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Mlaams Nationaal l4/eekblad 

„De enige weg naar de vrede is de stelselmatige ontwapening en het afbouwen van de 
wapenaanmaak. Dit is meteen de enige weg naar het herstel van de wereldekonomie en 
naar een effektieve ontwikkelingshulp. Nog 800 miljoen mensen vergaan van de honger en 
één F-16-vliegtuig kost zoveel als minstens 500 voltooide sociale woningen." 

(Voorzitter P. Daels, Uzerbedevaartkomitee) 

Onstuitbaar 
11 juli. Voorzitter Dehousse van de Waalse gewestregering 
heeft beloofd „toevallige op die Vlaamse feestdag amok te 
zullen maken. Hij verkeert hierbij in het gezelschap van de 
Voerense interim-burgemeester Happart die ook weer uit is 
op fameuze pesterijen. Bijvoorbeeld met de sluiting van de 
nieuwe Vlaamse jeugdherberg. 
Evenwel, het offensief van Dehousse en zijn Waalse geestes-
genoten waaraan we ons mogen verwachten is van een 
straffer kaliber. Dank zij de lankmoedigheid van de Vlaamse 
ministers in de regering Martens V kunnen de grote Waalse 
tenoren zich permitteren onverminderd de Vlaamse gemeen
schap uit te melken. 
Het staaldossier is het meest schandalige voorbeeld van de 
internationaal befaamd geworden chantagepolitiek die in 
België wordt gevoerd. 
Maar wekelijks worden nog andere voorbeelden gemeld. 
Zoals bijvoorbeeld de becijfering van de Gewestelijke Ekono-
mische Raad voor Vlaanderen over de uitgaven van de Rijks 
Sociale Zekerheid. Dat ACWer Dehaene vandaag aan de 
alarmbel trekt en ons extra-inleveringen belooft houdt dui
delijk verband met de betrachting van Martens V om de 
Vlaamse gemeenschap in de komende jaren gedwongen 
„solidair" te laten opdraaien voor de grote tekorten die de 
Waalse gemeenschap boekt op haar RSZ-rekening.> 
Andermaal werd op de jaarlijkse IJzerbedevaart aan het 
adres van de Vlaamse ministers in de Belgische regering 
waarschuwende taal gesproken. 
Voorzitter Pauf Daels heeft de „Vlaamse" ministers gelaakt 
die hun medewerking hebben gegeven aan het op poten zet
ten van dat fameuze institutioneel monstert de gewestelijke 
ministerkomitees in de schoot van de centrale regering die 
een zoveelste truuk zijn om de miljardenstroom naar Cocke-
rill-Sambre te blijven waarborgen. 
Voorzitter Daels vertolkte de Vlaamse vastberadenheid om 
nu spoedig een einde te maken aan die valse nationale soli
dariteit Maar, hij heeft er tegelijkertijd ook in onverbloemde 
taal op gewezen wat voor soort politici de realizatie van de 
Vlaamse zelfstandigheid in de weg staal Het jarenlange 
Vlaamsnationaal streven werd door de voorzitter van het 
Uzerbedevaartkomitee kracht bijgezets „AZ/een een konfede-
rale struktaur kan voor ons nog aanvaardbaar zijni een sta
tenbond waarin de volheid van de politieke macht berust bij 
volwaardige deelstaten, die vrij bepalen wat zij nog samen 
willen doen." 
Nog geen week na de IJzerbedevaart, vorige woensdag, 
herhaalden de CVP- en PW-ministers hun bereidheid om 
mee te werken aan de uitvoering van het staalplan-Gandois. 
Om mee te zoeken naar welke formule dan ook die het moet 
mogelijk maken in de komende maanden en jaren de Vlaam
se gemeenschap in toenemende mate te laten opdraaien voor 
de verliezen die in één Waalse industriële vestiging, geboekt 
worden. 
Een handvol forse verklaringen van enkele Waalse partij
voorzitters en ministers bleek dezer dagen alweer ruim
schoots voldoende te zijn om enkele „Vlaamse" ministers in 
het Belgisch gareel te doen lopen. 
De nationale Belgische staat wordt duidelijk nog slechts 
geregeerd op basis van een refleks van koritzichtijg zelfbe
houd van nog geen dozijn „Vlaamse" ministers. Inmiddels 
evenwel is de Vlaamse gemeenschap in versneld tempo 
onstuitbaar aan het afstevenen op een volwaardige politieke 
autonomie. Dat heeft de S6ste IJzerbedevaart andermaal 
overduidelijk aangetoond. 
Het Vlaamse volk blijft nochtans veel van zijn goede krach
ten verspelen door de hardhorigheid van Wilfried Martens 
en zijn CVP- en PW-excellenties. Hun verantwoordelijkheid 
is verpletterend, (hds) 

Foto van de week 

Vorige zondag ging in het Westvlaamse Diksmuide de jaariijkse IJzerbedevaart door. Deze SSste uitgave 
stond in het teken van: 'Vlaamse macht, Vlaams welzijn'. Om en nabij de 60.000 aanwezigen (duidelijk 
méér dan voorgaande jarenD waren de entoesiaste getuigen van deze vredesmanifestatie. Voorzitter 
Daels noemde het bereikte regeringskompromis over de zogeheten nationale sektoren „kreupel" en een 
„monument van ondubbelzinnigheid''. 
Lees ook ons verslag over de 56ste IJzerbedevaart op biz 10 en 11. 

findemans tegen Vlaamse Fronters 
„In het eigen land moet van nu af 
aan duidelijk gesteld worden 
dat alleen het parlement be
voegd is voor de beslissingen 
inzake het veiligheidsbeleid en 
de wapenaankoop. En dat be
slissingen slechts mogen ge
troffen worden na een grondig 
en open parlementair debatP 

Deze uitspraak vary voorzitter 
Daels op de jongste Uzertiede-
vaart werd door de tienduizert-
den aanwezige Vlamingen op een 
langdurig applaus onthaaki. De 
goede verstaander begreep dat 
het Uzerbedevaartkomitee hier
mee doelde op de recente onder
tekening door de Belgische minis
ter van Buitenlandse Betrekkin
gen, Leo Tindemans, van een 
memorandum wetardoor de plaat
sing van kernwapens in ons land 
écht kan worden voorbereki. 
Deze toch wel zeer zwaarwichti
ge beslissing met verregaande 
konsekwenties werd volkomen 
achter de rug van de volksverte
genwoordiging genomen. Zelfs 
de bevoegde parlementskommis-
sie werd onwetend gelaten. Tot 
een Amerikaans dagblad dit 
nieuws uitbracht.. 
De vredespolitiek kreeg terecht 
naast de andere, brandend aktue-
le onderwerpen, ruime aarKJacht 
tijdens de jongste bedevaart naar 
de graven van de Uzer. Volko
men in de geest en in de traditie 
van het „testament van de Froth 
ters"en van vroegere Uzertiede-

vaarten werd het diepmenselijk 
verlangen van „nooit meer oor-
tog" benadrukt Lang vóór de vre
desbewegingen Jn" waren, ijver
den Vlaams-nationalisten voor 
een algehele ontwapening. Reeds 
in 1937 lanceerde de vader van 
de huidige Komiteevoorzitter, wij
len professor Frans Daels, het 
klee van de sociale, morele ver
dediging zonder wapena Dé tes
tamentuitvoerders, met name de 

'Vlaamse Oud-Strijders (VOS), 
t)leven altijd de meest fervente 
aanhangers van de „ooriog aan 
de oorlog". 

Wanneer we evenwel kijken wat 
er op wereldvlak gebeurt moeten 
we jammer genoeg vaststellen 
dat het wapengekletter nog lang 
niet opgehouden heeft De bloe
dige repressie In Afghanistan, de 
foKeringen In Baskenland, de ro
kende pulnen in het Midden-Oos
ten, de massagraven in (Dentraal-
Amerika, de slachtoffers van alle 
zogeheten Jokale" konfllkten». 
Maar hoog boven dit alles stijgt 
de waanzinnige gruwel uit van de 
atoombewapening! De huidige, 
op hol geslagen bewapening — 
zowel de nukleaire als de chemi
sche en de konventionele — 
heeft niets meer te maken met 
verdediging of oorlogvoering. En 
dat men niet komt aandragen met 
de loze bewering wapenindustrie 
gelijk te stellen met werkgelegen
heid, zoals sommige Waalse Soci
alisten voorhouden. Reeds jaren 
ijveren de VU-frakties keihard 

voor een omschakeling van wa
pen- naar vredesindustrie. Oor
logsindustrie is inderdaad veel 
minder artieldsverschaffend dan 
gelijk welke andere nuttige en 
menswaardige aktiviteit 
De geheinnzinnige ondertekening 
door Tindemans — dé trouwste 
kx>pjongen van preskJent Reagan 
— is echter niet van aard om de 
edele droom van de Fronters en 
van de Vlaamse Beweging wer-
kelljkheki te laten worden. De 
breuk tussen enerzijds de man 
„Met wie het allemaal anders zou 
worden" en de kristendemokrati-
sche achtert>an anderzijds, is 
toch onvermijdelijk geworden. 
Trouwens, de standpunten, van 
zowel het AOW als van de CVP-
jongeren, voor een tijdelijke op
schorting van de plaatsing van 
kernraketten staan diametraal te
genover de maneuvers van de 
minister van Buitenlandse Betrek
kingen. TirKlemans' jongste num
mertje om nü een „vredesambas-
sadeur" te benoemen, is bijgevolg 
één sterk staaltje van hypokrisie, 
ten top gedreven. 

De Innige wens van Tindemans 
blijft Immers op een mooie dag de 
benoemingsbrief tot sekretaris-
generaal van de NAVO tussen 
zijn ochtendpost te vinden. 
Vlaams-nationale én kristelijk-hu-
manistische bekommernissen ten 
voordele van een eigen, Europe
se vredesbeleid zijn voor hem 
dan ook van ondergeschikt be
lang... (pwd) 



Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Aalst 

De Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn van de Stad Aalst 
heeft de hiernavolgende 
funktie opengesteld: 

1 voltijdse funktie van ge
neesheer-specialist in de Ün-

CENTRAAL-AMERIKA 

Graag zou ik langs deze weg mijn 
ongenoegen uiten i.v.m. het stilzwijgen 
van de VU en haar blad „Wij" naar aan
leiding van de nationale betoging op 
19 juni tegen de VS-politiek in „Cen-
traal-Amerika". 
.Zelfbeschikking voor alle volkeren, 
omdat elk volk moet kunnen beslissen 
over zijn eigen toekomst en de midde
len daartoe", was één van de 3 plat
form-eisen van de nationale betoging 
in Brussel (de 2 andere keren zich 
tegen de wapenleveringen en de poli
tieke ekonomische en militaire inter-
ventiepolitiek van de VS). 
Stuk voor stuk eisen waar de VU kan 
achterstaan. 
Nochtans kon ik noch vóór noch na de 
betoging enige aandacht bespeuren in 
het weekblad „Wij". 
Nochtans waren in het verleden Willy 
Kuijpers en Paul Van Grembergen bij 
de eersten om de politiek van de VS 
aan te klagen. De VS slagen er immers 
in om telkens wanneer een volk op
staat om zijn rechten op te eisen, de 
verkeerde zijde te kiezen en de recht
se regimes te steunen met hun volke
renmoord. Centraal-Amerika een 2de 
Vietnam? Waarschijnlijk is het dat al, 
alleen wat subtieler gespeeld. Ik hoop 
dat de VU in de toekomst niet zal nala
ten om Vlaamse akties te steunen 
waarin opgekomen wordt voor de 
vrijheidsstrijd van volkeren, waar ook 
ter wereld. 
Verder hoop ik dat de VU-pariements-
leden druk zullen uitoefenen opdat het 
buitenlands beleid i.v.m. Centraal-Ame
rika duidelijk geprofileerd kan worden, 
en dit kan enkel een afkeuring van de 
Amerikaanse knoeiboel zijn. 
En waarom kan de Vlaamse Gemeen
schap geen kulturele (en andere) be
trekkingen openen met Nicaragua? 

P.V„ Laakdal 

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

Gelijk loon voor gelijk werk. Zo zou het 
toch moeten zijn. Waarom verdient het 
Luikse stadspersoneel zoveel meer 
dan elders? Inleveren via het niet 
aanpassen aan de index tot het loon
peil van anderen wordt gewoon gewei
gerd. Men betoogt ertegen te Brussel. 
Hoeveel het Luikse stadspersoneel nu 
precies als wedde opstrijkt wordt na-
tuuriijk verzwegen. Wanneer de stad 
Luik zo welvarend is dat zij haar 
personeel meer kan geven dan u en ik 
verdienen, dat zij het huisvuil gratis kan 
ophalen (u en ik betalen er 500 tot 
1.000 fr. meer voor), dan kan ik dat 
best verdragen. Maar wanneer Luik 
extra subsidies uit de nationale kas 
nodig heeft om haar inwoners te ver
wennen, ben ik niet akkoord. Eenvou
dig gezegd betekent dit dus: „De be-
lastinggekJen van u en mij dienen 
onder meer om anderen meer te ge
ven dan u en mij en dat voor hetzelfde 
werk". Toppunt is dat de socialistische 
vakbond ACOD de Luikse eisen 
steunt En dan maar betogen en 
schreeuwen tegen de vermindering 
van de koopkracht Wie begrijpt? 

J.V.L Mijlen 

MIJNHEER GOL 

Het was mijn innige wens aan justitie
minister Gol een dankbrief te mogen 
schrijven, maar gezien de omstandig
heden is dit totaal onmogelijk, integen
deel. Omdat de minister van Justitie, 
geen begrip heeft willen opbrengen 
voor een totaal onrechtvaardige en uit 
de hand gelopen zaak acht ik het als 
mijn plicht mijn zienswijze te laten 
kennen en de bevolking via deze open 
brief in te lichten over de manier van 
werken van uw departement en de 
instanties die erbij betrokken zijn. 
Mijnheer de minister, zoals u reeds 
weet uit mijn herhaald schrijven werd 
een jonge man door de Korrektionele 
Rechtbank van Kortrijk veroordeeld 
op grond van valse beschuldigingen. 
Nadat de rechter en de prokureur er 
werden op gewezen dat het om een 
vergissing ging lapten beide heren de 
terechte opmerkingen aan hun laar
zen. De persoon in kwestie blijft ver
oordeeld en had de keuze: de opgeleg
de boete betalen ofwel gevangenis
straf. 
U vond het als minister van Justitie niet 
nodig om in te grijpen. U deed alsof uw 
neus bloedde. Aangezien u betreffen
de deze schandalige zaak in gebreke 
bleef heb ik het dossier aan de koning 
overgemaakt en dit werd onmiddellijk 
aan uw ministerie gestuurd. Het was 
echter boter aan de galg, want u 
weigerde zelfs aan het verzoek van de 
koning te gehoorzamen. 
Mijnheer Gol, waarom blijft u minister 
als u toch geen verantwoordelijkheid 
wenst op te nemen? 
Uw ministerportefeuille die door de 
gemeenschap wordt gevuld weegt 
echter zwaarder dan het feit dat een 
onschuldige wordt veroordeeld. Ofjen-
bare ambtbekleders, of die nu rechter 
of prokureur zijn of wat dan ook, die 
hun verantwoordelijkheid ontvluchten 
vertoeven daar niet op hun plaats. En u 
mijnheer Gol, die als minister van een 
belangrijk ministerie als Justitie, het 
bewijs heeft geleverd onbetrouwbaar 
te zijn zou onmiddellijk moeten ontsla
gen worden. 

Mijnheer Gol, u neemt wél de tijd om te 
„bekvechten" of de VMO al dan niet 
een privé-militie is. U neemt wél de tijd 
om u te moeien in andere departemen
ten en te eisen dat de Vlamingen 
miljarden moeten inleveren om Cocke-
rill-Sambre in leven te houden. Maar 
een Vlaamse burger die onschuldig 
wordt veroordeeld mag „doodbloe
den". Proficiat! Arm land dat door 
dergelijke ministers bestuurd wordt 
Mijnheer de minister, noch in u noch in 
uw ministerie heb ik nog enig vertrou
wen. Wie durft er nog beweren dat 
België een rechtsstaat is? 

W.V, Tiegem 

De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
Voorzitter van het OCMW, 
Gasthuisstraat 40, 9300 
AALST, en dienen met de be
wijsstukken uiterlijk tegen 
21.07.1983 ter bestemming te 
zijn. 

Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering 
van 04.08.1978, genaamd anti-
krisiswet, is de opengestelde 
funktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen, 
(dhr. P. COPPENS - direkteur 
wnd. ziekenhuis, tel. 053-
2123.93 - binnenpost 102). 

Adv. 98 

B'rieven 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Antwerpen 
Geneeskundig Personeel 
Volgende bedieningen wor
den open verklaard: 
Acht plaatsen van assistent 
in opleiding (rang 5) voltijds, 
in de Dienst voor Inwendinge 
Geneeskunde van het Alge
meen Ziekenhuis Stuiven-
berg (Dr. Verbraeken). 
De benoemingen kunnen in
gaan op 1.8.1983. 
De kandidaten dienen van 
Belgische nationaliteit te zijn. 
Bovendien bestaat de moge
lijkheid tot kontraktuele aan
stelling van onderdanen van 
de lid-staten van de E.E.G. op 
voorwaarde dat de te bege
ven betrekking noch leiding
gevend is, noch uitoelfening 
van het openbaar gezag in
houdt. 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te Antwerpen 
toegekomen te zijn uiterlijk 
op 8.7.1983. 
Inschrijvingsformulier en 
volledige voorwaarden te be
komen op de 7e Afdeling/ 
Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 232.98.35 - 231.09.70 -
toestel 221). 
Het inschrijvingsrecht be
draagt 400 f r. Adv. 97 

MAGAZINE 

Een 
Knack-vakantie 
Van deze week af brengt Knack een hele zomer lang 
een extra bijlage van 16 bladzijden vakantie-lektuur. 

Daarin niet alleen alles over onze fietstochten, 
maar ook vakantiereportages, spelletjes en een strip

verhaal. Overigens, zaterdag fietsten we in Brugge en op 
16 juli in De Pinte. Daarover alles deze week in Knack. 

Bovendien: 
Geld: Luik en het Gemeentekrediet 
Werk: Boomse Metaalwerken dicht 

Golf: Het einde van de olie-tijd 
Serie: Vlaanderen en het renardisme. 
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Mensen 

Vic Anciaux. 
baar dat enerzijds door de eigen 

' Vlaamse regering een beleid van 
soberheid en offers wordt opge
legd, terwijl anderzijds de baten 
van dit beleid de Vlamingen niet 
ten goede komen, meer zelfs, 
ongedaan gemaakt worden door 
de centrale regering', noteert 
volksvertegenwoordiger An
ciaux. Het gevaar dreigt dan ook 
dat de Vlaamse regering in een 
dubbelzinnige en scheve situatie 
ten opzichte van de Vlaamse 
gemeenschap terechtkomt 

VU-voorzitter Anciaux schreef 
gisteren een openhartige brief 
aan Gaston Geens (CVP), voor
zitter van de Vlaamse regering. 

In dit schrijven stelt Anciaux vast 
dat de Vlaamse regering vast
houdt aan een ortodoks ekono-
misch en industrieel beleid, dit 
betekent: geen overheidssteun 
aan bedrijven waarvan de leef
baarheid niet bewezen is of die 
de klem voor leefbaarmaklng 
niet in zich dragen (cfr.: Boomse 
Metaalwerken). Deze strategie is 
Inderdaad de enig mogelijke. 

Toch wijst voorzitter Anciaux 
erop dat het hem, als Vlaming, te
gen de borst stuit dat Vlaamse 
arbeiders en bedienden naar het 
stempellokaal verwezen worden 
bij gebrek aan financiële midde
len, terwijl op hetzelfde ogenblik 
de centrale Belgische regering 
druk doende Is om, andermaal, 
tientallen miljarden toe te kennen 
aan één Waals bedrijf, waarvan 
de kans op leefbaarheid alles
zins een groot vraagteken is. 

„Voor de Vlamingen klinkt het 
onbegrijpelijk en onaanvaard-

...en het 
Vlaams 
overleg 
Precies ook daarom is het drin
gend en dwingend dat de Vlaam
se regering zich opwerpt als mo
tor van de verdere hervorming 
van het land in konfederale zin. 
Eveneens zou de Vlaamse rege
ring een verklaring moeten geven 
aan de Vlaamse bevolking over de 
ongewilde onmacht 
Het is dan ook de hoogste tijd dat 
er eindelijk dat veel gevraagde 
Vlaamse overleg komt vermits de 
wezenlijke sociale en ekonomi-
sche substantie van ons volk in 't 
gedrang komt „Want het tjesluit 
dat zich opdringt uit het dossier 
van Boomse Metaalwerken — en 
morgen dit van Nobels-Peelman? 
— is dat het de hoogste tijd wordt 
dat de Vlamingen hun lot in eigen 
handen nemen. Een ernstige en 
gezamenlijke Vlaamse strategie 
opbouwen en er voor zorgen dat 
Vlaanderen morgen een toekomst 
heeft", besluit Vic Anciaux. Het 
woord is nu aan de andere partij
en. 

Deze week dit... 
De IJzerbedevaart van vorige 
zondag was ongetwijfeld een 
hoogtepunt Niet alleen de zon 
zorgde voor een massale 
opkomst Een groeiend 
bewustzijn heeft vele voorheen 
lauwe Vlamingen naar Diksmuide 
gestuurd. Meer en meer wordt 
de noodzaak aangevoeld 
krachtdadig op te komen voor 
de dwingende Vlaamse eisen. 

De bedevaart was een 
getuigenis van Vlaamse fierheid. 
Vaak ontroerend maar tevens 
radikaal. De bindteksten van de 
edele en volksgetrouwe Anton 
Van Wilderode grepen naar het 
hart De sprekers gingen recht 
op het doel af. De Vlaamse wil 
naar zelfstandigheid werd 
zonder omwegen gemani
festeerd. Alleen Vlaams welzijn 
door Vlaamse macht Het 
afwijzen van een mensdom-
vernietigende bewapenings
wedloop en het diep verlangen 
naar wereldvrede klonken met 
evenveel nadruk over de weide, 
waar zovele Vlaamse jongens 
vielen in een onzinnige oorlog. 
Een heel Vlaams-nationaal 
programma! Het beantwoordt 
aan wat er bewust of onbewust 
gedacht wordt in Vlaanderen. 
Want het levende volk was er. 
Uit alle gouwen en alle sociale 
geledingen. Wie deze 

gebeurtenis smalend negeert als 
een folkloristisch of marginaal 
feit vergist zich schromelijk. 
Diksmuide is diep geworteld in 
het wezen van ons volk. 
Hoe deugdoend de IJzerbede
vaart ook was, toch wil ik luid 
waarschuwen voor een 
triomfantelijk geroes. Want 
helaas, even hoog als de 
IJzertoren rijst de vraag naar de 
invloed van de bedevaart De 
kloof tussen het programma van 
zondag en de politieke realiteit 
van elke dag is reuzegroot De 
CVP stuurt wel enkele 
goedmenende back-benchers 
naar de IJzervlakte. Maar in de 
regering en het Pariement waar 
de woorden moeten omgezet in 
daden, blijft ze voortploeteren 
op de Belgische vlakte. Hoe is 
het in godsnaam mogelijk dat 
een volk zich zo laat ringeloren. 
Jaar na jaar. Ook vandaag... 
De volgende dagen zal 11 juli 
gevierd worden. Vroeger in het 
achterzaaltje van een dorpscafé. 
Nu in de gemeentehuizen en op 
de markten. Het Guldensporen-
feest is officieel erkend alS de 
Vlaams-nationale hoogdag. Vele 
gemeentebesturen, zeker waar 
de Volksunie in de meerderheid 
zit willen er een volksfeest van 
maken, volledig akkoord! Alle 
Vlamingen moeten leren dat 11-

m 

Tevreden 
Verhaegen 
CVFer Guido Verhaegen is ui
terst tevreden over de werking 
van zijn fraktie in de Vlaamse 
Raad. Daarbij citeert hij een aantal 
cijfers over initiatieven, voorstellen 
en vragen van zijn fraktie-onder-
horigen. Het is echt spijtig dat hij 
deze CVP-inbreng niet even ver
gelijkt met die van de andere 
partijen. Bijvoorbeeld met die van 

juli, en niet tien dagen later, 
belangrijk is voor ons volk. Maar 
opnieuw wil ik luid 
waarschuwen! Het officieel 
karakter mag de radikale 
boodschap niet afzwakken. De 
voorzitter van de Vlaamse Raad 
mag nu reeds weten dat wij niet 
aanvaarden dat hij het Vlaamse 
volk blijvend wil inkapselen in de 
knoeiboel van de huidige 
gewestvorming. Laat het roer 
van de 11-julivieringen niet in 
handen van „beter-weters" die 
door hun eigen opgang menen 
dat de Vlaamse strijd gestreden 
is. Opgepast voor de infiltranten 
die het Vlaams radikalisme willen 
bedwelmen met de wierook van 
de euforie en de pronkzucht van 
Vlaams-onverschillige 
prominenten. 

Steeds opnieuvy onderstreep ik 
de verdomde plicht van de 
Vlaams-nationalisten. 
Nu meer dan ooit blijft de 
opdracht: Geen Belgische 
armoede, maar Vlaams Welzijn 
door Vlaamse macht! 

de VU. Misschien zouden zijn kon-
klusies dan iets genuanceerder 
luiden. In de zin van: 't was goed, 
maar blijkbaar kan het beter. 
Gelijk heeft de CVP-fraktievoorzit-
ter wel waar hij beweert dat al te 
veel andere raadsleden in het „na
tionale kader" blijven vasthangen. 
Op dat domein is de CVP-fraktie 
inderdaad de onbetwiste koplo
per. Als geen ander slaagt zij er in 
om in de Vlaamse Raad en in het 
centrale [jariement een totaal an
der gezicht op te zetten. 
Slechts een paar voork)eelden: de 
benoeming van Happart de regio-
nalizering van de nationale sekto
ren, het Participatiefonds, het 
energiebeleid, en noem maar op. 
Verhaegen mag tevreden zijn. 

Deprez' lobby 
„Wij kunnen niet langer de gefop-
ten van de Vlaamse lobby zijn.' 
De Waalse kollega-voorzitter 
Deprez van de kristen-demokra-
tische familie heeft andermaal 
zwaar uitgehaald naar zijn 
Vlaamse politieke familie. 
Het nummertje was behoorlijk 
berekend: een dreiging met rege-
ringskrisis aan de vooravond 
van de zoveelste reünie van de 
Belgische „staalministers". 
Over de afloop van het zoveelste 
miljardenkompromis is er geen 
twijfel meer: Dehaene, Eyskens, 
Martens, De Clercq en de ande
ren hebben met hun stilzwijgen 
duidelijk gemaakt dat zij Deprez 
en geheel de Waalse staallobby 

met vernufte subsidieformules 
uiteindelijk toch weer hun zinne
tje zullen geven. 

Stuntman Nols 

Vic ANCIAUX 

De Schaarbeekse stuntman ver
saagt niet Roger Nols, eerste 
burgervader van de beruchte 
Brusselse gemeente, heeft ge
meld dat hij nog wat centen in de 
zwaar deficitaire gemeentekas 
heeft gevonden om zijn Vlaamse 
brandblusser, kolonel van Com
pel, ook nog schepen voor 
Vlaamse aangelegenheden een 
leeuwevlag te laten aankopen. 
Die zal wapperen op 11 juli aan 
het Schaarbeeks gemeentehuis. 
De CVP-jongeren hebben nu dui
delijk geen twijfel meer aan wie 
zij hun volgende Uilenspiegel
prijs kunnen uitreiken! 

Michel 
berekende 
„Koeltjhedighekl en staatszin heb
ben voorrang op verpolitiekte be
rekeningen. " 
PRL-voorzitter Michel heeft zijn 
duit in het verhitte staalzakje ge
daan. 
Hij striemde én CVP én PSC om 
hun verklaringen over de staalp)eri-
kelen met vooral klaarblijkelijk de 
bedoeling zelf olie op het vuur te 
gooien. De beproefde chantage-
politiek is zijn blijvende grote troef 
om andermaal staalmiljarden uit de 
brand te sleuren. Zijn Vlaamse 
„kollege" houdt er het stilzwijgen 
toe. En maandag is het weer 11 
juli; ook met CVP-redenaara 
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m Kommentaar 

Het was duidelijk reeds, volgens Happart — interim burgemeester van Voeren — al te lang 
kommunautair windstil in de prachtige Voerstreek. Uitgerekend dit zomerseizoen en de perio
de tussen IJzerbedevaart en 1 l-juli heeft hij daarom uitgekozen om te dreigen met sluiting van 
de nieuwe Vlaamse Jeugdherberg in Voeren. Wie heeft die man weer benoemd? De Koning. De 
politieke verantwoordelijkheid voor diens handtekeningen dragen alle ministers van de rege

ring Martens V solidair-

SBMA 
Franstalig 
Bij „SBMA" in Brussel, een onaf
hankelijke verdeler van Volvopro-
dukten, is een interne nota onder 
de arbeiders verdeeld waarin ge
steld wordt dat in het bedrijf alleen 
nog Frans gesproken wordt! Die
zelfde nota zou eerstdaags ook 
naar de bedienden van het bedrijf 
gaan. Dit schrijven gaat uit van 
bedrijfsleider Mannerie, een be
kend en rabiaat frankofoon. 
Deze wansmakelijke houding 
wordt sterk afgekeurd door „Vol-
vo-Europa" uit Oostakker. „Dit is 
een volledig eigen koers, die totaal 
afwijkt van de gangt^are normen 
binnen de Volvo-groep. Wij wen
sen dan ook geen uitstaans of 
relaties te onderhouden met 
SBMA", verduidelijkte men ons. 
Gelukkig maar. 
Dit voorval tyfjeert alleen maar dat 
de imperialistische neigingen bij tal 
van Brusselse frankofonen nog 
aanwezig zijn en dat de Vlaamse 
taalstrijd in de hoofdstad nog lang 
niet gestreden is. Integend^. 

O W zegt nee! 
„Door de 21-junl-verklarlng 
wordt een stap achteruit gezet en 
Vlaanderen een belangrijke troef 
uit handen geslagen'. Dat schrijft 
het Overlegcentnim van Vlaam
se Verenigingen (OW) in een 
recente mededeling. 
Dit Overlegcentrum groepeert 
de meeste Vlaamse socio-tcultu-
rele en strijd-organisaties van 
uiteenlopende strekking. Ook zij 
onderschrijven de stelling dat 
het bereikte regerings-„kompro-
mis' een monument van dubbel
zinnigheid is en niet bevredigend 
kan zijn voor Vlaanderen. „Elke 
vorm van Vlaamse tevredenheid 
over deze onduidelijke principië
le tekst waarmee men nog alle 
kanten uitkan, is dan ook totaal 
misplaatst". Nochtans verklaarde 
de voorzitter van de CVP, Swae-
len, vorige week dat zijn partij 
„zeer tevreden"is met de bereik
te oplossing, en het CVP-blad 
^^EG" spendeerde zomaar een 
extra-editie om de Vlamingen nu 

eens te vertellen hoe goed het 
nu, dankzij de CVP, allemaal zal 
worden. 
Volgens het O W is de regionali
sering van de 5 nationale sekto
ren, mét eigen financiële verant
woordelijkheid voor Vlaanderen 
en Wallonië, de enige oplossing 
voor de toekomst 
Het O W roept dan ook op tot 
verhoogde waakzaamheid, ook 
tijdens de vakantie! 

