de IJzerbede
vaart te Diksmuidfe. 
Daarom zal de gedachtenis aan 
Ivo Cornelis eerbiedig en dank
baar in herinnering worden ge
bracht op de komende IJzerbe
devaart op 3 juli 1983. 

Een zomerzoektocht in en rond Oostende 
Gedurende de maanden juli en augustus kan iedereen mee 
doen aan de speciaal uitgestippelde autozoektocht „WIJ 
zoeken aan zee". Kuierend over de Vlaamse wegen, in een 
straal van 20 km omheen Oostende, kan met de hele familie 
van deze autozoektocht een v»/are vakantiedag worden ge
maakt Tijd speelt hierbij geen rol de zoektocht kan zowel in 
een dag, of over en hele tijd worden gespreid 
Voor de luttele som van 250 fr. per persoon ontvangt U van 
ons een volle dag zomers genot 
De pientere vinders worden door „WIJ aan zee" en „WIJ-
nationaal" beloond naast een video-recorder als hoofdpnjs is 
nog voor ruim 150 000 fr aan prijzen voorzien 
De prijsuitreiking, waarop wij uiteraard iedereen verwachten, 
gaat door op zaterdag 10 september a s vanaf 16 u in het Pa
rochiaal Centrum, Breendoncklaan te Bredene-Sas 
Over tu igd ' Schnjf dan vlug in op onderstaande adressen, 
waar U het volledig wedstnjdreglement, alsmede het parcours 

zult ontvangen: 

— WIJ-Nationaal, Barrikadenplein 12,1000 Brussel, tel. 02/ 
219.49.30. 
— Oostends Trefcentrum, P. Benoitstraat 58, 8400 Oosten
de, tel. 059/50.52.77. 
— Toerismebureau De Haan, Tramstation De Haan. 
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Raad weigert C-S-motie 

Aalsterse VU-fraktie 
pakt meerderheid stevig aan 

OOST-VLJ\ANDEREN 

De Aalsterse gemeenteraad van 
14 juni II heeft het met de VU-oppost-
tie niet onder de markt gehad Voor
eerst was er de indnngende vraag van 
raadslid Wil ly Al loo die uitleg vroeg 
over het plaatsen van een verkeers
bord waarbij leden van het schepen-
kollege dn Aalst CBS genoemd j de 
toelating knjgen om in de buurt van de 
stedelijke Keizershallen te stationeren, 
een voorrecht dat gewone burgers 
niet beschoren is Verwijzend naar de 
Brusselse A's en P's vroeg ons raads
lid zich waar het CBS het lef vandaan 
haalt om zich gratis parkeerruimte aan 
te schaffen Het kollege was met ge
neigd om in te binden maar zou de 
zaak toch laten onderzoeken door een 
verkeerskommissie 
Fraktieleider Jan Caudron kwam tus
senbeide in de bespreking van de 
dienstjaarrekening '82 Na een goed 
gedokumenteerde uiteenzetting waar
in hij met keiharde cijfers voor de 
pinnen kwam, kon ons raadslid beslui
ten 
„Indien het de stad toegestaan ware 
het verfijnde resultaat van de rekening 
te publiceren, dus met de exacte cij
fers, dan zou het dienstjaar 1982 afslui
ten met een t>oni van bijna 148 min ei
gen aan het dienstjaar en met een 
globaal tekort van slechts 60 min ip v 
de geraamde 331 min' 

Niet zo slecht! 
Nu WIJ de reële cijfers kennen, moeten 
WIJ besluiten dat het vong bestuur niet 
zo een katastrofale erfenis heeft ach
tergelaten zoals de huidige meerder
heid aanvankelijk beweerde Integen
deel wanneer het bestuur er mocht in 
slagen de globale begroting nog voor 
de vervaldag van vijf jaar te doen 
sluiten, zoals de saneringslening het 
vereist dan zal het mede dank zij het 

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

gunstig resultaat zijn van deze reke
ning 1982 Dit weze dan een onver
hoopt maar in stille dank aanvaard 
geschenk van het oude aan het nieu
we bestuur 
Nu blijkt zonneklaar dat het schepen-
kollege een geforceerd paniekbeeld 
heeft opgehangen van een loodzware 
negatieve erfenis om op die manier de 
schandalige belastingverhogingen 
enigszins voor de bevolking aanvaard
baar te maken Maar onze mensen zijn 
met zo dom' Nu de nuchtere cijfers 
van de voorliggende stadsrekening en 
van de verfijnde rekening dit goedko
pe spelletje ontmaskert, eist de Volks
unie in naam van de Aalsterse belas
tingbetalers een gevoelige verminde-
nng van de stadsfiskaliteit 
De aktieve bevolking wordt al genoeg 
uitgezogen" 
Raadslid Danny Denayer wordt onge
twijfeld de specialist in de stadsgebou
wen Met een pijnlijke precisie ontleed
de hij de erbarmelijke toestand waann 
deze verkeren Zo pakte hij in zijn 
interpellaties het dienstencentrum te 
Erembodegem en de stadsgebouwen 
in de De Schepperstraat aan om ver
volgens het dak, de verwarming en 
binnenhuisinnchting van de stads-
school in de Aalsterse Binnenstraat te 
ontleden Besluit dnngend tussenbei
de komen, eer een prachtig gebou
wencomplex totaal verwaarloosd 
raakt' 
Vervolgens kloeg ons raadslid aan de 
hand van foto's en duidelijk omschre
ven feiten de sluikstorten te Nieuwer
kerken aan Hij werd daar in bijgevallen 
door raadsleden van de meerderheid 
Daden zijn nu aan het CBS' 

„Steunend materiaal"-
De vierde in de rij werd raadslid Willy 
Van Mossevelde Hij trok van leer 
tegen de bemoeiingen van het kollege 
om te bemiddelen bij vakantiejobs 
Ons raadslid had het dan vooral ge
munt op twee schepenen, zelf midden
standers, die zich met dit vreemdsoor
tig werk inlieten Van Mossevelde ziet 
daarin (en terechtO politieke manipula
tie waartegen hij zich „als vrij mens en 
als KMO'er verzet" 
Vervolgens pakte ons raadslid de Der-
de-Art>eidscircuit DAC-aanwervingen 
voor de leefmilieudienst aan Hij deed 
daarbij enkele terechte voorstellen, 
met vergetend even op de cynische 
toer te gaan Zo hoopte hij „dat bij de 
grote hoeveelheid aanwervingen ge
noeg schoppen, borstels en ander 
steunend materiaal zal aanwezig zijn 
opdat ieder gegadigde iets in de han
den zou hebben" Van Mossevelde 
hoopte verder dat de DAC-aanwer-
ving zal inspelen op de voorstellen en 
de noden van advies- en wijkraden en 

milieugroepen Tenslotte somde hij tal 
van werkjes op die de 35 nieuwe 
milieuwerkers zouden kunnen bezig
houden Door de VU-fraktie werd ook 
een CockênlI-Sambre-motie neerge
legd Deze werd na stemming door de 
meerderheid onontvankelijk verklaard 
Maakten de Aalsterse machthebbers 
(CVP-PVV) daarmee duidelijk dat 
Vlaams geld nog langer in deze öo-
demloze Waalse put mag gestort wor
den ? 

JULI 

11 

GERAARDSBERGEN Tentoonstelling van eigen werk en kunst
ambachten uit Polen van 14 u 30 tot 20 u in het Kreatief Atelier, 
Stationsplein 22 Org Vlaams sociaal-kultureel centrum Ook 
open op 3 juli 
GERAARDSBERGEN 11-juliviering Verzameling om 19 u 30 op 
het Stationsplein met vlaggen en muziek in optocht door de stad 
naar het Koetsenhuis van de St-Andnaansabdij Programma 
Vendeliersgroep ,Tijl Uilenspiegel", spreker nieuw IJzerbede-
vaart-sekretans Koen Baert Samenzang 
ZULTE-OLSENE-MACHELEN. 11 juli-viering met als gastspre
ker kamerlid Willy Kuijpers 

HAMME: 11-juliviering om 20 uur in zaal „Vlaamse Schouwburg" 
Gastvedette Herman Elegast Gastspreker Walter Peeters 
Diareeks Rene Herman Optreden VVVG Org VU-kerngroe-
pen „Kuituur en Milieu" en „Vrouwenkring" Inkom 100 fr Voor
verkoop 80 fr 

Vredesfietseling van 
Wase Jonge Leeuwen naar Diksmuide 
D e W a s e J o n g e L e e u w e n o rgan i ze ren d i t jaar v o o r de v i e r d e maa l een 
w e e k e n d in D i k s m u i d e en d i t n.a.v. de 56s te I J ze rbedevaa r t o p 3 jun i 
d ie o n d e r he t m o t t o „ V l a a m s e mach t , V l a a m s w e l z i j n ' w e l u i te rs t 
ak tuee l is. D e w e r k l o o s h e i d hee f t o n d e r de V l a a m s e j o n g e r e n ha rd 
t o e g e s l a g e n . A l l e s d ien t d a n o o k in het w e r k g e s t e l d o m een lee fba re 
t o e k o m s t te ve rzeke ren v o o r de e igen j e u g d . T o c h w o r d t V l a a n d e r e n 
n o g s t e e d s d o o r de B e l g i s c h e rege r i ng b e r o o f d van e t te l i j ke mi l jar 
d e n o m de ten d o d e o p g e s c h r e v e n W a a l s e s taa l i ndus t r i e te redden . 
Een v e r r e g a a n d e V l a a m s e a u t o n o m i e o p soc iaa l , f i nanc iee l en 
e k o n o m i s c h v l a k d r i ng t z i ch op . W i j w i l l en m a c h t v o o r we lz i j n . M a a r 
w i j w e t e n o o k da t d i t we l z i j n a l leen m o g e l i j k is d o o r macht . 
O o k de „ noo i t meer o o r l o g ' - h a r t e k r e e t , d ie in v i e r ta len o p de IJzer to -
ren p r i j k t , b l i j f t in d i t a t o o m t i j d p e r k een k o n s t a n t e in de V l a a m s e 
B e w e g i n g . He t is het i n te rna t i ona le lu ik van onze ze l f bes tuu r -e i s . Het 
b e v e s t i g t onze v a s t e w i l o m a ls nat ie me t een e igen ge laa t aan te 
t r eden in de w e r e l d . 