Zeg, Zeg... 
De extra-uitgave van het half-
maandelijkse CVP-ledenblad 
„ZEG" — waarin gezegd wordt 
dat Vlaanderen, dankzij de CVP, 
geen frank meer zal betalen voor 
het Waalse staal — heeft voor de 
nodige deinig gezorgd. 
Twaalf CVP-politici, waaronder 
vier CVP-ministers, komen in deze 
editie aan bod. Zij kronkelen zich 
in alle mogelijke bochten om de 
bereikte princiepsverklaring van 
21 juni toch goed te praten. Tégen 
beter weten en tégen de tenoren 
uit de Vlaamse Beweging in. 
Deze publikatie heeft trouwens 
voor de nodige reakties gezorgd 
langs Waalse zijde. In een televi
sie-uitzending zei PRL-voorzitter 
Mtehel dat de CVP hierdoor an
dermaal bewijst een onbetrouw
bare regeringspartner te zijn. In 
het akkoord staat immers enkel 
vermeld dat er regionale minister-
komitees (met uitsluiterKl minis
ters uit de unitaire regering) zullen 
worden opgericht maar dat deze 
zullen kunnen werken met natto-
nale geldmiddelen. Uit de nationale 
pot Voor meer dan 60 % met 
Vlaams geld dus! 
Premier Martens en de andere 
CVP-politici dreigen zichzelf hier
door onmogelijk te maken als koa-
litiepartners. Tenzij bijvoorbeeld 
Wilfried Martens niet (meer) ach
ter zijn ZEG-woorden zou staan_. 

Handen af! 
Ondanks het prachtige weertje 
van de jongste dagen blijven het 
VU-partijbestuur, en natuurlijk 
ook VU-voorzitter Vic Anciaux 
biezonder attent voor de ontwik

kelingen rond de staalproblema-
tiek. 
Vorige week verklaarde Andries-
sens, namens de Europese kom
missie, dat België zijn produktie 
van afgewerkte staalprodukten 
met 1,4 miljoen ton moet vermin
deren. Dit is 300.000 ton méér 
dan de Belgische regering zelf 
vooropstelde. Terecht slaat de 
EG-kommissie de bal in het 
kamp van de Belgische regering 
die haar verantwoordelijkheid 
moet opnemen en deze opgeleg
de vermindering van de produk-

tiekapaciteit uitvoeren. Maar te
gelijk rust daar de ongerustheid 
van Vic Anciaux. Hij waarschuwt 
de Belgische regering ervoor dat 
het opleggen van een produktie-
vermindering aan de staalbedrij
ven in Vlaanderen (Sidmar te 
Zelzate en ALZ te Genk) totaal 
onaanvaardbaar zou zijn. Deze 
beide Vlaamse bedrijven zijn, 
ook volgens Gandois, gezonde 
staalfabrieken! Bovendien ligt de 
produktiviteit er bijna dubbel zo 
hoog als in Cockerill-Sambre. 
Het zou dan ook, vanuit Vlaams 
maar eveneens vanuit algemeen 
ekonomisch standpunt onver
antwoord en onlogisch zijn deze 
gezonde, rendabele ondernemin
gen in hun mogelijkheden af te 
remmen, ten voordele van CS 
waarvan de leefbaarheid geens
zins verzekerd is! 
Handen afhouden van de Vlaam
se staalbedrijven. 

Pecq-
Armentiers 
Zoals wij vorige week reeds 
schreven, besliste de Vlaamse Re
gering de volkomen overbodige 
en zinloze autoweg Pecq-Armen-
tiers van het gewestplan te 
schrappen. Tegen deze beslissing 
werd ondertussen geprotesteerd* 
door de Walen. 
Het Moeskroense gemeentebe
stuur motiveert zijn protest „om
dat de realizatie van deze weg 
meer dan eens beloofd werd door 
alle toenmalige Vlaamse ministers, 
op het ogenblik dat zij de oprich
ting eisten van een Vlaamse 
sc^iool in Komen". Waarmee nog 
eens duidelijk wordt wat voor 
Vlaamse „onderhandelaars" in die 
centrale regering zetel(d)en: een 
idiote autoweg ruilen tegen een 
wettelijk toegestaan schooltje! 
En de Waalse chantage houdt aan. 
Zowel het Moeskroense bestuur, 
evenals de Waalse gewestrege

ring, dreigen met vergeldingsmaat
regelen. Konkreet denken zij er
aan het laatste deel van de A 17 
tussen Dottenijs en Rollegem te 
blokkeren. In feite ligt de ware 
schuld bij de regeling in 1963 toen 
Komen-Moeskroen naar Wallonië 
werd „overgeheveld", en Voeren 
naar Limburg. Ook toen won de 
Waalse chantage het op de lam
lendigheid van Vlaamse ministers. 

Te berge 
Nu is het helemaal onze gewoon
te niet om een polemiek aan te 
gaan met andersgezinde dag- of 
weekbladen. 
Ditmaal evenwel gaat het duide
lijk om een geval van heirkracht 
Lees zelf maar volgende pracht-
zin die redakteur Frans Van Erps 
van „De Nieuwe Gids" wist te 
verwerken in zijn hoofdartikel 
van zaterdag jongstleden: „VU 
en SP hebben de politieke stand
punten van de CVP ten aanzien 
van Cockerill-Sambre het een na 
het ander overgenomen en nu is 
er maar één Vlaamse politiek 
meer, want ook de P W is ze 
bijgetreden, maar dat heeft aan 
de Vlaamse ministers iedere ma-
neuverruimte ontnomen." 
Zouden daarbij je haren niet te 
berge rijzen? 

Dertig maal! 
Samen hebben alle lokale bestu
ren — gemeenten, OCMW's en 
interkommunales — een schuld 
van ruim 3,69 miljard bij de RSZ. 
Grootste wanbetalers zijn Wallo
nië en de Brusselse gemeenten. 
Aldus nemen de Waalse gemeen
ten 62,7 th. van die totale schuld 
voor hun rekening. Niet minder 
dan 46 gemeenten beneden de 
taalgrens zijn meer dan één mil
joen verschuldigd. In Brussel be
draagt de achterstand 1,3 miljard. 
Een kleine optelsom leert dan snel 
dat Vlaanderen voor nauwelijks 
2 th. van het totaal in het krijt staat 

Wat de Vlamingen er 
willen van maken 

11 juli 1983 biedt nogmaals geen reden tot juichen. 
Eens te meer staan de Vlamingen aan de klaag
muur. In krachtige bewoordingen wordt de grie-
ventrommel geroerd. Stilaan lijkt dan toch het 
besef in brede kringen door te dringen dat de sur
realistische regeringsbeslissing inzake de vijf 
zogeheten nationale sektoren nog minder voor
stelt dan een doekje voor het bloeden: de financië
le aderiating wordt er niet door gestelpt 
Reden te meer om ons te bezinnen. 
Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse Gemeenschap 
een definitieve keuze maakt Een nationale keuze, 
zonder tegemoetkomingen aan de perverse logica 
van het centrale gezag dat nog slechts zichzelf 
vertegenwoordigt 
De Vlamingen moeten grijpen naar de macht die 
dichter dan ooit binnen handbereik ligt De reële 
macht die niet ontsproten is aan verheven maar 
weliswaar onmachtige dagdromen, doch op eko-
nomischs, financiële en politieke hefbomen stoelt 
Deze reële macht is geen abstraktie, geen slogan. 
Ze kan meteen in werking treden. 
Het volstaat dat de politieke gezagsdragers er on
dubbelzinnig en onverzettelijk voor kiezen. Zo 
eenvoudig is het: een kwestie van voldragen wil. 
Nooit was de niet-georganizeerde Vlaamse publie
ke opinie zo alert Ze mag niet versagen, en 
onbuigzaam de politieke gezagdragers voor hun 
historische verantwoordelijkheid stellen. 
Meteen moet echter ook duidelijk en luid gesteld 
worden dat de tot standkoming van de Vlaamse 
macht die er onafwendbaar komt nog slechts 

f f f 

afgeremd kan worden door steriele doch dure 
achterhoedegevechten en marginale maneuvers. 
Uit de hele demokratische traditie van de Vlaamse 
beweging blijkt verder dat het nooit mag of kan 
gaan over macht om de macht 
Een eigen, autonoom Vlaams gezag, de Vlaamse 
zelfstandigheid, hebben slechts zin indien de 
politieke besluitvorming dichter bij de bevolking 
wordt gebracht In een geest van kritische doch 
open verdraagzaamheid. 

11 JULI: 
De Vlaamse Staat zal waard zijn wat de Vlamingen 
er van willen maken. Omgaan met de macht is niet 
iedereen gegeven en het gebrek aan ervaring 
inzake politieke en bestuuriijke machtsuitoefening 
weegt nog steeds zwaar op ons openbaar leven. 
Alléén zindelijk omgaan met de macht is zinvol. Dit 
vereist echter een mentale hygiëne die niet steeds 
spontaan aan bod komt bij die politici, die als het 
ware vanzelfsprekend aangetast werden door de 
hebbelijkheden van het centraal, Belgische gezag. 
Vlaamse macht zal nooit verwezenlijkt kunnen 
worden zonder een vernieuwde, verruimde en 
verruimende aanpak. 
Deze stelling is niet ijl: ze wordt dagelijks door de 
Vlaamse gijzelaars in de Belgische regering 
bewezen. 

Hugo Schiltz, VU-genneenschapsminister 
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Sociaal-ekonomisch H^ 
De rode rekening van '84 

En zelfs mocht Wilfried Martens zijn Vlaamse reflex opnieuw eventjes 
laten opborrelen en een einde maken aan de kamikaze-politiek ten 
bate van de miljardenverslindende Cockerill-Sambre, dan nog blijft er 
de gigantische opdracht om in de komende weken, bij de opmaak van 
de Belgische nationale begroting voor volgend jaar, een paar honderd 
miljarden-tekorten weg te werken.! 
Maar we weten dus onderhand dat gewezen \A/B-voorvechter 
Martens hoegenaamd niet van zins is om een eind te maken aan zijn 
medeplichtigheid bij de Waalse potverteerders-politiek. 

toegeven aan de inleveringsfobie 
Opnieuw zuurstof geven aan onze 
ondernemingen bij voorbeeld 
dank zij drastische bezuinigingen 
op de werknemersvergoedingen. 

Iets wat ons op vandaag heeft 
geleid naar kollektieve verarming 
(vooral voelbaar dan in de minver
mogende gezinnen) en naar wat 
zopas zelfs in een OESO-rapport 

Wél blijft er diens vast voornemen 
- en van zijn CVP- en PVV-, 
PSC- en PRL-kollega's in de kabi
netsraad — om voor alle belas
tingbetalers de fiskale last spoedig 
nog aanzienlijk te verzwaren. Om 
ook voor diegenen die leven bij de 
gratie van een „vervangingsinko-
men" de broeksriem strakker toe 
te halen. 

Waanzinnig 
Elke goede huisvader weet dat 
een spaarpot almaar behoorlijker 
gespijzigd wordt met het toevoe
gen van de zoveelste kleine be
dragen. En dat schulden in lengte 
van jaren hoegenaamd niet kun
nen verlicht worden door het aan
gaan van een nieuwe hypoteek-
last om andere curator-aanspra
ken ongedaan te maken. Dat het 
begin van sanering van het huis
houden zeker niet in het verschiet 
ligt wanneer bovenop nog extra 
nieuwe schulden worden ge
maakt. 

De belangrijkste verantwoordelij
ke voor het Belgisch staathuishou-
den, Wilfried Martens, denkt er 
evenwel anders over. Hij blijft he
mel en aarde van de kleine Belgi
sche wereld verzetten om één 
staalbedrijf dat reeds geruime tijd 
enorm meer faillissements-cijfers 
boekte dan pakweg Cockérill-
Yards, Fabelta, de Boomse Me
taalwerken... kost wat kost in leven 
te houden. 

Cockerill-Sambre dat spoedig de 
enorme gemeenschapsinspanning 
opeist om het waanzinnig aandeel 

van niet minder dan vijf procent 
van het Belgisch bruto nationaal 
produkt te kunnen blijven opslok
ken, zou zeer binnenkort (want de 
cash-drainenveloppes zijn leeg) 
andermaal tientallen miljarden via 
een blanco cheque toebedeeld 
krijgen. 

600 miljard tekort... 
Waanzinnig is het deze Waalse 
C-S dwergreus in leven te houden. 
Gaat het om het vermijden van 
achtduizend afdankingen? 

Natuurlijk. Maar het gaat toevallig 
ook in deze zomermaanden om 
het wegwerken van een tekort 
van niet minder dan 600 miljard 
(600.000 miljoen) op de rijksbegro
ting van volgend jaar. Om het 
faillissement van de Belgische 
staat af te wenden. Niet het bank
roet van een door haast niemand 
meer gegeerde politieke entiteit. 

Wel om te vermijden dat tot ver in 
de jaren 2000 onze kinderen zich 
blauw blijven betalen aan de schul
denlasten die momenteel met as
tronomische snelheid bijkomend 
worden opgestapeld. Want, zelfs 
zonder de falikante staalpolitiek 
van Martens V worden we blij
vend beduveld met wanbeheer. 

Heette het immers bij voorbeeld in 
de regeerverklaring niet dat nu 
eindelijk eens werk zou gemaakt 
worden van drastische sanering 
van de overheidsfinanciën? Dit 
regeervoornemen kwam dan wel 
op de laatste plaats. Na vooral het 

In het kader van de gepredikte bezuinigingspolitiek Een reeds 
geruime tijd in Europese rapporten afgeschreven staalbedrijf, Valfil, 
brandt af. De regering spaart moeite noch (ons) geld om het opnieuw 
uit zijn asse te laten verschijnen. Met hét grote besef dat enkele 
maanden na de dure restauratiebedrijvigheid ditzelfde bedrijf 
andermaal door de Europese Kommissie wordt aangeduid als eerst
aanwezend kandidaat voordringende sluiting om de staalschulden 
van dit land niet met nog eens zoveel miljarden te laten oplopen-

Extra-taks ten bate van verkwisters 
Deflatiepolitiek? Nee, daar doen 
we niet aan mee! Martens en Co 
blijven het almaar verkrampter 
herhalen. Evenwel, er zijn ekono-
mische analisten die er kompleet 
anders over denken. In een 
OESO-rapport werd vorige week 
inderdaad reeds gewaarschuwd 
voor een nefaste deflatiepolitiek 
als het huldig beleid van de cen
trale regering wordt gehand
haafd. 

En zopas heeft de Hoge Raad 
voor Financiën die waarschu
wing met kracht herhaald. 

Maar, financiënminister De 
Clercq heeft al laten weten dat 
hij het advies van de Hoge Raad 
zal negeren. 

Immers, de dag na de bekendma
king van het rapport van de Hoge 
Raad liet minister De Clercq, via 
het Laatste Nieuws, een fameuze 
proefballon op: de bestendiging 
van miljardenverkwisting in het 
Waalse staal zou vanaf nu gefinan
cierd worden met een „tijdelijke 

belasting". Over de duurtijd van al 
die tijdelijke maatregelen in dit 
land weten we onderhand wel 
beter. 

Maar, hoe dan ook ziet het ernaar 
uit dat alles in het werk wordt 
gesteld om op welke wijze dan 
ook de miljardenstroom naar Co
ckerill-Sambre onverminderd te la
ten vloeien. i, 

Want, terwijl er alarm wordt gebla
zen over honderden miljarden te
korten bij de opmaak van de rijks
begroting voor volgend jaar wordt 
op de allereerste plaats duidelijk 
werk gemaakt van een nieuwe 
bijkomende overheidssubsidie 
van liefst zo'n 100 miljard ten bate 
van één enkel bedrijf: Cockerill-
Sambre. 

En, omdat andere kanalen kom
pleet uitgedroogd zijn, wordt dus 
nu uitgekeken naar een subtiele 
vorm van bijkomende belasting 
om die miljardentransaktie moge
lijk te maken. Maar, de Hoge Raad 
voor Financiën waarschuwde pre
cies voor een verdere verzwaring 

van de fiskale en para-fiskale druk. 
En diezelfde Raad wees er ook ge
streng op dat, ondanks de zware 
saneringsoffers die aan de bevol
king werden opgelegd, de Belgi
sche Staat momenteel nog even 
ver verwijderd is van het sane-
ringsdoel als twee jaar geleden 
toen Martens V dekreteerde dat 
het beleidsroer nu eens definitief 
zou omgegooid worden... 

... en plus 

69 miljard 

Wat de regering ook aan nieuwe 
inleveringstruuks tovert het kan 
nauwelijks iets bijdragen tot het 
ekonomisch herstel zolang de dui
zelingwekkende begrotingstekor
ten als moordende hypoteek mee
gesleept worden. 

En wat noteren we vandaag aan 
saneringsprestaties van de Belgi
sche regering, dank zij onze inle

veringsinspanningen: in mei steeg 
de rijksschuld met liefst zomaar 
eventjes 69 miljard frank! 

Daar zitten cijfers van een toevalli
ge interkommunale lening bij die 
het beeld van de toename van 
onze schuld danig vertekent, zo 
argumenteert men prompt in de 
Wetstraat Zeer zeker. Zoals er in 
het cijfer over de toename van de 
rijksschuld met andermaal ettelijke 
miljarden in augustus „ toevallig" de 
zware offers voor Cockerill-Sam
bre zullen genoteerd worden. En 
zo hollen we met de dagjespoli-
tiek, met de deflatiepolitiek van 
Martens V, met al die inleverings-
treinen in een dol ritme aan tegen 
een blinde muur. De eerste ope
ning naar een bevrijdend nieuw 
industrieel beleid (onze enige ech
te overlevingstroeO is bijlange nog 
niet in zicht 

Want Randers' Technology 
werkt in vergelijking met Cocke-
rilkSambre, met géén centen. 

(hds) 

(van de Organisatie voor Europe
se Samenwerking en Ontwikke
ling) werd omschreven als een 
voorbeeld van deflatiepolitiek. Dit 
betekent: een behoorlijke koo[> 
krachtvermindering bij een aan
zienlijke inflatiescore in vergelij
king met de commercieel konkur-
rerende landen. 

en maar inleveren... 

Wat had Martens V alweer be
loofd op het g^ ied van sanering 
in eigen uitgaven? 

Om te tieginnen: het begrotingste
kort zou volgend jaar worden ver
minderd met 1,5 procent van het 
bruto nationaal produkt Begro
tingsminister Maystadt heeft nu 
inmiddels op>enlijk verklaard dat 
één procent en dus tóch een 
vermeerdering van onze internei-
tionale schuld, zijn afgezwakt 
streefdoel is. De minister van be
groting in dienst van Martens V 
levert dus ook in; niet wat betreft 
zijn in dank afgenomen vergoedin
gen, maar wel wat betreft zijn 
beleidsprestaties. 

Uiteindelijk zou er dus" hoe dan 
ook bezuinigd worden. Met sane
ring van de sociale zekerheid. Met 
gezondmaking van de gemeente
lijke financiën. Met het terug
schroeven van het deficit van de 
Belgische overheid tot vergelijk
bare Europese proporties. 

En wat zijn de prestaties ter zake 
momenteel...? 

Ten eerste: de rode cijfers in de 
gemeentefinanciën worden inder
daad weggewerkt De Belgische 
overheid dwingt de gemeentelijke 
overheden om hun „opcentiemen" 
vrijwel algemeen te verhogen. 

Meer belastingen betalen dus. Een 
tweede prestatie: het plan van 
ACW-minister Dehaene voorziet 
bij nader inzien vooral in aanzienlij
ke bijdrageverhogingen voor so
ciale zekerheid. 

Andermaal inlevering van de bur
ger dus. 

En ten slotte het derde luik van de 
Belgische overheidssanering: nog 
vóór de streefdatum — boekjaar 
'85 — blijkt Martens V erin te 
slagen om voor het bijpassen van 
de enorme geldtekorten nauwe
lijks nog een beroep te doen op le
ningen in het buitenland. 

Dank zij aantrekkelijke (intrest-)-
voorwaarden worden inderdaad 
opnieuw financiers in eigen land 
bekoord om welvergoede schuld
eiser van de Belgische staat te 
worden. Mét als gevolg dat de 
schuldenlasten van de overheid 
(door de peperdure intresten) blij
ven toenemen. 

Daarvoor blijven de Martens-De 
Clercq-fans in het parlement vol
machten toekennen. Om die hon
derden miljarden tekorten op de 
rijksbegroting voor volgend jaar 
op onze kosten te kunnen verdis-
konteren. 

En inmkJdels is alvast het parle
ment tot oktober met zomerva
kantie gezonden. 

(hds) 
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M^ Kommentaar 

Jef en Piet 
v/MUhee 2O(JD£N we 

A/c; jiÉST De GuLpei^':sPo/ienoftC 
Vtenets ? . . . 

HET EEN 

H/\/\tirJe -? 

Vaert-weL Renaat 

vu op tv: 

Jobstudenten, staal en IJzerbedevaart 
Vandaag, donderdag, brengt 
de VNOS van 19 u. 15 tot 
19 u. 40 op het eerste BRT 
tv-net, een reportage over 
de problemen van de jobstu
denten, onder de titel „Een 
job in de jungle'. De wet van 
7 juli 1970 m.b.t de arbeid 
verricht door jobstudenten 
wordt getoetst aan de prak
tijk: in vele gevallen ont
breekt het wettelijk kon-
trakt; zelden worden de wet
telijke barema's betaald. 
Kortom, er is geen eenvor
migheid en afdoende kon-
trole bestaat er bijna nooit, 
wat tot tal van misbruiken 
leidt Aan dit programma 
werken mee: mevrouw Can-
noot, van de vj.w. „Werking 
Toerisme'die voor de plaat

sing zorgt van jobstudenten. 
Verder de heer Verhauwen, 
voorzitter van ^Horeca 
Knokke', verschillende 
werkgevers uit de horeca-
sektor, VU-volksvertegen-
woordiger Ra f De Clercq en 
uiteraard ook een aantal 
jobstudenten. 
Verder wordt aandacht be
steed aan de politieke ak-
tualiteit na de jongste IJzer
bedevaart, met de medewer
king van VU-senator Os
wald Van Ooteghem, die in
haakt op de jongste evolutie 
inzake het staal, en alge
meen VU-voorzltter Vic An-
claux, die de belangrijkste 
eisen van de IJzerbedevaart 
toetst aan de politieke reali
teit 

Solidariteit? 
Dat de Walen baat hebben bij 
een centraal beheer van de so
ciale zekerheid is sedert lang 
een verworvenheid. Een studie 
van de Gewestelijke Ekonomi-
sche Raad voor Vlaanderen be
vestigt deze stelling voor de pe
riode 1975-1981. 
Per hoofd bedroeg het tekort in 
1981 op de sociale zekerheid in 
Vlaanderen 21.879 fr., in Brussel 

Op 20 juli 1942, amper 29 jaar 
oud, werd architekt Renaat Die-
pendaele burgemeester van Er-
wetegem. „Door niemand afge
zet, nooit gestraft' oefende hij de 
burgemeestersfunktie uit tot 4 

'september 1944. 
Het redden van 42 werkweige-
raars van deportatie en het ver
bergen van een Engelse piloot 
zal wel niet vreemd geweest zijn 
aan deze totorante houding te
genover een oorlogsburgemees
ter in een streek waar de repres
sie ongenadig toesloeg. 
Renaat bezat dus, afgezien van 
zijn zin voor verantwoordelijk
heid, overtuiging en adelbrieven 
genoeg om zich onmiddellijk in 
de Vlaams-nationale strijd te la
ten gelden. Dat heette toen nog 
de Vlaamse Concentratie. 
Maar het duurde tot 26 maart 
1961 toen Renaat Diependaele, 
eerder verrassend (want de zetel 
werd te Gent of in het beste 

geval te Sint-Niklaas verwacht) 
als Volksunie-senator gekozen 
werd voor het arr. Aalst-Ouden-
aarde. Renaat vertelde graag en 
met smaak over de jaren 1961-
1965 toen hij samen met Dr. 
Roossens uit Antwerpen, de aan
zet gaf voor wat later de Volks-
unie-senaatsfraktie zou worden. 
In die jaren moeten de Vlaams-
nationale gekozenen in het rose-
rode halfrond zo wat beschouwd 
zijn als wezens van een andere 
planeet-

Dit belette Renaat niet om on
middellijk een grote aktiviteit aan 
de dag te leggen: over de repres
sie, over de openbare werken en 
vooral het spoorwegbeleid in 
Vlaanderen, over de vastlegging 
van de taalgrens, en over wat 
altijd zijn stokpaardje zou blij
ven: de problemen rond gezin en 
huisvesting. In de loop van 1965 
zou Renaat Diependaele trou
wens beheerder worden bij de 

Bond van Jonge en Grote Gezin
nen. 
Door een ongelukkige samen
loop van omstandigheden ver
loor Renaat zijn mandaat in 1965, 
maar in 1968 (als provinciaal ge-

koöpteerde) en in 1971 (recht
streeks gekozen) kwam Diepen
daele de aanzienlijk gegroeide 
VU-senaatsfraktie terug verster
ken. Overigens stond Renaat 
vanaf 1964 terug in het gemeen
tebeleid 
Vandaag, donderdag 7 juli 1983, 
is Renaat Diependaele in zijn 
geboorte-streek ten grave ge
bracht Het mag dan al waar zijn 
dat kleine meningsverschillen 
Renaat de laatste jaren van de 
VU-werking hadden vervreemd. 
Onze Vlaams-nationale bewe
ging zal Renaat blijven gedenken 
als degene die in de roemruchte 
streek van priester Daens spoor-
slag heeft gegeven voor de her
opstanding na jaren van beproe
ving. In deze geest hopen we dat 
deze blijken van waardering ook 
troostend zullen zijn voor zijn 
echtgenote, mevrouw Elza Die-
pendaele-Van Damme, zijn kin
deren en kleinkinderen. 

Guido Van In 

30.325 fr. en in Wallonië 36.233 fr. 
's Lands gemiddelde was 27.418 
fr. 
Verder blijkt uit het onderzoek 
dat Vlaanderen in 1981 meer dan 
58 th. van de bijdragen voor zijn 
rekening nam. Daartegenover 
staat evenwel dat slechts 53,6 th. 
van de uitgaven het Vlaamse 
land ten goede kwam. 
Voor Brussel en Wallonië liggen 
die cijfers heel anders. Draagt 
Wallonië 31 th. van de middelen 
bij, het ontvangt ruim 35,71 th. uit 
de nationale pot In Brussel lig
gen beide percentages om en bij 
de 10 th. 
De GERV-studie wijst er evenwel 
op dat de gunstige uitgangsposi
tie van Vlaanderen stilaan af
brokkelt In hoofdzaak wordt dit 
toegeschreven aan de evolutie in 
de sektoren werkloosheid en 
pensioenen. 

Geen paradijs 
België is niet langer het paradijs 
waar buitenlandse investeerders 
zich naar toe haasten. 
In 1982 vonden zij ons land nog 
nauwelijks 7,29 miljard waard. Ter 
vergelijking: in 1974 werd nog 
voor 21 miljard geïnvesteerd. 
Een regionale opsplitsing leert dat 
van die 7,29 miljard zowat 45 th. 
Vlaanderen ten goede kwam. Wal
lonië werd begunstigd met 24,7 th. 
of 2,1 miljard; Brussel met 29,7 
miljard of 29,7 th. 
De uitverkorenheid van Vlaande
ren binnen België hebben de bui
tenlanders dus nog niet verleerd. 
Kon Vlaanderen nu nog maar een 
eigen Industrieel en sociaal-ekono-
misch beleid ontwikken. 

Volksuniekiezer kent Europa best 
Dat blijkt uit een recent opinieonderzoek 
(maart 1983) uitgevoerd door INUSOP in 
opdracht van de Europese Kommissie. 
De Europese Gemeenschap is nogal 
bezorgd om haar imago bij de burger, 
vooral nu er van deze gemeenschap niet 
zoveel terecht komt Vroegere opiniepei
lingen waren trouwens zorgwekkend: er 
bestond een grote onverschilligheid te
genover de Europese Gemeenschap. Uit 
dit jongste onderzoek blijkt echter dat 
85,9 *>/o van de Belgische bevolking gun
stig staat tegenover het bestaan van de 
EG (vroeger lag dat cijfer tussen de 
zestig en de zeventig procent). Wat het 
Europees Parlement betreft, blijven de 
cijfers zorgwekkend. 
Wij zijn nu één jaar verwijderd van de 
volgende Europese verkiezingen, en niet 

eens de helft van de ondervraagden 
beweert iets gehoord te hebben over het 
Europese Parlement Volksuniekiezers 
maken hierop echter een uitzondering: 
67,7 th: van hen hebben over het EP de 
laatste tijd iets gehoord of gelezen. Over 
het algemeen worden Europese verkie
zingen niet hoog aangeschreven: hoewel 
er kiesplicht bestaat in België beweert 
slechts 58,6 th. van de ondervraagden bij 
de volgende Europese verkiezingen te 
zullen gaan stemmen. Van de CVP-kie-
zers zou 60 th. gaan stemmen. Bij de VU 
is dat 58,5 th., P W 54,7 th. en SP 443 th. 
Daarbij beweert 18,1 th. van de SP-
kiezers zeker blanco of ongeldig te zul
len stemmen. 
Wat de rol van het Europees Parlement 
betreft, beweert 78,4 th. van de onder

vraagden dat dit parlement de Belgische 
regeringspolitiek beïnvloedt (de VU 
scoort hierin ook het hoogst: 86,6 thl 
VU-kiezers wensen trouwens met 96,1 
th. dat die invloed nog zou toenemen ter
wijl dat 89 th. is bij de CVP-kiezers en. 
68,2 th. bij de SP-kiezers. 
De grote meerderheid van de onder
vraagden (73,6 thJ vindt ook dat het 
Europese Parlement niet voldoende re
kening houdt met de regionale belangen. 
Besluiten trekken uit een opinieonder
zoek is altijd een gevaarlijke onderne
ming. Maar laat het ons zo stellen: de 
VU-kiezers blijken helemaal niet te zijn 
wat Tindemans erover schreef, namelijk 
een retrograde beweging die zich in 
zichzelf opsluit Zou het niet eerder zijn 
dat de VU-kiezer, die het Belgische ni

veau afschrijft, Vlaanderen beter en zo 
snel mogelijk ziet evolueren in Europees 
verband? De vraag naar een eigen 
Vlaams buitenlands beleid, naar ee|i 
rechtstreekse relatie Vlaamse Regering-
Europese Gemeenschap is hier niet 
vreemd aan. Eenzelfde tendens is trou
wens te merken bij alle autonomistische 
partijen: een grote verwachting in de 
Europese samenwerking op voorwaarde 
dat deze niet moet verlopen via de 
nationale staat maar dat het volk, de 
regio zélf een stem heeft in het interna
tionale forum. Het is ook die stem die 
onze mandatarissen Maurits Coppieters 
en Jaak Vandemeulebroucke hebben 
doen klinken in het Parlement van het Eu
ropa van de (vooralsnog) Tien. 

(HV) 
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Wetstra.at 

Sleutels van staatskas bij Walen 
De parlementaire besluitvorming kan op verschillende manieren tot 
stand komen. De normale procedure is een langdurig en diepgaand 
rijpingsproces, wat niet zelden leidt tot een grote eensgezindheid 
over de partijgrenzen heen. 
Daarnaast is er de „partikuliere besluitvorming". Tussen de koalitie-
partners wordt een akkoord bedongen dat dan onder de vorm van een 
wetsontwerp aan het Parlement wordt voorgelegd. Meerderheid 
tegen minderheid wordt het, fundamenteel ongewijzigd, aangenomen. 
Tenslotte zijn er de volmachten of bijzondere machten. Deze steunen 
op een gebrek aan eerbied voor de parlementaire instellingen en 
vooral op een gebrek aan inzichten bij de regeringspartijen. 
Nu is het systeem van bijzondere Nelly Maes hierop: Jkisof het 
machten helemaal niet nieuw. 
Maar in het verleden steunde het 
meestal op een toestand van bie-
zondere dringendheid, op een uit
wendige of inwendige noodsitua
tie die een diepgaande Ingreep 
rechtvaardigde. Geen van deze 
criteria kan vandaag Ingeroepen 
worden. 
Aldus stelt de regering zich tot 
doel om vla volmachten de open
bare financiën te saneren. Maar 
dat horen we sedert jaren. Getui
ge de vele programmawetten. Het 
resultaat daarvan schetste Nelly 
Maes: „Steeds hadden wij met 
grotere tekorten af te rekenen. In 
1973 stond België nog aan de kop 
van de Westerse landen. Vandaag 
bengelt het aan de staart Ruim 16 
th. van ons bruto nattonaal pro-
dukt moeten wij laten financieren.' 
De blezondere machten moeten 
ook dienen om de tewerkstelling 
te bevorderen. Gevat repilkeerde 

Senaat 

Leerplicht 
verlengd 
In de Senaat was het al volmach-
tenwet Voordien werd wel de 
verlenging van de leerlicht goed
gekeurd. Na jarenlange beloften 
treedt België eindelijk uit de rij van 
larKlen waar kinderarbeid toegela
ten Is. Aldus Nelly Maes die sa
men met Michel Capoen de steun 
van de VU-fraktie toezegde. 