De fietskaravaan vertrekt zaterdag
morgen 2 juli en doorkruist bijna heel 
het Waasland, van oost tot wes t Je 
kan je hierbij aansluiten op volgende 
plaatsen en uren, alle gelegen langs-
heen rijksweg 14 (Antwerpen-Gent) 
— Beveren 8 u 45, Grote Markt 
Info K Van Duyse, Zandstraat 77 J, 
2758 Haasdonk (tel 03-7754352) 
— Sint-Niklaas 9 u 30, kruispunt Ster 
of 9 u 45 stedelijk zwembad 
Info P Van de Vijver, Gladiolenstraat 
67, 2700 S N (tel 03-7767441) 
— Belsele-Waasmunster-Sinaai 10 u, 
kruispunt Duizend Appela 
Info K Verguit Isengnmiaan 13, 9180 
Belsele (tel 03-7723838) 
— Lokeren 10 u 30, Tweebruggen
straat aan cafe Francorchamps 
Info L Dierick,Doorslaardorp83,9108 
Lokeren (tel 091-482275) 
Het IS nodig vooraf in te schnjven op 
een van bovenstaande kontaktadres-
sen bij de WJL-verantwoordelijken uit 
de gemeente waar je wenst te vertrek
ken Vanuit Lokeren vertrekt de kom-
plete fietskaravaan naar Gent waar 
we in het Vlaams Huis „Roeland" onze 
meegebrachte boterhammen verorbe
ren Hierna vervolgen we onze weg 
naar Diksmuide, waar we tussen 18 u 

Komen en gaan 
in de Oostvlaamse provincieraad 

en 19 u hopen aan te komen Tussen 
Gent en Diksmuide volgen een bezem-
wagen, bagagewagen en een wagen 
van het Vlaams Kruis de talrijke fiet
sers uit alle hoeken van het Vlaamse 
land Na het avondmaal te Diksmuide 
IS er een korte bezinning voorzien op 
de IJzervlakte 's Avonds staan er 
verbroedenng en ontspanning (met 
o a een zangstonde) op het program
ma 

Slapen doen we in het schoolgebouw 
van het VTI, dat speciaal werd uitge
rust voor deze gelegenheid Zondag 
ontbijten we om 8 u 30 waarna we de 
IJzerbedevaart zelf bijwonen Kort na 
de bedevaart vertrekken we huis
waarts 

Informatie en tips 
De onkosten van het weekend bedra
gen 300 fr Hienn zijn inbegrepen het 
avondmaal op 2 juli, de overnachting in 
de school, het herkenningsteken van 
de bedevaart de begeleiding en het 
vormings- en ontspanningsprogram
ma 

Wat moet je zoals meebrengen' Fiets-
zakken kunnen zeer nuttig zijn om 
volgende dingen op te bergen slaap
zak, luchtmatras, pyjama, regenkledij, 
fiets- en plakgenef enz 

Trein 
Voor wie met de trein wil reizen, de 
WJL-treingroep vertrekt op volgende 
uren St-Niklaas 1 6 u 0 8 , Lokeren 
16 u 16, Gent St -Pieters 17 u 13 (nch-
ting De Panne), aankomst in Diksmui
de om 18 u 17 Daar vervoegen de 
WJL-treinreizigers de fietsers Slechts 
bij barslecht regenweer kunnen de 
WJL-verantwoordelijken in laatste in
stantie (zaterdagmorgen 2 juli) beslis
sen om de fietseling op te schorten 
Hou dus steeds kontakt met de verant
woordelijken van de fietstocht 

Bus 
Voor wie onmogelijk op zaterdag 2 juli 
kan vertrekken, verwijzen we naar de 
bussen die op zondag 3 juli in diverse 
Wase gemeenten worden ingelegd 
naar Diksmuide Te Sint-Niklaas legt de 
Gebroeders Van Raemdonckknng 
een bus in Ook het Verbond VOS 
neemt hieraan deel Inschnjven voor 
een busreis kan je bij VOS-voorzitter 
Piet Vermeulen, Zamanstraat 45, te 
Sint-Niklaas, tel 03-7760735 ( V K J 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 038-86.71.21 

Voor „AL" uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 032-36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-2Z45.62 

Vnjdag 17 juni kwam de Oostvlaamse 
provincieraad samen voor de traditio
nele „buitengewone zittijd" van voor 
de zomervakantie Zoveel denderends 
viel er met te beleven Een hele reeks 
wijzigingen in de provinciebegroting 
stond op het programma en ook dit is 
traditioneel te noemen Wel wordt de 
omvang van de wijzigingen steeds 
aanzienlijker en deze keer had het 
subsidieren van een aantal biblioteken, 
in het kader van het bekende dekreet 
er iets mee te maken Ook moesten tal 
van kredieten worden uitgetrokken 
voor het herstellen van een aantal 
historische monumenten in de provin
cie, waaronder het „Toreken" te Gent 
dat als monument op zichzelf wel mooi 
werd hersteld, maar er naast kwam 
dan een soort meuw-oudbouw die de 
Vrijdagmarkt zeker niet heeft ver
fraaid Slechts de V U liet tijdens het 
debat wat van zich horen en eigenlijk 
zorgde de fraktie ervoor dat er über
haupt een debat was 
Johan Beke had het over het natuur-
educatief cenStim dat in Wachtebeke 

moet worden opgencht, over de volks
sterrenwacht die in het provinciaal 
domein Het Leen wordt ingencht en 
over bet kultuurbeleid, grosso modo 
genomen Huguette De Bleecker be
keek het bisschoppelijk seminane te 
Gent dat door de provinciale diensten 
wordt ingenomen 
De Agalev-fraktie zag de heer Minne-
bo vertrekken en verwelkomde Wil-
fried Van Durme als nieuw provincie
raadslid 
De Volksunie-groep nam afscheid van 
Andre Martens uit Zomergem en ver
welkomde Alain Vervaet uit Waar
schoot Andre Martens was voor ons 
een hartelijk medewerker die in alle 
uitbundigheid onze samenkomsten 
„zomers" kleurde We danken hem om 
zijn vnendelijkheid en om de herinne-
nng aan de bukolische graskanten van 
het Vlaamse platteland die hij in zijn 
tussenkomsten zo treffend kon be
schrijven, om de groene jongens 
groen van nijd te laten uitslaan 
In plaats van de landbouwer Martens 
komt de ekonomist Alain Vervaet Hij 

IS dneendertig, „zit" in de ekonomische 
wereld (banksektor) en is een tiental 
jaren aktief in de VU, door Pons Van 
Holderbeke er bij gebracht In 1976 
belandde hij in de Waarschootse ge
meenteraad en was in 1982 lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
Volgens eigen zeggen gaat zijn politie
ke belangstelling uit naar de financiële 
en ekonomische problemen in het be
leid 

In de wandelgangen namen we ook 
met weemoed afscheid van Koen 
Baert, het Gentse provincieraadslid 
dat er sedert 1981 bij was en zich tij
dens de korte periode dat hij in de raad 
zetelde, liet opmerken door een aantal 
steengoede tussenkomsten In dezelf
de wandelgangen ontmoetten we zijn 
opvolgster, Adelheid De Mil t-De 
Vleeschouwer, die waarschijnlijk in het 
najaar effektief zal zetelen Dankzij 
haar zal onze VU-fraktie drie vrouwen 
tellen Welke provincieraadsfraktie van 
onze strekking doet het de Oostvlaam
se na' ' HDB 

lustrerie^ 
marcdevriese 
llchtstudieburo 
voor 'n Mare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsniimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verllchting 

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

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

verlichting 
tegen betaalbare prijzen! > 
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Minister Schiltz 
opent administratief centrum 
te Kapelle-op-den-Bos 

Verleden week werd in het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos een 
nieuw administratief centrum plechtig en onder grote belangstelling ge
opend 
Het was minister Hugo Schiltz wie de eer toekwam een gedenkplaat te 
onthullen Na de plechtigheid werd de tijd gevonden om het klassieke fa
milieportret te schieten met onze plaatselijke mandatanssen senator 
Paul Peeters (raadslid), Daniel Breugelmans (raadslid), Miei Keuleers 
(schepen), minister Schiltz en Jan Verhavert (schepen) 

16 juni 1983 zal voor Kapelle-op-den-Bos ongetwijfeld een datum 
blijven om niet te vergeten. 

HET LEVENDE 
WATER 

{ t ' i iwen gc l fd f t i s |>rakcn 
()c Ro i i i c i i u t i i i ' i 'ds van He 
l->iMtt'ng(.w»)tu' g e / o n d -
he ids f igcnsc hap()i 'n van 
« T o m s s t c m e r S p i u d e l » 
lil) d e hl o n v indt m e n 
o u d e in sch i i f t en als • fons 
san i t a t i s , e f fe t tu n i i r a h i -
liS" ( g e / o i i d h e i d s b r o n , 
w o n d e r b a a r in h a i r h e l e n 
de werk ing) 
Mi jnhee i B e y l e m a n s , o n -
d e r p o s t o n t v a n g e r van 
R o o s h e e k , is d e o u d e R o 
m e i n e n heel e rg d a n k -
haai D a a r o m een leuk ver
haal , da t zelfs Aste i ix wat 
g u n s t i g e r t egen de R o m e i 
n e n /OU s t e m m e n 
Een ach t t a l jaai geTeden, 
/ a t Mi jnhee r B e y l e m a n s 
aai d ig ge[) laagd m e t n ie r 
s t e n e n W i e oo i t een m e r 
kt isis k i e e g , /a l in he t lij
d e n en d e pijn van de pos t -
o n t v a n g e r k u n n e n i n k o 
m e n 

G e l u k k i g h o o r d e de he ld 
van dit v e i h a a l e r g e n s p r a 
ten over S j i rude l T o n i s s t e i -
ner , n a a r s a m e n s t e l l i n g en 
s m a a k een v /aa rach t ig 
w o n d e r w a t e r 
N a a r D u i t s l a n d g e s c h r e 
ven, w a a r de w o n d e r b r o n -
n e n / i c h b e v i n d e n , k w a m 
snel een a n t w o o r d m e t he t 
a d r e s van de a l l e e n v e r d e 
ler voor Bene lux , Ab t s , 
T i e n s e s t e e n w e g 128, K o r -
b e e k - L o Tel 016/46 03 11 
Pijn m a a k t e c h t e r s k e p -
t isch en o n z e o n d e r p o s t -
o n r v a n g e r k o c h t één e n k e l 
flesje bi) V a d e r Ab t s , en 
he t de i n h o u d van d a t fles
je g r o n d i g ana ly se r en En 

w a a i a c h t i g , er b leek ca lc i 
u m en m a g n e s i u m en n a 
t r i u m en al d ie d i n g e n d ie 
op he t e t ike t v e r m e l d 
s t aan , in te / i t t e n 
N a v i a a g bij een b e v r i e n d 
d o k t e r , d ie o v e i i g e n s nu 
o o k een ove r tu igd T o n i s -
s t e i n e r - d r i n k e r IS, beves t ig 
d e da t 

T o n i s s t e i n e r S p r u d e l 
spec iaa l a a n b e v o l e n is bij 
d e bes t r i j d ing van 

1 z iekte d e r u r ine -a fvoe r -
k a n a l e n 
a) r e in igen d e r n i e r e n , 
u r i n e w e g e n , b l aa s - en 
v o o r s t a n d e r k l i e r ( p r o s -
tatis) 
b) r e in igen bij niei s te 
n e n , o o k fosfaat- en 
k a r b o n a a t s t e n e n 

2 c h r o n i s c h e m a a g s l i j m -
v l i e s o n t s t e k i n g H e r s t e l 
len na d a r m o n t s t e k i n g 
Z e n u w - en funk t i one l e 
s t o r i n g e n 

3 c h r o n i s c h e o n t s t e k i n g 
d e r l u c h t p i j p e n ( p h a l a n 
gi t is t r ache i t s , c h r o n i 
s c h e s p a s t i s c h e b r o n c h i 
tis, a l l e rg i sche huidaf
fectie) 

4 z i ek teve r sch i jn se l en bi) 
de s tofwisse l ing U r i n e -
z i 'u r d i a t h e s e m e t h a a r 
gevo lgen J i c h t 

W i e m e e r wil we t en over 
T o n i s s t e i n e r , he t l evende 
wate r , n e e m t bes t even 
k o n t a k t m e t Abts , T i e n s e 
s t e e n w e g 128, K o r b e e k - L o 
Deze zal er d a n wel v o o r 
z o r g e n da t je di t l evens 
w a t e r g e m a k k e l i j k aan 
h u i s kri jgt 

(adver ten t ie ) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eterntt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

IJzerkrans 
van Diestse 
raadsleden 
Zowel het Nationaal IJzerbedevaart-
komitee als het plaatselijk IJzerbede-
vaartkomitee stuurden een bnef naar 
het stadsbestuur met de vraag een 
krans te leggen aan de IJzertoren 
Deze twee bneven werden zonder 
gevolg geklasseerd 
Zonder gevolg betekent niet alleen 
„ongunstig" maar wil ook zeggen „we 
vinden het de moeite met van antwcxjr-
den" 
Ntx;htans had men in de gemeente
raad van 31 maart aan Bob Simons 
(SP) geantw(X)rd dat spreekrecht 
voor de burger tijdens of na de officie-
Ie gemeenteraad totaal overbodig was 
vermits er op iedere bnef of suggestie 
zou geantw<x>rd worden Ons raadslid, 
Rijnders Renaat vond dat dit klopte 
want de map met uitgaande en beant
woorde kMieven wordt iedere dag nog 
dikker en dikker 
Een paar voorbeeWen Alle aanvragen 
om een hotdogkraam te plaatsen wor
den beantwoord' Maar de brief van 
een Diestse vereniging, erkend doen
de kultuurraad wordt met beantwoord 
Niet te geloven I Was er dan met een 
schepen (PVV-CVP) die hier aanvoel
de dat de elementaire regels van de 
beleefdheid met de voeten werden 
getreden' 
Waarom geen antwoord? 
Op de vraag .Waarom geen ant
woord'" besefte het schepenkollege 
heel goed dat er een blunder van 
formaat was geschoten Ccxjk door de 
CVP-schepenen) Eerst bleef het muis
stil Dan werd beloofd dat in het ver
volg zeker zou worden geantwoord 
Waarom geen krans? 
Op de tweede vraag „Waarom geen 
krans'" vonden ook meerdere CVP-
raadsleden waaronder oud-burge-
meester Cluckers dat Diest wel dege
lijk een krans moet neerleggen aan de 
IJzertoren Het was tijdens het bestuur 
van oud-burgemeester Cluckers (van 
1972-1976) dat Rijnders Renaat er 
voor gezorgd had dat er toen wel een 
krans gelegd werd 
Dit keer werd er wel een sereen 
gesprek gevoerd maar zonder krans 
(met voor aktiviteiten buiten DiestO 
namens het stadsbestuur 
Daar waar de VU vond dat men met 
moet bedelen voor een krans is Jet 
Severeyns (CVP), een trouwe t)ede-
vaarder, dan toch maar bij alle ge
meenteraadsleden gaan aankloppen 
Er zal een krans uit Diest aan de PAX-
poort liggen met als opschnft „Diest 
12 van de 27 raadsleden' 
Weet nu dal uw stem door niemand 
wordt gehoord zolang gij stamelend 
bidt of bedelt bi/ de poort Uit Borms 
(Willem ElschoO 
Herman Brems, voorzitter VU-Diest 

VU-Zemst naar 
Diksmuide 
Voor Groot-Zemst werden volgende 
opstaphaltes voorzien, telkens aan de 
kerk (voor Zemst De GneÜ Eppegem 
730 Zemst 735 Hofstade 740, Ele-
wijt 745, Weerde 750 
WIJ vertrekken terug te Diksmuide 
tussen 16 u -16 u 30 Tijdens de terug
reis doen WIJ de militaire begraafplaat
sen van de IJzer aan Terug in Epjje-
gem rond 20 u 30 Pnjs 240 fr Ocinde-
ren - 12 jaar 120 frJ, bedevaartkente-
ken met inbegrepen 
Inschrijving op volgende adressen, 
Weerde Lode Desaeger, Bloemen-
straat 7, tel 61 2395, Hofstade Mieke 
Van Borm, Hofgrachtlaan 25, tel 
6133 58 Eppegem Georges Van 
Asch, Zenneblokweg 2, tel 611964, 
Zemst Renaat Van Vlasselaer, Kloos-
terstr 14, tel 612265 

BRABANT 
JULI 

10 

10 

10 

11 

AARSCHOT Vertrek IJzertjedevaart om 7 uur Knstus-Koning-
kerk en 7 u 05 Grote Kerk Inschnjvingen Vik Meulenbergs, 
Schaluin 74, tel 569334 voor 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 IJzerbedevaart en 
Gistel 
JETTE^puldensporenvienng in zaal van het St-Pieterskollege om 
15 u Inr Vlaamse Bond Gepensioneerden 
WOLVERTEM Guldensporenherdenking om 15u in Neromhof 
met Paul Daels omkaderd door vanaf 13 u 30, Vlaamse Kermis 
en om 20 u Volksbal 
VILVOORDP- Guldensporenvienng in het Domein der Dne 
Fonteinen om 15 u en te Machelen om 19 u 
KAPELLE-OP-DEN-BOS 11 juli-vienng om 14 u in het St-
Theresiakollege, voetbaltomooi 
BRUSSEL (Centrum) GnII-festijn vanaf 12 topt 24 u in 't Schuur-
ke. Oude Graanmarkt Org vxw Broecksele 

Grootse 11 -juliviering te Lennik 
Na de dne vonge zeer geslaagde 11-
julivienngen gnjpt de vierde 11-julivie-
nng plaats op 8 juli Niemand minder 
dan de oud-voorzitter van de Vlaamse 
Raad Rik Boel ^ 1 de feestreden uit
spreken 
De feestvienng ziet er uit als volgt 
1 Algemene bevlagging van de huizen 
op 8,9 en 10 juli, 2 Samenkomst vanuit 
de deelgementen op het marktplein 
rond 19 u 30, 3 Optocht in het cen
trum met alle aanwezigen Vooraan de 
vlaggen van de verschillende vereni
gingen, gevolgd door de vendeliers, 
de muziekmaatscfiappijen van Lennik, 
de personaliteiten, gencxjigden en de 

feestvierders. 4 Optreden van de verv 
deliers van Lennik onder muzikale be
geleiding, 5 Optreden van de muziek
maatschappijen 
Aktiviteiten in de zaal „Ons Huis'. 
1 Welkomstwoord door de vcxjrzitter 
van de gemeentelijke raad voor kui
tuur en kulturele vnjetjcJsbestreding, 
2 eerste samenzang ck)or alle aanwe
zigen. 3 vcxjrdracht door een leeding 
van de Lennikse muziekschool „Peter 
Berxjit", 4 tweede samenzang, 5 op
treden groep Bacxïhus van de muziek
school ,PeterBenoit,6 feestrede door 
Rik Boel, 7 derde samenzang en JDe 
Vlaamse Leeuw" 

VAN HET GOEDE 
ZITMEUBEL 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R - ^ 
S&ions - Klrinm?ubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s en s a l o n s 

Openingsuren: I)i., woe., vrï). van 13 lot 1* u. 30 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
Zondag van 14 tot It u 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02 5S2.22.22 
(op slechts 13 km van Brussel-centrum) 

Dilbeek steekt (kleine) 
ondernemingen handje toe 
Burgemeester Valkeniers heeft na
mens zijn bestuursmeerdertieid een 
bnef geschreven aan de handelaars en 
zelfstandigen van zijn gemeente om 
mee te delen dat de Dilt)eekse meer
derheid beslist heeft om de overblij
vende nijverheidst>elastingen op de 
drijfkracht en het personeel af te 
schaffen voor een totaal van 
3 500 000 fr „Niet alleen willen wij door 
deze afschaffing nieuwe vestigingen in 
onze gemeente bekomen doch ook 
hopen WIJ dat deze maatregel de reeds 
gevestigde ondernemingen zal aan
moedigen tot nieuwe aanwervingen 
Het hoeft met gezegd dat ook ons 
bestuur sterk begaan is met de werk
loosheid die voor gans Dilbeek 

vu-Vilvoorde 
naar Diksmuide 
Deelname in de onkosten 200 fr De 
bus doet volgende wijken aan Hou-
tem kerk 745, Peutie kerk 750, Fau
bourg kerk 7 55, grote kerk Vilvoorde 
8(X), Kassei en Borgt achterkant, 
sted school, Teniersstr 805, Konings-
lo Kodak 815, rond plein 820 
Terugkeer rond 19 u 
Dnngend kontakt nemen met Antoon 
Goosens, Houtemsestwg 119, Vilvoor
de, 251 8013, Boekhandel Tijl Leuven
sestraat 58, Vilvoorde 251 03 86 Al
bert Lesage, Vijfhoekstraat 51a, Peu
tie, 2515828, Mark Van Moll, JB 
Nowelei 19 Vilvoorde, 251.2495. Enk 
Clerckx, Grensstraat 18, Houtem, 015-
614632 Schaarbeekiel 47 Vilvoorde, 
2513651 Dirk Vandervelde, Leuven-
sestwg 100, Vilvoorde 2512677, An
toon De Donder, Koekoeksstraat 11, 
Koningslo, 2676686, Bogaerts, Hel
denplein 36, Vilvoorde De Voecht 
Koningslostwg 16 2518945 

± 1 5<X) eenheden bedraagt daaron
der heel wat geschoolde jongeren Wij 
weten dat velen onder u het ook niet 
gemakkelijk hebben in deze moeilijke 
ekonomische penode doch wij zijn er 
ons ook van bewust dat anderen het 
nu ondanks alles, nog zeer goed doen 
Vooral op deze laatste groep willen we 
beroep doen om zoveel mogelijk nieu
we werkkrachten uit een van de 6 Dil-
beekse deelgemeenten aan te bakken 
en hen in de mate van het mogelijke 
voorrang te geven 
Te dien einde zal het bestuur eerst
daags een gesprek aanknop>en met de 
RVA om in Diltieek eveneens een 
RVA-dienst te verknjgen waarop ook 
uw firma beroep zal kunnen doen' Tot 
daar de mededeling en de kjurgemees-
ter besluit met de hoop uit te drukken 
tegen het einde van dit jaar reeds de 
eerste resultaten te mogen begroeten 
WIJ hopen het met hem Een voorbeeW 
dat navolging verdient! 