Algemeen applaus kon er bij beide 
woordvoerders niet af. Want on
danks de noodzaak aan één visie 
op onderwijs en vorming zijn we 
nog lang niet toe aan een federali-
zerlng van het onderwijs. Ook 
bestaat de vrees dat de klassieke 
school zal leeglopen. Een vernieu
wing van het beroepsonderwijs 
kan dit opvangen, maar dan is 
volgens Nelly Maes een bedrijfs-
praktische opleiding vereist met 
ruime aandacht voor de algemene 
menselijke vorming. Michel Ca
poen van zijn kant benadrukte de 
herscholing van de leraars en de 

denkbaar zou zijn dat het Parle
ment een zinnig voorstel in ver
band met de werkgelegenheid 
zou afwijzen! Iets anders is dat de 
regering helemaal geen oplossing 
heeft" 

En dan Is er nog de sociale zeker
heid. Reeds een jaar belegert de 
regering dit terrein met volmacht-
besluiten. Met die ervaring voor 
ogen is het volgens Walter Pee

tere niet alleen onverantwoord 
maar ook brutaal om van een 
verlenging zelfs maar te gewagen. 

Artikel 1.7° 
Samenvattend stelde Guido Van 
In dat voor al deze materies in Ka
mer en Senaat voldoende bereid
heid kan gevonden worden om tot 
Ingrijfjend en goed wetgevend 
werk over te gaan zonder vol
machten. Zoals het vorige jaar 
ontbreekt de hoogdringendheid 
totaal. Na de volmachtenwet van 2 
februari 1982 duurde het Immers 
tien maanden vooraleer de eerste 
besluiten het licht zagen. 
Voor de Bruggeling lijdt het dan 
ook geen twijfel dat de blezondere 
machten slechts bedoeld zijn om 
het scharnierluik, het ondertussen 
berucht geworden artikel 1,7°, te 
verdoezelen. Met dit artikel kan de 
regering rustig haar gangetje gaan 

„Sidmar is het enig groot Westeuropese staalbedrijf dat winst 
maal<t Het heeft een produktie van 3,08 miljoen ton met 6200 
man. Dat betekent een produktiviteit van 497 ton per man en 
per jaar. 
In 1982 bedroeg de staalproduktie van Cockerill-Sambre 4,559 
miljoen ton met 21241 man. De produktiviteit bij Cockerill-
Sambre bedroeg dus 215 ton per man en per jaar. Niet eens de 
helft van Sidmar'. 

Oswald Van Ooteghem 

vernieuwing van hun opleiding: 
„De meeste onderwijsplannen zul
len falen Indien de leraars niet 
opgewassen zijn voor hun taak". 
Vermeldenswaard is de stemming 
over een motie die door Oswald 
Van Ooteghem ingediend werd 
naar aanleiding van een interpella
tie van onder meer de VU'ers 
Vandezande, Nelly Maes en Wal
ter Luyten over de houding van de 
burgemeester van Kraalnem. 
Daarin werd de strikte toepassing 
van de taalwetten geëist De 
Franstallgen dienden echter een 
gewone motie in. Die verkreeg de 
instemming van CVP en P W : 
„Overgegaan wordt tot de orde 
van de dagl". 
CVP-fraktievoorzitter GIjs ont
hield zich wel. Een blijk van wan
trouwen kon zijn fraktle zich niet 
permitteren. Hij hield er wel aan 
minister Nothomb te waarschu
wen. 
De Senaat heeft het volmachten
debat dus overgedaan. En wat te 
verwachten viel: het mirakel heeft 
zich niet voorgedaan. De regering 
kan vanaf nu volmacht-ig aan het 
werk... alle plechtige bezweringen 
van enkele CVP-senatoren ten 
spijt 
Aan de VU-fraktie heeft het alles
zins niet gelegen. Met man en 
macht verzette ze zich, vooral 
onder impuls van de kommissiele-

den GukJo Van In en Rob Vande
zande, tegen de nieuwe aanslag 
op de pariementalre demokratie. 
Grotesk bij dat alles is dat diezelf
de Senaat deze week rK>g sleutelt 
aan de eigen reglementen. Kwes
tie van de Hoge Vergadering van 
het Parlement wat te herwaarde
ren. De politiek-etisch betere toe
komst waarover Guido Van In 
handelde tijdens zijn inleiding, ligt 
nog bijlange niet in het verschiet 

Vlaamse raad 

Dubbelzinnig 
eensgezind! 
Vorige week vergaderde de 
Vlaamse Raad een laatste maal. 
Hoofdschotel was een resolutie 
waarin aangedrongen wordt op de 
regionalizering van de vijf nationa
le sektoren en op de overhieveling 
van de hefbomen van het indus
trieel beleid naar de gewesten. 
Indiener Vic Anciaux onder
streepte het belang van dit initia
tief, maar verborg evenmin zijn 
ontgoocheling over de dut)belzirv 

bij de reorganizatle en de her-
strukturering van de vijf nationale 
sektoren. Lees: de staalsektor. 
De regeringsverklaring van Mar
tens op 21 juni jongstleden Is niet 
meer dan een rookgordijn. Trou
wens, dat akkoord wordt door de 
vier regenngspartljen op een to
taal verschillende, zelfs uiteenlo
pende manier geïnterpreteerd. De 
volmachten moeten dienen om de 
openljare diskussie terzake uit de 
weg te gaan. 
Op de vele vragen die Nelly 
Maes, Michel Capoen en ande
ren stelden over de interpretatie 
van de 21 juni-verklaring, kwam 
niet één konkreet antwoord. 
Waarmee het duidelijk is dat 
Vlaanderen eens te meer de poli
tiek van de voldongen feiten zal 
moeten ondergaan. Met Instem
ming van CVP en PVV. 
De laatste unieke kans om een 
grondige soclaal-ekonomische 
hervorming in konfederale zin 
door te voeren, werd niet gegre
pen. Guido Van In besluit dan ook: 
„In 1970 hebben de Vlamingen 
hun meerderheid prijsgegeven 
voor een twijfelachtige pariteit Nu 
geven ze, zorKJer verdere eisen te 
stellen, de sleutels van de staats
kas af. In lengte van jaren zullen 
massa's Vlaams geld op een onge-
kontrdeerde manier aan het Waal
se staal worden besfeed" 

nige houding van CVP en P W : „In 
feite gaat deze resolutie verder 
dan het wetsvoorstel-Van den 
Brande. Met instemming van de 
Vlaamse meerderheid werd dit 
door de centrale regering geruild 
voor een dubbelzinnig en niets
zeggend knutselwerk. AkJus is 
voor Vlaanderen een unieke kans 
voorbijgegaan om de inwilliging 
van een aantal eisen af te dwin
gen". Zijn kollega Oswald Van 
Ooteghem deed nadien op zeer 
bevattelijke wijze het hele staa^ 
dossier uit de doeken. Uiteindelijk 
werd de resolutie goedgekeurd. 
De Agalev-fraktie en CVPer 
Dhoore onthielden zich. 
De Vlaamse Raad keurde ook een 
dekreet tot oprichting van een 
Vlaamse Maatschappij voor Wa-
tert>eclelir^ goed. Joos Somers 
motiveerde de ja-stem van zijn 
fraktie. Tot slot werd de „alarmbel" 
geluid naar aanleiding van een 
voorstel van dekreet dat door de 
FDFer Peetermans in de Franse 
Gemeenschapsraad werd inge
diend. Deze frankofoon werd im
mers verkozen in het arr. Leuven. 
MekJen we nog dat minister Ak-
kermans in antwoord op een 
vraag van Daan Vervaet het voor
nemen bevestigde om het tracé 
van de snelweg Pecq-Armentiers 
uit het gewestplan leper-Poperin-
ge te schrappen. 

Politieke 
etiek 
Met niet minder dan vijf kwa
men zij tussen bij de algemene 
beraadslaging over de vol
machten. Guido Van In, Rob 
Vandezande, Michel Capoen, 
Nelly Maes en Firmin Debusse-
ré. 
Nadien bij de zogenaamde arti-
kelsgewijze bespreking be
moeiden zich nog: Walter Pee
tere, Paul Peeters, Walter Luy
ten, Oswald Van Ooteghem. 
Numeriek maar ook en vooral 
inhoudelijk een puike prestatie 
dus van de VU-fraktie. De lek
kere vakantiezon leek haar niet 
te deren. 
Maar — en zijn kolldga's zullen 
het zeker bevestigen — mentor 
of beter „menner" van de fraktie 
was Guido Van In. 

Zo vinnig- bijna onvoorstel
baar in die Hoge Vergadering 
van rode pluche en klatergoud. 
Met vuur en vlam bestreed hij 
Martens en konsoorten. Zitting 
na zitting. Van de eerste tot de 
laatste minuut Op elk terrein. 
Bij elk amendement Hoe mi-
nuskuul ook. Prachtig gecoacht 
daarbij door at zijn partijgeno
ten. Vooral door de man met 
wie hij alle kommissievergade
ringen sleet Rob Vandezande. 
Als het ware, het manusje van 
alles van de fraktie. 
Hoogstaand en boeiend waren 
de inleidende woorden van de 
Bruggeling. Over de sociaal-
ekonomische krisis. Waarvan 
de diepere elementen gezocht 
moeten worden in een andere 
krisis. Die van de politieke 
etiek. 

Of niet soms? Zie maar de 
19de-eeuw8e, ambachtelijke 
werkmetode van het Parlement 
De scheeftrekking tussen de 
verschillende wetgevende ka
mers. De usurpatie van de uit
voerende macht om zo veel 
mogelijk zelf wetgevertje te 
spelen. De monopoliepositie 
van diezelfde macht ten opzich
te van de informatie. De kumul. 
Het dienstbetoonmisbruik van 
de ministeriële kabinetten. De 
kompromissengeilheid. De po
litiek van het voldongen feit De 
miskenning van de natuurlijke 
komponenten van dit land. En 
noem maar op-
Zeg nu zelf: zonder die diepe 
krisis van de politieke etiek zou 
de aanpak van de sociaal-eko-
nomische krisis toch anders 
zijn. 
Maar waren deze fundamentele 
beschouwingen van Van In 
geen praat voor de vaak? Ze
ker ten opzichte van een rege
ring die omwille van zichzelf de 
etische krisis nog aanscherpt 
Verder de malaise induwt Met 
onverantwoorde volmachten. 

6 JUU 1983 
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Duits-Russische samenwerking is eeuwenoude realiteit 

Kohls Moskou-bezoek en het 

gewicht van de geschiedenis 

Onze wereld 

„Wij vergeten niet dat de Hamburgers reeds lang vóór de ontdekking 
van Amerika handel hebben gedreven met Novgorod. De handel met 
Rusland en de ekonomische samenwerking zijn voor beide partijen 
een historisch gegroeide vanzelfsprekendheid; beide partijen zijn er
bij gebaat, en daarom zullen wij ons op beide toeleggen.' Dat schrijft 
de klaarziende en pragmatische ex-bondskanselier Helmut Schmidt 
in een enorm boeiende, uitgebreide analyse over de verhouding tus
sen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie en de Oost-West-betrekkin-
gen in het algemeen. Die analyse verscheen o.m., onder de titel „Leven 
met de Russen in het atoomtijdperk', in de Nederlandse krant „NRC-
Handelsblad' van 2 juli jl. 

Daarin geeft Schmidt de kontekst 
aan die nodig is om de relaties tus
sen de bondsrepubliek en de Sov
jetunie, en dus ook het bezoek dat 
de kristen-demokratische kanse
lier Helmut Kohl deze week aan 
Moskou bracht, te begrijpen. Als 
de Bondsrepubliek zich ook tij
dens de heropleving van de koude 
oorlogssfeer van de jongste jaren 
is blijven beijveren voor zo kon-
struktief mogelijke Oost-West-re-
laties is dat niet ingegeven door 
enige sympatie voor het huidige 
Sovjetregime. Maar door het feit 
dat Duits-Russische uitwisselin
gen een eeuwenoude realiteit zijn 
die beide partijen tot wederzijds 
voordeel strekken. De Bondsrepu
bliek is veruit de voornaamste 
Europ)ese handelspartner van de 
Sovjetunie en de Sovjetbestellin-
gen zijn voor de Westduitse indus
trie en werkgelegenheid van groot 
belang. Anderzijds heeft de Sov
jetunie Duitse hulp nodig voor de 
ontginning van haar onmetelijke 
Siberische bodemschatten en 
haar industriële modernizering. 

De Duits-Russische wisselwer
king bleef trouwens niet tot het 
ekonomische beperkt Door de 
eeuwen heen hebben de Duitse fi-
lozofie, literatuur en wetenschap 
grote invloed uitgeoefend in Rus
land, en in omgekeerde richting 
was dat het geval met de Russi
sche literatuur en muziek. 

Door hun geografie en geschiede
nis zijn de Duitsers immers in 
Europa een „volk van het midden". 

Hun hinteriand is nooit beperkt 
geweest tot West-Europa en de 
Atlantische wereld. Het omvatte 
altijd Oost-Europa en de Sovjet
unie. De realiteit wordt versluierd 
door de tragische deling van Euro
pa die na de Tweede Wereldoor
log plaatsvond, zeker voor een 
generatie die met die deling is 
opgegroeid, maar ze wordt daar
door niet weggewerkt 

Duitse deling 
Geschiedenis, geografie en eko
nomische realiteit maken dat de 
Bondsrepubliek, ongeacht de poli
tieke kleur van haar regering, be
lang heeft bij samenwerking met 
de Sovjetunie en dus bij een sta
biel globaal Oost-West-klimaat 

Daarbij komt nog een zeer ge
wichtig nationaal en menselijk be
lang. Wie over de Europese deling 
na de Tweede Wereldoorlog 
spreekt denkt in de eerste plaats 
aan de Duitse deling. Voor de 
Bondsrepubliek is een blijvende 
toenadering met „het andere 
Duitsland", de DDR, een voort
gaande verstrengeling van de be
trekkingen en kontakten op alle 
niveaus van het allergrootste be
lang, en een kwestie die ook zeer 

gevoelig ligt bij de publieke opinie. 
De Duitsers hebben — noodge
dwongen — leren leven met die 
deling maar het lijdt geen twijfel 
dat men, aan beide kanten van de 
grens (al kunnen de Oostduitsers 
dat minder vrijelijk uitdrukken), 
een Duitse hereniging blijft wen
sen. 
Dat de Duitsers hebben leren le
ven met de Duitse deling en tege
lijk op een hereniging blijven ho
pen is waarschijnlijk ook voor een 
deel uit hun geschiedenis te ver
klaren. 
Waar voor de Fransen bij voor
beeld de idee van natie sinds 
eeuwen en eeuwen onverbreke
lijk verbonden is met een eenge-
maakte, strak gecentralizeerde 
staat is dat voor de Duitsers niet 
het geval geweest Een Duitse 
natie-staat is in de geschiedenis 
eerder de uitzondering dan de 
regel geweest Een ontegenzeglij-
ke eenheid van taal en kuituur 
verhinderde niet dat de Duitsers 
eeuwen lang verdeeld waren in 
een mozaïek van vorstendommen, 
graafschappen, bisdommen, vrij
steden, enz. die slechts een los 
verband vormden en met elkaar ri-
valizeerden en strijd voerden. An
derzijds verhinderde die politieke 
versnippering geen gevoel van 
kultuurgemeenschap en van in
drukwekkende kulturele en we
tenschappelijke ontwikkeling. Men 
vergeet vaak dat de Duitse repu
tatie van discipline en militarisme, 
die vooral aan de Pruisen te dan
ken is, betrekkelijk jong is en o.m. 
stamt uit de heftige Franse reaktie 
op de nederlaag bij Sedan in 1870. 

Voordien stonden de Duitsers in 
Europa vooral bekend als een volk 
van denkers en dichters, van kun
stenaars en wetenschappers. 

Die traditie van gemeenschappelij
ke kuituur en politiek-staatkundige 
verdeeldheid, die ook nu bestaat 
(de Bondsrepubliek en de DDR 
beroepen zich op dezelfde histori
sche en kulturele personaliteiten, 
van Luther en Leibniz tot Thomas 
Mann en Bertolt Brecht) droeg 
ertoe bij dat de huidige Duitse 
deling, die toch al bijna twee gene
raties oud is, het gevoel van ver
bondenheid en het veriangen naar 
hereniging niet heeft aangetast 

Omdat een staatkundige hereni
ging voor het ogenblik niet denk
baar en haalbaar is streeft de 
Bondsrepubliek in elk geval zo 
nauw mogelijke kontakten met de 
DDR na om in elk geval een zo 
groot mogelijke praktijk van sa
menwerking te vestigen. En ook 
daarom heeft ze een heel biezon-
der belang in zo goed mogelijke 
Oost-West-relaties. Omdat globa
le spanningen op dat gebied altijd 
een weerslag hebben gehad op 
de inter-Duitse betrekkingen, van 
krisissen rond Beriijn tot het terug-

Zet de Westduitse kanselier Kohl de „Oostpolitiek' van zijn voorganger Helmut Schmidt verder? 

schroeven van de kontakten, en 
vooral van de bezoeken die West
duitsers aan de „overkant" kunnen 
brengen en die op het menselijk 
vlak zeer belangrijk zijn. 

Stabiliteit 
Het speciale belang dat de Bonds
republiek om al die redenen (natio
naal, menselijk, ekonomisch, histo
risch) heeft in zo korrekt en kon-
struktief mogelijke betrekkingen 
met de Sovjetunie maakte dat de 
jongste tijd in sommige westerse 
kringen, en met name in Frankrijk, 
enig wantrouwen ging bestaan 
over haar bedoelingen op lange 
termijn. Men vroeg zich af of Bonn 
niet bereid zou zijn voor die belan
gen toegevingen aan Moskou te 
doen die schadelijk zouden zijn 
voor de Atlantische Alliantie. Elke 
Duits-Russische topontmoeting 
werd daarom met argusogen ge
volgd. Verwijzingen naar Rapallo 
waren nooit ver. 
Op dat punt heeft kanselier Kohl 
voor zijn bezoek aan Moskou de 
westerse partners alle mogelijke 
geruststellingen gegeven, en zijn 
bezoek op voorhand besproken 
met de Amerikaanse president 
Reagan, de Franse president Mit
terrand en de Britse premier That
cher. Hij heeft uitdrukkelijk ver
klaard dat er geen twijfel kan 
bestaan aan de Westduitse loyau-
teit aan de Navo en herhaald, ook 
in Moskou, dat de Bondsrepubliek 
eind dit jaar de nieuwe Amenkaan-
se raketten voor de middellange 
afstand zal opstellen als er tegen 
die tijd geen akkoord is op de 
Russisch-Amenkaanse onderhan
delingen in Geneve. Maar die loy-
auteit die ook blijkt uit de verkie
zingsuitslag van 6 maart jl. waarin 

de „euroraketten" een belangrijk 
tema vormden, belet niet dat de 
Bondsrepubliek tegelijk zo goed 
mogelijke betrekkingen met de 
Sovjetunie nastreeft Beide zaken 
zijn.trouwens komplementair want 
de sterkte van het westers bond
genootschap maakt dat de Bonds
republiek als gelijke, en niet in een 
sfeer van angst met de Sovjetu
nie kan onderhandelen. 
Zoals Helmut Schmidt het in zijn 
reeds geciteerde analyse gevat 
uitdrukt: „(Elke bondskanselier) 
zal — uitgaand van de latent&druk 
die de Sovjetunie als geweldige, 
kontinentale macht op Midden-
Europa uitoefent — de steun van 
het Westen nodig hebben, het 
evenwicht tussen West en Oost 
trachten te bewaren en op basis 
van de aldus verworven stabiliteit 
zo goed mogelijke betrekkingen 
met het Oosten nastreven." 
In dat kader past het bezoek van 
Kohl aan Moskou. Een moeilijk 
bezoek want gemeenschapp)elijke 
Duits-Russische belangen en te
genstellingen lofjen nu, enkele 
maanden voor de installatie van de 

-nieuwe Navo-raketten, meer dan 
ooit door elkaar. Moskou is geïnte
resseerd in handel met de Bonds
republiek maar verzet zich fel te
gen de plaatsing in dat land van ra
ketten die het Sovjetgrondgebied 
op enkele minuten tijd kunnen 
treffen. Kohl weet dat Moskou 
graag een wig wil drijven tussen 
de VS en hun Europese partners 
en dat anderzijds zijn westerse 
bondgenoten nauw toezien op 
mogelijke „toegevingen" die hij de 

Russen zou kunnen doen. Hij 
heeft op voorhand begrijpelijker
wijze gewaarschuwd tegen over
dreven verwachtingen inzake zijn 
topgesprekken in Moskou en ge

zegd dat het hem er vooral om te 
doen was de Sovjetleiders per
soonlijk te leren kennen en te 
proberen de Sovjet-Duitse betrek
kingen op een zo stabiel mogelijke 
koers te houden. 

In elk geval maakt Kohls bezoek 
aan Moskou, samen met de duide
lijke verklaringen die hij vooraf 
aflegde, een aantal essentiële za
ken duidelijk. Ten eerste dat de 
„Oostpolitiek" geen zaak van Willy 
Brandt en de sociaal-demokraten 
was of is maar door elke koalitie, 
zij het met aksentveranderingen, 
wordt gevolgd omdat ze beant
woordt aan een historisch-geogra-
fische realiteit en een wezenlijk 
Duits belang. Ten tweede dat de 
Bondsrepubliek wel goede betrek
kingen met de Sovjetunie wil maar 
zich in de huidige situatie zeker 
niet zal laten weglekken van het 
westers bondgenootschap omdat 
ze juist door die alliantie sterk 
staat om met Moskou te onder
handelen. En ten derde, en dat is 
ook van groot belang, dat van hun 
kant de Amerikanen een zware 
fout zouden begaan als ze de 
Bondsrepubliek (en ook de rest 
van West-Europa) zouden willen 
meeslepen in een fel anti-Russi
sche jaolitiek, met handelsboycot 
en strakke inkrimping van uitwis
selingen inkluis, en daardoor even
eens de samenhang van de allian
tie zwaar onder druk zouden zet
ten. Want Duits-Russische samen
werking loopt ongeacht wijzigin
gen van regime en staatsvorm, als 
een rode draad door de geschie
denis van de twee landen en men 
kan met van een bondskanselier 
eisen tegen een historisch Duits 
belang in te gaan. 

H. Oosterhuys 
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Zó hoort bel 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 



10 m Vlaamse Beweging 

Op het middaguur brak de zon ook echt door. 
De bedevaarders en de toren, de vele bloe
men en de vredesduiven, alles werd er veel 
kleurrijker, aangenamer en mooier door. 
Het was een grootse IJzerbedevaart: een 
uitgave die ongetwijfeld met een gouden 
griffel in het reeds dikke geschiedenisboek 
van de Vlaamse Beweging zat worden geno
teerd. Zeer veel volk, goeie en moedige 
toespraken, treffende bezinningsteksten, 
sfeervoile muziek en bijhorende koreografie. 
Een voltreffer! 
Het tema van deze 56ste bedevaart naar de 
graven van de IJzer: „Vlaamse macht, Vlaams 
welzijn", liep als een rode draad doorheen 
deze ruim twee uur durende manifestatie. Een 
bijeenkomst van Vlamingen, bewuste en 
overtuigde Vlamingen. 
De Franstalige televisiekommentaar was te
recht: „Het Vlaams-nationalisme kent een 
radikallzering'. inderdaad, een radikaal en 
konsekwent ijveren om het testament van 
onze Fronters, hun aloude droom, eindelijk uit 
te voeren: zelfbestuur en vrede! 

Voorzitter Paul Daels: 

„Neen aan kreupel staalkompromisr 
J 

IJzerbedevaartsekretarls Rik De Ghein gaat het, na 25 jaar de 
algemene leiding te hebben waargenomen, een beetje rustiger aan 
doen. Ook deze grote Vlaamse voorman werd terecht gevierd. Samen 
met zijn sympatieke vrouw. „Hij was in houwe trouw met weinig 
woorden glimlachend, radikaal en konsekwent de pleitbezorger van 
het testament, — onuitgevoerd nog! — van de liefste doden onderde 
toren die toekomst kent D Zijn vrouw — én zijn gezin — die 
onverdroten zonder berekening of eigenbaat hem dagelijks terzij 
stond metterdaad, — aan haar en hém bij voorbaat aangeboden het 
eerbewijs namens de Vlaamse staat". 

Nationale sektoren 
De parlementaire frakties van alle 
Vlaamse partijen hadden de hoog
dringende behandeling van het 
voorstel Van den Brande terzake 
afgedwongen. 
Maar, het volstond dat één Waal
se minister zijn veto kwam stellen 
om de verdere behandeling onbe
paald te verdagen. De uitdrukkelij
ke wil van de Vlaamse meerder
heid werd brutaal miskend. En wat 
erger is, deze meerderheid liet 
begaan. 
Het zou voldoende geweest zijn 
dat één enkele Vlaamse minister 
ook zijn portefeuille op tafel zou 
gegooid hebben om het tij te doen 
keren. Maar tot deze elementaire 
konsekwentie schijnt een Vlaming, 
éénmaal lid van de unitaire rege
ring, niet meer te kunnen komen, 
wanneer het om Vlaamse belan
gen gaat 

Na jarenlang getalm, na de volledi
ge mislukking van de elkaar opvol
gende staalplannen, mede door de 
Waalse onwil, nadat de dure, Fran
se advizeur Gandois in een uitvoe
rig rapport bevestigd had wat 
sinds lang van Vlaamse zijde werd 
gesteld, niettegenstaande de 
meest uitdrukkelijke stellingname 
van alle Vlaamse partijen (van de 
oppositie en van de meerderheid) 
kwam op de eerste mooie zomer
dag van 1983 de ontstellende ver
klaring van de regering inzake de 
financiering van de vijf nationaal 
gehouden ekonomische sektoren! 
Een monument van dubbelzinnig

heid en ondoorzk:htighekJ, slechts 
op één punt volkomen duidelijk: er 
worden opnieuw miljarden uit de 
staatskas gestort in het doodzieke 
Cockerill-Sambre! Het is onge
hoord dat men dit kreupel kom-
promis als een billijke en toe
komstgerichte oplossing durft 
voorstellen! 
Tegenover dergelijk geknoei moe
ten wij onze stellingen radikaal 
doorzetten. Dit betekent: geen 
frank uit de nationale kas voor 
Cockerill-Sambre zolang de inte
grale terugbetaling door Wallonië 
van de nieuwe steunverieningen 
aan Wallonië niet staalhard verze
kerd is! Geen frank zolang enig 
gevaar bestaat dat aan de reeds 
verworven kredieten voor Zee-
brugge en voor de Kempische 
mijnen zou getornd worden! 

Nieuwe 
grondwets
herziening 
De huidige staatsstruktuur biedt 
geen enkele uitkomst meer. Het 
enige antwoord luidt: de radikale 
versnelling van de groei naar echt 
zelfbestuur en rechtmatige zelf
standigheid. En daarom moet het 
volgende pariement grondwets-
herzienend zijn en moet onmiddel
lijk werk gemaakt worden van de 
voortiereiding van een diepgaan
de hervorming. 
Alleen een konfederale struktuur 
zou voor ons nog aanvaardbaar 
kunnen zijn, een Statenbond, 
waarin de volheid van de politieke 
macht berust bij volwaardige deel
staten, die vrij bepalen wat zij nog 
samen willen doen. 
In elk geval: wij hebben definitief 
genoeg van de beschaamde voog
den uit Brussel en van de schaam
teloze profiteurs uit Luik. 

Buitenlands 
optreden 
Tot de Vlaamse regering zeggen 
wij: laat u niet afremmen of be
knotten in uw buitenlands optre
den, in uw recht en uw plicht onze 
Vlaamse natie internationaal te 
vertegenwoordigen. Dit optreden 
is essentieel voor het bestaan, de 
erkenning, het groeiend zelfbe

stuur en het welzijn van onze 
gemeenschap. 

Vrede 
Ondanks alle plechtige verklarin
gen, ondanks de oproepen van de 
hoogste morele gezagsinstanties, 
ondanks de massale manifestaties 
gaat de waanzinnige bewape
ningswedloop verder en worden 
nieuwe nog gruwelijker wapens 
aangemaakt of reeds ingezet — ik 
denk hier alleen maar aan de 
neutronenbom en de zg. gele re
gen in Afghanistan —, wapens die 
allang geen wapens meer zijn, 
maar massale uitmoordingstech-
nieken! 
Geen holle retoriek, geen propa-
gandastunts, geen inhoudloze ver
klaringen in de stijl van de zg. 
verbintenis niet eerst de bom te 
gooien. Maar de bevrijdende 
boodschap dat zij nooit, nimmer of 
nooit de bom zullen gooien en het 
fielse atoomarsenaal stelselmatig 
opruimen! 
Nog 800 miljoen mensen vergaan 
van de honger en één F-16 vlieg
tuig kost zoveel als minstens 500 
voltookie sociale woningen! 
Het is een grove leugen dat de wa

penindustrie werk zou verschaf
fen; zij is minstens een vierde 
minder arbekisintensief dan gelijk 
welke nuttige en menswaardige 
aktiviteit 
Wij herhalen onze eis van vorig 
jaar: alle, alle korte en middellange 
afstandsraketten met kernkoppjen, 
gericht op gelijk welk Europees 
land, moeten verdwijnen uit het 
Westen en uit het Oosten! 

Welzijn 
Menselijk welzijn: het grote per-
spektief van de Vlaamse Bewe
ging, de opdracht van de Vlaamse 
staat! 
Het huis van Vlaanderen moet en 
zal een tehuis zijn voor allen. Nie
mand mag zteh verdrukt voelen, 
vervolgd of miskend in de staat 
die wij bouwen willen. 
Alle partijpolitieke, ekonomische, 
sociale en levensbeschouwelijke 
strekkingen die oprecht gericht 
zijn op menselijk welzijn, moeten 
ongehinderd en eerlijke ont
plooiingskansen krijgen. 
Dit is gewoon de aanvaarding en 
de erkenning van de levende ge
meenschap in haar rijke verscfiei-
denhekl. 

Onder de vele tienduizenden aanwezigen bevonden zich uiteraard tal 
van Vlaams-nationale mandatarissen. Zo bemerkten wij o.m. VU-voor-
zltter Vic Anciaux en gemeenschapsminister Hugo Schiltz, samen 
met hun echtgenotes. Maar ook viel er de verrassende aanwezigheid 
van de gewezen CVP-jongerenvoorzitter Eric Van Rompuy te noteren. 
At zullen zijn oran soms wel eens getuit hebben bij het aanhoren van 
de krachtige redevoeringen. 

Het is onze Vlaams-nattonale 
plicht ervoor te zorgen dat krisis-
bestrijding niet leidt tot sociale 
achteruitgang maar tot meer so
ciale rechtvaardigheid! Vlaams 
welzijn voor Vlaamse macht mag 
geen kreet blijven. Het moet stel
selmatig uitgebouwd worden door 
konkrete maatregelen. 

Amnestie 
Nogmaals moeten wij spreken 
over het drama van de amnestie. 
En opnieuw met bitterheid en te
leurstelling. 
Jawel, wij weten het, de Vlaamse 
Raad kan geen formele amnestie 
afkondigen en belangrijke maatre
gelen liggen niet in zijn bereik. 
Daarom juist vragen wij met de 
meeste aandrang van alle Vlaam
se partijen de duidelijke verklaring 
dat zij nog maar alleen hun ver
trouwen zullen geven aan een 
nieuwe regering die de overdracht 
van de bevoegdheid inzake de 
amnestie aan de gemeenschap
pen ondubbelzinnig in haar pro
gramma opneemt zodat het nieu
we Vlaanderen eindelijk de am
nestie kan veHenen die het oude 
België blijft weigeren. 