FW-dokumentatie-
centrum te Leuven 
Vanaf september 1983 zal er in Leu
ven een Dokumentatiecentrum" van 
start gaan Dit dokumentatiecentrum 
zal de gelegenheid bieden aan de 
schoolgaande jeugd al hun schookto-
kumentatie te komen uitzoeken 
Deze prenten kunnen zij dan kopieren 
of eventueel kopen 
Aangezien het huidige sukses bij de le
den heeft FVV-Leuven dan ook besk>-
ten na de vakantie vanaf september 
meer naar buiten te treden Iedereen 
die belang stelt m deze werking kan 
steeds voor meer informatie terecht 
op tel 016-226536 of in het lokaal. 
Broekstraat 39, 3000 Leuven 
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Meerderheid moest reeds buigen 
voor VU-oppositie te Mortsel 

m Wij in de Volksunie 

ANTWERPEN 

Na de installatievergadenng van voor 
enkele weken was er op 6 juni de eer
ste echte gemeenteraadszitting 
Onder de belangstelling van toch weer 
een 50-tal Mortselse inwoners opende 
de nieuwbakken burgemeester Willy 
De Haen (CVP) omstreeks 21 u 30 de 
openbare zitting, nadat in de geheime 
zitting de OCMW-raadsleden waren 
verkozen Voor de V U bleken er uitein
delijk maar twee in te zitten mevr 
Mieke Van de Wouwer-De Houwer 
en mevr Irene Hendrickx-Van Bau-
wel. De heer Van den Bergh (CVP), 
die in de eerste raadszitting met de op
positie meestemde, had blijkbaar vol
doende aangeboden gekregen om te
rug naar de schaapstal (CVP) te keren 
Wim Claessens (VU) maakte na de 
bekendmaking van de uitslag van de 
OCMW-verkiezingen een opmerking 
over het dubbel mandaat van de heer 
Van der Veken (CVP) die en gemeen
teraadslid en OCMW-lid zou worden 
Alhoewel dit wettelijk met verboden is, 
vond Wim dat deze beide mandaten 
moeilijk te verenigen zijn in een per
soon HIJ pleitte voor het ontslag van 
Van der Veken uit de gemeenteraad 
Betrokken raadslid replikeerde dat zijn 
fraktae wel zelf zou beslissen wat hij 
moest doen 

Vanuit de raad kwam de opmerking 
dat het verslag van de vorige raad nog 
niet was goedgekeurd Bob Van Hoof-
stadt (VU) merkte op dat over het tu
multueuze einde mets was terug te 
vinden Sekretaris Plincke zei dat voor 
hem de gemeenteraad gedaan is als 
de zitting was geheven door de voor
zitter Van wat nadien gebeurt moet 
mets meer worden genoteerd Bob 
vroeg dan om zijn opmerking in het 
verslag te laten akteren, wat ook ge
beurde De verschillende frakties wa
ren toe aan de intentieverklaringen 
Eerst dankte de burgemeester alle 
met-verkozen gemeenteraadsleden 
voor hun werk voor Mortsel Hij ver
welkomde tevens de nieuwe frakties 
V D M en Agaiev Hij stelde dan ook 
een 18-punten programma voor na
mens de koalitie waann de nadruk ligt 
op milieuzorg, een op mensenmaat 
gesneden Ruimtelijke Ordening, ruime 
informatie en inspraak voor de bevol-

Vloom/-
ncitioncile 
Per/ 
(v.z.w. in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-prijzen 

Korte Klarenstraat 13 

(gelijkvloers) 

2 0 0 0 Antwerpen 

Te l . : 0 3 / 2 3 3 . 8 5 . 9 5 

bij afwezigheid : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

king en een gezond financieel en per
soneelsbeleid 
Namens de VU antwoorde Jan Van-
dewalle dat het 18-puntenprogramma 
positief overkwam De VU zal dan ook 
geen oppositie om de oppositie voe
ren, wel zullen een aantal prioriteiten 
uit de beleidsnota gehaald worden om 
ze te aksentueren Ook zal men in dit 
eerste jaar zeker de begroting, die 
door toenmalig VU-schepen Van 
Hoofstadt opgesteld werd, met verloo
chenen Zoals het eigen is aan de VU 
zal meermaals naar de nationale poli
tiek verwezen worden, en zeker naar 
de evolutie van de staatshervorming 
Er wordt geen obstruktiepolitiek ge
voerd, en ook de persoonlijke wrok, 
zoals vroeger in de oppositie van de 
CVP wel eens gebeurde, zal geweerd 
worden 
OoK V D M en Agaiev legden intentie-
verklanngen in dezelfde zin af V D M 
schonk veel aandacht aan het voort
zetten van het begonnen beleid van 
Ruimtelijke Ordening Agaiev besteed
de veel aandacht aan allerlei vormen 
van informatie en inspraakmogelijkhe
den Tot punt 13 verliep alles v lot Dit 
punt ging over het advies over de 
rekening van de protestantse kerk van 
1982 De oppositie wilde dit punt laten 
verdagen, maar uiteindelijk werd een 
negatief advies gegeven omdat de 
rekening licht in het rood stond, en dit 
zou Mortsel ± 30 000 fr kosten 
BIJ punt 15 trok kersvers gemeente
raadslid Jan Andries (VU) alle regis
ters open Het ging hier over de verlen
ging en wijziging van de statuten van 
de AWW, en in punt 16 over de 
koncessieovereenkomst Vooreerst 
was de overeenkomst nog steeds 

gebaseerd op bevolkingstoestanden 
van 1930, zodat Groot-Antwerpen de 
grote slokop is De kapitaalverhouding, 
daterend uit die tijd, geeft 98,84 % 
voor Antwerpen en 1,16 % voor Mort
sel, Boechout Edegem, Hove en Kon-
tich samen Nu hebben die gemeenten 
echter een inbreng van 17 %, waar
mee ze echter nog altijd amper 1 % 
van de winst opstnjken Ook heeft 
Mortsel recht op een bijkomend man
daat wat met voorzien is in de over
eenkomst Verder zal de Mortselse 
bevolking voor liefst 20 miljoen in de 
zak gezet worden Andries vroeg dan 
ook aan het gemeentebestuur deze 
zaak uit te stellen en grondig te bekij
ken Er IS toch tijd tot 31 december 
1983 Na nog wat over-en-weer ge
praat besluit de burgemeester de zit
ting te schorsen De meerderheidspar
tijen trekken zich terug voor beraad
slaging Na de schorsing zei schepen 
De Herdt dat deze punten afgevoerd 
werden van de agenda Hij vroeg ook 
het dossier op van Jan Andries. Tot 
slot van de zitting waren er nog enkele 
punten door Agaiev op de rol ge
plaatst Vooreerst een motie tegen de 
provinciale leefmilieubelasting Deze 
werd meerderheid tegen oppositie on
ontvankelijk verklaard Vervolgens 
een vraag om als leefmilieuwerkers 
hoger gekwalificeerde gediplomeer
den aan te werven (universitairen) De 
schepenen Van Geel (CVP) en Ydens 
(SP) replikeerden dat dit wettelijk met 
kon Men ging echter al het mogelijke 
doen om aan de vraag van Agaiev 
enigszins te beantwoorden En hier
mee werd de openbare zitting om
streeks 11 u 30 geheven Er volgden 
nog 23 punten in geheime zitting 

JULI 

1 

3 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

30 

NIJLEN VU-kadervergadenng in Kempenland om 20 u 
NIJLEN. IJzerbedevaart, vertrek aan Kempenland om 7 uur met 
autobus, inschr Kempenland 

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 
MOVE. Grote Guldensporenkaartprijskamp, 2000 f r vooruit 
Inschr tot 14 u 30 in de Reinaert Inleg 50 fr, bij de pnjzen ge
voegd 
LIER-KONINGSHOOIKT: 11 juli-etentje in het VNC, Berlanj 80 te 
Lier 

WGMMELGEM- Guldensporenviering om 20 u in Den Klau-
waert Gastredenaar algemeen voorzitter Vic Anciaux Zang
stonde Jos De Houwer en Ludgaar Boogaerts Prezentatie Lie
ve Van Den Bergh Organizatie VU en VUJO Inkom vrij 
HOVE: Koffietafel aangeboden door Jos Hofkens aan VU-
afdeling Hove (14 u 30 - Reinaerü Inschr bij Fr Van Eisen, J Fr 
Gellyncklaan 95 tot 8 juli 

NIJLEN: 11 -juli optocht fanfare en drumband Kempenland te Ma-
chelen-Diegem Vertrek Kempenland met bus om 8 u 45 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in Lokaal 
Alcazar, met prov raadslid Bart Van der Moere en VU-
gemeenteraadsleden 

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

KONTICH- samen naar 11 juli-viering in Brussel Vertrek rond 
1A7 u 45 station Kontich Kazerne 
WESTERLO Elf-julivienng autocaravaan, aanvang om 18 uur 
NIJLEN- 11 juli-optocht te Nijlen met fanfare en drumband 
Kempenland Vertrek Kempenland om 18 u 30 
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 4556546 
MERKSEM: 11 juli-mis om 19 u in St-Bartolomeuskerk, daarna 
gezellig samenzijn in Vlanac 

LEEST: Guldensporenfeestmaal met vijf gangen Vlaamse ge
rechten om 20 u in eethuis 't Seel te Leest Juniorslaan 114 
Inschr 't Seel te Leest 
HOMBEEK Tuinfeest bij Louisa en Wom Baetens, Heike 50 te 
Hombeek Doorlopend vanaf 18 uur Innchters VU-afdeling 
Hombeek-Leest 

Weinig belangstelling voor gemeenteraad te Lint 
Tussen de met zeventien punten overladen agenda waren er slechts 
een tweetal uitschieters te noteren, de geringe publieke belangstel
ling vond zijn weerslag bij de gemandateerde gemeenteraadsleden 
die er eerder verveeld bijzaten en dan ook weinig inbrachten op de 
verschil lende voorgestelde punten die voor het leeuweaandeel dan 
ook unaniem werden goedgekeurd. 
D e tussenkomsten gingen dan nog meestal verloren in detai lvragen 
die weinig aan de essentie van de voorgestelde punten konden toe
voegen. 
Achtereenvolgens werd een aanpas
sing van de geschenken voor huwe-
lijksjubilarissen uitgebreid tot de bril
janten en platina-jubtlanssen. een ge
meentelijk visreglement werd in het 
kader van de renovatie van het ge
meentelijk park goedgekeurd en een 
reglement tot subsidienng van de ka
dervorming voor monitoren die zich 
willen inzetten in de Lintse jeugdge-
meenschap 