Vlaams overleg 
Wij steunen uitdrukkelijk de op
roep (nvdr.: uitgaand van VU-
voorzitter Anciaux) tot een t>reed 
Vlaams overieg, die thans bij de 
Vlaamse Raad in behandeling is. 
Vlaamse partijen, vergeet even 
uw rivaliteiten, overstijgt wat u 
verdeelt en vormt nu eindelijk het 
Vlaamse front waarover zoveel 
werd gepraat en waarvoor al te 
weinig werd gedaan! 
Een durvend front dat de deuren 
op de toekomst open beukt en nu 
— want nu komt het erop aan — 
de grondslagen legt voor het be
vrijd en beveiligd bestaan van dit 
volk. In deze geest van strijdvaar
dige eendracht zeggen wij van 
hieruit tot onze mensen in de 
strijdsgebieden: Komen, Voeren, 
Brabant Brussel: wij laten u niet 
los, nimmer of nooit; wij blijven 
met en naast u, meer dan ooit 
Op deze weg naar een zelfstandig 
en beter bestaan, laten wij ons 
door niets, door niets of door 
niemand afremmen! Onze eigen 
weg is de rechte weg. 
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Vlaamse Beweging 

Drukte 
Je kon het al vroeg merken op de 
invalswegen naar het IJzerstadje 
toe. Meer autobussen, meer per
sonenwagens en veel meer ou
dere en jongere fietsers in ver-
geijking tot vorig jaar. In short en 
losbloezig, getooid met vlagge
tjes, zelfklevers en petjes. Ook 
op de brug over de IJzer was het 
reeds van lang vóór het aan-
vangsuur een drukte van jewel
ste. De plaatselijke kroegen en 
„slijterijen" beleefden een gou
den dag. Alle terrasjes zaten 
overvol en de goede luim ont
brak nergens. Vele bedevaarders 
trokken na afloop nog even door 
naar de Vlaamse kust, anderen 
bleven kuieren in de Westhoek 
en de gezapigsten vertoefden 
nog uren ter plekke. Hier en daar 
waande men zich zowaar op een 
volks famiiiefeest-

Ntaamselk 
. macht£f« 

Niaams I I , , , , 

56IJZER-
BEDEVAART 
DIKS/HUIDE 

Eucharistie 
De sobere, maar stennmige heilige 
mis werd gekoncelebreerd door 
René Thierens, Ivo Cornells en Rik 
Splessens. Tijdens deze eucharis
tieviering baden zij voor de politie
ke leiders In Vlaanderen en overal 
ter wererld „opdat zij geen on
recht zouden dulden en niet zou
den vluchten in geweld". Natuurlijk 
ook voor de gesneuvelden hier en 
op alle andere oorlogsfronten. 
„Laat ons tx>uwen aan een nieuwe 
wereld, zonder haat en zonder 
wrok". In navolging van die grote 
Vredesbrenger. 

Een wonder gebeuren: 60.000 
mensen die Ingetogen luisteren. 
Alhoewel er toch een aantal enke
lingen die stilte niet konden eerbie
dingen. 

m 11 

Uonel Vandenberghe tot jongeren: 

/ / 
Vergeet amnestie nationaal niet!" 

De oproep namens het 
IJzerbedevaartkomltee tot 
de jongeren werd gehouden 
door Lionel Vandenberghe. 
Wij brengen een belangrijke 
passus uit zijn opgemerkte 
redevoering: 
„We moeten allen samen, 
jong en oud, werken aan de 
opbouw van een nieuwe we
reld, want zoals het nu gaat, 
kan het niet meer verder. 
Jongeren, U die terecht be
langstelling hebt voor de 
vrijheidsstrijd in Zuid-Ame-
rika, Zuid-Afrika, Oost-Euro
pa en op vele plaatsen in de 
wereld, vergeet uw eigen 
volk niet, dat het vanzelf
sprekend recht tot zelfstan
digheid nog steeds niet ten 
volte heeft gerealiseerd. 

Het is de laatste jaren 
steeds duidelijker gewor
den dat de Vlaamse Bewe
ging méér is dan een taal
strijd. De Vlaamse strijd is 
ook een sociaal-ekono-
misch-financiëte strijd. We 
willen zelf bepalen wat er in 
de toekomst met het geld 
dat wij verdienen zal gebeu
ren. 
Dit is geen egoïsme, dit is 
wettige zelfverdediging. 
Een zelfstandig Vlaanderen 
heeft geen Belgische 
schoonmoeders nodig, maar 
ook geen Vlaamse. De be-

vovo 
De Vereniging Ontspanning en 
Volksontwikkeling (VOVO) richt
te ook dit jaar weer een geslaag
de barbecue in tijdens het week
einde van de IJzerbedevaart Tal 
van Vlaams-nationale mandata
rissen, VU-kaderleden en dood
gewone sympatisanten konden 
er in een gezellige sfeer samen
zijn. De 200 VUJO-vredes-fietse-
lingen brachten er ook de nacht 
door. 

Na de bedevaart werd er naar 
hartelust nagekaart en een stukje 
kip verorberd. Om van het pintje 
niet te spreken. 

slissingsbevoegdheden wil
len we zo dicht mogelijk bij 
de mensen houden, in de 
fabriek, in de wijk, in de 
school. Op die manier wordt 
een demokratisch beleid 
van onderuit gebouwd. (_) 
Rechtvaardigheid en vrede 
noemen we in één adem. 
Vrede is de vrucht van de 
rechtvaardigheid. Dit geldt 
in de kleine kring waarin we 
leven. Dit geldt in ons land, 
waarin we nog steeds geen 
amnestie kennea Jongeren 
die terecht ijveren in Am
nesty International; vergeet 

ook „amnestie nationaal' 
niet! 
Hoewei de ontwapenings-
problematiek een zeer inge
wikkelde aangelegenheid is, 
zeggen we met u tot de 
machthebbers over heel de 
wereld: 
stop met deze waanzinnige 
wapenwedloop, 
smeed geweren om in ploe
gen, 
maak van de oorlogsindus
trie een vredesindustrie. 
Hou op met de miljardenver-
slindende rakettenproduk-
tie." 

mers ver achter op de geestelijke 
stroomversnelling in Vlaanderen. 
De Volksunie Is verder blij met het 
feit dat de IJzerbedevaart op geen 
enkel ogenblik verstoord werd 
door minuskuie groepjes van ver
krampte, extremistische margina
len. 

Gezelligheid, veel volk en een smakelijke barbecue: dé troeven van 
VOVO na de bedevaart Een ongedwongen ontmoeting tussen top en 
basis van de Volksunie. 

Kommentaren 
De kommentaren op de 56ste 
editie waren, globaal bekeken, erg 
positief. De VU stelt met genoe
gen vast dat deze IJzerbedevaart 
nauw aansluit bij wat er echter 
onder de Vlaamse mensen leeft 
De VU laat evenwel opmerken dat 
er schijnbaar een ontzettende 
kloof Is gegroeid tussen hetgeen 
wat op de IJzerbedevaart wordt 
gezegd, en wat er In werkelijkheid 
in de Belgische politiek gebeurt 
Sedert verschillende jaren Is het 
immers, jammer genoeg, zo dat er 
geen konkrete stappen voor
waarts worden gezet op Vlaams 
gebied. Zoals Anton van Wildero
de het lyrisch schreef: „Wij zijn 
een vdkl Zijn wij een volk? Van
daag én hier! Maar morgen in 
Brussel aan de tafels van de 
macht verzonken in zéér dagelijk
se zorgen?" De politieke reallza-
ties in de Belgische staat liggen lm-

Koreografie 
en regie 

Regisseur Herman Slagmulder, 
evenals de ploeg koreografen en 
de kunstgroep Alkuone, verdie
nen alle lof voor hun puike pres
tatie. Een vloeiend geheel met 
passende dans en beweging. 
Vooral de dodenherdenking 
werd enig mooi geëvoceerd en 
ook het streepje moderne mu
ziek was een goeie vernieuwing. 
Het moet inderdaad een moeilij
ke opgave zijn telkens iets 
nieuws te vinden rond dezelfde 
„ingrediënten",^ Opdracht waarin 
de verantwoordelijken wonder
wel geslaagd zijn. Het Brugse 
Veremanskoor, onder de kundige 
leiding van Roger Deruwe, kweet 
zich eveneens op een feilloze 
manier van haar taak. 
De honderden witte ballonnen 
die, na de „Vlaamse Leeuw', van
op de Paxpoort werden losgela
ten, en waaraan een kaartje hing 
met de tekst (in zeven talen): 
„Vrede en vrijheid voor alle vol
ken', vormden een aangename 
en fijne verrassing. 

fotos Dann 

Op voorhand-
Het Is gebruikelijk dat de uitgetikte 
teksten van de te verwachten 
toespraken van de Uzerbedevaart 
enkele dagen voordien naar de 
redakties van de verschillende 
media worden opgestuurd. Ten
einde het mogelijk te maken deze 
teksten integraal en korrekt af te 
drukken. Maar, zoals het een goed 
redenaar past soms moeten de 
teksten op de valreep worden 
gewijzigd of aangevuld. Zo bij
voorbeeld met de uitspraak van 
voorzitter Daels over de jongste 
EG-beslissIng. 

Hier en daar liet de voorzitter 
echter ook het één en het ander 
wegvallen uit zijn tekst waar
schijnlijk uit tijdsgebrek. 

De hoofdredakteur van een be
paalde krant handelde in zijn 
maandagse rubriek nu precies 
over twee ultsrpaken die op de 
zondagse tjedevaart anders wer
den geformuleerd...! Een kommen-
taar die over 't algemeen trouwens 
tal van lezers van deze krant niet 
erg zal geplezierd hebben, omdat 
de centrale regering (en vooraan
staande ministers) in bescherming 
worden genomen tegen de „aan
vallen" vanop de bedevaartswei
de. Toch maar best zelf naar de 
bedevaart gaan is de boodschap.. 

Anton van Wilderode werd vóór 
een paar dagen 65. In de voorbije 
dertig jaar was hij 17 maal de 
stem en de ziel van de IJzerbede
vaart Hij werd dan ook op een 
passende wijze gehuldigd. ,An-
ton van Wilderode, uw naam 
weerklint vandaag — vertrouwd, 
bemind, door alle duizenden die 
alle jaren met u op deze weide 
samen waren, in overzwakt ge
loof, in weer en wind. LJ Heel 
Vlaanderen zegt u: „hartsgrondig 
dank' voor uw inzet en uw trouw. 
„Uw hartewens is ook de onze: 
Zolang de Heer mij adem wil 
verlenen zeg ik en zing dat 
Vlaanderen het éne, énige land is 
dat mijn land kan zijnf 

(pvdd) 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 1 
15.55 Ronde van Frankrijk O-a Ro-
chelle-Bordeaux). - 18.00 Appie. 
- 18.05 Kosmos. - 19.00 Verha
len van de eenhoorn. — 1955 
Jukebox. - 19.45 Nieuws. - 20.10 
The great Silvan Magic show. — 
21.05 Knokke-Cup '83. - 2^35 
Verrassende vertellingen: huid (tv-
speP. — 23.00 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2058 De AVRO 
(60) geeft een feestje! - 21.30 
Televizier Magazine. — 22.10 De 
AVRO (60) geeft een feestje (ver
volg). - 23.30 Nieuws. - 23.35 
McK)rd op de Nijl (film). 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Scooby doo. — 
1934 Het koraaleiland (f). - 20.00 
•G'ole (film). - 21.05 Knokke-Cup. 
- 2 i46 Nieuws. - 23.00 Studto 
Sport Extra 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Animaux du 
soleil (natuurmagJ, - 20.40 Le 
pont (fibn). - 22.10 Knokke-Cup. 
- 23.55 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'assassin 
est dans la ville (politiespeO. — 
2135 Shogun (f). - 22.45 Nieuws. 
- 2255 22 Vla rock. - 2325 

- Nieuvw. 

A 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Coeurs en 
féte (variété). - 22.00 La chasse 
aux trésors (speD. - 2255 Wor-
8telen| — 2325 Nieuws. 

F3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 1935 »Jeugdprogram-
ma - 1Ö55iJlys8e 31. - 20.00 
Les jeux de l'été (spel). - 20.35 
Ruy Bias (toneeO. - 2250 Musi-
dub. ^ _ 

ÂRD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Ein Abend 
im Telezirkus. — 21.45 Nieuws. — 
22.05 Der Mann, der die Katzen 
tanzen Bess (füm). — 23.55 Nieuws 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Nero Wolfe 
(detectivereeks). — 20.15 FHmkeu-
zeprogramma: Ein neuer Stem am 
Himmel, Der unsfchtbare Dritte, 
Wer den Wind sat - 2220 
Nieuws. - 2255 Das aktuelle 
Sport-Studk). — 23.40 Drei Enge) 
für Oarlie. — 0.45 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Kino-Wer1<-
statt — 21.15 Lieder im Park-
Special. - 21.45 Dié Ratten (dra-
rna). — 050 Nieuws. 

LUX. 
1957 Nieuwsoverzfcht - 20.00 
Les plages de l'été. - 20.05 Le cof-
fre-fort — 20.10 Polfce story (f 1 — 
21.00 Variétés (si on chantaiO. — 
22.00 Les espkxis (f J. 

NED 1 

Zondag 

BRT 1 
11.00 Konfrontatie. - 15.00 Festi
val van Schoten. — RorxJe van 
Frankrijk. - 18.00 Appie. - 1&05 
Sesamstraat - 1850 Van de 
Noordzee tot de Oostzee. - 19.10 
Aktie Openbaar Vervoer. — 19.45 
Nieuws. — 2005 Sportweekend. 
— 2035 De kronieken van Bar-
chester — 2155 De ballade van 
de soldaat Johan. - 2250 Nieuwa 

20.00 Nieuwa - 20.15 AVRO jubi-
leumkoncert — 21.30 <3oupe Ter 
Weijden. — 22.30 Nieuwre. 

NED 2 
19.00 Nieuvy«. — 19.05 Happy days 
(fj. — 19.30 Nederland muziek-
land. - 20.10 Magnum. - 21 00 
Veronica zeezeilrace. — 2155 Es
cape to Athena (film). — 23.05 
Agenda — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuwa — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Concacta — 
2050 Si on chantait (variété). — 
21.10 Un privé dans la nuit (tv-film). 
— 22.45 Nieuvra. 

F 1 
20.00 Nieuwa — 2035 lmpossit>le_ 
pas Frangais (film). - 2210 
Nieuwa — 2250 Droit de questKm 
(spel). - 23.05 Nieuvjra - 2350 
Lettre aimée. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 2035 Bonjour, 
Mr. Lewis. — 2135 Aujourd'hui la 
vie (dok). — 2Z30 La grande para-
de du jazz. — 2255 Nieuwe. 

F 3 
20.00 Benny HiB (koWer en humor). 
— 20.35 Lignes de vie (dok). — 
22.05 Nieuwa — 2230 La marche 
sur Rome (film). - 23.55 Prélude ó 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Expeditk> 
nen ins Tierreich (natuurdok) — 
21.00 Hundert Meisterwerke. — 
21.10 Zwtschengleis (tv-fHm). — 
23.00 Nieuwa - 23.05 Das Milfio-
nenspektd<el. — 23.50 Nieuwra 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — T930 ,Beim gol
denen Apfel sehen wir uns Wie
der": 1683: de Turken voor Wenen. 
— 20.15 Der Spleen des Gieorge 
Riley (tragkomedie). — 21.50 
Nieuwa — 2205 Adel verpfiichtet 
(film). —23.45 Nieuwa 

D 3 t-
2000 Nieuw». — 20.15 Shovimias-
ter. - 21.00 C^afcutta - 22.00 Ein 
Strumpfband meiner Liebeskist — 
23.10 Manfred Schoof-(?uintett -
23.55 Nieuvin. 

LUX. 
19.15 Nieuwa — 19.30 Souvenirs 
souvenira — 1959 Ronde van 
Frankrijk. — 20.00 Le coffre-fort 
- 20.05 Racinea - 21.00 La gran
de vadrouiNe. — 23.05 Les grandes 
villes (dok). 

Maandag 

BRT 1 
15.15 Ronde van Frar»krijk. — 
16.35 Wachten op regen (jeugd
film). - 18.00 Appie. - 18.05 
Meriina (jeugdfeuiHeton). - 1830 
Jukebox. - 1835DecBchteruitde 
bergen (dok). - 1855 Tijdrover: 
Beve plantjea — 19.05 Het vrije 
woord. — 19.45 Nieuwa - 20.15 
Verdi. - 2155 Jufio Iglesias in 
Tahiti. - 2210 Nieuwa 

BRT 2 
20.15 Vlaanderen (11 juli-viering). 
— 21.00 Het einde van de reis 
(film). -

NED 1 
20.00 Nieuws. — 2028 Een maan
dag in Middelburg. - 21.30 Hints 
(speD. — 22.05 Brandpunt — 
2230 Musk: in time. - 2325 
Nieuws." 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00, 
Nieuwa - 19.12 Fame (fJ. -
20.01 You have struck a rock (film-

dok) — 20.31 Teater thuia — 
2121 Glenn Ck>uU speelt BacK — 
22.30 Nieuws. - 22.45 Studto 
Sport Extrahwielrennen. — 23.00 
Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuvi«. — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Les idoles du 
rock 'n' roH (film). — 23.05 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Tonnerre 
sur Timberiand (film). — 22.05 
Nieuws. — 22.15 Journal de voya
ge avec André Malraux (dok). — 
23.00 Nieuwa — 23.15 Un soir une 
étoile. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 2025 Ballet ba-
lanchine: who cares? (ballet). — 
21.25 Faena (teater), - 2225 Plai-
sir du théêtre. — 23.10 Nieuws. 

F 3 

19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuwa — 19.35 Jeugdprogram
ma — 19.50 Ulysse. — 20.00 Les 
jeux de l'été (speU. — 20.35 Le SÏH 
mourai (film). — 22.15 Nieuwa; — 
22.35 Thalassa (mag). - 23.05 
Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Rosen 
von Dublin (fJ. - 21.15 Die be-
waffnete Neutralitët — 2200 An 
Triskell. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Onkel Harrys selsame Affai
re (film). — 050 Nieuv«. 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 1930 Thommy's 
Pop^Show. — 20.15 StKhproben. 
- 21.00 Heute-Joumal. — 2150 
Der FaB Sylvester Matuska (tv-
film). — 22.45 Unsere nachbam, 
die Briten. — 23.15 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Gesucht -
gefunden. — 21.45 Wege zu Beet
hoven. — 22.45 Soldaten und Oir-
nen (reportage). — 2255 Nieuws. 
— 23.00 Die RebeBen von Liang 
Shan Po. 

LUX. 
19.57 Nieuwsoverzfcht — 20.00 
Les pages de l'été (show). — 20.06 
Le coffre-fort (speD. — 20.10 Mo-
Hére. — 21.00 Les jeunes loups 
(fihn). — 23.00 Le grand chaparral. 

Dinsdag 

BRT 1 
15.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.00 Appie. — 18.05 Sesamstraat 
— 1825 Geheirrw opdracht (jeugd
film). — 19.15 Csiaorge Frands 
(dok). - 1920 Tijdrover: kajak. -
19.45 Nieuwa - 20.10 Kunstza
ken. - 20.15 De Benny HiB Show. 
— 20.45 Verover de aarde: op 
zoek naar Adam. — 21.40 Centraal 
8tatk>n. — 2225 Nieuwa 

BRT 2 
20.15 Irttematkywal Operafestival. 

NED 1 
20.00 Nieuwa - 2028 Op voBe 
toeren. - 2120 Fateon Oest (fJ. 
— 2210 Tros Aktua TV. - 22.45 
That's entertainment — 2330 
Nieuwa 

NED 2 
18.40 Sesamstraat — 19.00 
Nieuwa — 19.12 Toen de bom 
vieL (dok). — 20.00 Ronduit, mu
ziek uit studto 4. - 2020 Apples of 
gotó (dok). - 21.35 Tenstotte. -
21.40 Het Koncertgetxxiworkest 
speelt - 2230 Nieuws. - 22.45 
Studto Sport Extra-atletiek. — 
23.30 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Le senöers du 
monde. — 2125 Les folies Offerv 

bach. — 2220 L'aventure de l'art 
moderne. — 2320 Nieuwa 

F 1 
20.00 Ntouws. — 20.35 Paris en 
chansons. — 21.35 Nieuwa — 
22.00 Demain il fera beau (tv-film). 
— 22.35 Regards entendus: Ce
zanne. - 23.05 Nieuwa - 2350 
Un soir une étoile. 

A 2 
20.00 Nteuwa — 20.35 Cherchez 
Terreur (film). — 22.05 Souvenirs 
de Max Pol Fouchet — 23.00 

Nieuwa 

F 3 
19.10 Nieuwa - 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 19.50 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été (spel). - 20.35 La 
demière séance (film). — 20.50 
Sept ans de réflexton (film). — 
2230 La demière séance. — 23.00 
Nieuwa — 23.15 TrouWez-moi ce 
soir (film). — 0.35 Prélude é la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Bananaa 

21.00 Report -
Br - 2 2 30 Te 

- 23.00 ARD-Talksho 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 N ieuwa- 19.30 
Heiratsmuffel (film). — 
te-Joumal. - 21 20 G 
mers traum vom Fliegi 
Unser Kosmos. — 2' 
Tage (tv-speP. - 0.3C 

D3 
20.00 Nieuws.-20.15 

Z A T E R D A G ra julO - Na de «nale van de Knok-
ke-Beker zet BRT nog eens een TV-bewerking van een 
verhaal van Roald Dahl op het scherm. Roald Dahl staat 
bekend als de auteur van spannende verhalen met een 
verrassende en vaak verwarrende afloop. In het verhaal 
van vanavond. Huid (Skin) speelt de suksesvdle Sha-
kespeare-auteur Derek Jacobi, ook bekend door „I 
Claudius", een oude man met op zijn rug een fortuin in 
de vorm van een getatoeëerd portret dat daar door een 
beroemde kunstenaar op werd aangebracht.. — „Death 
on the Nile" is Agatha Christies 17de boek met de 
Belgische meester-detective Hercule Poirot in de hoofd
rol. Het boek verscheen in 1937. In 1946 kwam het als 
toneelstuk op de planken en in 1978 maakte de Britse 
regisseur John Guillermin er een film van. Een meester
lijke Peter Ustinov speelt de rol van Hercule Poirot De 
pk)t: Linnet, een jonge vrouw wordt plotseling steenrijk 
en zij haalt het in haar hoofd dat aan al haar grillen vol
daan moet worden. Zo snoept zij ook de verioofde af 
van haar beste vriendin Jacqueline. Het jonge paar 
maakt een huwelijkscruise op die Nijl. Jacqueline zweert 
zk:h te zullen wreken. En inderdaad tijdens de reis wordt 
Linnet vermoord. De beroemde Belgische detective 
Poirot die toevallig aan boord is, heeft een kluif om zich 
vast in te bijten.. (Moord op de Nijl - AVRO/Ned. 1). 

Z O N D A G (10 juli) - BRT herhaalt de „lyrisch-
dramatische evocatie van de roman De ballade van de 
soldaat Johan van Filip de Pillecijn", zoals de BRT-bro-
chure vermeWt Het verhaal speelt ten tijde van Karel de 
Stoute in de 15de eeuw. Wanneer Karel de Stoute 
sneuvelt in de slag bij Nancy, stort de wereW in van zijn 
trouwe soldaat Johan. De radebze Johan ontvlucht het 
slagveld en trekt naar zijn geboortestreek, de Durme-
vallei terug. Hij bouwt zich een hutje, koopt een geit en 
ontgint de grond. Hij wil ten volle genieten van zijn 
opnieuw verworven vrijhekJ_ — In de Engelse plezieri
ge ontspannings-TVfilm Escape to Athena, zijn een heel 
pak vertrouwde film- en TV-beroemdheden verzameld: 
Roger Moore, Telly Savalas (Kojak), Elltott Gould, David 
Niven, (Claudia Cardinale, Stephanie Powers (Hart tot 
HarO enz. En ook de prachtige Griekse landschappen 
mogen gezien worden. De film speelt immers op een 
Grieks eiland, tijdens W O II. Soldaten in Duitse krijgsge
vangenschap moeten er voor Hitler zoeken naar Griek
se oudheden. De Oostenrijkse kampkommandant (Ro
ger Moore) is meer begaan met de eigen verzameling 
oudhedea rijkdom en met het plaatselijk vrouwetijk 
schoon dan met Hitlers Duizendjarig Rijk.. (Veronica/ 
Ned. 2). 

Een verbluffende Chris Lomme en de jonge Caroline 
Vlerick in Peter Simons' kwaliteitsvolle Vlaamse film 
Het einde van de reis (1981), naar een scenario van 
Wil ly Van Sompel (maandag 11 juli, 21 u. 30, BRT 2). 

M A A N D A G (ii JUIÜ -
— BRT 2 brengt een gelegen 
Vlaanderen. Het is een kultuurl 
van de mooie plaatsjes in Vlaan 
Van Der Vennet Regie: Alex Ki 
had al heel wat BRT-regie-werk 
Cecilia komen; Zomer te Zilverb 
Mijn vriend de moordenaar; Ekst 
durfde een langspeelfilm te mak< 
van de reis (1981) naar een s( 
Sompel. Het werd een erg mo 
geen commercieel sukses bescl 
me en de jonge Caroline Vlerick 
als moeder en dochter. Maria, 
haar scheiding van haar man 
wekelijks bezoek aan opa is ze 
met de buitenwereld... (BRT 2). 
een rots gestoten is gebaseerd 
meegedragen in de massa-pre 
augustus 1957 duizenden vrouv 
in Pretoria (Zuid-Afrikahi)eze i 
geschiedenis van het wrouwei 
wordt elk jaar herdacht Viahisto 
interviews wordt in de dokume 
rots gestoten een beeld, gegevi 
vastberadenheki van de Zuidaf n 
het apartheidssysteem eti de ps 
wen. 

— In de reeks Eénoudergt 
van vanavond gewijd aan bewus 

De aflevering kreög als titel mei 
keuze" en werd opgebouwd re 
bewust ongehuwde moeder me 
en een dexihtertje van twee. (N« 
kelijkse dansavondje van de jor 
ncxxJlijdende Ierland is bet tem€ 
film De danszaal der':romani 
Romance). De niet nrieen zo jon< 
naar de danszaal, waar* zij h<K 
vinden. De film geeft een beeW' 
die de jongeren in het westelijl' 
wachten daar echter rtet op i 
steden of steken over nèar Eng 
of Amerika Voewal jonge mann< 
meisjes blijven achter.. 
(Vara/Ned. 2). 

DINSDAG (12 juli) - V 
BRT Opera- en Behantowedsb 
de vijf vorige keren in het Casi 
de Muntschouwburg in Brussel, 
de volgende selekties en op 20 j 
de laureaten en een galakono 
muzikale evenementen uit Er e 
uit tien landen mee. Altenrzingen 
bijhorende kleding en decor. D 
land zingen dan nog een groot 
be<x)rdeling dejor een irrten^tio 
gehele optreden: zang, artikulati 
enz.. 

WOENSDAG (13 j\iiD 
nieuwe praatshow van ele BR' 
start Het mepten luchtige bi 
zomerse sfeer. Mike Verdrengh 
meest diverse sektoren van ove 
opnamen gebeuren in de verse 
de Vlaamse kust In deze eerst 
ten: Gaston en • Leo. Walter 
Simoens en Jo Lemaire en Imag 
zlkale intermezzo's. (BRT 1). — 
VPRO van vier die opgebouwd 
met een gesprek met Catherint 
in Roman Polanski's griezelfilm / 

6 JUU 1983 



m 
Report - 21.45 Der 

r. — 22.30 Tagesthemen. 
ARD-Talkshow. - 23.45 

iws. - 19.30 Balduin, der 
iffeKfilm). - 21.00 Heu-
. — 21.20 Gustav Mes-
im vom Fliegen. — 22.05 
jsmos. — 22.50 Sieben 
3peP. — 0.30 Nieuws. 

JW8. - 20.15 Bilder Deut-

TV-programma's 13 

•^ffl 
scher Stëdte. — 21.00 Forme) ein& 
— 21.45 Design: Stad-design. — 
2ZA0 Vor 40 Jahren. - 23.10 
Nieuws. — 23.15 Soap oder trau-
tes heim. 

LUX. 
19.57 Nieuwsoverzicht - 20.00 
Les plages de l'été. — 20.06 Le cof-
fre-fort (spel). - 20.10 Huit ga 
suffit — 21.00 Le fils-père (tv-film). 
— 22.30 Le grand chaparral (fJ. 

Woensdag 

BRT 1 
15.35 Ronde van Frankrijk. — 
18.00 Appie. - 198.05 Beifi en 
Üllibit - 1825 Popeye. - 18.30 
Circus Rondau. — 18.55 Jukebox 
— 19.00 Tijdrover: doe-het-zelf. — 
19.15 Circus, nee bedankt (dok). — 
19.45 Nieuw& - 20.15 Van 9 tot 5. 

; i1 julO— Vlaanderens hoogdag. 
en gelegenheidsprogramma over 
3en kultuurhistorlsche benadering 
jes in Vlaanderen. Scenario: Hugo 
gie: Alex Kinnet — Peter Simons 
F-regie-werk op zijn aktief Gk zag 
!r te Zilverberg; De onweersvogel; 
lenaar; Ekster enzJ eer hij het aan-
Ifilm te maken. Het werd Het einde 
naar een scenario van Willy Van 
jen erg mooi produkt dat echter 
jkses beschoren was. Chris Lom-
jline Vlerick spelen de hoofdrollen 
iter. Maria, de nrK)eder leeft sinds 
haar man teruggetrokken. Haar 

n opa Is zowat haar enig kontakt 
I... (BRT 2). - De titelJle bent op 
gebaseerd op een tekst die werd 
' massa-protestoptocht die op 9 
nden vrouwen op de been bracht 
ikahtDeze dag, een mijlpaal in de 
et vrouwenverzet in Zuid-Afrika 
;ht Via historisch beeldmateriaal en 
de dokumentaire Je bent op een 
eeld gegeven van de strijdlust en 
I de Zuidafrikaanse vrouwen tegen 
jm «h de pasjeswetten voor vrou-

Éénoudergezinnen is de aflevering 
1 aan bewust ongehuwde nweders. 

als titel mee „Het verhaal van een 
gebouwd rond het leven van een 
moeder met een zoontje van vier 
jn twee. (Ned. 1/KRO). - Het we-
5 van de jongens en meisjes in het 
is het tema van de Brits-lerse TV-

der- romantiek (The Ballroom of 
neer zo jonge Bridie gaat wekelijks 
vaar* zij hoojat de gepaste man te 
t een beeld van de trieste toekomst 
iet westelijke Ierland wacht Velen 
3r niet op en vertrekken naar de 
er nèar Engeland, Europa, Australië 
onge mannen verlaten het land. De 
;er.. 