Kultuurkommissle 
De bekendmaking van de officieuze 
kommissie voor de aanstelling van 
personeelsleden en de samenstelling 
van de kultuurkommissie van het ge
meenschapcentrum wekten evenmin 
de belangstelling 
De samenstelling van deze kultuur
kommissie ziet er als volgt uit 
VU Jules Vandersande, Jules Wil-
diers, Harry Debrabandere en Paul 
Todts. CVP F Tilsley, J Van Hoof, 
P Janssens, OLV P Verhoeven, Aga
iev G Verbeeck 
Na bespreking werd er machtiging 
verleend aan het Kollege voor de 

onderhandse aankoop van sportuitrus-
ting voor het gemeenschapscentrum 
wel met de bemerking dat er vooraf 
advies zou gevraagd worden aan de 
kultuurkommissie 
In samenwerking met de omliggende 
gemeenten werd overgegaan tot de 
uitwerking van een bestek voor wer
ken van gennge omvang en herstellin
gen aan de wegen die met in eigen be
heer kunnen uitgevoerd worden, om 
deze in kantonnaal verband te doen 
uitvoeren langs een beperkte aanbe
steding 
De bekommernis om deze werken op 
de beste en rendabelste wijze te doen 
uitvoeren ligt hierbij aan de grondslag 
van dit initiatief De praktijk zal moeten 
uitwijzen of dit in zijn huidige vorm 
inderdaad beantwoord aan de gestel
de eisen De vraag van de oppositie of 
men hier geen schade toebracht aan 
de kleine ondernemer en of de kompe-
tentie van het gemeentelijk personeel 
met in vraag werd gesteld, beant
woordde schep>en Hellemans met 
erop te wijzen dat werken die tech
nisch buiten de mogelijkheden van de 

VERZEKERINGEN MAURETUS 
UW IDEALE PARTNER 

gemeente liggen niets met de kompeti
tie van het eigen personeel te maken 
hebben 
Een pnnciepsbesluit om over te gaan 
tot een onderzoek naar de aanleg van 
een nolenng in een zijweg van de 
Moederhoefstraat kreeg van de oppo
sitie de kaedenking mee of het hier met 
ging om langs een omweg een nieuwe 
verkaveling te realizeren of een be
paald iemand een bouwvergunning te 
kunnen verlenen 

Burgemeester Joris Roets wees op 
het programma van de VU dat klaar en 
duidelijk een bejserking wil stellen aan 
de verkavelingswoede en verklaarde 
dat deze aanleg van een nolenng 
uitging van een wens van de inwoners 
die reeds geruime tijd klagen over 
wateroverlast er zal trouwens met 
deze inwoners overleg gepleegd wor
den vooraleer tot uitvoenng van wer
ken over te gaan De heer Verbeeck 
(Agaiev) scheen met overtuigd (wat 
meer gebeurO en onthield zich bij de 
stemming 

Ook bij de bespreking van het volgend 
punt een wijziging aan artikel 3 van het 
biblioteekbesluit was hij van mening 
dat zijn groep rechtstreeks gevizeerd 
werd gezien door deze wijziging de ad
viesraad wordt vastgelegd voor de 
volgende zes jaar en de Groenen een 
aanvraag ingediend hebben voor op
name in de gemeenschapsraad Door 
deze wijziging worden ze naar zijn 
mening voor de volgende zes jaar 
uitgesloten van enige inbreng in het 
beheer van de biblioteek 

Burgemeester Roets betoonde zijn 
• ^ o e d e wil door in te stemmen met een 

verdaging van dit punt naar de volgen
de raadszitting 

Een drietal punten rond de OCMW-
werking werden zonder verdere be
spreking goedgekeurd Ten slotte 
kwam men tot het meest geladen punt 
van deze zitting 

Gemeenterekening '82 
Gezien de afrekening onder de verant
woordelijkheid van de vorige beleids-
ploeg valt meende burgemeester Jo
ris Roets, verleen ik het woord aan de 
CVP-fraktie voor verduidelijking van 
de afrekening 
De CVP-fraktieleider dankte hem voor 

dit voorrecht en verklaarde dat de 
inloopisenode van de nieuwe ploeg nu 
wel voorbij was en er voortaan een 
harde oppositie zou gevoerd worden 
In tegenstelling met deze woorden 
trachtte hij aan de hand van grafieken 
en cijfers de stelling van de VU te 
weerleggen als zou het deficit van 
deze rekening te wijten zijn aan het 
nieuwe gemeenschapscentrum 

Een tekort in de geraamde ontvang
sten en een verhoging van de kosten 
voor wegemsaanleg waren volgens 
zijn stelling de voornaamste redenen 
van het tekort Al zijn argumenten 
konden de put van 5 miljoen echter 
met toedekken, te meer daar het glo
bale tekort voor 82 vastgesteld wordt 
op 8 miljoen frank 

Vooraleer tot stemming over te gaan 
verklaarde burgemeester Roets dat 
feiten moeilijk kunnen geloochend 
worden 

De totale ontvangst bedroeg 62 mil
joen en de totale uitgaven 70 miljoen 
Het gemeenschapscentrum komt met 
10 miljoen als tweede zwaarste uitga
ve uit de bus na de wegemswerken. 
ten slotte bedroeg de schuldenlast of 
het tekort voor 1982,5 miljoen De on-
sympatieke maatregel om de belastin
gen te verhogen werd ons opgedron
gen Ten slotte zijn feiten met te weer
leggen 

Met een gunstig advies aan de ver
schillende kerkfabrieken werd deze 
zitting van 6 juni 82 afgesloten 

R.L 

VOS 
Groot-Antwerpen 
naar Diksmuide 
Vertrek per autobus om 6 u 30 Co-
gelsplein te Deume, 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 
Heyndnckx, Muggenberlei 232 te 
Deume (tel 321.7595) of Het Blazoen, 
Osystraat te Antwerpen (tel 
2310036) Pnjs per persoon 275 fr 
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lepel & vork... V' 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85. KONTICH 
Tel 031-57 3032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 7489 
Brugse Baan 1. HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat. Levende Water Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schciarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

WERKAANBIEDING 
• Free-lance verkopersCver-
koopsters) in de provincies Ant
werpen, Brabant Oost- en West-
Vlaandcren van encyclopedieën 
en dergel Moderne encyclopo-
die-centrale - Lucien Vermeren, 
Koperstr. 37, 9830 St-Martens-
Latem, tel. 091-8i44.78. 

Hotel-restaurant-pub 

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

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Scfioten. 03/6584176 

WIJ verzorgen al uw feesten 

WEKELUKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* familiazaak m*t traditie. 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Gerdardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
(Vlaunls GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per't>lei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook vorfiuring van lafclgerief 

Scfiildorstraat 33 
2000 Antwc'rpon 
Tel 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie _ 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Suksesrijke Boekenbeurs 
Tijdens het weekend van 24, 25 
en 26 juni richtte de Vlaamse 
Aktie en Kultuurgemeenschap 
een welgeslaagde Vlaams Na
tionale Boekenbeurs in in de 
bovenzaal van het Scheldehof 
te Antwerpen. Langs deze weg 
danken wij alle medewerkers 
die ondanks het mooie weer 
toch de moed hadden op hun 
post te blijven. 
Tijdens de opening van vrijdag 
legde onze VU-voorzitter de na
druk op het belang van het 
Vlaamse boek en de Vlaamse 
auteurs die het niet gemakkelijk 
hebben in deze krisisperiode 
hun werken aan de man te bren
gen. Een dergelijk initiatief is 
dus zeker toe te juichen en legt 

de nadruk op werken van eigen 
bodem. 
E. Van Itterbeek, voorzitter van 
de Europese Poëzievereniging 
gaf ons drie motieven om het 
belang van eigen werken te le
ren waarderen. Hij bracht zelfs 
een Spaanse dichter mee die de 
voorbije week had geholpen 
met vertalingen van eigen werk. 
Tot slot kregen wij zelfs een 
primeur. 
In de loop van het weekend 
brachten velen ons een bezoek 
en werden heel wat werken over 
de toonbank geschoven. De 
deelnemers aan onze aanwezig-
heidstombola worden persoon
lijk verwittigd indien zij gewon
nen hebben. 

J.CERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Sierpieister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 
\ 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

Wommelgem 
naar Diksmuide 
Zondag 3 juli met bus naar de Uzertje-
devaart te Diksmuide. Vertrek om 8 u., 
terug rond 21 u 30 Pnjs 200 fr. Inlich
tingen 35368.94. 

Antwerpen-Stad 
Sekretariaat: gedurende de maanden 
juli en augustus zal er geen diensttie-
toon zijn door volksvertegenwoordi
ger A. De Beul in de Wetstraat Voor 
dringende zaken kan u evenvt/el 
steeds telefonisch terecht op het nr. 
236.84.65 of 2331757. 

Rommelmarktdag 
op 21 juli 
Net zoals vong jaar houden wij op 
21 juli een rommelmarkt in het Oranje
huis, Hoogstraat 69 te Antwerpen 
Indien u materiaal heeft dat u kwijt wil, 
gelieve te telefor>eren naar ons sekre
tariaat Wetstraat 12 te Antwerpen 
(2368465), tijdens de openingsuren 
(alle dagen van 16 u tot 18 u J kan u 
zelf het een of ander binnenbrengen 
Uiteraard verwachten wij veel kopers, 
misschien vindt u er wel wat tussen 
dat nog bruikbaar is. 

11 juli 
Antwerpen zou graag met een ploeg 
naar de 11-julivlenng te Brussel trek
ken Wij komen samen op 11 juli ach
ter de KVS te Brussel (Ardutnkaai) 
tussen 14 u en 15 u Wij zouden dan in 
groep deelnemen aan de bartjecue 
ingencht door VU-Brussel en 
's avonds deelnemen aan de viering 
Wie belangstelling heeft, kan telefone
ren naar 02-2331757 of 2368465 
Inschrijven is evenwel noodzakelijk 
Wie met over eigen vervoer beschikt 
kan eveneens mee' 

De nieuwe Top-30-jaar-Wij 

14 
15 

26 
27 

1. Jan C A U D B O N , Aalst . . . . . . ^ « : i 312 

3. Guido S IJS , Herent ..•.^.i^.ï'...^S.vtV.i.r»r... 132 
4. Wll ly KU IJPERS. Herent 108 
5. Bert DE C R E M E R , Denderhoutem 84 
6. Hugo Roggeman, Gentbrugge 60 

VU-ZwIjndrecht-Burcht, Zwijndrecht-Burcht 60 
8. VU-Zedelgem, Zedelgem 48 
9. Etienne Patteeuw. Harelbeke 36 

Lode V a n Dessel. Nijlen . . .>^5|^,.af«wS«24t*- 36 
Enk Vandewalle, Izegem . . . ' . . . .7 36 
VU-Assebroek, Assebroek 36 
VU-Diepenbeek, Diepenbeek , 36 
Eniiel Duysters, Blankenberge .. .,^j,y,.^^^i^^j^'.V,^.. 30 
Geolfried Baeten, Lier ' . ; . . - . . . • . . ? . . . 24 
Lutgart Decoster, Machelen 2 4 
W a r d D e Schrijver, Gent ........^.^.^.ii^.'.i^f^^^-^,... 24 
Albert Huyghe, V e u m e — ^ . i & ï . l . - . S ' . V , ' . . ^ > , ! . ' j . . . . 24 
Frans Kuijpers, Zoersel ï iCï t ï i ï - . . . 24 
Maurice Passchijn, Meise r v ; . . . ' . * . . . 2 4 
Oswald V a n Ooteghem. Gentbrugge 24 
Boud Van Vlaenderen, St-Kruis-Brugge 24 
Roland Vandenbroucke, Oostende-Stene 24 
Mare Vanryckeghem, Moorslede 24 
VU-Antwerpen-stad, Antwerpen 24 
Jos Moors, D e Panne 18 
Freddy Beer t D e Haan .^;%.tf,^,t.w«s-iL' 12 