2 juli) — Vandaag gaat de zesde 
zantowedstrijd van start Niet zoals 
in het Casino van Knokke maar in 

g in Brussel. Op 14 en 16 juli volgen 
» en op 20 juli is er een koncert van 
m galakoncert BRT 2 zendt deze 
ten uit Er doen twintig kandkjaten 
Allem zingen een opera-aria in de er
en decor. De twee kandidaten per 
I een groot duet of twee kleine. De 
sn internationale jury geWt voor het 
ng, artikuiatie, bewegingen, akteren, 

j (13 julD — Vanavond gaat de 
van de BRT Met Mike in zee van 
luchtige babbelshows worden in 

! Verdrengh ontvangt mensen uit de 
»ren van overal: show, sport enz. De 
in de verschillende badsteden aan 
deze eerste aflevering zijn de gas-

so, Walter Godefroot en Lutgart 
aire en Imagination zorgen voor mü-
(BRT 1). — De tweede avond van 
Dpgebouwd zijn rond „angst" begint 
et Cayenne Deneuve n.a.v. haar rol 
griezelfilm Repulsion die volgt na dit 

gesprek. „Repulsion" maakte Roman Polanski in Frank
rijk (1965, zw./wJ. Het is een schitterend gemaakte, 
vaak bloedstollende film over een jong meisje die 
vervalt in schizofrenie. Catherine Deneuve geeft gestal
te aan het geestelijk aftakelende meisje (Ned. 1). — De 
NOS zet eveneens een merkwaardige produktie op het 
scherm: de Duitse TV-film De loeide vriendinnen naar 
het boek „Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord" van 
Alfred Döblin. De film behandelt een ongewone drie
hoeksverhouding die fataal af zal lopen. Elli trouwde in
dertijd met haar man, de schrijnwerker Link, gewoon om 
„van straat te zijn". Gevoelens speelden hier helemaal 
geen rol in. Wanneer Link zich dat allemaal begint te 
realizeren begint hij Elli te haten en haar te mishandelen. 
Elli raakt totaal vertwijfeld. In die toestand leert zij Grete 
Bende kennen die zteh liefderijk om haar bekommert 
Voor het eerst in haar leven voelt Elli zich geliefd, wat 
haar gelukkig maakt Tussen Elli en O e t e ontstaat een 
hevige band. Als Link een eirKle wil stellen aan die rela
tie, verdedigt Elli haar nieuw gevonden geluk tot het 
uiterste-. (Ned. 2). 

D O N D E R D A G (14 JUÜ) - De BRT-aktualltel-
tenrubriek Panorama werkt op zomerse toeren, wat niet 
wil zeggen dat ie minder interessant zou zijn. De 
reportage van vanavond is een Zwitserse produktie 
over het sukses van godsdienstmagazines op radk) en 
TV, de zogenaamde „elektronische kerk" die nogal wat 
sukses beleven vooral in Amerika Daar verkopen 
evangelisten hun waar aan het publiek via ware shows 
(BRT 1). — In Van Boeken bezeten is het gesprekson
derwerp heel toepasselijk voor deze periode: Sport en 
literatuur (AVRO/Ned. 1). — Het wonder van het leven, 
een unieke ode aan het leven is een merkwaardige do
kumentaire van de Zweed Lennart Nilsson over het ont
staan van het menselijk leven. Met behulp van de mo
dernste mikro-camera's worden de miljoenen zaadcel
len gevolgd op hun weg door het menselijk lichaam. Van 
onvoorstelbaar nabij werd de bevruchting geregis
treerd en werd gevolgd hoe het embryo zich ontwikkelt 
tot een barensklare baby-. (AVRO/Ned. 2). 

V R I J D A G (15 julD - Uit en thuis, een toeristisch 
magazine, is gewijd aan Sneek en de Friese meren, een 
uitzonderlijk gebied voor at wie van water en alle 
mogelijke water-aktiviteiten houdt Spijtig genoeg is dit 
onvergelijkelijke gebied nog maar weinig bekend bij 
onze Vlaamse liefhebbers van rustig, natuurminnend 
toerisme (BRT 1). —' Frank Sinatra speelt in Come bhw 
the hom een vrolijke flierefluiter die aan de tirannie van 
zijn ouders is ontsnapt en alleen is gaan wonen. Hij kan 
zich vertieugen in het ter beschikking hebben van een 
voorraad vrouwelijke aanbidders, waaruit hij uiteindelijk 
dan toch eentje pikt om ermee te trouwen. Zijn jongere 
broer Buddy <Tony Bill) bewondert hem en wil zijn voet
sporen volgen... Regie: Bud Yori<in (1963, BRT 1). - Het 
eropvolgende portret van de Amerikaanse cineast 
Sanmel Fuller is een herhaling. — Comedians, een Brits 
TV-spel, is het verhaal van enkele jonge leeriing-
komieken die hun vak willen leren als beroepsmensen. 

Dat loopt echter niet zo vlot (Vara/Ned. 1). — In de 
tweedelige TV-film In voor- en tegenspoed (The rules of 
mariage) staat de worsteling om een krakend, al vele 
jaren oude, huwelijk te redden centraal en wordt 
getoond dat niet alleen de twee echtelieden lijden 
wanneer een huwelijk kapot dreigt te gaan. Mike en 
Joan Hagen leiden blijkbaar een gaaf huwelijksleven. Zij 
schijnen gelukkig met hun gezinnetje van twee kinde
ren. Nadat zij de 15de verjaardag van hun huwelijk'heb-
ben gevierd komt het echter tot een uitbarsting. Kleine 
wederzijdse irritaties en een steeds groter wordend ge
voel van rusteloosheid blijken het huwelijk te hebben 
uitgehold. Met Elliott Gould en Elizabeth Montgomery 
(TROS/Ned. 2). 

- 20.40 Mét Mike in zee. - 21.40 
Puur kuituur- over derden. — 
22.10 Nieuws. — 22.35 Televox. 

BRT 2 
20?15 Internationaal Operafestival. 

NEP 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Het loon 
van de angst — 21.00 Repulsion 
(film). - 22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Van gewest tot 
gewest — 20.00 De béide vrien
dinnen (televisiefilm). - 21.50 Ct-
nevisie Cfilmmag). — 22.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuvi». — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 La chasse aux 
trésors (spel). — 21.10 Le temps 
d'une rèpublique. — 22.40 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Vagabon
dages. — 21.35 Peter Gk>ss Dance 
Company (ballet). - 22.35 Nieuv«. 
- 22.45 Balie de match. - 23.15 
Nieuws. — 23.30 Un soir une étoile. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le kid (film). 
— 21.30 Chaplin inconnu. - 2225 
Le séducteur (dok). - 2255 
Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.15 (Sewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma - 19.50 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été (speD. - 20.35 Ja-
fabule (muzikale fabeO. - 21.50 
Nieuws. — 22.10 Nature Bassari 
(film). — 22.40 La vengeance du Si-
cilien (film). — 020 Prélude è la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuvw. — 20.15 Jede men-
ge Kohie (tv-film). - 21.55 Brib-
sche Nachbam. — 22.30 Tagesthe
men. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Konsd Möl-
lers erben. — 20.15 ZDF-Magazin. 
— 21.00 Heute-Joumal. - 2125 
Der Denver-Oan. - 22.10 Troff-
punkt Ü-Wagen 4. - 2240 Wandel 
durch Armöherung? — 0.10 
Nieuwa 

D 3 
20,00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
im III. — 21.45 Auslandsreporter: 
de gelukkige koeien van Gruyère. 
- 22.15 Die eigene Wahl (film). -
020 Nieuwa 

LUX. 
19.57 Nieuwsoverzicht — 20.00 
Les plages de l'été. — 20.06 Le cof-
h-e-fort (speO. — 20.10 Sherif fais-
moipeur(fJ. — 21.00 O e r disparu 
(fHm). — 23.05 Le grand chaparral. 

Donderdag 

BRT 1 

15.30 Ronde van Franijrijk. — 
18.00 Appie. - 18.05 CNpa (fJ. -
laSOHaroWLtoyd. - 19.15 Tijdro-
ver: bridge stap voor stap. — 1925 
Voor het nieuws. — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 Kunst-zakea — 20.15 The 
best of the midnight special (Ame
rikaanse ^ow) . — 20.55 Panora
ma zomeredltie (Vkteo Gratias). — 
21.45 Monopolie. — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Intemationaal Operafestival. 

NED 1 ^ ^ 
20.00 Nieuws. - 2028 Mary Ben
jamin. — 2120 Hier en nu — 22.00 
Kerkepad '83. - 2225 Hi» Street 
Blues (f J. — 2320 Nieuws. 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Het dagtx>ek van 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

een plantersdochter (f J. — 20.00 
Van kxDeken t)ezeten. — 20.40 Het 
wonder- van het leven (film). — 
21.30 De goden uit het oosten 
(dok). — 22.30 Nieuvw. 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 20.00 Ronde van 
Frankrijk. - 20.10 L'oeuf (film). -
21.40 Ataturi< (dok). - 2230 
Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Nous te 
mari-e^ï»os (tv-film). — 22.00 
Nieuwa — 22.10 Orange est vert 
(tv-film). - 23.15 Nieuwa - 23.30 
Un soir une étoile. 

A 2 
20 00 Nieuws. — 20.35 Les mantes 
religieuses (tv-film). — 22.40 The 
very hot Gktssip show. — 2330 
Nieuwa 

F 3 
19.10 Nieuvra. - 19.15 (Gewestelijk 
nieuwa — 19.35 Jeugdprogram
ma - 1950 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de l'été (speD. - 2035 Le 
grand emtxxjteiBage (film). — 
2225 Nieuwa - 22.45 L'aventure. 
- 23.45 Agenda 3. - 2355 Prélu
de é la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa — 20.18 Die Ferrv 
sehdiskusskxi. — 21.00 Die Krimi-
stunde. — 22.00 Souvenir, souve
nira — 23.00 Koncert — 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 1930 Zeig' was 
du kannst — 21.00 Heut&xkximaL 
— 2120 Weisswürste am Aquator. 
- 22.05 Metzer (N-speO. - 23.30 
Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuvi/a - 20.15 Der See-
rëuber (film). - 21.35 Die Rötsel 
des Hieronymus Bosch (dok). — 
22.50 Ariseit im Krieg. — 2350 
Nieuwa 

LUX. 
1957 NieuwsoverzkiTt — 20.00 
Les plages de l'été. — 20.06 Le cof-
fire-fort — 20.10 Les chevalters 
aux 108 étoVea — 21.00 Le prési
dent (film). - 2250 Le grtnd cha
parral 

Vrijdag 

BRT 1 
15.50 Ronde van Frankrijk- — 
18.00 Appie. — 18.05 Klein, klein 
kleutertje. — 1820 Rode Zora -
fSSb Uit en thuia — 19.00 Mar
kant - 19.45 Nieuwa - 20.15 
Ck)me k)k)w your hom (film). — 
22.05 Samuel FuBer. - 2250 
Nieuwa 

BRT 2 
20.15 Intematkyiaal Operafestival. 

NED 1 
19.01 Pippi langkoua - 1926 Het 
koraaleiland (f J. - 20.00 Nieuwa 
- 2028 De avonturen van Pinok-
kk) (f). — 2123 Achter het nieuwa 
- 2155 Teater thuia - 2335 
Nieuwa 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuwa - 19.12 De huk (fJ. -
20.00 De Europa kwia - 20.40 In 
voor- en tegenspoed (televisiefam). 
- 2210 Interview met de minister 
president - 2230 Nieuwa — 
2245 Back to Bataan (film). 

RTB 1 
1930 Nieuwa - 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 L'oeil des autres 
(mag). — 21.10 La chamt>re rouge 
(film). - 22.40 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Et l'enfer. 
IsabeHe? (pditiekomedie). - 23.00 
Nieuwa — 23.10 Mini-dapa — 
23.30 Nieuwa — 2350 Un soir une 
étoile. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 2035 Verdi (tv-
reeks). — 21.50 Apostrophea — 
23.05 Nieuwa — 23.15 Premier 
voyage (fHnO. 

F3 
19.10 Nieuwa - 19.15 (GewesteKjk 
nieuwa — 19.35 Jeugdprogranv 
ma - 1950 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de Tété (speO. - 2035 
Vendrecfi. — 21.55 Intematranaal 
jazzfestival van Juan^s-PIns 
(Count Basis). - 2225 Préhide é 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Die Zür-
cher Vertebung (fikn). - 22.00 
PKisminua — 2230 Tagesthemen. 
- 23.00 Der Tot bin teh (tv-fihn). -
0.45 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 1930 Ausiands-
joum^ - 20.15 (SeföhriRhe Erb-
schaft (fJ. — 2137 Jagdszenen in 
HoNywood - 22.00 HeuteOoumaL 
- 2220 Aspekte: kuituur. - 2250 
Sport am Freitag. - 2330 Branni-
gan - ein Mann aus Stahl (film). — 
1.05 Nieuvya 

D3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Die Otto-
Show. — 21.00 Trauminsela — 
21.45 Stadtliebe (tv-film). - 23.05 
Nieuwa — 23.10 Rockpalast 

LUX. 
19.57 Nieuwsoverzicht — 20.00 
Les plages de l'été. — 20.06 Le cof-
fre-fort — 20.10 Le dossier secret 
des trésora — 21.00 Les chaus-
sons rouges (füm). — 23.10 Le 
grand chaparral. 
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14 m^ Kritisch bekeken 

Notities uit het kunstleven voor u bij #elkaar geschreven door Nic van Bruggen 

Leeuw 
Op het slagveld van Groeninge, voor de 
gelegenheid in het Vlaams-Brabantse 
Duisburg gelegen, liep Hugo Claus goed
lachs rond, tevreden als een verzadigde 
mannetjesleeuw. Enkele tientallen meters 
verder stonden boogschutters en ander 
voetvolk in plusminus historische kleder
dracht te zv*/eten en te verlangen naar de 
onderbreking met bijhorende pinten. Want 
die dag tijdens de verfilming van „De 
leeuw van Vlaanderen' scheen de zon 
feller dan velen lief was, maar wat alleszins 
strookte met de geschiedkundige werke
lijkheid van 1302. De gegevens van onze 
eerste massa-sp)ektakelfilm zijn genoeg
zaam bekend- 45 opnamedagen, 75 mil
joen geraamd budget, Vlaams-Nederland
se ko-produktie, eerst het zalencircuit 
daarna als feuilleton op de buis. Enkele da
gen voordien dineerden we samen met 
scenarist dialoogschrijver en regisseur 
Claus aan de Zavel in Brussel. Alweer de 
verfilming van een boek, komt de Vlaamse 
film daar nu echt verder mee, vraagt de 
filmkunst geen autentieke scenario's in de 
plaats van verwerkte literatuur? Claus ziet 
het ook zo en doet een lang verhaal van 
ministeries en kommissies., en van de 
kunst der mogelijkheden. Zelf heeft hij al 
meerdere oorspronkelijke scenario's voor
gelegd, maar die kwamen niet voor een ge
subsidieerde verfilming in aanmerking. Of 
zijn herschrijving van Conscience voor 
een auteur als Claus dan geen frustreren
de bedoening is? Neenee. Trouwens, hij 
heeft er eigen ingrediënten, interpretaties 
en toevoegingen in verwerkt., of die alle
maal op het doek te zien zullen zijn is nog 
niet zeker. De man die zijn volk leerde le
zen ligt alleszins al te woelen in z'n graf. 

Instrument 
Ze zijn zeldzaam en laten dat vaak ook blij
ken, wat soms een deel van hun arrogante 
charme is. Maar het honoranum van een 
bekend muziek-solist wordt per avond 
minstens altijd met zes cijfers geschreven, 
soms zijn er zelfs zeven nodig. Daarnaast 
hebben zij natuurlijk nog inkomsten aan 
auteursrechten en diverse andere kon-
trakten. Wat zette Yehudi Menuhin er dan 
in godsnaam toe aan zijn naam, uiterlijk en 
reputatie te lenen voor een advertentie 
voor Zwitserse uurwerken? Toegegeven, 
de advertentie is fraai genoeg en we leren 
er veel uit De violist speelt even graag met 
Ravi Shankar of Stéfane Grapelli, als 
begeleid door een groot symfonisch or
kest En vele landen gaven hem hun 
hoogste onderscheiding omdat hij de mu
ziek ten dienste wist te stellen van zijn hu
manitaire overtuiging (Groot-Brittannië, 
België, Duitsland, Frankrijk)... ja. hij ontving 
zelfs de Nehru Prijs van de Vrede. Ook 
komen we te weten dat Menuhin o.a. een 
Stradivarius, een Guarnerius del Segu en 
een Capicchioni in zijn bezit had, maar dat 
zijn drang naar vernieuwing hem zowat elk 
jaar tot veranderen van viool dwingt 
Slechts één instrument blijft hij altijd trouw, 
de 18-karaats gouden Rolex aan zijn pols. 

Bravo voor de reklamemakers die de 
virtuoos zover kregen. Maar vandaag toch 
maar geen applaus voor Yehudi. 

Waarschijnlijk dus dat de dochter van de 
ex-minister en van de schrijfster Susanne 
Lilar in dat huis nog als kind gespeeld heeft 
(de camelia in de tuin van haar verhalen). 

Onder de naam Frangoise Mallet-Joris 
geldt zij als een van de meest gewaardeer
de en duurzame talenten in de Parijse 
literaire wereld. 

Zopas verscheen van haar hand „Le clin 
d'oeil de l'ange", een boek met zeven 
novellen, waarin op zeven verschillende 
plaatsen zeven paren zowat dezelfde 
emotionele ontreddering ondergaan. De 
eerste episode van het boek draagt als titel 
„Anvers" en speelt zich daar ook af. Fran-
goise daarover in een vraaggesprek: „Zij is 
mijn geboortestad, ik hou er veel van. 

Telkens het me aan inspiratie ontbreekt 
telkens ik me neerslachtig voel, keer ik te
rug naar Antwerpen Ik vind daar de 
materie terug: Vlaamse huizen, barokke 
kerken, de fxjëzie van de haven... en het 
centraal station. Dit station is voor mij even 
belangrijk als het station van Perpignan 
voor Dali." Verder in het interview: „Toen ik 
nog kind was nam mijn grootmoeder me 
elke donderdag en zondag mee naar een 
teesalon. Het was een salon in nep Louis 
XV-stijl, met orkest Men sleet er uren met 
zich te vervelen, maar het was een zeer 
bevoorrechte verveling. Een van de ritue
len van Antwerpen." En nog verder: „Ik hou 
niet van zoet Wel van bier en whisky. Het 
IS een gewichtsprobleem — als ik voel dat 
ik dne kilo te veel weeg, dan laat ik het bier, 
maar ik ben echt iemand van mijn land, ik 
ben werkelijk verlekkerd op bier." Frangoi-
se Mallet-Joris ziet er best uit en de 
verhalen in het boek zijn ook goed. 

Lokvogel 

Antwerpen 
De beeldhouwer Vic Gentils woont thans 
in een monumentale patriciërswoning aan 
de Jacob Jordaensstraat die voorheen 
aan de inmiddels reeds enige tijd overle
den minister van state Lilar toebehoorde. 

In een vorige Scheprand schreven we 
over de grootscheepse lanceringscam
pagne rond het boek „The litüe Drummer 
girl" van John „Smiley' Le Carré (1931), 
dat sindsdien hoog op de internationale 
bestsellerlijsten scoort Inmiddels lazen we 
de Nederiandse vertaling „De lokvogel', 
die in maart van de pers kwam en nu al aan 
haar vijfde druk toe is. Zo 'n sukses is na
tuurlijk nog geen waartxirg van superieure 
kwaliteit Maar „De lokvogel" is hoe ook 
een werk van uitzonderiijke waarde, dat 
zijn genre — de spionagethriller — mees-
teriijk ontstijgt Het boek is tegelijk een ei
gentijdse, historische duiding, een politieke 
roman, een psychologische analyse én 
een aangrijpend menselijk dokument In 
„De lokvogel" veriaat Le (^rré zijn ook via 
de televisie beroemde George Smiley en 
het vertrouwde Cirkus van de Britse inlich
tingendienst en situeert zijn verhaal in de 
coulissen van het internationale terroris
me. De Israëli Kurtz en zijn mannen 
openen de jacht op het Arabische mees
terbrein dat achter een reeks bomaansla
gen op joodse doelwitten in Europa moet 
zitten. Als lokaas daarbij wordt een jonge, 
progressieve Britse aktrice ingeschakeld. 

De vernuftige intnge, de boeiende aktie en 
het meedogenloze duel spelen zich af in 
Engeland, Duitsland, Griekenland en Liba
non. John Le Carré -toont zich eens te 
meer dé grootmeester van autenticiteit en 
van zin voor het ongewone detail en voor 
de mentale evolutie van zijn protagonisten. 

De fsersonages in beide kampen zijn ge
nuanceerd maar haarscherp getekend. De 
aktrice Chariey beleeft zowel fysisch als 
geestelijk een avontuur vol emotionele 
spanning en onzekerheid dat geen lezer 
onbewogen zal laten. Een andere grote 

verdienste van „De lokvogel" is dat de au
teur in het konflikt geen partij kiest Vooral 
in de schrijnend levensecht getekende 
taferelen die zich in Libanon afspelen, 
toont Le Carré nochtans zijn mededogen 
voor het Palestijnse volk, zijn hopeloos 
heroïsme en schijnbaar onafwendbaar lot 
Kritiek wordt geenszins gespaard. Le Car
ré heeft een groots, moedig en ingrijpend 
boek geschreven, dat uitstekende vakan-
tielektuur kan zijn, maar ook in de literatuur 
met grote L zijn plaats mag opeisen. 

Toiletten 

De Franse auteur Jean d'Ormesson be
hoort nog wel niet tot de Onsterfelijken en 
zal het dus zelf ook maar „van horen 
zeggen" weten. Toch vertelde hij onlangs 
met heilige overtuiging dat in de Académie 
Frangaise men aan de ene kant toiletten 
heeft met het bordje „hommes", en aan de 
andere kant met het bordje „Marguerite 
Yourcenar". 

Tijdens de religieuze troebelen van de 
16de eeuw en vooral na de val van 
Antwerpen (1585) emigreerden tal van 
Vlaamse intellektuelen, kunstenaars, am
bachtslieden en zakenlui naar Amsterdam 
en speelden daar een niet onaanzienlijke 
rol in het tot stand komen van Hollands 
„Gouden Eeuw". In de dertiger jaren van 
deze eeuw deed zich een gelijkaardige en 
zeker zo dramatische situatie voor, zij het 
dan vanuit Duitsland en Centraal-Europa 
naar de Verenigde Staten. Over deze 
diaspora verschenen in Amerika zopas 
twee boeken: „Exiled in Paradise" van 
Anthony Heilbut (zelf zoon van emigranten 
uit BeriijrO en „Strangers in Paradise" van 
John Russell Taylor. Vooral het eerste 

boek loont de moeite. Het behandelt ener
zijds de zeer grote inbreng van de immi
granten en anderzijds hun menselijke, psy
chologische situatie. Wat de inbreng be
treft volstaat het zeer onvolledig, enkele 
namen te citeren, schrijvers als Thomas 
Mann en Bertold Brecht schilders als Max 
Ernst en Richard Lidner, de Bauhaus archi-
tekten Walter Gropius en Mies van de 
Rohe, vooruitstrevende geleerden als Al-
bet Einstein, Hans Bethe en Edward Teller, 
komponisten als Paul Dessau en Arnold 
Shónberg, filmlui als Fritz Lang en Otto 
Preminger (de regisseur van o.a. Saint 
Joan, die ironisch genoeg aangezocht 
werd om in Stalag 17 het personage van 
een nazi-officier uit te beelden), enz. Het 
vreemde is dat de meesten onder hen er 
schijnbaar in slaagden volmaakte „instant 
Americans" te worden (vandaar het „para
dijs" in de beide titels), hoewel de kater 
doorgaans daarna kwam. Want hoezeer 
ze door hun verfrissende aanpak en ver
nieuwende ideeën ook meteen aanvaard 
werden, al spoedig bleek dat het om een 
artificieel paradijs ging. De bannelingen 
voelden zich beklemd tussen de beloften 
van de Nieuwe Wereld en het heimwee 
naar de Oude, zonder in feite ook maar 
ergens thuis te horen. Bekend in immigran
tenkringen was het verhaal van twee 
onder hen die de oceaan oversteken, de 
ene naar Amerika toe, de andere weer te
rug naar Europa. Als de beide schepen el
kaar kruisen, roepen beide vrienden naar 
mekaar: „Ben je gek geworden?" De zwar
te grappen die de geschiedenis met de 
mensen uithaalt zullen wel van alle tijden 
blijven. 

Affiche 

De grafische nijverheid in Vlaanderen gaat 
terecht nogal prat op haar kunnen, en ook 
het grafisch onderwijs hier mag er zijn. 
Waarom dan staat onze affiche ontwerp-
kunst (Julian Key, schuilnaam voor Julien 
Van Keymolen, uitgezonderd) kwasi ner
gens? VVellicht omdat de meeste van onze 
opdrachtgevers hun ontwerp nog altijd 
liever aan de amateur van om het hoekje 
uitbesteden, dan deze taak toe te vertrou
wen aan een professioneel geschoold en 
ervaren talent Neem nu in de kulturele 
sektor het Vlaams teater... de affiches zijn 
doorgaans van slecht tot erger: onze 
kleine teaters droeve huisvlijt, de Opera 
voor Vlaanderen nette maar emotieloze 
sterielheid, de stedelijke teaters van Ant
werpen beschamende grotesken, enz. En 
nochtans enkele jaren geleden had HugO-
KE (Hugo De Kempeneer) voor de KVO 
Antwerpen een reeks prachtprenten ge
maakt Toegegeven, typografisch viel er 
wet wat aan te vertJeteren, maar naar 
dramatische inhoud en pikturale kwaliteit 
waren zij zo indrukwekkend dat men 
telkens met meer ongeduld uitkeek naar 
de affiche dan naar de voorstelling zelf. In 
Gent is men deze prestatie blijkbaar niet 
vergeten, want voor het seizoen 1983-'84 
werd Hugo De Kempeneer aangezocht 
de affiches te ontwerpen. Tot dusver 
zagen we enkel de aanloopaffiche, met 
daarop de produkties voor het hele sei
zoen... een klein meesterwerk waarin de 
kunstenaar niets van zijn suggestief en 
plastisch kunnen blijkt ingeboet te hebben, 
integendeel. 

Bertold Brecht In de VS: zich na de 
oorlog verantwoordend voor een hoor-
kommissie over zogezegd anti-Ameri
kaanse gedragingen. 
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Nu is het menens met de 
totale uitverkoop 

van 

Alles maar dan ook alles 
zonder enige uitzondering aan 

f Voor de heren 
zijn er nog 

4820 Herenkostuums 
3000 Sportvestons 
2000 Blazers 
8000 Herenbroeken 
2000 Herenregenjas
sen 
4250 Bloezons 
en massa's winterjas' 
sen, parka's, anorak-
ken, hemden, jacks 

Hoe vlugger U komt 
Hoe beter U koopt 

Voor de dames 
zijn er nog 

500 Wintermantels 
400 Zomermantels 
800 Tailleurs 

3000 Regenmantels 
5000 Kleedjes 
1000 Rokken 
1000 Bloezen 
en massa's pulls, 
ceintuurs, winterbloe-
zons enz. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35, AARTSELAAR 

Open : alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur 
zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten 



16 Ml 
De koningen van de woestijn 
Wimbledon 1983 was een enorme miskleun. De officieuze wereldkam
pioenschappen tennis muntten in de voorbije veertien dagen inder
daad uit door eentonigheid en een algemeen gebrek aan inspiratie. 
Nooit was het overwicht van de twee kampioenen, McEnroe bij de he
ren en Navratilova bij de dames nadrukkelijker. Zelden waren de 
uitslagen van kwart- en halve finales zo voorspelbaar. 
Over de kampioenen kunnen we kort zijn. McEnroe, daarover kan 
geen twijfel bestaan, is de grootste van zijn generatie. In zijn betere 
dagen ligt hij sets voor op LendI, Connors en andere Currens. Wan
neer het verwende joch uit New York zich werkelijk op een tornooi 
koncentreert en over al zijn fysieke middelen beschikt is hij gewoon 
niet te kloppen. Hij Is de grootste klasbak. Zi jn repertorium is komple-
ter en oorspronkelijker dan dat van zijn beste tegenstanders. 

Met Martina Navratilova is het niet 
anders. Zij Is sterker, sneller, ex
plosiever en veelzijdiger dan fiaar 
konkurrenten. Haar overwicht is 
eigenlijk niet meer mooi om zien. 
Zij verliest geen set meer, zij ver
mijdt moeiteloos lange rallies... In 
de finale stond zij tegenover An
drea Jaeger, de derde op de we
reldranglijst Het leek een „inwij
dingswedstrijd" met een profes
sor en een bevreesde debutante 
Neen, Wimbledon was geen feest 
Bij de heren gaapt een leegte na 
de heroïsche duels tussen Borg 
enerzijds en McEnroe en de „jon
gere" Connors van toen ander
zijds. Gerulaitis heeft zijn hoge 
roep nog nooit kunnen waar ma
ken, LendI tennist machinaal en 
beperkt en Wilander Is maar een 
schaduw van zijn roemrijke land
genoot Björn. Daarachter tennist 
een „peloton" waaruit okkasloneel 
iemand naar voren treedt In Winn-

bledon waren dat deze keer Chris 
Lewis en Kevin Curren. Een 
Nieuwzeelander en een Zuidafri
kaan die wel op de sympatie van 
de toeschouwers konden rekenen 
en die onderling overigens een 
blezonder boeiende halve finale 

speelden, maar die toch duidelijk 
„gelimiteerd" toptennis produceer
den. 

Curren beschikt over een ver
schroeiende opslag en Lewis 
(eenennegentigste op de wereld
ranglijst...) IS uitermate snel en 
wendbaar. Curren verliet Wimble
don met maar liefst 83 aces... Dat 
moet een record zijn. Lewis was 
een toonbeeld van moed en wils
kracht Maar wanneer het ultieme 
bewijs moest worden geleverd 
schoten beiden nog veel te kor t 

Lewis was in de finale een verle
gen figurant Dagenlang had hij 
zichzelf met sukses „op)gewon-
den". In de eerste ronde schakelde 
hij Denton uit en In de halve finale 
likwideerde hij zijn tweede reeks-

VANDERAERDEN: „Heeft het sukses een achterkant? rt 

De Ronde van Frankrijk is voor 
onze renners niet kwaad begon
nen. Eric Vanderaerden won de 
proloog en reed twee dagen In 
het geel. Rudl Matthi js zegevier
de op de wielerbaan van Roubaix 
na een veertig kilometer lange 
atnvalsaktie op de kasseien van 
hét Noorden. In die rit werd nog 
maar eens bewezen dat de ren
ners en niet het parcours een 
koers „maken". De groten C?) ver-

Snel, sneller, 
snelst 
Dinsdagochtend mochten de 
kranten dan eindelijk nog eens de 
historiek van de 100 meter in 
herinnering roepen. Over de 10.6 
van Donald Lippincott naar de 9.93 
van Calvin Smith zetten de spur
ters precies éénenzeventig jaar 
Het wereldrekord scheen wel in 
een grafsteen gegrift nadat Jim 
Hines in 1968 in Mexico de af
stand in 9.95 had gelopen. In de ijle 
luchten (op 2.260 meter hoogte) 
werden toen tijdens de Olympi
sche Spelen meerdere scherpe 
rekords neergezet Het in die tijd 
„onmogelijke" wereldrekord ver
springen van Bob Beamon 
(8m90) staat ook nog steeds 
overeind. 

Zondag werden de spurtnummers 
in Colorado Springs ook atletiek-
geschiedenis. Calvin Smith (9.93) 
en Evelyn Ash ford (10.79) vestig
den nieuwe wereldrekords. Veel
betekenend was wel dat geen van 
beiden als de snelsten ter wereld 
worden aangezien. Bij de heren 
worden Carl Lewis en Marlies 
Goehr als dusdanig aangewezen. 
Waarmee nog eens werd aange
toond dat atletiekprestaties vaak 
even afhankelijk zijn van de atmo
sferische omstandigheden als van 
de vorm van de topatleet.. 

I t 

meden de strijd op „les pavés' 
angstvallig. Parijs is nog ver-
De suksesrijke aanzet van de 
jonge Vanderaerden heeft bin
nen de Tourkaravaan diskussies 
losgemaakt Onder meer Eddy 
Merckx heeft luidop gezegd dat 
Vanderaerden veel te vroeg naar 
de Tour is gekomen en dat zijn 
sportbestuurder Fred De Bruyne 
ddarom een blaam verdient 
Eddy, destijds zelf een meester 
in de opbouw van zijn carrière, is 
van oordeel dat jonge renners in 
d * Tour weinig kunnen komen 
verrichten. Zeker wanneer zij een 
topcarrière over meerdere jaren 
bAogen. Zi j behoeven, aldus 
Eddy, rijpheid en geestelijk even
wicht alvorens in de Tour te 
mogen starten. 