Albert Bondewei, Kortemark . . . " T f « 1 ^ ? 7 * t ^ l ^ . . . 1 2 

Rita Gaublomme-Huygens, Boechout ^ w f i f e ^ ^ - • 1 2 
Jaspers, Hombeek I T ^ J * 12 
Diane Leys. Willebroek - l l f? . .^ 12 
Georges Raes, Ledegem '. 12 
Jan V a n Dooren, St -Martens-Latem 12 

* * * >\*^^a^^t', VU-Berchem, Berchem 
VU-Damme, D a m m e 
VU-Evergem, Evergem 
VU-Hemiksem, Hemiksem 
VU-leper, leper . , , s ^ . ^ ; . . ^ - } ^ ^ . ^ , ^ 
VU-Lennik, Lennik ....;T:7:Ti...Y?:'..'O,>. 
vu -Meerhout , Meerhout :.\t':'^:... 12 
VU-Mortsel , Mortsel '.V.-:'.":'.•'. . . 1 2 
VU-Stabroek-Hoevenen, Stabroek-Hoevenen 12 
VU-Vilvoorde, Vilvoorde 12 
VU-Zaventem, Zaventem 12 

. A . i 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
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Leerrijke VVM-aktiviteit rond een 
demokratisch gemeentebeleid 

m Wij in de Volksunie 

De zaal Aster te Aartnjke (Zedelgem) 
was op woensdag 15 jurw volgelopen 
voor de VVM-aktiviteit rond het tema 
„Open en demokratisch beleid" met 
als gastspreker Jaak Gabnels verge
zeld door vier van zijn medewerkers 
De avond liep onder het motto Z o 
doen WIJ het in Bree' 
De VU-voorzitter van Groot-Zedel-
gem Gilbert Vanoverschelde wees in 
zijn welkomstwoord erop dat een 
„Ópen en demokratisch beleid" voor 
de Volksunie geen holle slogan is In de 
gemeente Bree werd daarvan reeds 
zoveel in de praktijk omgezet Dit 
bewijzen de opeenvolgende sukses-
sen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
te Bree overduidelijk 
In zijn historiek stelde burgemeester 
Jaak Gabnels dat de gemeente Bree 
altijd een CVP-bolwerk is geweest 
een CVP-groep die alleen kon roemen 
op het feit dat zij enn geslaagd was de 
bevolking van Bree in slaap te sussen 
Dit leidde al te dikwijls tot een fatalisme 
bij de bevolking en het is precies dit 
fatalisme dat dient doorbroken te wor
den Daartoe werd boven de partij-
grenzen heen een werkgroep opge-
ncht onder de naam „Verjonging" een 
werkgroep met als inzet inspraak voor 
de bevolking Dat resulteerde reeds in 
1970 in drie gemeentelijke mandaten 
Op eenzelfde elan werd kranig 
gewerkt zodat in 1976 met een ver
sterkte lijst werd deelgenomen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen En met 
suksesi Jaak Gabnels haalde met zijn 
ploeg 13 zetels op 23 de volstrekte 
meerderheid Een meerderheid die bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober '82 nog werd 
vestevigd tot 16 verkozenen 

Anders én beter! 
Hoe de uitwerking van een .Open en 
demokratisch beleid" in het werk 
treedt vertelde Jaak Gabnels aan de 
hand van tal van praktische voorbeel
den Spreker stelde dat een struktuur 
dient uitgebouwd te worden met het 
aksent op kontinue inspraak van de 
bevolking De basis van een dergelijk 
beleid wordt gelegd door het organize-
ren van hoorzitt ingen door het ge
meentebestuur In Bree worden jaar
lijks dergelijke hoorzittingen georgani-
zeerd in de 7 diverse wooncentra, 
waarbij de realizaties worden voorge
legd alsook in belangrijke mate de te 
nemen opties De voorkeur gaat duide
lijk uit naar kleinere projekten waar
mee de bevolking een duidelijke voe
ling heeft Grote en luxueuze projekten 
die meestal veel centen kosten wor
den vermeden Tussendoor worden 
nog „kleinere' hoorzittingen gehouden 
omtrent zeer lokale projekten van een 
bepaalde woonkern Er moet naar ge
streefd worden de eigenheid van elke 

Izegem: 
2 5 jaar Volksunie 
Momenteel wordt de viering van 25 
jaar Volksunie in Izegem voorbereid 
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een 
geschiedenis van de Volksunie en van 
de Vlaamse Beweging in het algemeen 
in Izegem 
Wie terzake interessante dokumenten 
zou bezitten of belangnjke getuigenis
sen kan afleggen gelieve kontakt op te 
nemen met Enk Vandewalle H Du-
nantstraat 9 8700 Izegem tel 0 5 1 / 
302670 

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-
zermnenstraat 4, tel 050/ 
33 98 54 tot 59 Adv 94 

kern te bewaren door zoveel mogelijk 
aan decentralizatie te doen Het grote 
voordeel van hoorzittingen ligt hem 
hierin dat bij de bevolking begrip groeit 
t o v het te voeren beleid Zelfs het 
soms te vrezen egoïsme van woonker
nen is vrijwel onbestaand Jaak Ga 
briels benadrukte dat het de taak van 

/ 

de Volksunie is om zich duidelijk te 
profileren, te tonen dat het anders en 
beter kan 
Anderzijds is het eveneens de taak 
van het gemeentebestuur de bevol
king op kontinue wijze info te geven 
onder de vorm van maandelijkse ka
lenders en kleine brochures die daar-

VU-top en basis 
samen op IJzerbedevaart 
\ir\\ir\ r\l^ rA^^^r^'^nn.nn ör̂  r\ l_«« \ir\\tr\ D^^f V O V O (Vereniging Ontspanning en 
Volksontwikkeling Oostende) ncht dit 
jaar opnieuw een bartsecue in tijdens 
het weekeinde van de IJzerbedevaart 
W e willen de Vlaamse mandatanssen 
en de gewone VU-leden in een gezelli
ge sfeer met elkaar in kontakt brengen 
W I J geloven immers in de noodzakelijk
heid en de belangnjkheid van het 
kontakt tussen top en basis 
Er IS eet- en slaapgelegenheid voor
zien en een groep zangers en muzi
kanten zullen enkele oude Vlaamse 
liederen vertolken, dit alles in het kader 
van het projekt „bed van mijn land 
We verwachten dit jaar opnieuw een 
200-tal VUJO-fietselingen die in het 
oude VTI-gebouw aan de IJzerlaan 
nr 1 kunnen overnachten 
Dit jaar kunnen ook andere groepen 
slaapgelegenheid reserveren Een 30-
tal mensen uit Zedelgem en een 50-tal 
mensen van het Taal Aktie Komitee uit 
het Antwerpse hebben hun slaapplaat
sen reeds laten voortiehoudeni 
Groepen die wensen samen te blijven 
kunnen ook plaatsen reserveren om te 
eten 

Ons adres VOVO. Peter Benoitstraat 
58, 8400 Oostende, tel 059/505277 

Autokaravaan naar 
IJzerbedevaart 
van Kortrijk 
Op zondag 3 juli as organizeert het 
Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad 
een autokaravaan naar de IJzerbede
vaart te Diksmuide We komen bijeen 
op de Grote Markt in Kortrijk om 8 u 
De terugkeer gebeurt volledig vrij 
De uurregeling ziet er als volgt uit 
8 u 10 vertrek Grote Markt Kortrijk 
8 u 20 Bissegemplaats 8 u 30 We-
velgem (kerkhof) waar we zullen deel
nemen aan een korte Lode de Bonin-
ge-herdenking 8 u 40 vertrek naar 
Diksmuide 
Voor meer inlichtingen Komitee Kort
rijk Vlaamse Kultuurstad pa Burge
meester Gillonlaan 111 8500 Kortrijk 
tel 056-218752 

WEST-VLMNDEREN 
JULI 

7 BELLEGEM optreden van Jef Eibers om 20 u in zaal Gemeente
huis Bellegemplaats 2 Inr Vlaamse Klub Voorverkoop 100 fr 
Inkom 120fr 

enboven nog beterkoop zijn dan de lu
xueuze klassieke gemeentelijke bro
chures Het IS van groot belang een
voudige taal te prezenteren in dergelij
ke infos 
Ook adviesraden (jeugd, kuituur 
sport derde leeftijd ) betekenen een 
grote hulp in het kader van een Open 
en demokratisch beleid' op voorwaar
de evenwel dat deze raden voelen 
betrokken te zijn en met hun advies 
wel degelijk rekening wordt gehouden 
BIJ nadere analyse wordt nochtans 
veelal vastgesteld dat die adviesraden 
met werken eenvoudig door het feit 
dat ZIJ een verlengstuk zijn van politie
ke partijen waardoor elk initiatief en 
elke vorm van kreativiteit wordt ver
broken In Bree heeft men deze verzui
ling suksesrijk doorbroken door te 
werken per sektor De diensten van 
het gemeentehuis moeten open staan 
voor de bevolking Deze diensten kun
nen prachtig werk leveren, wat door 
Jaak Gabnels duidelijk werd geïllus
treerd door het voorbeeld van het 
O C M W De sociale diensten dienen 
aan begeleiding te doen van de bevol

king wat o a kan gerealizeerd worden 
door infoblaadjes met heel praktische 
en nuttige wenken m b t alledaagse 
dingen In dit licht is het eveneens van 
belang dat het gemeentehuis zijn toe
gankelijkheid optimaal houdt en er 
tevens voor zorgt dat de vroegere 
gemeentehuizen op de deelgemeen
ten eveneens deels geopend blijven 
Jaak Gabnels wees er tenslotte op dat 
het gemeentebestuur konsekwent 
moet zijn en zich aan haar afspraken 
moet houden wat ontegensprekelijk 
bij de bevolking respekt afdwingt Op 
deze wijze wordt het klassieke imago 
van de politiek doorbroken En precies 
vanuit al deze pijlers moet het beleid 
opgebouwd worden een beleid dat 
nooit af IS 
Na de pauze werd aan de aanwezigen 
de gelegenheid geboden om vragen te 
stellen aan het panel Talrijke en kon-
krete vragen waarop een even kon-
kreet antwoord werd gegeven Een 
avond waarover iedereen zich ver
heugde en die bovendien door zijn 
geboden praktische informatie zo leer
rijk en boeiend was 