Merckx zelf heeft 'enkele jaren 
vermeden en leergeld betaald in 
mindere ronden. Ondanks het 
wielervolk destijds op beide 
knieën om zijn deelneming 
smeekte- Wat Vanderaerden dit 
jaar — zijn eerste als beroeps
renner — allemaal al heeft „door
geslikt" stemt inderdaad tot na
denken: al de voorjaarsklassie
kers, Parijs-NIce, de Ronde van 
Spanje, een paar kleinere ritten-
wpdstrijden en nu de Tour. Het 
kan Inderdaad van het goede te 
veel zijn. Temeer daar alles er op 
wijst dat de veelbelovende Lim
burger geen echte ronderenner 
is, dat hij eerder aansluit bij onze 
grote kampioenen in ééndags-
wedstri jden: Van Steenbergen, 
Vdn Looy e.a. De Vlaemincks. 

Welke motieven kunnen er Van
deraerden toe hebben aange
spoord zich nu al aan het grote 
avontuur te wagen? 
Merckx veronderstelt dat zijn 
ploegleider de aanzet daartoe 
htef t gegeven. Het gaat de mees
te wielerploegen financieel niet 
voor de wind. Niemand weet met 
zekerheid wat er volgend jaar zal 
gebeuren. Zijn de huidige spon
sors nog wel bereid hun investe
ringen voor te zetten? Of moet 
artdermaal naar nieuwe geld
schieters worden uitgekeken? 
Fl'ed De Bruyne heeft met het 
Tourdebuut van Vanderaerden 
een publicitaire stunt beoogd. Hij 
is in zijn opzet zeker geslaagd. 
Blijft natuurlijk de vraag of de 
ganse onderneming „spor t ie f 
kan verantwoord worden. Vol
gens Eddy Merckx zeker niet De 
grootste onder de groten gaat er 
intmers vanuit dat kampioenen 
zich geen neergang kunnen of 
mbgen veroorloven. Indien Van
deraerden wijs genoeg is om de 
Tour te verlaten wanneer het 
zwaarste werk moet worden op
geknapt zal hij aan zijn voorti jdig 
Tourdebuut niets gewonnen heb
bén, aldus Merckx. We voelen er 
wbl wat voor om zijn standpunt 
bij te treden. Vanderaerden 
mocht vroeger prof worden dan 
de andere amateurs. Hij genoot 
van een uitzonderingsmaatregel. 
De bond zal nu wel niet opgeto
gen zijn over de geforceerde 
aanpak van haar grootste belof-
t e -

Anderzijds moet men wel reke
ning houden met de realiteit De 
wielersport is zodanig gecom-
mercializeerd dat niemand zich 
nog druk maakt over „sportieve 
belangen". Alles moet zo snel en 
zo veel mogelijk renderen. Voor 
sentiment is geen plaats meer. 

Het gevaar dat jonge renners in 
zo'n leefwereld snel „opbranden" 
is natuurlijk niet denkbeeldig. 
Dat Eddy Merckx er zich openlijk 
durft aan te ergeren pleit in zijn 
voordeel. 

Deze Tour onderscheidt zich 
trouwens op meerdere gebieden 
van voorgaanden. Zondagavond 
na de ploegentijdrit bezetten de 
renners van de ploeg Danguillau-
me de eerste tien plaatsen in de 
algemene rangschikking. Zo'n 
waanzinnige situatie had zich 
nog nooit eerder voorgedaan. 
Daags nadien werd de Deen Kim 
Andersen, de medevluchter van 
Rudl Matthijs, leider. Nooit eer
der reed een Deen in gele trui 
over de wegen van Frankrijk-
Onze grootste „kanshebber", Lu-
cien Van Impe, kreeg in de eerste 
ritten al zware klappen. In de 
ploegentijdrit waren hij en zijn 
maats onbestaande en op de 
kasseien naar Roubaix verloor 
hij andermaal ruim twee minuten 
op de (vele) andere favorieten. 

Lucien lag maandagavond al 
ruim vijf minuten achter op Zoe
temelk en Phil Anderson. Die 
maakt hij nooit meer goed

hoofd Curren. Daar tussenin over
won hij een aantal zeer beschei
den tennissers. Waarmee bewe
zen werd dat het niveau van deze 
kampioenschappen Inderdaad be
droevend laag lag. McEnroe re
geert momenteel dan ook in de 
woestijn. De tenniswereld wacht 
op originele talenten, op spelers 
met aangeboren klasse. Niet op de 
produkten van de geprogram
meerde jeugdopleiding. Daarom 
nemen we er schelmenstreken 
van McEnroe maar liever bij. Hij 
kan de toeschouwers tenminste 
nog eens verrassen. Hij kan nog 
een totaal onverwachte, onvoor
spelbare bal uit zijn racket slaan. 

Navratllova's meesterschap 
weegt nog zwaarder door. In haar 
betere dagen kan Chrlssie Evert 
nog voor wat tegenspel zorgen 
maar zij wordt net als haar ex-ver
loofde Jimmy Connors een dagje 
ouder. De motivatie neemt onge
wild af. Haar vroegtijdige uitscha
keling onthoofdde het damestor-
nool. Navratilova won de ene partij 
na de andere In rekordtijd. De 
cijfers liegen er overigens niet om: 
in de voorbije maanden werd zij 
precies éénmaal geklopt Een ne
derlaag van Martina Is een gebeur
tenis. De zesentwintigjarlge ex-
Tsjechische debuteerde in 1975 In 
Wimbledon. Sindsdien won ze vier 
titels, verloor er drie halve en twee 
kwartfinales. 

Zij speelt een duurzaam en be
trouwbaar tennis en het Is bijge
volg niet onmogelijk dat zij de 
bestaande rekords neerhaalt Ook 
al omdat het vrouwentennis zo'n 
beschamend dieptepunt heeft be
reikt Wij vragen ons trouwens af 
waarom al die dameswedstrijden 
nog op dat scherm „moeten". Voor 
vrouwelijke volleybalspeelsters, 
basketbalspeelsters en zelfs atle
tes brengt men aanzienlijk minder 
geduld en verdraagzaamheid op. 

Verhoudingsgewijs ligt het niveau 
nochtans zeker niet lager. Integen
deel zelfs. Nog een detail aan 
toevoegen: McEnroe en Navratilo
va wonnen eveneens In het heren 
dubbel en dames dubbel de titel. 
Hun overwicht is zo verpletterend 
dat het niet meer mooi Is om zien... 
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MEERHOUT - Tot vóór oktober '82 
betekende de VU er, althans op ge
meentelijk-politiek vlak, met zo veel. 

Geen enkele mandataris, en iedereen 
weet wat dit meestal betekent Sinds 
die gekende datum echter is daarin een 
gunstige kentering gekomen: liefst vier 
verkozenen. Of zowat de hoogste pro
centuele vooruitgang van de VU in het 
hele land. Het scheelde daarenboven 
heel weinig of de VU was koalitiepart-
ner geworden... 

Als eerste afdeling is de Volksunie 
van Meerhout klaar met het door haar 
gekozen projekt De eerste faze. Wij 
hadden een gesprek met de heer 
Laaien Beyens, arrondissementeel 
voorzitter en tevens VU-gemeente-
raadslid. In het beroepsleven is hij 
leraar. 

PROJEKT VU-MEERHOUT: 

„Een realistisch plan voor dorpskemherinrichting / / 

WIJ: De afdeling Meerhout schijnt 
klaar te zijn met het projekt in het ka
der van de aktie: „U en de VU — om
dat we't samen kunnen"? 

Beyens: Inderdaad. De eerste faze van 
ons projekt voor dorpskemherinrich
ting is klaar Wij bezitten een uitge
werkt plan. Meerhout is een landelijke 
gemeente. Eén van de mooiste plekjes 
in onze gemeente vormt het marktplein, 
een typisch Frankische driehoek, met 
een reeks prachtige lindebomen. Van
daag wordt dit pleintje overwoekerd 
met geparkeerde auto's. Onder onze 
bestuursleden tellen en kennen wij een 
t>ekwame binnenhuisarchitekt, Jos 
Deckers, die de leiding nam van het 
projekt Wij zijn naar de plaatselijke 
t>ewoners gegaan met een drietal 
schetsen, een begeleidende nota en 
enkele toelichtingen En de vraag om 
hun mening aan ons kenbaar te maken. 

Dit initiatief werd biezonder positief 
onthaald, vermits heel wat mensen op 
onze uitnodiging tot medewerking heb-
tien gereageerd Wij ontvingen tal van 
suggesties en men wees ons op enkele 
tekortkomingen in onze voorstellen. 
Wij zijn ook met onze voorstellen naar 
de plaatselijke pers gestapt en, mede 
dankzij deze krantenartikels, gaven nog 
meer mensen hun mening te kennen. 
WIJ: Bestaan of bestonden er dan 
vanwege het schepenkollege geen 
plannen dienaangaande ? 

Beyens: O ja. Vóór een paar jaren 
heeft het gemeentet>estuur ook iets 
ondernomen teneinde tot een geslaag
de dorpskernherwaardering te komen. 
Een (duur) studieburo werd onder de 
hand genomen en toen ging men met 
een uitgewerkt plan naar de burgers... 

Inspraak bestond met, of slechts in erg 
tjeperkte mate. Van bovenuit opleg
gen... 

WIJ: En wat gaat U nu zelf met uw 
voorstellen aanvangen? 
Beyens: Op de gemeenteraad tiren-
gen. Dit is overigens reeds gebeurd. 
Onze ideeèn rond een herwaardering 
van het marktplein brachten wij uitvoe
rig ter sprake. Het kollege van burge
meester en schepenen zat verveeld 
met deze kwestie, omdat dit kollege 
heel goed wist dat ons voorstel vanuit 
de bevolking komt, dat dit tieantwoordt 
aan het verlangen van de tiewoners. 
De CVP-PW-meerderheid heeft dan 
ook omzeggens niets zinnigs geant-

patnaerswoningen en in een derde 
faze de verkeersknooppunten ter 
hoogte van het marktplein aanpakken. 
Aldus hopen wij een ernstig t>egin te 
maken van een heuse dorpskemher-
waardenng, waarbij er oprecht reke
ning wordt gehouden met de wil van de 
betrokkenen 

Door dit voorstel zijn een aantal men
sen in de gemeente meer geïnteres
seerd geworden in de VU-werking. 

WIJ: Werden de mensen niet „afge
schrikt' door het feit dat U dit, als po
litieke partij, ondernam? 

Beyens: Neen Hoegenaamd niet Er 
hebt)en zelfs mensen geantwoord 

Ofncudu/e*tóamen 

woord op onze konkrete plannen. Zij 
volharden in de t)oosheid, gezien zij 
blijven kiezen voor dat studieburo. 

Ons voorstel is trouwens goedkoop én 
haalbaar Veel kan in eigen t>eheer 
worden uitgevoerd. In de schrijnwerke-
rij kunnen bijvoorbeeld bloembakken 
en rustbanken worden gemaakt Alleen 
het verharden van enkele wegen zou 
iets kosten. 

Wij gaan verder doen, dit was nu de 
eerste faze. In een tweede faze willen 
wij het kerkplein met de prachtige 

waarvan geweten is dat zij er een totaal 
andere mening op nahouden, 't Was 
een sukses Wij gaan ermee doordoen. 
En aldus een optxyuwende opposite 
voeren in onze gemeente. 

Geïnteresseerden mogen altijd een 
seintje geven aan Lucien Beyens, 
Koorstraat 12, te 3990 Meerhout (tel. 
014-30.98.79) of met Jos Deckers, Kie
zel 44 te 3990 Meerhout (tel. 014-
30.1217). En vóór we 't vergeten:profi
ciat aan deze voorbeeldig werkende 
vu-afdeling! 

m 
en onze buren 

U heeft vrienden wonen. In 
uw buurt Lezen zij ons 
Vlaams-nationaal week
blad? 

Velen van uw vrienden niet 
Het is misschien (ook in de 
familie) lastig om hen met
een een abonnement voor 
een gans jaar aan te bieden. 

Maar, waarom niet beginnen 
met een sympatiek aan
zoek? Uw „gelezen Wij' kan 
u best aan uw buren en 
vrienden doorgeven. Een 
kleine moeite. 

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 ware vakantiedag worden ge
maakt Tijd speelt hierbij geen rol: de zoektocht kan zowel in 
één 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 pnjzen 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 
Overtu igd ' Schrijf 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, Traipstatlon De Haan. 
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Verhitte 
woordenwisselingen op Molse gemeenteraad 
Zoals men reeds eerder kon verne
men heeft de huidige Molse SP-
VMB-MD-koal i t ie de Molenaars zand 
in de ogen willen strooien door er de 
vorige CVP-VU-meerderheid van te 
beschuldigen een deficitaire ge
meentekas te hebben achtergelaten 
ten bedrage van enkele tientallen 
miljoenen. Bij recente tell ingen ech
ter heeft men moeten vaststellen dat 
de financiële toestand van Mol er 
heel wat beter uitziet dan eerder 
gezegd. Er zou zelfs, zoals bli jkt uit 
de gemeenterekening van 1982 nog 
een overschot zijn van ongeveer 
6,5 miljoen. Nu de SP zijn fouten zou 
moeten toegeven, werd ter inleiding 
van de bespreking der gemeentere
kening 1982 een redevoering gehou
den door burgemeester Sus Luyten. 
Deze uitspraken vi/aren zo vernede
rend voor de vroegere CVP-VU-koall-
tie dat wij ze zelfs „laag-bij-de-gronds" 
en „burgemeester-onv\/aardig" mogen 
noemen. Vermoedelijk trachtte de bur
gervader gebruik te maken van de 
aanwezigheid van de plaatselijke vrije 
radio om een politieke campagne te 
voeren. Hij gebruikte voor de Volks
unie zelfs de woorden „schijnheili-
gaards" en „demagogen". Om dit alles 
nog kracht bij te zetten, kwamen zijn 
kollega's-schepenen op de proppen 
met zeer dringend uit te voeren wer
ken (die er in een gemeente met een 
oppervlakte als Mol altijd zijn). Volgens 
schepen van financiën Hubert Celen 
(SP) zouden bepaalde rekeningen ook 
nog niet verwerkt zitten in deze afge
stoten rekening 1982, waarop C^rlo 
Van Eisen (VU) terecht repliceerde 
dat men dan van geen gemeentereke
ning mag spreken, als ze niet volledig 
is. Verder weerlegde Van Eisen ook de 
uitspraken van de burgemeester, die 
later zijn fouten bleek in te zien en de 
oppositiepartijen een beetje trachtte te 
„sussen". Carlo Van Eisen meende ook 
te mogen zeggen dat een schepen van 
financiën zich voor het opmaken van 
de begroting voldoende moet informe
ren naar de inkomsten die er zijn o.a. 
de belastingen. Schepen Debie maak
te hieruit op dat Van Eisen een ambte
naar (in dit geval, de gemeenteontvan
ger) publiekelijk beschuldigde, wat 
door Van Eisen niet in dank werd 
afgenomen, zodat er zich opnieuw een 
hevige diskussie ontspon. Bij het ter 
goedkeuring voorleggen van de ge
meenterekening 1982 werd door de 
oppositiepartijen CVP-VU-PW dan 
ook geantwoord met een eenslukiend 
j>een". 

Containers verdwenen-
Wanneer dan de overname van het 
Molse waterzuiveringsstation door de 
Vlaamse Waterzuiveringsmaatschap
pij ter sprake kwam, wenste Carlo Van 
Eteen te weten of deze maatschappij 
ook de reeds door de gemeente geïn
vesteerde twee miljoen zou overne
men. Na de belofte van schepen 
Schoofs (VMB) tot aandringen bij de 
Vlaamse Waterzuiveringsmaatschap
pij tot deze betaling, werd de ovema-
me door de ganse gemeenteraad op 
een algemene „ja"-stemming onthaald. 
Op aandringen van de oppositiepar
tijen had het kollege van burgemeester 
en schepenen ook een intentieverkla
ring laten drukken, waarin hun beleids
nota's stonden neergeschreven. De 
CVP, bij monde van Bob Van Rom-
paey vond echter dat deze intentiever
klaring zoals ze hier werd voorgelegd, 
gewoon een overname was van de 
gevoerde verkiezingspropaganda 
door de huidige meerderheidspartijen. 

Eén verschil was er volgens spreker 
echter wel, want de verkiezingscam
pagne moest door de partijen zelf 
betaald worden en deze politieke pro-
p>aganda Is gedrukt op kosten van de 
ganse Molse gemeenschap. Wanneer 
we echter de Inhoud doornemen, mer
ken we echter dat er vele tegenstrij
digheden in voorkomen, evenals heel 
wat onzin. Van Eisen (VU) zei ook nog 
deze intentieverklaring „te gepasten 
tijde" nog eens te zullen bovenhalen. 
Ten slotte vroeg raadslid Berghmans 
(CVP) of het schepenkollege deze 
intentieverklaring aan alle burgers van 
de gemeente wenste te bezorgen, wat 
burgemeester Luyten bevestigde, 
maar dit zou dan in een verkorte versie 
gebeuren. 
Het volgende punt op de agenda was 
de rioleringswerken in enkele straten, 
waaronder ook de Akkerstraat Op 
vraag van René Van Hoof (VU) of 
hiervoor nog onteigeningen dienden 
doorgevoerd te worden, antwoordde 
schepen Hooyberghs tot grote hilari
teit van het aanwezige publiek, dat dit 
alleen bij hem het geval is. Hij zit 
blijkbaar altijd met zulk een schrik op 
zijn stoel, dat hij reeds op voorhand 
het vermoeden heeft dat men hem in 
het ootje tracht te nemen. 
Door raadslid Paul Nijs (CVP) werd 
ook een Interpellatie ingediend om
trent de toestand van de brug op Mol-
Maat (Sas 3). Sinds begin mei is de sig-
nalizatie daar nogmaals aangepast en 
is het hoogst toegelaten gewicht van 
3 ton naar 2 ton gebracht en de onder
linge afstand tot 25 meter. Ten ant
woord speelde schepen Hooyberghs 
hier nogmaals de grapjas door te 
t)ekennen dat hij slechts enkele dagen 

voordien nnet een vrachtwagen van 
6 ton over deze brug was gereden. 
René Van Hoof van de Volksunie 
informeerde nadien over de stand van 
zaken in verband nnet de boomkapping 
in de Albertlaan te Mol-Wezel. Hierop 
kreeg hij ten antwoord dat de schutói-
gen zijn gevonden en dat de nodige 
maatregelen zullen worden getroffen. 
(Wat inhoud dat men de bomen zou la
ten betalen ofwel een gerechtelijke 
procedure zou instellen tegen de da
ders). 

Vervolgens vroeg C^rio Van Eisen 
hoe het zit met de verdwenen afval
containers op verscheidene plaatsen. 
Hierop werd door de koalitie gerea
geerd door te zeggen dat deze op 
verzoek van de omwonenden werden 
weggehaald, maar dat men reeds naar 
andere standplaatsen aan het uitkijken 
is, waarvoor de hulp van de oppositie
partijen werd ingeroepen. 
Door de Volksunie werd ook nog een 
motie ter stemming voorgelegd in ver
band met de toestand en de financie
ring van Cockerill-Sambre. De burge
meester wenste over dit punt echter 
niet te spreken, waarop C^rio Van 
Eisen vroeg of alle gemeenteraadsle
den na de officiële zitting deze motie 
zouden willen ondertekenen. Dit ge
beurde dan ook door alle oppositiepar
tijen, doch de meerderheidspartijen, 
waaronder ook de SP weigerden di t 
Vermelden we ten sbt te nog dat op de 
dagorde voor deze genneenteraad 
40 punten voorkwanrien. Het is dan 
ook niet verwonderiijk dat deze raads-
zifting werd besloten met een geheinne 
zitting rond de klpk van 1 uur. 

JANSEN Herman 

Informatievergadering over 
milieuverontreiniging te Mol 
Via de nieuwsmedia werden we de 
laatste jaren regelnnatig " gekonfron-
teerd met verontreinigingen van ons 
leefmilieu. 

Enkele weken geleden stonden we 
echter zelf voor een voldongen feit Er 
was een milieuvervuiling met zware 
metalen (waaronder cadmium en k>od) 
vastgesteld in de Limburgse Kempen, 
die ook een gedeelte van de gemeente 
Mol zou hebben getroffen. Vooral de 
wijken Wezel en Rauw zouden t)ij 
deze zaak betrokken zijn geweest Op 
het eerste moment heeft dit feit de 
meesten van ons een beetje in een pa
niekstemming gebracht 

Als milieuwerkgroep van de Volksunie 
in samenwerking met VUJO-Mol ach
ten wij het dan ook nodig om in dit alles 
een beetje klaarheid te scheppen en 
hebben wij een put>lieke informatiever
gadering belegd, waaraan de volgende 
personen hun medewerking hebben 
toegezegd: 
— de h. Houtmeyers, die vertxsnden 
is aan „ U S E C hlij heeft o.a de stalen 
genomen in ± 19 tuinen in de wijken 
Wezel en Rauw. 
— dr. Smeulders, die geneesheer is in 
de gemeente Lommei. 
— een spreker van het S.C.K. te Mot 
die belast is met de onderzoeken lv.m. 
luchtverontreinigingen. 

Deze nnensen houden z c h aktief bezig 
met de verontreiniging in onze ge
meente en zullen U zeker kunnen 

helpen bij het beantwoorden van al 
Uw vragen. 
Wij nodigen U dan ook allen uit op 
deze vergadering die doorgaat in de 
parochiezaal van Mol-Rauw op don
derdag 14 juli e.k. Het aanvangsuur is 
vastgesteld op 20 uur. 
U bent aHen van harte welkom. 

Milieuwerkgroep VU-Mol 
VUJO-Mol 

Rommelmarktdag 
op 21 jul i 
Net zoals vorig 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 telefoneren naar ons sekre-
tariaat Wetstraat 12 te Antwerpen 
(236.84.65), tijdens de openingsuren 
(alle dagen van 16 u. tot 18 uJ kan u 
zelf het een of ander binnenbrengen. 
Uiteraard verwachten wij veel kopers, 
m j ^ h i e n vindt u er wel wat tussen 
dat nog bruikbaar is. 

ANTWERPEN 
JULI 

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

9 LIER-KONINGSHOOIKT: 11 juli-etentje in het VNC, Beriarij 80 te 
Lier 

9 WOMMELGEM: GuldensporerivierlFig 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 - Reinaert). 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 12u. 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. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: guldensporenviering om 20 u. in het 
Gildenhuis, Stationsstraat 26 te Zwijndrecht Org.: Davidsfonds 
en Vlaamse Kring Scheldemeeuw. Volledig programma met Miei 
Cools. 
KONINGSHOOIKT: toeristische fietszoektocht Vertrek om 
13-14 u. lokaal Jong-Jut in de Bernard Van Hoolstraat te Konings-
hooikt 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: eucharistieviering in de H-Kruiskerk 
om 9 u. Nadien t>ezoek aan het kerkhof. Daarna koffietafel in het 
Vlaams Huis. Om 15 u.: fietstocht naar Haasdonk (J.B. Tassijns); 
om 20 u.: zangavond in het Vlaams Huis. 
KONTICH: samen naar 11 juli-viering in Brussel. Vertrek rond 
1A7 u. 45, station Kontich Kazerne. 
WESTERLO: Elf-juliviering autocaravaan, aanvang om 18 uur. 
NIJLEN: 11 juli-optocht te Mijlen 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. 455.65.46. 
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 See! te Leest Juniorslaan 114. 
Inschr. 't Seel te Leest 
HOMBEEK: Tuinfeest bij Louisa en Wom Baetens, Heike 50 te 
Hombeek. Doorlopend vanaf 18 uur. Inrichters: VU-afdeling 
Hombeek-Leest 
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lustrerie^ 
marcdevriese 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsnjimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

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

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

verlichting 
tegen betaalbare prijzen! > 

Fiets-zoek-tocht in Vossem 

Sierpleister 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 

v u , de „groene" geel-zwarte partij, 
bewijst haar niet-groen zijn in 't parle
ment door een „groene" stellingname. 
(denkertje) 

Maar ook daarbuiten kan dat „groen
zijn" wel eens tot opwinding leiden: we 
hebben het dan niet over de „milieu-po
litiek" die meermaals in onze Brusselse 
tempel tot algemene hilariteit en woor-
den-schermutselingen aanleiding heeft 
gegeven en nog zal geven, maar wel 
over een aangenanrfe, speelsere wijze 
van mensen bewust te nnaken dat het 
„groen-behoud" voor een gemeente 
van vitaal belang isl 

En in Vossem doet men dit niet met 
brieven en pamfletten, maar door b.v. 
een affk:he-aktie. 
Voor tal van Vossemse woningen han
gen de groen-gele Vujo-afftehes, in-
mkJdels helemaal vergeeld, met de 
volgende opdruk: 

. V o s s e m , groen, landelijk 
en Vlaams." 

Deze affk:he-aktie was de eerste in de 
rij milieu- (en verkeersakties) welke in 
Vossem gevoerd worden. 

Er werden b.v. de sluikstorten opge
ruimd e.d. 
Dit jaar echter wordt onze fietszoek
tocht (derde editie) in het groene 
kader gesteld. Deze gaat door op 
zondag 31-7-'83 of bij slecht weer op 
7-6-'83. 

We rijden niet meer zoals vorige jaren 
door de fusiegenDeente, Tervuren, 
langsheen gevaarlijke straten, laten we 
't zelfs maar „autowegen" noemen. 
Neen, dit jaar rijden we in 't voetspoor 
van Rousseau (terug naar de natuur) 
doorheen landelijk Vossem, langsheen 
prachtige grachten, kasseitjes en vekl-
wegen. 

W e tonen onze mensen oprueuw de 
schoonheid van Vossem, welke de 
autochtoon blijkbaar niet meer „ziet". 
Omdat elke organizatie duur is en de 
te verdienen prijzen meer dan waarde
vol zullen zijn, vragen we elke fietser 
een deelname in de onkosten van 
100 fr. 
Starten, inschrijven, aankomst en prijs
uitreiking (met vermekling van de juis
te oplossingen der vragen, want het is 
een fietszoektochü gebeuren in of 
rond ons lokaal „café de Congo" ach
ter de kerk in Vossem. 
We vertrekken tussen 13 en 14 uur en 
komen uiteriijk binnen om 18 uur. 
Iedereen, ook en vooral de niet-Vos-
semnaars, wordt hartelijk uitgenodigd 
om samen met ons en fiet weer, van 
deze dag, een zomerdag te nrtaken. 
(Alle vragen zijn ter plaatse opk>s-
baarO 
We hopen dat U er ook bent! 
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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. 

< ^ ^ 
6' 

Ko/legesfraat 33, 2400 MOL 

014-31.13.76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[ W i l 
Littoral 

uitgebreide heus bemeubelde «Ilia's 
In ene prljsklaisen alles Inbegrepen 
vraag gratis hatalogus met foto's 

appart. -en studio's UOPOLOII-lAANiaOS 
•«MOOSTDUINKEBKE 
TEl.l)SI/ll.2l.2S 
W0ENS0A6 GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582,14.41 

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

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panoranna 36 
1810WEMMEL . 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel '' 

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

luslrerie 

mare 
de vriese 
b . l ' n i / c l t f l . i j n "SIM l , r , , i ) ' 
O'iO' 3'i . '1 0-1 
b. ian l ) ruT jO kü'1' i;k 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalaebaan 340, Deume-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarnriers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders. 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, loeo Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21 36.36 

11 -juliviering Groot-Asse 
Zaterdag 9 juli 1983 
Wandelingen vanuit 
Krokagem: van (15 uJ Kerkplein Kro-
kegem over 't Karteto, het kerkhof en 
Schermershoek naar den Baar (par-
keerpleintje Nieuwstraat), o.l.v. Rudi 
Wauters. 
Tenberg: van yValfergem-kerk (17 uJ 
langs Baelde, Kattenberg en Waalbor-
re (de bronnen zelf) naar Potaarde 
(zwembad), o.l.v. Etienne Keymolen. 
Koudertaveerne: van „De Koekoek" 
(17 u. 30) over Sedan, Kruisborrp, 
Teriinden, Rampelberg en Broeken 
naar den Baar, oJ.v. Rob Lettens. 
Mollam: van Kerkplein (17 uJ over 
voetbalplein, steeiibakkerij, kerkhof 
Asse, Prieelstraat naar den Baar, oJ.v. 
Hugo Verschekten. 
Temeide: van Kerkplein (17 uJ over 
voetbalplein, 8teent>akkerij, kerkfiof 
Asse, Prieelstraat naar den Baar, oJ.v. 
Hugo Verschelden. 
Tertietde; vanaf de kerk (17 u. 30)over 
Puttierg naar den Baar, o.l.v. Marie-
Rose Nevens. 
Aan het zwembad en op den Baar zal 
een fanfare de wandelaars opwachten 
en hen begeleiden tot aan 't Smis 
(KattestraaO, aankomst tussen 19 en 
20 a 
19 u. 30: serenade van de muziekmaat
schappijen vóór 't Smis. 
20 u.: Lieve Van Mileghem brengt 
gesproken en gezongen poëzie in 't 
Smis. 
Aansluitend volksbal met medewer
king van radio Moderne en twee op
tredens van de groep „Zakdoek'. 
De wandelaars en ook anderen kun
nen gratis terug naar huis met een 
speciale bus. 
Reisweg en vertrekuur zullen afhan
gen van de inschrijvingen ter plaatse. 
Aangepast feestelijk vlaggen, van za
terdag 9 tot maandag 11 juli, is vlaggen 
nnet de Vlaamse Leeuw. Wie er geen 
heeft kan er nog een bestellen bij 
Frans van Ransbeeck, Edingsesteen-
weg 51 te Asse (02-452.76.60). 
Guldensporendag zelf is 11 juli. Te 
Brussel wordt die dag zelf herdacht 
op de Grote Markt onder het motto 

„Brussel, een stad om lief te hiebben". 
Werken o A mee: Gust Teugels, Crea-
to (HaHe), Alkuone (AalsO, een Bra
bants koor, Johan Verminnen, de Zak
doek. 
De Kulturele Raad legt een bus in die 
om 19 u. op het Dorfsplein te MoHem 
vertrekt en stop om 19 u. 10 aan het 
gemeentehuis te Asse en om 19 u. 20 
aan het gemeentehuis te Zellik Bijdra
ge in de kosten: 50 fr. Inschrijvingen bij 
Roger van den Cruijce (452.79.77) is 
sterk aan te raden. 
Met zulke verplaatsing steekt ge uzelf 
én de Brusselaars een fiart onder de 
riem! 

Lennik richt 
speelstraten in 
In afwachting dat een aanvang zal 
kunnen genomen worden nnet de irv 
richting van een aantal speelpleinen in 
de verschillerxJe deelgemeenten en 
gehuchten van Lennik heeft de ge
meenteraad eenparig beslist een aarv 
tal straten in te richten als speelstraten. 
Bij de t)epaling ervan werd na ruime irv 
spraak rekening gehouden met de 
spreMing ervan over de deetgetrieerv 
ten en gehuchten, cie geschikfwki om 
als speelstraat ingericht te worden en 
de veitigheki voor de kinderen. 
Van 1 juli tot 31 augustus 1983 zuilen 
volgende straten aan een snelfiekjsbe-
perking van 20 km/u. onderworpen 
vrarden ten behoeve van spelende 
kinderen: 
Sint-Kwint«na-I.annik: Diepenbroek-
straat Zwartenbroekstraat Blak ter 
Vaart Breugelpark, Saffelbergstraat 
llingenstraat gedeeltelijk en Kamstraat; 
Sint-Martens; 
Sint-Martens-Lennikt Dorekenstraat 
Loddershoek, Tombergstraat Oknerv 
F>ark; 
Gaasbeek: Groenstraat Losgatweg; 
Elzeringen: Felix Van den Boseche-
straat Eizeringenstraat Kattenbos-
straat Molenstraat Marktstraat Frans 
De WoHstraat eventueel Giamaal-
straat Parwrama 

Sociale kavels 
te Tervuren 
In deze prachtige groene gemeente 
zijn nog een aantal sociale kavels te 
koop op de wijk „Kisteveld", gesitu
eerd aan de rand van het Zoniënwoud. 
De bedoeling van de VU-afdeling is dit 
ter kennis te brengen van geïnteres
seerden in Vlaanderen die zoeken te 
bouwen in een Vlaamse gemeente 
rond Brussel. 