OCMW BRUGGE 
Aanleggen wervingsreserve, 

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

Biezonderste voorwaarden: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag, 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben bi] indiensttreding 
Voor de personeelsleden, die m dienst van een OCMW zijn 
of werkzaam bi) een andere overheidsdienst geldt, inzake 
deze leeftijd, de volgende regeling op 65-iange leeftijd ten 
minste twintig pensioenaanspraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien van de Omslagkas voor 
Gemeentelijke Pensioenen 
3 Diploma: A3 lager secundair technisch onderwijs in het 
betrokken beroep 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervmgsexamen 
Weddeschaal: 114 tegen indexcijfer 248,66% 368017 -
567750 dn 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 0(X)-0009321-09 
van het OCNIW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brug
ge, voor 8 juli 1983, met vermelding „Examen assistent-kok-
(kin)" 
In te sturen: uiterlijk tegen 8 juli 1983 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge geschreven aanvraag deelneming examen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma (Adv. 92) 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V V Z-doe ls te l l ingen 
— u i tbouw van een Vlaams, niet part i j -pol i t iek gebonden, z iekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ron t 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 
1 Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Frederik de Mero 
destraat 30, 2800 Mechelen (Tel 015 20 66 13) 
2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout -
Vlamat, Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen 

(Tel 03 23120 02) 
3 CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen 

(Tel 016 8134 35) 
4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda, Kroonstraat 
1, 1680 Lennik (Tel 02 532 0172) 
5 Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Ninoofsesteen 
weg 288, 1080 Brussel (Tel 02 523 87 77) 
6. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, Cen
trumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (Tel 011 35 67 53) 
7. Ziekenfonds Flandria, Holstraat 21,9000 Gent 

(Tel 091-23 52 27) 
8. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme, 
Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde (Tel 052 
217545) 

9. Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johan 
nalaan 8, 9900 Eekio (Tel 091-77 23 51) 

10. Ziekenfonds Flandria L^nd van Rode, Poelstraat 
40, 9220 Merelbeke (Tel 091-30 79 09) 
11. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Veldeman 1, 
9660 Brakel (Tel 05542 50 30) 
12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, Suvee-
straat 2, 8000 Brugge (Tel 050 33 22 24) 
13. Ziekenfonds West Flandria Kortrijk, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 7,8500 Kortrijk (Tel 056-22 56 98) 

14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid-
straat 18, 8800 Roeselare (Tel 051 20 8345) 

15. Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand
straal 14, 2750 Beveren Waas (Tel 03 775 66 66) 

16. Vlaams Ziekenfonds Eén, Scha pen weg 2, 1900 
Ovenjse (Tel 02-687 95 42) 

Ziekenfondsen 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (Tel. 056-22.56.98) 
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Aanbevolen huizen 
PVBA J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

*"'t 
.-«•^^Si. 

°^S&-' 

Kollegestraaf 33, 2400 MOL 
O'4-31 13.76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's - appan. - en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD I I - L U N : 205 
I t M OOSTDUINKERKE 
TEL.OM/lt.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

TEL. 014-21 1207. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnn 10 tot 19 u 30 Zondog en rna.indiig gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.2757. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/arcfiltektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

lustrerle 

mare 
de vriesè 
OSO/35 /4 04 
baan bmgge kortrijk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.. 03/235.6575 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming. 

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

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

Genk naar Diksmuide 
We hebl>en een gunstig tarief. *We 
vragen 300 fr. per volwassene en 
700 fr. voor een gezin met kinderen 
voor de busreis. 

We bezoeken in de namiddag Brugge 
en zullen tussen 19 en 20 u. terug in 
Genk zijn. Dus niet te laat thuis. 
Schrijf zo spoedig mogelijk in bij: 
Door Vandueren, Bresserstraat 20, tel. 

35.27.08; Ludo Mondelaers, Bretheis-
traat 144, tel. 35.20.03; Albert Vander-
hallen, Vogelsberg 52, tel. 36.30.00; 
Rudi Hermans, Dieplaan 21 bus 10, tel. 
35.78.83; Theo Moors, Reinpadstraat 
82, tel. 35.83.02. 
Vertrek: 6 u. ('s morgensD. 
Vertrekplaatsen: Kerk Bret, Kerk Sled-
derlo. Fruitmarkt Genk en Kerk Bos
bergheide. Inlichting: tel. 35.20.03. 

Met 6 juiste cijfers, 
opent u de 

Lotto-miljoenenkluis. 
Tgigr 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/353.70.39 

Dames-, her^n- en kinderkleding. 

Guldensporenviering 
Zuid-Limburg 
Op vrijdag 8 juli heeft in Hove Malper-
tuus te Herderen-Riemst de jaarlijkse 
Guldensporenviering plaats. Deze vie
ring krijgt een biezonder karakter om
wille van meerdere redenen: 
— sinds 3 januari 1983 maakt de 
Volksunie deel uit van de meerder-
heidskoalitie in het gemeentebestuur 
van Riemst De Vlaams nationale stem 
wordt nu vertegenwoordigd door 
schefjen Jan Peumans, fraktieleider 
Gaby Konings en OCMW-lid Idian 
Wouters 
— niemand minder dan onze minister 
Hugo Schiltz zal gastspreker zijn op 
deze viering. De titel van zijn toespraak 
zal luiden: 11 juli 1983: feestdag? 
Wij rekenen op een talrijke opkomst 
van de Vlaamse nationalisten uit de 
regio Zuid-Limburg. Afspraak om 20 u. 
in Herderen! 

In memoriam 
Arnold Stevens 
Op 16 juni, feest van de heilige Lutgart 
schutsvrouw van de Vlaamse Bewe
ging, overieed te Rosmeer-Bilzen één 
van onze oudste Vlaams-nationalisten, 
in zijn 93ste jaar. Hij was één van de 
„Stillen voor Vlaanderen", aan wie 
René Verbeeck zo een treffende hul
de bracht Nationalist was hij van het 
eerste uur, in merg en been, heel zijn 
leven lang. 
Hij kwam erv(X)r uit in zijn dagelijks le
ven; als gewone landbouwer was hij 
zeer goed op de hoogte van de Vlaam
se toestanden; hij heeft voor zijn ideaal 
gewerkt en geleden. Ook hij „mocht" 
zitten, zonder dossier te zijnen laste. 
Zijn droom, zelftiestuur, zag hij niet 
verwezenlijkt maar dat het eenmaal 
komen zal, daar was hij van overtuigd. 
Arnold, we nemen je vlag over, of 
beter jij bent een vlag voor ons. Over 
de grenzen van de dood blijf jij met 
ons strijden om jouw droom én de 
onze te verwezenlijken. 

P.D.M., Tongeren 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges OE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij tyfX) - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendernionde-schoonaard& 
tel 052-423304 - 42.39.16 

Overslagcontainers 
in Maaseik 

Het kollege van Burgemeester en 
Schepenen heeft Ijesloten om in de 
drie deelgemeenten overslagcontai
ners te plaatsen. De inwoners het)l)en 
nu de mogelijkheid om stortingen van 
grof huisvuil te doen tegen een kleine 
vergoeding namelijk: 
— 50 fr. v(X)r kleine hoeveelheden; 
— 1 (X) fr. voor een inhoud van een 
stationwagen of kleine aanhangwa
gens; 
— 2(X) fr. voor hoeveelheden tot 1 m3 
of 1 ton. 

De te storten afval mag geen ge-
vaariijke of giftige stoffen tievatten. 

Groene lijn 
Om diverse redenen heeft het kolle

ge van burgemeester en schepenen 
toesloten om in de toekomst geen 
naamloze meldingen of tips langs de 
Groene Lijn of de Ideeënbussen te 
aanvaarden. De „Groene Lijn" en de 
„Ideeënbussen" kennen een niet ver
moede bijval bij de inwoners. Hier 
werden heel wat nuttige ideeën door
geseind. 

Jeugddienst 
Het kollege van burgemeester en 

schepenen overweegt de uitlx)uw van 
een jeugddienst en wenst een jeugd-
konsulent aan te werven die vrijge
steld wordt van stempelkontrole zon
der een bijvergoeding te ontvangen. 
Kandidaturen schriftelijk stellen aan de 
Personeelsdienst 

Aankoop materieel T.0. 
Men stelde de opdrachtsvoorwaar-

den en gunningswijze vast voor de 
aankoop van een pwlitievoertuig, een 
dienstwagen, dranghekken, een gras-
maaitoestel, een kombinatie modder-
zuiger-hogedrukontstopper en een 
straatveegtoestet. De technische 
dienst zal dus in de toekomst over 
nieuw en degelijk materiaal kunnen 
beschikken. 

In de geheime zitting werden de 
afgevaardigden in de Oeterkommuna-
le van de IVVVA aangeduid en wer
den enkele personeelsleden van de 
stedelijke biblioteek vast lienoemd. 

R. KLERKX 

VU IHeusden-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 14 u. 30. Om 16 u. in 
Brugge voor een kort geleid bezoek 
aan de stad en zijn kunsthistorische 
bezienswaardigheden. Prijs: busreis, 
kop koffie en kenteken: 350 fr. Raats-
t)espreking: vzw De Oude Kring, tel. 
42.56.17. Frans Vanstipelen, Noord
berm 61, 3550 Heusden-Zokier, tel. 
42.59.95. 
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Zondag 3 juli: 56ste IJzerbedevaart 

mt 
Anton van Wilderode, 65 jaar 

„//af mirakel van Diksmuide... 

yfCNSBI 
"WNS 

MOERBEKE-WAAS — Een oneindig mooie dreef voert je 
doorheen het zoete Waasland van Eksaarde naar hef dorp 
w/aar priester Cyriel Coupé, beter bekend onder de schrij

versnaam Anton van Wilderode, woont. 
Een landelijk huis, opgesmukt met veel etsen en schilderijen, een 
overvolle schrijftafel die uitkijkt op het betoverend vlakke landschap 
— die zomerse morgen bedekt met een tapijt van nevel, bondag gaan 
we in Diksmuide weer de accu's opladen voor een jaar lang konkrete 
strijd', zegt de dichter. 
Sinds '52 schrijft deze f i loloog en priester bijna ononderbroken de 
teksten voor de jaarlijkse IJzerbedevaart. Hij is trouwens één van 
Vlaanderens grootste hedendaagse dichters. Anton van Wilderode 
werd eergisteren overigens 65 jaar. Nochtans klinkt zijn zacht-
schorre stem nog steeds even rustig en minzaam. 
Ad multos annos! 

Bezinning en 
strijdvaardigheid 
WIJ: Sinds 1952 schrijft u bijna 
ononderbroken de poëtische 
teksten voor de jaarlijkse bede
vaart naar de graven van de 
IJzer. Dit betekent reeds 31 jaar 
lang. Hoe bent U „erbij" geko
men? 
Van Wllderode: „Ikzelf ben een 
bedevaartganger sinds '32. Maar 
hoe ik nu precies als tekstschrijver 
erbij ben gekomen, weet ik niet 
meer Het was ten tijde van voor
zitter-professor Franssen. 
Natuurlijk is er gedurende al die ja
ren voel veranderd, ook en niet in 
het minst wat betreft het schrijven 
van de teksten De essentie is 
evenwel gebleven: de IJzerbede
vaart heeft altijd twee hoofd-ingre
diënten. Vooreerst is er het her
denkingsmoment een bezinnings-
element En daarnaast blijft er ui
teraard altijd de blik naar de aktua-
liteit en de toekomst Dit laatste 
komt vooral tot uiting tijdens de 
toespraak van de voorzitter 
En bij het herdenkingsdeel is de 
eucharistieviering van essentieel 
belang. Het blijft tenslotte een 
bede-vaart. Het „AVV-VVK" in
dachtig." 