Enkele belangrijke voorwaarden: 

— Sannengevoegd t>elastbaar inko
men y<x)r een echtpaar: max. 
850.000' fr. plus 30.000 fr. per kind ten 
laste van voorlaatste jaar voor aan
koop grond. 

— Op ogent>lik van aankoop kavel, 
niet in het bezit zijn van een woning of 
bouwgrond. 

— Bouwverplichting binnen de 5 jaar 
na aankoop. 

— Prijs: 1.500 frVmZ 

— Grootte kavels: 3 a tot 6 a. 

Aanvragen en meer informatie (ultge-
brekie voorwaarden + verkavelings-
plan) (Gemeentebestuur Tervuren-
grondregie, Brusselse stwg. 13, 1980 
Tervurea Tel. 02/767.30.00. 

Ook de voorzitster van VU-afdeling 
Tervuren, gemeenteraadsiy mevr. 
Bruyiandt-Vande Velde, is graag tot 
helpen bereid. Tel. 02/76755.95. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Öerriit 
Bouwspecia l i te i ten 

M.ARLIER 1 1 7 0 0 A S . S E 
Tel. 452.B«.:(7 Thu isbes te l l ing 
(ü,.tr,2.76.H7 T o o n / a i o n 

n.v. de winne - uyttendaeie 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrlkatie omslagen - zakonnslagen 

mvgrostraat 128, 9328 dendermoncle-achoonaardei 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

BRABANT 
JULI 

8 LEUVEN: 11 juK-viering om 20 u in het Auditorium Kultureel Cen
trum (conservatorium), Alaertsquare. Feestrede door C l̂em De 
Rklder. Alg. regie Hein Nackaerts. Fanfare: Kunst en Vermaak, 
Lovenjoel. Vo>(sdansgroep: Lenterik, Neder-Osrerheembeek. 
Zang dr. gelegeriheidskoor en samenzang. Inkom gratis. 

9 JETTE: Guldensporenviering in zaal van het St-Pieterskoliege om 
15u. Inr. Vlaamse Bond (Sepenskxieerdea 

10 WOLVERTEM: GuWensporenherdenking om 15 u. in Neromhof 
met Paul Daels, omkaderd door vanaf 13 u. 30, Vlaamse Kermis 
en om 20 u. VolksbaL 

10 VILVOORDE: GukJensporenviering in het Domein der Drie 
Fonteinen om 15u. 

10 KAPELLE-OP-DEN-BOS: 11 jdi-viering om 14 u. in het St-
TheresiakoHege, voetbaitomooi. 

10 MACHELENtCtukJensporenviering om 20 a in de gemeentelijke 
feestzaal met als feestredenaar Rik Boel 

10 LEUVEN neemt deel aan (juktensporenviering te Wezembeek-
Oppem. Vertrek om 18 a 45 aan het stadhuis en om 19 u. aan 
Tier-Brau 

11 LEUVEN:per bus naar GuUensporenviering te Brussel Vertrek 
om 18 a 4i5 aan het stadhuis en om 19 a aan Tier-Brau 

11 BRUSSEL (Centrum): Grill-festijn vanaf 12 topt 24 u. in 't Schuur-
ke. Oude Graanmarkt Org.: vxw. Broecksele. 

11 juli 
Antwerpen zou graag met een pkjeg 
naar de 11-juliviering te Brussel trek
ken. Wij komen samen op 11 juK acfv 
ter de KVS te Brussel (ArduinkaaO 
tussen 14 u. en 15 u. Wij zouden dan in 
groep deelnemen aan de bart>ecue 
ingericht door VU-Brussel en 

's avonds deelnemen aan de viering. 
Wie belangstelling heeft kan telefone
ren naar 02-233.17.57 of 236.84.65. 

Inschrijven is evenwei noodzakelijk. 

Wie niet over eigen vervoer t>escfiikt 
kan eveneens meel 

• s N H J i m 

http://1700AS.se
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11 -juliviering in Zele 
Op zaterdag 16 juli gaat te Zele een 
11-juliviering door op de koer van de 
jongensschool op de Kouter om 
19 u. 30. 
Deze 11-juliviering wordt georgani-
zeerd op initiatief van de gemeente
lijke kulturele raad, door de plaatse
lijke afdelingen van VTB-VAB, de 
Vlaamse Volksbeweging en BGJG en 
door de Minnezangersfamilie. 
Verlenen verder hun medewerking: 
de stedelijke muziekakademie van 
Lokeren, Jo Van Eetveide, Mare Van 
Cauteren, Koreo Piko, de Minnezan
gers, de Zeelse bevolking. 

Programma 
1. Inleidende beiaardmuziek, ge

bracht op een mobiele beiaard door Jo 
Van Eetveide. 

2. Venwelkoming: fragment uit 
„Vrouwen voor Vlaanderen", naar An
ton Van Wilderode, door Mare Van 
Cauteren. 
3. Inleiding door José Standaert, 

voorzitster van de gemeentelijke kultu
rele raad. 

4. Samenzang door de aanwezigen 
samen met het koor de „Minnezan
gers" en begeleid door het Koperen
semble van de Stedelijke Muziekaka
demie uit Lokeren o.l.v. Jo Van Eetvei
de: „Omdat ik Vlaming ben"; „Beiaard-
lied". 
5. Muzikaal intermezzo op de bei

aard door Jo Van Eetveide. 
6. Voordracht van: „'t Is 't Vaderland" 

op tekst van Anton Van Wilderode 
door Mare Van Cauteren. 
7. Samenzang met: „Tineke Van 

Heule"; „Lied van mijn Land". 
8. Uit „Van den Vos Reinaerde" voor

dracht door Mare Van Cauteren. 
9. Gelegenheidstoespraak met als 

tema: „Optimisme is verantwoord" 
door de h. Dirk Renard, direkteur-
generaal van VTB-VAB. 
10. Samenzang: „Wij zijn bereid"; „De 
Blauvïvoet". 
11. Voordracht van „Een lied voor 
Vlaanderen" van Anton Van Wildero
de door Mare Van Cauteren. 
12. Sbtlied: „De Vlaannse Leeuw" en 
vlaggenhulde door Koreo Piko. 
13. Beiaardmuziek door Jo Van Eet-
velde. 

Dirk Renard 
werd geboren in een Vlaams gezin als 
oudste van 10 kinderen. Beide zijn 
ouders zijn gekende persoonlijkheden 
in Vlaanderen. Na zijn middelbare stu
dies te Brasschaat behaalde de heer 
Renard aan de Rijksuniversiteit te 
Gent het diploma van dr. juris. Nadien 
volgde hij nog vervolmakingskursus-
sen, niet alleen te Gent en Antwerpen, 
maar ook in het buitenland, o.a te 
Fontainebleau, in Engeland en te Gene
ve. 
Vervolgens trad hij in dienst bij een 
grote Vlaamse firma met wereldwijde 
vertakkingen, nl. de groep Bekaert, te 
Zwevegem. 
Gedurende zijn achttienjarige loop
baan aldaar was hij o.m. sekretaris van 
het uitvoerend komitee van de groep, 
terwijl hij ook het personeelsdeparte
ment heeft geleid. Later vertrouwde 
men hem er de leiding toe van de spe
ciale projektengroep, in welk verband 
hij enkel verantwoordelijkheid ver
schuldigd was tegenover de vice-pre
sident van marketing en verkoop. 
De toen 43-jarige Dirk Renard werd in 
1982 ten slotte direkteur-generaal van 
VTB-VAB. 

Jo Van Eetveide 
studeerde aan het Koninklijk Muziek-
conservatorium van Gent en behaalde 
eerste prijzen in Notenleer, praktische 
Harmonie, Muziekgeschiedenis, Con
trapunt en Fuga en het Hoger Diploma 
Orgel met grote onderscheiding. 
Aan het Kon. Vlaams Muziekconser-
vatorium studeerde hij kompositie en 
behaalde er een eerste prijs. 

(n het expositiejaar 1958 werd bij de fa-
M ie Van Cauteren, Mare geboren, 
zoals altijd te laat; waardoor moeder 
Julia bijna het voorgenoemde gebeu
ren op wereldniveau miste. Mare 
mocht toen nog niet mee. 
Enkele jaren nadien ( ± 1 1 jaar) nfiocht 
hij wel naar de muziekakademie, om er 
gedichtjes mooi te leren zeggen, bij 
meneer Drossena 
Later werd deze leraar opgevolgd 
door Chris Van Den Durpel onder 
wiens begeleiding Mare in juli 1982 de 
regeringsmedaille voordrachtkunst 
met grootste onderscheiding, in de 

muziekakademie in Lokeren, behaalde. 
Later op het jaar, in september, werd 
Mare laureaat van de Nationale Voor-
drachtwedstri jd. 
Mare is nu gedeeltelijk student woord
kunst aan het Kon. Muziekconservato-
rium te Gent. Is maatschappelijk wer
ker van beroep en werkt gelukkig en 
tevree in het plaatselijk Jeugdcentrum 
Juvenes als p>ermanent verantwoorde
lijke. 
Mare is bij U thuis wekelijks te beluis
teren, in het poëzieprogramma, op vrije 
radio Ufo. 
Het Koperensemble van de Muziek
akademie van Lokeren is samenge
steld uit: 
Andre Smitaels, 1ste Trompet; Lieven 
De Coster, 2de Trompet; Etienne Clap-
paert Trombone; Mario Maes, Hoorn; 
Jo Bogaert Tuba. 

Naar aanleiding van de aanleg van een 
groots opgevat motorcross-circuit 
„Motoland" rond het kasteel van de 
Haksberg. drukt de VU van Tielt-Win-
ge haar verontwaardiging uit over de 
lakse houding van de andere politieke 
partijen. 
Waar ze in verkiezingstijden de mond 
vol hebben over natuurbescherming 
en milieubehoud zwijgen ze nu in alle 
talen. Nochtans is dit 17 ha groot do
mein wettelijk als parkgebied geklas
seerd. In tegenstelling met de bestem
ming van zulk grondgebied leverde 
Lenssens (CVP) toch een toelating tot 
crossen op 20 september 1982. Deze 
loopt tot 30 september 1983. Je ziet 
machtige belangengroepen kunnen 
veeL. Dan begon pas het bulkiozers-
werk en het bomen hakken voorgoed... 

Wat deed de VU zoal 
om deze schending 
te doen stoppen? 
De VU ging ter plaatse een kijkje 
nemen. Op een schrijven van parie-
mentslid Kuijpers reageerde de ge
meente niet In januari verscheen in 
elke huisbus het VU-infoblad „Langs 
Mot en Winge" waarin we de aanleg 
van het terrein aanklaagden. Kontak
ten met Stedebouw, Ruimtelijke Orde
ning en het kabinet van Lenssens 
leverden wel op dat men zich kwam 
vergewissen van de toestand, maar 
diegenen die overtredingen op hout
kappingen en reliëfwijzigingen moes
ten vaststellen stapten op een ver
keerde plaats af... 
Op 20 maart klaagde de VU nogmaals 
via een persmededeling de schendin
gen aan. Op 9 april was het de officiële 
opening. Talrijke aankondigingen in 
een eentalig Frans reklameblad — 
zelfs dure veelkleurige strooibriefjes 
— wezen erop dat men zich richtte tot 
een franstalig publiek. 
Daarom vond de VU het nodig alle in
valswegen tot het crossterrein te „ver
sieren" met de slogan „VU: Vlaams en 
Groen". Dit om de cross-liefhebbers uit 
het Brusselse duidelijk te maken dat 
niet iedereen gelukkig is met deze 
schending van ons natuurschoon. 
Op 13 april vroeg de VU in een brief 
aan de gemeente om verduidelijking. 
Op 22 april klaagden we het stilzwijgen 
van onze gemeente hieromtrent aan in 
ons infoblad „Op de Keper be
schouwd". Op 28 april kregen we van 
het gemeentebestuur een brief om te 
zeggen dat er niets abnormaals ge
beurde, wat we in ons infoblad van mei 
nog maar eens aanklaagden. 
Op 26 mei richtte de VU-afdeling een 
schrijven aan de Provinciale Direktie 
van Stedebouw en Ruimtelijke Orde
ning, aan de Minister van Vlaamse 
Regering Akkermans en aan de Rijks
wacht Tot nu toe evenwel geen enke
le reaktie! 

't Vestje 
met vakantie 
v z w 't Vestje — Arr. Sekretariaat 
VU, Oude Vest 129 te Dendennonde, 
zal gesloten zijn wegens jaariijks veriof 
vanaf 9 juli 1983 tot en met 21 augus
tus 1983. Vanaf 31 juli zal elke zondag
voormiddag het sekretariaat terug ge
opend zijn. 
Het arr. sekretariaat kan evenwel 
steeds Ijereikt worden op volgend 
adres: Mare De Donder, Astridplein 7, 
9370 Lebbeke, tel. (tijdens kantoor
uren) 052/21.12.95, (buiten kantoor
uren) 052/22.09.03. 

m Wij in de Volksunie 

Ondanks de verkiezingsslogans van 
vele partijen over het milieu stond de 
Volksunie in haar strijd voor dit natuur
gebied alleen... 
Op de jongste gemeenteraad schonk 
de VU-Tielt-Winge een symbolische 
bril aan de burgemeester, de schepe
nen, en aan alle gemeenteraadsleden. 
Een bril om goed te zien: 
• als er overtredingen gebeuren te
gen het gewestplan, zoals op het 
cross-terrein op de Haksberg; 
• als er beken vervuild worden; 
• als er zonder reden overal met 
vergif gespoten wordt zomaar overal; 
• om positief te werken voor mens
en kindvriendelijk verkeer. 
Dus een milieu-bril: Wij hopen dat ze 
de gemeentezaken bekijken door zo'n 
milieu-bril voor het te laat is... 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 
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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-Andriaansabdij. Programma: 
Vendeliersgroep „Tijl Uilenspiegel", spreker: nieuw IJzerbede-
vaart-sekretaris 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: René Herman. Optreden VVVG. Org.: VU-kerngroe-
pen „Kuituur en Milieu" en „Vrouwenkring". Inkom: lOOfr. Voor
verkoop- 80 fr. 
HAMME: 11-juliviering met als eregast Herman. 
LOKEREN: om 19 u. h. mis ter nagedachtenis van alle overlede
nen welke er te gast waren. Pater Longinus, oud-aalmoezenier, 
zal concelebreren. Na de mis 11-juliviering in het kultureel 
centrum, gastspreker: VVB-voorzitter Paul Daels. 

Afd. Berlare, Overmere, Uitbergen 
4de 11-juliviering 
Op zaterdag 9 juli in 't unieke kader 
van de Donkkapel. 
Programma: Optocht langs de Donk
laan. Vertrek om 17 u. 45 aan zaal 
„Wrong". Deelnemende groepen: VNJ 
gewestelijke muziekkapel uit Aalst; 
Vlaggenparade, diverse afdelingsvlag-
gen van Vlaamse verenigingen; Folklo-
regroep Tijl en Nele; KLJ vendelzwaai-
ers uit Zele. 
Plechtige openluchtmis aan de Donk
kapel (groO om 18 u. 30 opgeluisterd 
door het koor 't Snoerke uit Aalst 
Intrede pnester. Bazuingeschal VNJ. 
Koor. Intredelied ^lit Hoogmis van 
Schubert. Na eerste lezing koor. Wij 
bidden om de macht der liefde. Homi
lie. Offergang. Tijdens de offergang 

wordt aan de aanwezigen een herinne
ringsprentje aangeboden. Koor: leh 
heb mem Augen sehnlich auf 
(Sehück). Samenzang: Onze lieve 
vrouw van Vlaanderen. Sanctus. Koor: 
Heilig (Schubert). Consecratie. VNJ 
klaroen: Te Velde. Kommunie. Koor: 
Ave Verum (Mozart). Na de zegen 
gelezen psalm van A. Rodenbach. Sa
menzang: Mijn Vlaanderen heb ik har
telijk lief. Na de H. Mis gaan we in 
groep naar het Kapelleplein, waar het 
programma wordt verder gezet 
Feestprogramma op het Kapelleplein. 
Inleiding. Optreden van 't Snoerke: Een 
liedje van de zee; Laat ons liefste 
samen varen; Samenzang: Klokke 
Roeland (A. Rodenbach). Optreden 
KLJ vendelzwaaiers uit Zele. Feestre
de door volksvertegenwoordiger Jo-

VU-Oudenaarde toont 
(opnieuw) de weg 
Menig autotiestuurder zal bij het dwarsen van de middenberm van de Westerring 
zich reeds meermaals geërgerd hebben aan het lange gras en onkruid waardoor 
het zicht belemmerd werd. Door deze nalatigheid van de verantwoordelijken 
deden er zich een paar ongevallen voor. In plaats van deze wantoestanden aan te 
klagen, ging een ploeg van de Volksunie orde op zaken stellen en maaide op een 
eerder ouderwetse manier met de zeis enkele gevaariijke plaatsen van de mid
denberm. Wie zei er al weer dat er geen werk meer was? Wij, die zoeken, vinden 
er wel - al is het onbezoldigd. 

W Z en DEHAENE 
De Vereniging Vlaamse Ziekenfonds 
sen eist met klem de splitsing van dè 
unitaire sociale zekerfieid. Sociale au
tonomie zal Vlaanderen jaarlijks tiental
len miljarden besparen. Wallonië moet 
zelf z'n onverantwoorde meeruitgaven 
in de sociale zekerheid betalen o.a. in 
vergelijking met Vlaanderen 'n hoger 
verbruik van 20 % in de gezondheids
zorg (13 miljard), dertig duizend invali
den te veel (7 miljard). 4,5 maal meer
uitgaven in het fonds van beroepsziek
ten (6 miljard), automatische invaliditeit 

voor krijgsgevangenschap (1 miljard) 
enz. 
Een unitaire minister met alleen unitaire 
hervormingen in de sociale sektor kan 
Vlaanderen best missen. De VVZ ver
werpt het huidig unitaire systeem van 
de sociale afpersing waarbij de veel te 
hoge bijdragen o.a. mede moeten die
nen om de onverantwoorde sociale 
uitgaven van Wallonië te blijven beta
len. Naast en met de ekonomische 
sektor dient ook de sociale sektor 
gesplitst 

Ver. VI. Ziekenfondsen 

Postume huldiging Keppens Frans (Lede) 
Bij de postume uitreiking van het ere
teken van de Arbeid van 1ste klasse 
aan onze tragische omgekomen vriend 
Frans Keppens mocht zijn dierbare 
echtgenote uit de handen van een 
afgevaardigde van de NMBS tijdens 
de jaarlijkse huldiging van verdienstelij

ke Ledenaars het ereteken in handen 
nemen. Schepen Jules Henderiekx 
verwoordde namens het gemeentebe
stuur de hulde die haar en onze vriend 
Frans te beurt viel. De VU-afdeling 
Lede sluit zich bij deze vereremerking 
en huldiging aan. 

han De Mol uit Lebbeke. Optreden van 
't Snoerke: Geen schoner land; Roos-
marijntje; Samenzang: Groeninge 
(Guido Gezelle). Optreden VNJ mu
ziekkapel. Apotheose. Samenzang: De 
Blauwvoet; Pnnsenlied; De Vlaamse 
Leeuw. 
Het volledige programma met de tek
sten van de liederen in samenzang 
wordt U aangeboden op weg naar de 
grot Gratis toegang. 

Sluitingsperiode: juli en augustus 
Heropening: september 

FVV-Lede 
van start 
Profiterend van de gunstige wind in 
Lede werd na enige kontakten defini
tief gestart met een FVV-afdeling in 
Lede. Na een informatievergadering 
met mevr. Baert werd vooreerst ge
zorgd voor een bestuur. Dat ziet eruit 
als volgt: Voorzitster: gemeenteraads
lid Hadewych Uyttersprot (Kluisberg 
40, 9310 Lede); ondervoorzitsters: 
Jeanine Deprez (Br. De Saedeleer-
straat 65,9310 Lede) en Kristine Aerts 
(Klinkaard 63,9260 Oordegem); sekre-
taresse: Rita Van Keulenbroeck (Briel 
251, 9261 Smetlede); penningmeeste
res: Christiane De Winne (Blomstraat 
81, 9310 Lede). De hele werkgroep 
bestaat naast het bestuur verder uit: 
MaHeen Hofman (Bosstraat 100, 9310 
Lede), Yvonne Van Caelenbergh (St-
Machariusstraat 14, 9262 Papegem-
Lede); Rita Galle (Ledezijdestraat 74, 
9310 Lede), Vera De Winter, (Nonnen-
bosstraat 55, 9312 Wanzele), Lutgart 
Van De Vijver (Schoot 5,9260 Oorde
gem), Louise Veldeman (Guehtstraat 
32,9310 Lede), Magda Lievens (Grote 
Kapellelaan 99 A, 9310 Lede), Uliane 
Cnop (Bremenhulweg 20, 9310 Lede), 
Marie-Anne Van De Sijpt (Molenberg
straat 23,9310 Lede), Lisette Coppens 
(Acaeiastraat 6,9310 Lede), Lisette De 
Moor (Poortendriesstraat 41, 9310 
Lede). Er werden meteen enkele op
ties genomen m.b.t de komende 
werking en enkele aktiviteiten werden 
vastgelegd. Zo staan op het program
ma o.a. Demonstratie bloemenschik-
ken (29 juni in het „Vlaams Ontmoe
tingscentrum", Kasteellaan 4, Lede); 
Gratis bezoek aan de Kruidentuin in 
Oosterzele (17 juli werd vooropge
steld); Aerobic- en judo-avond met 
Ingrid Berghmans, wereldkampioene 
judo en Godelieve Lieckens, Belgisch 
kampioene judo (donderdag 11 aug. in 
het St-Maartenskollege); Info-FCC-
stand op de 3de Handelsbeurs van 
Lede (12, 13, 14 en 15 augJ; Gezins-
daguitstap naar kinderboerderij „Tivoli" 
en het kinderspeelgoedmuseum^ in 
Meehelen (zaterdag 27 augJ; Gelelde 
natuurwandeling langs de mooiste 
plekjes van Impe (gedeeltelijk langs 
het Priester De Brouwerpad) (zondag 
11 sept); Dia- en gespreksavond „Wat 
een vrouw moet weten over kanker" 
(vrijdag 14 oktober, 20 u. in het Kultu
reel Centrum). 
Dan wordt nog gedacht aan een St-
Maartensfeest op zaterdagnamiddag 
5 november met knutselen, verkleed
partijtjes, lekker smullen en een be
zoek van de sint met uiteraard uitde
ling van leuke geschenkjes. Ook wordt 
nog gewerkt aan een kleinkunstavond 
voor de late herfst Een daverende 
start zullen wij maar zeggen. 
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Onderwijs centraal in gemeenteraad te Lovendegem 
Ook al kende de raadszitting van dinsdag 28 juni II globaal een sereen en kon-
struktief verloop, waarbij ook heel wat punten van de oppositie aangenomen 
werden, toch was er ook nu weer het traditionele gehakketak en geruzie 
Aanleiding daartoe waren diverse problemen rond het gemeentelijk onderwijs 

Vinderhoute 

Vooreerst de gemeenteschool te Vin
derhoute Deze school had dit jaar 
enkel 33 leerlingen en kreeg dus 
slechts twee klassen De eerste klas 
omvat het 1ste en het 2de leerjaar, de 
tweede klas het 3de, 4de en 5de 
leerjaar Een 6de leerjaar is er niet Het 
voortbestaan van dit schooltje is dan 
ook alles behalve verzekerd Daarom 
plaatste raadslid Chnstiaan De Wispe-
laere (CVP) dit punt op de agenda Bij 
aanvang van de raad was er ovengens 
een ludieke manifestate geweest, 
waarbij leerlingen, ouders en leraren 
van het schooltje te Vinderhoute aan

dacht vroegen voor het akute pro
bleem Voorwaar, een histonsche ge
beurtenis! In zijn verklarende nota 
wees De Wispelaere erop dat het 
samenvoegen van dne leerjaren in een 
klas pedagogisch onverantwoord is en 
derhalve het rekrutenngsvermogen 
van het dorpsschooltje aantast Dat is 
trouwens ook het geval door het ont
breken van een zesde leerjaar Op 
grond van het weer stijgende gekxxir-
tencijfer valt nochtans te verwachten 
dat binnen enkele jaren het vereiste 
leerlingenaantal (55) zal worden be
reikt om een derde klas op te nchten 
Om die tussenpenode te overbruggen, 
en reeds vanaf volgend schooljaar een 

derde klas m het leven te roejDen 
vroeg De Wispelaere of de gemeente 
intussen niet zelf een derde leerkracht 
zou kunnen aanwerven, aangezien de 
gemeentefinancien nog gezond zijn en 
een voldoende positief sakio vertonen 
De raad gaat hiermee unaniem ak
koord op uitzondenng van de schepen 
van onderwijs zelf, de heer Ck>lpaert 
die slechts een tiental minuten aanwe
zig was op de raad en er bij de 
bespreking van dit punt al lang de brui 
van had gegeven Zou het toch waar 
zijn dat hij het schooltje te Vinderhoute 
geen goed hart toedraagt? Alvorens 
de bijkomende leerkracht echter zelf 
te betalen zal een aanvraag worden 
gedaan bij Steden en Giemeenten, tot 
het bekomen van een stagiair, voor de 
penode van een schooljaar Volksunie-
raadslid Hugo van der Cruyssen pikte 
hierop in en hennnerde eraan dat hij in 

juli 78 precies hetzelfde had gevraagd 
zonder resultaat, ook met toen hij het 
in oktober '82 opnieuw ter sprake 
bracht Dat weekte bij het raadslid de 
bedenking los wat er zou van komen 
als het met een CVPer was geweest 
die het voorstel had ingediend De 
CVP-meerderheid zweeg in alle talen 
Hoe dan ook, per 1 september knjgt 
de school er een leerkracht en een 
klas bij' WIJ hojsen dat de ouders 
bereid zullen zijn mee te werken en 
hun kinderen maximaal naar het ge
meenteschooltje zullen sturen Opvoe
ding in eigen dorp en eigen leefge
meenschap IS nog altjd het meest 
menselijke opvoedingsrnodel' 

Eeksken 
De SP-fraktie bracht echter ook de 
gemeenteschool van de wijk Eeksken 
ter sprake Zij willen een uitbreiding 

Extra KB-tijd • II u. 
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 

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

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 hjst "Extra KB-ti)d" 
ook aanvragen met de onder
staande bon 
Uitknippen en opsturen naar 
Kredietbank,Grote Markt 19, 
1000 Brussel 

Graag ontving ik de lijst van de 
KB-kantoren die op vnjdaga vond of 
zaterdagvoormiddag geopend zijn 
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van de busdienst van deze school 
Aangezien echter de trajekten der 
schoolbussen het voorwerp uitmaken 
van een akkoord tussen de gemeente
school Eeksken en het vnj onderwijs 
te Lovendegem een akkoord dat da
teert van 1973 vroegen zij de herzie
ning van dit akkoord Raadslid Hugo 
van der Cruyssen (VU) was van oor
deel dat deze matene veel te gevoelig 
ligt om er telkens op de gemeenteraad 
mee gekonfronteerd te worden aange
zien het akkoord tussen de diverse 
schoolnetten delikaat is Hoewel hij 
mede-voorstander is van het gemeen
telijk net moet volgens hem ook het 
vnj onderwijs in de gemeente behar
tigd en ondersteund worden Het ron
selen met kinderen vindt hij een weinig 
behartenswaardige zaak. Hij verzette 
zich trouwens ook tegen een stem
ming op dit punt De burgemeester 
beloofde de SP-frakte wel het bewus
te probleem met de schookiirekties te 
bespreken * 

VU-voorstellen 
Op hun beurt kwamen de Volksunie-
voorstellen flink aan bod Enige maan
den geleden had Hugo van der Cruys
sen een nagenoeg volledig Huishoude
lijk Reglement ter bespreking inge
diend Die tekst werd intussen in een 
aparte werkvergadenng door alle frak-
bes besjsroken Alleen over het punt 9 
van het reglement bestond enig me
ningsverschil Dit punt voorzag het 
opsturen van de agendapunten, de 
raadsbesluiten, ontwerpteksten ed , 
niet alleen naar de raadsleden, maar 
ook naar de opvolgers en de pers. In 
zijn toelichting beklemtoonde de heer 
Van der Cruyssen dat dit tot doel heeft 
het gemeentehuis tot een „glazen huis" 
te maken, zodat alle inwoners weten 
wat er beslist wordt De pers zou op 
die manier haar voorlichtingstaak naar 
behoren kunnen vervullen, terwijl met 
betrekking tot de opvolgers voor kontH 
nuiteit en doorstroming zou worden 
gezorgd Het 8cheF>enkollege ging met 
deze visie niet akkoord omdat het 
vreest voor overtselasting van het ge
meentepersoneel Ook de SP had eni
ge bezwaren met name omdat dit punt 
tegen de gemeentewet (ovengens een 
verouderd instrument dat momenteel 
herzien wordt) in zou gaan Volgens 
raadslid Van der Cruyssen is dat ech
ter met het geval Het voorstel werd bij 
staking van stemmen verworpen 8 
pro (1 VU, 4 GBL 2 P W 1 CVP), 8 
kontra (allen CVP) en 2 onthoudingen 
(SP) Onzes inziens werd hier een 
goede kans gemist de inwoners beter 
over het beleid te informeren 
Over de andere punten die het Huis
houdelijk Reglernent uitmaken be
stond, zoals gezegd, eensgezindheid 
zodat ze probleemkx>s werden aange
nomen Bndelijk beschikt de Lovende-
gemse gemeenteraad over een instru
ment dat de rechten, plichten en ver
houdingen binnen de raad vastlegt 
zodat willekeur, met name ten opzichte 
van de oppositie, moeilijker wordt 
De heer Van der Ouyssen plaatste 
nogmaals de bescherming van het 
kultuurpatnnnonium op de agenda 
Ook aan dit probleem werd reeds een 
aparte werkvergadenng gewijd Daar
op kwam men tot fiet b^u i t dat het 
nuttig kon zijn een junst aan te stellen 
om het hele probleem door te Rchtea 
Dat advies werd dan ook door de raad 
goedgekeurd 
Wat de politieke samenstelling van de 
verkeerskommissie betreft en voor 
alle andere ojDgenchte en op te nchten 
kommissies, kreeg raadslid Van der 
Cruyssen het gedaan dat alle geïnte
resseerde raadsleden dergelijke ver-
gadenngen kunnen bijwonea In ver
band met de aankoop van een nieuwe 
vrachtwagen betreurde het VU-raads-
lid dat de levenng werd toegewezen 
aan een handelaar die voor de monta
ge van de laadbak een konstruktiehuis 
buiten de gemeente had aangespro
ken in plaats van een Lovendegemse 
firma Het schepenkollege, zo stekJe 
hij, heeft hier een „Lovendegemse 
kans" gemist 
VermekJen we tensk>tte nog dat de 
VU inspeelde op het voorstel van de 
heer Eddy Mmnaert (SP) een verzus-
tenngsprojekt aan te vatten met een 
andere Europese gemeente Raadslid 
Van der Ouyssen drukte de wens uit 
te verzusteren met een gemeente uit 
Frans-Vlaanderen, wat door de raad 
ovengens werd aanvaard 

J. van Hoorde 

f^^^ 
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„Het geld van de Vlamingen" 

11 -juliviering te Izegem 
Zoals ieder jaar wordt de 11-juliviering geörganizeerd door de stedelijke kul-
turele raad. Deze kultuurraad, sedert maart '83 onder het voorzitterschap van 
Miei Bourgeois, wilde aan dit feest een typisch Vlaams maar ook gezellig ka
rakter geven. 