WIJ: Nemen de aanwezige, onge
lovige Vlaams-nationalisten aan 
deze h. mis geen aanstoot? 
Van Wilderode: „Ik denk het niet 
Niet-gelovigen zijn en voelen zich 
ook thuis op de bedevaart Het 
zou afbreuk doen aan de histori
sche traditie en de eigenheid van 
de IJzerbedevaart, indien men de 
h. mis zou schrappen van het 
programma. De eerste IJzerbede
vaarten waren trouwens niet veel 
meer dan een eucharistie. En vroe
ger gold er ook een noodzaak, 
men kon de wekelijkse misviering 
slechts koncelebreren op zondag
voormiddag. 

Ik ben een overtuigd pluralist, 
maar ik verwacht van de anderen 
dezelfde verdraagzaamheid. De 
echte vrijzinnigen eisen hoege
naamd niet dat die korte eucharis
tieviering van het programma zou 
worden afgevoerd. 
De IJzerbedevaart is een herinne
ring aan de gesneuvelden van het 
Ijzerfront, maar ook aan de vele 
gesneuvelden op alle andere oor
logsfronten, waar ook ter wereld, 
van welke nationaliteit zij ook zijn. 
De toekomst van de IJzerbede
vaart lijkt mij vooral te bestaan in 
het behoud van haar karakter als 
vredesbijeenkomst, zonder de 

Vlaamse eigenheid te verlooche
nen. Het is een Vlaams monument, 
dat echter ook méér is dan enkel 
een Vlaams symbool! 
Daarnaast blijft er immers ook het 
weerkerend gegeven van de kom-
bativiteit, de strijd voor Vlaande
ren. Dit mag nooit verwateren." 
WIJ: Wat is uw taak bij die 
jaarlijkse bedevaart? 
Van Wilderode: „Ik verzorg, door 
het schrijven van de teksten, het 
bezinningselement De intieme 
momenten van stilte en gewijd
heid. 

Zoals U vorige week reeds uit de 
mond van algemeen IJzerbede-
vaartsekretaris Rik De Ghein no
teerde, wordt er inderdaad kort na 
een voorbije IJzerbedevaart een 
tema bepaald, waarrond wij dan 

aan het werk gaan. Waarbij ik de 
teksten schrijf..." 

WIJ: Is dit niet bijzonder moei
li jk: het schrijven van gelegen-
heidsteksten rond een opgege
ven tema? 
Van Wilderode: „Ik interpreteer 
dit algemeen onderwerp nogal 
breed. Telkens probeer ik verle
den, aktualiteit en toekomst erbij 
te betrekken. De tekst die het 
nauwst bij het tema aansluit komt 
vooral in de openingstekst tot ui
ting. Wat wél moeilijk blijft is het 
nuchter gegeven dat elke bede
vaart in feite gelijk is aan de vorige. 
Dit is ook zo voor andere grote bij
eenkomsten zoals bijvoorbeeld 
1 mei-vieringen of Rerum Nova-
rum-feesten. 
In feite zijn de meeste dingen die 
op de bedevaart gebeuren telken-
jare dezelfde. Iedereen weet op 
voorhand ongeveer wat er zal 
gebeuren of gezegd worden. En 
dat op zichzelf maakt van Diksmui
de een klem mirakel, vermits men 
ieder jaar opnieuw toch weer met 
duizenden terugkomt Het is zoiets 
als een „gemeenschappelijke 
koorts". 
Dit wordt door buitenstaanders 
met of slecht begrepen. Men moet 
in die massa gestaan hebben om 
Diksmuide écht te ervaren. Een 
massa-gebeuren moet ogenblik
ken van ontroering, van bezinning 

Uit „De Zoon" 

„Soms, op zijn zerksteen, maakt de zomerregen 
de bijna uitgewiste lettertekens 
een ogenblik weer leesbaar, — en de wind 
legt er bewegelijk een bloemtak tegen. 
De hemel is de aarde goedgezind" 

CAnton van Wilderode) 

én van strijdvaardigheid bevatten. 
Die strijdvaardigheid moet begrij
pelijk, dus niet akademisch zijn. 
Blijft dan ook de vaststelling dat 
zo'n uitstap naar Diksmuide, neem 
nou met een gezin, heus niet zo 
goedkoop is. En toch zullen we 
zondag met tienduizenden zijn." 

Vlaamsgezinde 
jeugd 
WIJ: Die teksten die U schr i j f t . 
Hoe groeien die? 
Van Wilderode: „Tot ongenoegen 
van de andere medewerkers ben 
ik altijd nogal laat met mijn stuk
ken. Ik moet het allemaal een 
beetje laten bezinken, een beetje 
laten sudderen... En het wordt er 
niet makkelijker op. Integendeel, 
elk jaar toch proberen iets nieuws 
te vinden, is geen alledaagse klus. 
Toen wijlen Remi van Duyn door 
het komitee „bedankt" werd, heb 
ik deze opdracht gedurende een 
aantal jaren niet vervuld — tussen 
73 en '77. Niettemin moet ook ik 
hier bekennen dat Remi van Duyn, 
als regisseur, door het toevoegen 
van „nieuwe" zaken aan het ge
beuren, de IJzerbedevaart als het 
ware gered heeft. Deze eer komt 
overigens ook toe aan Rik De 
Ghein. Maar het blijft zo dat ik als 
tekstschrijver zou moeten vervan
gen worden. Ik doe dit reeds veel 
te lang. Er moet vernieuwing, ver
jonging komen. En er bestaan on
getwijfeld jonge en bekwame 
mensen. 

De jeugd is echt nog Vlaamsge-
zind, alhoewel sommigen van haar 
leiders het niet meer zijn. Ik be
treur dit Om het met een boutade 
te zeggen: het drama van de 
jeugdbewegingen is dat de „vrij
willigers" vervangen werden door 
betaalde „vrijgestelden"... 
WIJ: Wordt er nog veel poëzie 
gelezen in Vlaanderen? 
Van Wilderode: „Ik denk zelfs 
meer dan vroeger Dit merk ik aan 
de reakties in de klas of bij voor
drachten her en der Er is een 
gelukkige kentering in tal van on-
derwijsmiddens. Alhoewel men 
geen gedichten meer uit het hoofd 
kent Het is wel dikwijls zo dat men 
de titel „poëzie" te vlug geeft aan, 
bijvoorbeeld, proza met verkorte 
verzen. En dan denk ik soms, bij 
het lezen van die zogeheten poë
zie: „Wie kan dit niet schrijven? 
„Té veel woordendienst, met enke
le vrijblijvende, zweverige teksten 
die heel gemakkelijk zijn. Poëzie 
moet, m.i intensifiërend zijn..." 
WIJ : Van welke dichter houdt U 
persoonlijk het meest? 
Van Wilderode: „Van Guido Ge-
zelle. Ongetwijfeld. Gezelle blijft 
ontzettend aktueel op voorwaar
de datje hem kent en écht gelooft 
in wat je daarover zegt Ik merk, 
tot mijn vreugde, een groeiende 
belangstelling onder humaniora-
studenten voor Gezelles werk en 
voor de Middelnederlandse poë
zie. " 

WIJ: Vóór enige maanden stelde 
U een opmerkelijk boek samen 
„Daar is maar één land dat mijn 
land kan zijn" Is Vlaanderen dan 
echt nog mooi? 

Van Wilderode: „Zeer zekeri 
Vlaanderen is nog mooi Maar je 
moet die schoonheid wel gaan 
(op-)zoeken. De pracht van Vlaan
deren blijft dikwijls onzichtbaar en 
afgesloten voor de haastige reizi
ger Dit wil niet zeggen dat ik blind 
ben voor het lelijke in ons land, 
maar dit vormt stof voor een an
der boek... Ik wil de mensen alleen 
maar gevoelig maken voor het 
„schone". En het is inderdaad zo 
dat dit schone ernstig bedreigd 
wordt Er gebeurt veel kwaad, 
geluidloos... Ik denk hierbij maar 
eventjes aan de vele bomen die 
op private gronden, onopgemerkt, 
worden geveld. Het is een goeie 
zaak dat men hiertegen fel protes
teert Neen, ik ben heus met blind 
voor de schandalige zaken die 
gebeuren... Maar toch hou ik van 
mijn land, Vlaanderen." 
WIJ: Is een dichter eenzaam? 
Van Wilderode: „Ik denk dat een 
dichter niet eenzamer is dan een 
ander mens, alleen heeft hij of zij 
de eenzaamheid meer nodig voor 
zijn of haar werk. Je kunt slechts 
schrijven als je alleen bent." 

WIJ: Nog even terug naar de 
IJzerbedevaart. Behalve de zelf-
bestuurgedachte, is daar toch 
ook altijd de eis voor vrede? 
Van Wilderode: „De vredeswil, de 
„nooit-meer-oorlog"-gedachte, is 
een konstante uit het IJzertesta-
ment En dit moet zo blijven." 

Kernwapens... 
WIJ: Konkreet, in het najaar moet 
een beslissing worden genomen 
over de plaatsing van kernraket-
ten in ons land. Wat is uw mening 
daarover? 
Van Wllderode: „Al wie normaal 
denkt, kan slechts tegen die kern
wapens zijn! Of om het anders uit 
te drukken: ik ben voor de elektri
citeit, maar tegen de elektrische 
stoel 
Hiermee bedoel ik dat ik niet ge
kant ben tegen het vreedzaam 
aanwenden van kernenergie — 
omdat het waarschijnlijk toch niet 
meer anders kan — maar ik ben 
wel gekant tegen kernraketten. Ik 
ben trouwens tegen alle soorten 
aanval- en zelfs verdedigingswa
pens, zonder eenzijdig te worden. 
Een klein land zoals het onze zou 
met een krachtig, afwijzend stand
punt heel ver kunnen gaan. Daar
enboven heeft ons klein land geen 
behoefte aan een kombatieve in
gesteldheid. Let wel ik spreek 
vanuit een gevoelen, tégen elk 
wapen, en dus ook tégen kernwa
pens. 

Deze vredeswil de zelfbestuur- en 
amnestie-eis, zijn vaste gegevens 
voor de IJzerbedevaart. Amnestie 
voor lang vervlogen feiten. Maar 
ook voor de eigen mensen die 
recentelijk misschien vergissingen 
begingen. Men moet de verdeeld
heid niet gaan kultiveren..." 

Tot zondag, om 11 u., op de bede
vaartsweide van Diksmuide, onder 
het motto: „Vlaamse macht, 
Vlaams welzijn". 

(pvdd) 
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