De eigenlijke viering gaat door op 
vrijdag 1 Juli. Traditiegetrouw wordt er 
gestart met een eucliaristieviering. 
Deze gaat door om 19 uur In de kapef 
van het Instituut de Pélkïhy en wordt 
opgedragen door e.h. Jos Bouwens. 
Deze mis wordt opgeluisterd door het 
„Consorzlo Dolce". 

Volksfeest en 
Godfried Van de Perre 

Daarna wordt om 20 uur In het audito
rium (KruisstraaO getracht om het 
feest een gezellig karakter te geven. 
Daarvoor krijgen we een optreden van 
de Izegemse volkskunstgroep „Die 
Boose". 
Vooral door de tjekommemis van 
voorzitter Miei Bourgeois om het feest 
een Vlaams karakter te geven werd 
Godf ned Van de Perre als gastspreker 
gevraagd. G. Van de Perre is voorzitter 
van de Vlaamse personeelsvereniging 
van de ASLK. Hij was medewerker 
aan de uitgaven van het Davidsfonds: 
„Het geld van de Vlamingen" en diens 
uitloper „Schatplichtig Vlaanderen". 
Van de Perre Is ook medewerker aan 
„Ons Erfdeel", waarvan we vooral z'n 
bijdrage over „Brussel, soclaal-ekono-
mlsch machtscentrum van de NV Bel
gië" onthouden. Hij schreef ook enkele 
verhandelingen over de taalkaderpro-
blematiek en de doorbraak daarin van 
de Vlaamse Beweging. 
De kultuurraad kon moeilijk een groter 
specialist l.v.m. de financiële proble
men van de Vlaamse Beweging uitno
digen om op deze 11-juliviering te 
komen spreken over „Het Geld van de 
Vlamingen" of Jn welke mate is Vlaan

deren schatplichtig In België?" In deze 
spreekbeurt behandelt hij de regionali-
zering vanuit financieel-economische 
implicaties; of zoals hij het zelf noemt: 
de ommekeer van vlaggezwaaiflamin-
gantisme naar budgetflamingantlsme. 
In deze tijd een prangend en aktueel 
probleem! Het wordt gesteld door een 
vurig en hartversterkend spreker! 

Pintje Dek 
Na het optreden en de spreekbeurt 
houden we om 22 u. 30 een typisch 
Vlaams gezellig samenzijn In de bar 
van het muzlekaudltorium. Bij ieder 
pintje wordt door de kultuurraad een 
Bruegheliaanse versnapering aange
boden. Voor de sfeer tijdens dit gezel
lig samenzijn zorgt Pieter Derieuw aan 
z'n orgel. 
Op zaterdag 9 juli om 11 uur gaat in het 
stadhuis een receptie door, aangebo
den door het gemeentebestuur. Op 
maandag 11 juli, Vlaanderens hoog
dag, kan u op het St-Tilloplein genieten 
van een belaardkoncert door Izegems 
stadsbeiaardler. 
Het spreekt vanzelf dat zoveel moge
lijk „WU"-lezers op dit Vlaams feest 
aanwezig zullen zijn. (G.OJ 

Programma 
Hier volgt dan nog eens het program
ma netjes op 'n rij: 
Vrijdag 1 juli: 19 uur: eucharistievie
ring; 20 uur: Die Boose en Van de Per
re; 22 u. 30: gezellig samenzijn -I- pint
je dek. 
Zaterdag 9 juli: 11 uur ontvangst door 
het stadsbestuur. 
Maandag 11 juli: 11 uur belaardkon
cert. 

VU-Blankenberge in de 
bres voor Middenstand 
In het vooruitzicht van het kustsei-
zoen deelde VU-Blankenberge aan 
bevolking en toeristen „een bericht" 
uit Hieronder een paar passages uit 
deze brief. 
„Blankenberge gaat het seizoen '83 
tegemoet, aan hen die er hun boter
ham mee verdienen, veel sukses. 
Door In Blankenberge bij de traditione
le partijen (CVP-SP-koalltie) te zweren 
Is men In de rode cijfers geraakt en 
het ziet er niet naar uit dat men er 
spoedig uit zal geraken. 
De vraag stelt zich echter of deze 
Blankenbergenaars nog de moed zul
len hebben om Iets te presteren, met 
de trieste vooruitzichten van de Blan-
kenbergse rode cijfers?-
En of men dat miljoenentekort nog ooit 
zal te boven komen, dat Is nog een an
dere vraag. 
De middenstand, reeds jaren uitgezo
gen, zou nu alles moeten rechttrekken. 
Men vergeet echter dat dit niet meer 
mogelijk Is, daar deze bij de jongste 
verkiezingen volledig van de kaart Is 
geveegd. 
Enkele tabellen In cijfers: 
Horeca 20 jaar geleden: 482 hotels-
pensions-cafés, nu- 141 
Bouwaannemers toen: 12, nu 4 
Schllderaannemers toen 14, nu 6 
Ook timmerbazen, behangers, loodgie
ters en andere beroepen zitten In 
hetzelfde schuitje, en dan zou de CVP 
de weinige middenstanders die er nog 
zijn te Blankenberge de hoogste kos
ten laten betalen. 
Het nieuwe SP-CVP-bestuur zal Blan
kenberge geen voorspoed bezorgen 
want Blankenberge is te duur door een 
belastingenpolltlek I... 

„Gulden Sporen 
Barbecue" te Aalter 
Ter gelegenheid van 11 juli 1983 orga-
nizeert de VU-afdelIng Aalter een „Gul
den Sporen Bartsecue" zaterdag 9 juli 
1983 van 19 u. af op de terreinen van 
de firma Decabo. Inlichtingen en in
schrijvingen bij de bestuursleden. 

Wat men ook moge schrijven en uit
roepen over besparingen, krisis en 
bezuinigingen, en zij zelf het slechte 
voortseeld geven van nieuwe opcentie
men, verhoogde huisvulltaks, duurdere 
vuilniszakken, hogere strandtaksen, 
terrassentaksen, opslag voor kamer
taksen, verblijftaksen en nu nieuwe 
huwelijkstaksen, voor de Volksunie Is 
dit een bewijs van onkunde. 
Al deze opslagen zorgen er voor om 
van Blankenberge een dure badstad te 
maken. 

HTi Wij in de Volksunie 

Geert Bourgeois: Izegemse wo
ningen funktioneel verbeteren 

Aanleiding tot de wijziging was de 
vaststelling dat het vroegere CVP-
bestuur deze telkenjare door haar el-
gen meerderheid goedgekeurde be
lasting niet toepaste' Dit was trouwens 
niet het enige geval. Ook de belasting 
op de vervallen en/of leegstaande 
panden werd door dè gemeenteraad 
wel goedgekeurd, maar door het sche-
penkollege niet toegepast Thans ge
beurt dit wel, met als onmiddellijk posi
tief gevolg reeds een vijftal sloplngs-
aanvragen van echte krotten. 
Dat konsekwent toepassen van „haar 
eigen" belastingreglementen niet de 
sterkste zijde van de CVP was, moge 
eveneens blijken uit de vroeger reeds 
van lleveriede afgeschafte verhaalbe-
lastingen. In dit geval bleek afschaffing 
de enige mogelijkheid om uit het klu
wen van arbitraire vrijstellingen in inko-
hieringen te geraken. 

Ook BAC vrijgesteld 

Er werd uitgerekend dat In de periode 
1.1.1977 tot en met 31.12.1982 min
stens 1.360.000 fr. niet in de stadskas 
terecht kwam, alleen al door het niet-
toepassen van de belasting op het 

IZEGEM: 

belasting op 
niet-aanleggen van 
parkeerplaatsen gewijzigd 
Een punt dat in de berichtgeving over de-jongste Izegemse gemeenteraad 
wellicht wat tussen de mazen van het nieuwsnet viel. Een vrij belangrijke 
beslissing nochtans, die tot stand kwam op voorstel van het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, onder impuls van de VU. 

met-scheppen van p>arkeerplaatsen. 
Het echte bedrag ligt ongetwijfeld ho
ger Thans gebeurde er slechts een 
onvolledig onderzoek. 
In de zitting van het schepenkollege 
van 8.12.1982 besliste het vorige CVP-
bestuur hierover In een enig artikel: 
„De In de hiernavolgende lijst opge
somde gevallen moeten niet worden 
belast". Een manifest onwettelijke han
deling tegen de beslissing van de 
gemeenteraad In. Zou het feit dat een 
BAC-kantoor op deze lijst figureerde, 
totaal vreemd zijn aan de beslissing? 

Nieuw reglement 

Op voorstel van mezelf heeft de nieu
we meerderheid een nieuw reglement 
aanvaard dat veel billijker Is. 
Allereerst wordt thans effektlef bij het 
verienen van de bouwvergunning ge
wezen op de verplichting van het 
aanleggen van een garage of parkeer
plaats. Dit mag binnen een straal van 
400 meter rond het kwestieuze bouw
perceel. Verder krijgt de vergunning
houder één jaar tijd vanaf het einde 
der werken om het vereiste aantal 
p>arkeerplaatsen aan te leggen. Als de 

parkeerplaatsen op dat moment nog 
niet zijn aangelegd, wordt de belasting 
geheven. 
Ten slotte werden de normen versoe
peld. De twee belangrijkste wijzigingen 
zijn: 
— bij nieuw- of vernieuwbouw wordt 
slechts één parkeerplaats geëist per 
nieuw ontstane woongelegenheid, dat 
het enige criterium wordt; 
— vooral voor handelszaken worden 
de vroegere al te harde normen van 
één parkeerplaats per 50 m2 winkel
vloeroppervlakte versoepeld. Thans 
geldt zowel bij nieuwbouw als bij ver
nieuwbouw als regel: één parkeer
plaats voor een eerste schijf van 
150 m2 winkelvloeroppervlakte en één 
voor elk der volgende schijven van 
50 m2. 
Het gewijzigd belastingreglement Is 
een positieve bijdrage van de nieuwe 
meerderheid tot een globale vernieuw
de verkeers- en parkeerpolltiek Met
een werd een oud en onbillijk belas
tingreglement aangepast Voor de 
CVP rest alleen de schaamte over een 
Inkonsekwente en onwettelijke hou
ding. 

VU verdedigt het leefmilieu te Brussel 
Onze volksvertegenwoordiger Daan Vervaet verkozen voor demas-
todont arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werkt hard. Dat we
ten wij onderhand wel. Neem nu de voorbije veertien dagen: driemaal 
op het spreekgestoelte van het centrale parlement en zeven maal in 
één dag op de tribune van de Vlaamse Raad. Bij zoveel inzet moeten 
de dames en heren Ministers wel door de knieën gaan. 

De Brusselse Vlamingen zullen 
het spoedig ondervinden. 
1. Na negen parlementaire hande
lingen verklaarde staatssekretaris 
Neyts-Uytebroeck dat Neerpede 
(Anderlecht) binnenkort zal wor
den geklasseerd. 

2. Minister Olivier die het gevecht 
van Vervaet voor de totale restau
ratie van de St-Michiels- en St-
Goedelekatedraal begint te waar
deren, heeft nu ook verzekerd dat 
de glasramen volledig worden her
steld. Deze herstellingswerken 

Veertiende Guldensporenviering 
Bosuil Jezus-Eik 
Voor de veertiende maal richten het 
Vlaams Komltee en de redaktleraad 
van Spoorslag een Vlaamse viering In 
voor heel de Druivenstreek. Dit jaar 
wordt u gastvrij ontvangen rond en in 
het rijkskultureel wijkcentrum „De 
Bosuil" te Jezus-Eik. Na de hoogmis 
wordt in Jezus-Eik een rondgang met 
de Justus-Llpsiusharmonie voorzien 
en een aperitlefkoncert met het St-
Ceallakoor van Overijse-Centrum. 
Om 15 u. start dan een feestnamiddag 
met muziek, vendelen, volksdans, kln-
dersportanlmatie, een vljfgrenzenwan-
dellng enz... enz... 
Weet wel, de elfjulivlering van zondag 
10 juli 1983 richt zich tot iedere bewo
ner van Hoellaart-Ovenjse-Tervuren. 
Een Vlaams afwisselend feest voor 
elkeen. 

Acht jaar vendelen 
Ter gelegenheid van de pnesterwijding 
van E.H. Raymond Decoster hebben 
de ex-KLJ'ers de vlaggen voor het 
eerst weer omhoog gestoken. Dit is 
dezer dagen alweer acht jaar geleden. 
Intussen hebben de vendellers onder 
leiding van Jef Pollentier al menige 
vendelreeks Ingeoefend. Optredens 
bij de vleet met uitschieters In Macon 
en Krefeld-LInn. Elke vrijdagavond zijn 

de vendelzwaaiers aan de slag; hun 
jongste kreatle werd helemaal ontwor
pen door hoofdman Jef Pollentier, die 
zijn muzlekreeks graag aan de drui
venstreek voorstelt op de guldenspo
renviering van zondag 10 juli a.s. 
Mochten er jongemannen mee willen 
oefenen, ze zijn welkom elke vrijdag
avond om 20 u. 30 in de zaal van het 
St-Jozefskollege, Waversesteenweg 
96 te Overijse. Welgekomen! 
De Inrichters van de elfjuliviering (zon
dag 10 juli te Jezus-Eik) zitten met een 
el. Gaan ze het naar de Klanssen 
dragen of is het op Vlaanderens hoog
dag in de druivenstreek toch zeker 
heeriijk zonnig weer? Volgende we
ken mag het al eens regenen, maar op 
zondagmiddag 10 juli worden wij allen 
in de open lucht verwacht rond „De 

Bosuil", het rijkskultureel wijkcentrum 
te Jezus-Eik. 

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 belangrijke getuigenis
sen kan afleggen, gelieve kontakt op te 
nemen met Enk Vandewalle, H Du-
nantstraat 9, 8700 Izegem, tel 051/ 
30,26.70. 

WEST-VLMNDEREN 
JULI 

7 BELLEGEM: optreden van Jef Eibers, om 20 u in zaal Gemeente
huls, Bellegemplaats 2. Inr. Vlaamse Klub. Voorverkoop- lOOfr 
Inkom 120fr 

waren immers niet voorzien in de 
eerste faze. 

3. De Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu (Bral) zou in de toe
komst enkel nog projektmatig 
worden gesubsidieerd, in plaats 
van de traditionele globale wer
kingstoelage. Zowel in het centra
le parlement als in de Vlaamse 
Raad trok Vervaet van leer tegen 
dergelijke beslissing. Terecht Bral 
bewijst trouwens elke dag o(> 
nieuw zijn uitgebreide en degelijke 
dienstverlening aan de Vlaamse 
Gemeenschap in Brussel op 
woon- en leefmilieugebied. Minis
ter Poma zal zich, zo verklaarde hij 
uitdrukkelijk, persoonlijk inzetten 
om Bral over dit subsidieprobleem 
te helpen. 

4. Hetzelfde verhaal over de sub
sidiëring van de Brusselse Wel-
zijnsraad. Hiervoor heeft ook onze 
algemene voorzitter Vic Anciaux 
veel inspanningen gedaan. 

5. Staatssekretaris Goor beaam
de ten slotte ook de visie van 
Vervaet om de tweede faze van 
de parkaanleg van het Boudewijn-
park op het grondgebied Jette 
meer ekologisch om te buigen. 

De heren moeten weten dat dit 
gebied gelegen tussen het AZ van 
Jette en de Brusselse Ring, nog 
ongerept is gebleven: een Bra
bantse boerderij midden een 
prachtig landschappelijk geheel 
van bomen, en rijk geschakeerd 
plantengeheel. 

Enkel de voetwegen worden „be
gaanbaar" gemaakt, de „rest blijft", 
verklaarde Goor in de Kamer. 

Ook de gewone omgeving in de 
Brusselse agglomeratie wordt 
door de VU en meer bepaald door 
Daan Vervaet met grote inzet ver
dedigd. 
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BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

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

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wifnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Koffiebranderi) 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

FEESTZALEN' SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

Hote l - res tau ran t -pub 

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

Voor een lekker etentje 
m een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten 03/6584176 

W I J 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-
OE BRAUWER 
0« familiazuk m«t traditia 

Oude Brugstraat 16 
052-42 3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

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

LIMBURG 

Guldensporenviering Zuid-Limburg 
Vrijdag 8 juli heeft in Move Malpertuus 
te Herderen-Riemst de jaarlijkse Gul
densporenviering plaats Deze viering 
krijgt een biezonder karakter omwille 
van meerdere redenen 
— sinds 3 januan 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 OCMV*/-lid Idian 
Wouters, 

— niemand minder dan onze minister 
Hugo Schiltz zal gastspreker zijn op de 
vienng, de btel van zijn toespraak zal 
luiden „11 jult 1983 feestdag'" 

W I J rekenen op een talnjke opkomst 
van de Vlaams-nationalisten uit de re
gio Zuid-Limburg Afspraak om 20 u in 
Herderen Ijl 

25ste Vlaamse dag 
in Ekelsbeke (Esquelbecq, Fr.VI.) 
op zondag 10 juli 1983 

F W 
heeft wind in 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen bestaat sedert 1975, onze 
VZ.W heeft gedurende de acht voor
bije jaren heel wat lief (vooral daO en 
leed meegemaakt, dat is het normaal 
verloop der dingen in het verenigings
leven Wanneer een vereniging groeit 
en bloeit dan kan het bestuur zulks 
met gerechtvaardigde trots meede
len, zulks gekit ook voor de FVV 
Gedurende de jongste maanden 
Cvooral sedert het najaar 1982 tot nu) 
kwamen heel wat groepen onze vrou
wenvereniging versterken 
Oost-Vlaanderen zag ben nieuwe 
groepen ontstaanCEekIo, een tweede 
groep in Gent, Zomergem, Lovende-
gem, Waasmunster, Evergem-Wip-
pelgem, Evergem-Belzele, Laarne-
Kalken, Lede en Wachtebeke). Ant
werpen bracht ons tot nu toe zes 
nieuwe groepen aan (Berlaar, Heist-
op-den-Berg, Mortsel, Brasschaat, 
Hoevenen-Stabroek en Schoten). 
W I J hebben goede hoop dat in Putte 
en Schilde ook iets dergelijks kan tot 
stand worden gebracht en dit binnen 
enkele maanden 
Brabant zorgde voor een aangename 
verrassing door wakker te schieten 
Brussel-stad, Londerzeel en Merch-
tem begonnen reeds een „sociaal-
kulturele werking", zoals zulks in het 
dekreet heet Wij hopen op een kern 
in Ruisbroek In Limburg kunnen we 
tijdens de volgende maanden te Hoe-
selt van start West-Vlaanderen 
bracht ons Wevelgem, Waregem en 
Torhout 

de zeilen! 
Op korte tijd mochten we meer dan 
twintig nieuwe kernen opnchten, 
doorheen alle streken van het Vlaam
se land Met veel geestdnft zetten 
zich nu overal vrouwen in voor de 
verspreiding van de Vlaamsnationale 
gedachte en trachten ze het hunne bij 
te dragen voor de bevnjding van de 
vrouw 

Trouwens de bevnjdingsgedachte is 
doorheen ons werken en streven 
geweven We willen de ontvoogding 
van ons volk, maar wat is een zelf
standig Vlaanderen zonder vnje men
s e n ' Zo willen WIJ voor elk lid van het 
VLaamse volk dezelfde ontvoogding 
en dat geldt specifiek voor de vrou
wen De F^V zet zich in voor de 
emancipatie van de vrouw, in het licht 
van het hiertxDven geschetste De 
FVV beklemtoont het vormen naar 
zelfstandigheid en zelft>ewustzijn, in 
samenwerking en dialoog met de 
mannelijke wederhelften 
Wie meer wil weten over de FVV (die 
m vele gemeenten als enige Vlaamse 
vereniging in de kultuurraad zetelt J, 
kan elke dag van de week terecht op 
het FVV-sekretanaat Bennesteeg 2 
te 9000 Gent op telefoonnummer 
091-233883 (van 8 u 30 tot 12 u en 
van 13 u tot 17 uJ 
W I J bezorgen de geïnteresseerden 
alle gegevens en we komen graag ter 
plaatse om de zaak te belichten, waar 
hij of ZIJ in Vlaanderen ook moge 
wonen I 

Huguetta Ingalaare 

Met medewerking van het Ck)mité 
flamand de France, de Michiel de 
Swaenknng, Menschen lyk Wyder, de 
Vereniging het Reuzekoor, Tegaere 
Toegaen, Westtioek-Editions en het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen 
In de St-Jozefszaal, Stataonsstraat 3 
Om 9 u 30 tentoonstelling Een betere 
architekturale toekomst (Wido Tn-
queO, Vlaams architekturaal erfgoed. 
Abraham Hans en Frans-Vlaanderen. 
Het Davidsfonds in Frans-Vlaanderen 
(met o m het werk van Marcel Jans
sen), Vlaamse voormannen uit Frans-
Vlaanderen (met o m Mgr A Lobbe-
dey, K Looten, J Lemire, G Lotthé, P 
Verschave, A Lescroart L Detrez, N 
Bourgeois-J, Hedendaagse schilders 
uit Frans-Vlaanderen (Xavier Degans, 
Gilbert Mercier, eaJ 
Om 10 u in de St-Volkwinskerk hoog
mis, opgeluisterd door het Grego-
naans O -L-Vrouwekoor Abele-Watou 
o I v B Deheegher Voorlezingen in het 
Nederlands door Jaak Fermaut Homi
lie door Kan M Deswarte Gedachte
nis aan Jons Declercq 
Om 11 u 30 in St-Jozefsinstituut Sta
tionsstraat 3 apenbef-koncert door de 
Ekelbeekse muziekvereniging Uzer-
galm met majoretten o l v dhr en mevr 
J Hauspie 
MiddagF)auze mogelijkheid tot mid
dagmaal in het Hotel de la Gare, Sta-
tionsstr Tel 00/33/28/656376 Pnj-
zen vanaf 45 FF of in het Restaurant 
Vandersluys, Marktplein, tel 00/33/ 
28/6562 87, pnjzen vanaf 45 FF Voor
af aanvragen Broodjes en drank zijn 
verknjgbaar in het instituut 
Om 14 u in de St-Jozefszaal, Stations
straat 3 22ste kulturele bijeenkomst 
Welkomstwoord door de EIH G Decalf, 
voorzitter G M Tnquet ^Voor een 
echte Vlaamse bouwkunst" Renaat 
Van der Linden „Abraham Hans en 
Frans-Vlaanderen" 

Verslagen over de aktiviteiten van 
• het Comité flamand de France J P 
Verschave 
• Menschen lyk Wyder R De Mol 
• Michiel de Swaenknng J Fermaut 
• het Reuzekoor Jeanne Laliaere 
• Westhoek-Editions C Mercier 
• Tegaere Toegaen J Sansen 

• Nieuwe vondsten in de volkstaal 
G Decalf 
Slotwoord door C Moeyaert voorzit
ter K F V 
Om 16 u 25ste Tuinfeest in het St-Jo-
zefsinstituut Stationsstr 3 Optreden 
van de Frans-Vlaamse zangers Ghis-
lain Gouwy, Bart en Klerktje, De Toe-
termans 
Vanaf 17 u 30 dia's over Frans-Vlaan
deren door P de Verrewaere en G M 
Tnquet 

D o r t m u n d e r 
T h i e r B r a u - h o v e n 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 

Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 7489 
Brugse Baan 1 MULSTE 
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 

Om 19 u in de St-Volkwinskerk orgel-
koncert door M Hesdin en F Rotsaert 
m m V het O -L-Vrouwekoor uit Abele-
Watou o l v B Deheegher 

VAN HET GOEDK 
ZITMEUBEL 

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

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

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tol Iflu. 30 
Do., zat. van lO lot I9u.30 
Zondag van 14 tol IS u. 

KEIZERSTRAAT 2 - l-'40 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussr '-centrum) 

Vlaamse Leeuw wappert nu op 
de Waregemse markt 
Op 1 o juni II werd op de Waregemse 
markt het nieuwe VU-lokaal „De Klau-
waart" (de vroegere Casino) plechtig 
geopend De Klauwaart wordt de 
plaats waar iedereen in alle gemoede
lijkheid kan praten over alles en nog 
wat en vooral over wat reilt en zeilt in 
de Vlaamse gemeenschap E Deroo-
se, voorzitter van de vzw De Klau
waart en mede-initiatiefnemer van de 
nieuwe VU-verwezenlijking, vertelde 
vol entoesiasme over de belangetoze 
inzet van leden en sympatizanten voor 
de realizatie van dit nieuwe initiatief 
Boven het, cafe" komt er later een ver
gaderzaal waar alle geïnteresseerden 
gebruik kunnen van maken Ook de 
uitbetalingen van het Ziekenfonds 
West-Flandna zullen daar later plaats
vinden 

A Vandenahende, VU gemeente- en 
provincieraadslid, schetste in zijn korte 
toespraak tot de aanwezigen, de groei 

van de Vü-afdeling Waregem van 1 
naar 4 verkozenen in de gemeente
raad en nu als klap op de vuurpijl de 
opening van een eigen lokaal „De 
Casino-De Klauwaart" De Vlaamse 
Leeuw wappert van nu af op de 
Waregemse markt 
W I J wensen de VU-Waregem, samen 
met de uitbaters Frans en Wieze Ver-
bauwhede-Dobbels, veel sukses. 

zocK^ac3€ 
• Gespecializeerd arhieider chemi
sche extraktie, ervanng als magazijnier 
ook expeditie, met talenkennis Neder-
lands-Frans-Duits, zoekt een betrek
king in het Brusselse of omgeving 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J Valke
niers, tel 02/5691604 
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VLAMINGEN IN CANADA 

Gerard Van den Bussche (80 j , ^ 
in gezelschap van Marcel Lannoo. 

In het onmetelijke Canada, 
met zijn tien grote provin
cies, leven her en der ver
spreid, kleine groepjes Vla
mingen die het hier vroeger 
niet helemaal meer zagen 
zitten. 

Canada is langzamerhand 
bevolkt geworden met on
dernemende jonge mensen 
die van overal ter wereld 
naar het beloofde land trok
ken. Zeer dikwijls om een 
betere toekomst op te bou
wen, of ook nog wel eens 
omdat ze in hun geboorte
land niet meer konden 
aarden. 

Ook Vlamingen, die altijd al 
een enorme werkkracht ten
toongespreid hebben, voeg
den zich bij die duizenden 
inwijkelingen, die finaal de 

basis zouden leggen voor 
de huidige Canadese bevol
king. 
Voor velen betekende het 
een definitieve breuk met de 
hun zo vertrouwde geboor
teplaats, de kerktoren, de 
familie en de vrienden. Hard 
werken en veel ontbering 
zouden er in het nieuwe be
staan zeker bij zijn. Deze 
gedachten speelden ons 
door het hoofd, toen we in
getogen op een kerkhof 
stonden in het hartje van 
Ontario. Deze provincie 
staat niet alleen bekend 
voor zijn wereldberoemde 
Niagara-falls en zijn busi-
nesscity Toronto. In het zui
den ligt immers een strook 
van zo'n 200 op 100 km, die 
thans de spit is van de 
tabaksindustrie. 

Op het kerkhof te Delhi bevinden 
zich tussen de bomen en ver
zorgde groenaanplantingen de 
gravem van honderden Vlamin
gen. Ze zijn de stille herinnering 
aan de tijd van de Vlaamse trek 
uit de dertiger jaren, toen velen 
die het hier bij ons, en dan vooral 
In West-Vlaanderen, niet meer 
zagen zitten, met een landverhui-
zersboot de overtocht naar Ca
nada waagden. 
Ik heb ze allemaal mee helpen 
begraven, zegt ons Gerard Van 
den Bussche; de oudste nog In le
ven zijnde pionier van de tatiaks-
streek. Voor ons staat een rijzige 
figuur, het gelaat verweerd door 

/ de natuur en de zon. Oox^Tem 
schijnt de tijd maar weinig vat 

, gehad te hebben lAlhoeWel hij ons 
zegt dat hij langzamerhand een 

• „oudemannenstap" begint te krij
gen, kan men maar.,moeilljk gek> 
ven dat Gerard verleden jaar 
reeds de 80 kaarsjes op zijn ver
jaardagstaart gedoofd heeft „Van 
renner tot groot-Industrieel", zou 
de titel kunnen zijn van een biogra
fie over deze Vlaming, die 57 jaar 
geleden als jonge b>oerenzoon zijn 
geluk ging beproeven In het verre 
Canada. 

Ronselaars 
Thans is Gerard eigenaar van 
een grote firma, gespecializeerd 
in irrigatiewerken. Dat is geen 
toeval, want hij was tenslotte de 
man, die een groep Nederlanders 
en Vlamingen destijds naar On
tario liet overkomen, om samen 
met hen zo maar eventjes 400 
hektaren moeras droog te leg
gen. Maar dat is dan ook weeral 
een hele tijd geleden! We hebben 
onwillekeurig aan Gerard Van 
den Bussche gedacht, toen we 
gezellig in de Air Canada jumbo 
van een fris drankje nipten. Dat 
was er in mei 1926 voor Gerard 
helemaal niet bij Toen stond hij 
op de kade van de Antwerpse ha
venstad, klaar om in te schepen 
op een landverhulzersboot Moe
der Van den Bussche had er voor 
gezorgd dat hij de vereiste 100 
dollar op zak had. Dat was im
mers het minimumbedrag, waar
over men moest beschikken om 
in Canada niet als landloper be
schouwd te worden! 
Als 24-jarige jongeman, uit een 
gezin van 9 kinderen, had hij tot 
nog toe zijn tijd verdeeld tussen 
wielerkoersen en werken op de 

m} 
kleine boerderij. Oogstte hij heel 
wat sukses op de fiets, dan besef
te hij al vlug dat er op het ouderlijk 
erf geen plaats was voor gans het 
gezin. Ondertussen stapelden de 
eerste onweerswolken van de 
dreigende knsis zich reeds op aan 
de horizon. 
Ronselaars van de „Canadian Pa
cific Railroad Company" werden 
snel ook In Vlaanderen aktief. 
Deze machtige maatschappij, die 
het titanenwerk van een spoorlijn
aanleg dwars door het Canadese 
vasteland had gerealizeerd, be
schikte immers over niet minder 
dan 10 miljoen hektaren grond 
langsheen deze spooriijnl 
Zulks deed de belangstelling van 
kandidaat-uitwijkelingen toene
men. Gerard had zich uitstekend 
gedokumenteerd, alvorens de gro
te stap te wagen. Geboren te 
Lauwe, om nadien met zijn ouders 
te Menen te gaan wonen, was hij 
uit het goede hout gesneden. 
Hij zou naar Canada gaan, maar 
niet om de uitgestrekte gronden 

hij was in Canada en zou daar defi
nitief blijven! 

Eigen farm 
Het werk in de bieten en de tabak 
wisselden mekaar af. Op zekere 
dag vangt hij echter het gerucht 
op als zou in de Delhistreek een 
experiment met Virginiatabak 
volledig geslaagd zijn. Zonder 
aarzelen neemt hij een besluit 
Samen met een lotgenoot komt 
hij nog juist op tijd om de oogst 
te Delhi in de nazomer van 1927 
te helpen binnenhalen. Met hun 
tweetjes huren ze een farm in 
Lyndock, een gehucht even bui
ten Delhi. Het eerste seizoen 
wordt een waar sukses. Na hard 
werken wordt de balans opge
maakt en na aftrek van de kosten 
hebben ze nog 3.000 dollar over. 
Een klein kapitaal dus. 
Wanneer zijn vriend besluit om 
zijn echtgenote te laten overko
men, is het weer Gerard die de kje-
slisslng neemt Hij stelt de ge
meenschappelijke farm ter be

ten. Langzamerhand wordt hij van 
farmer grQndsp>eculant En dat 
levert vanzelfsprekend nog meer 
op. 

Velodroom 
Toen wij zelf in de zomer samen 
met Gerard Van den Bussche te 
Delhi de aankomst van een wie
lerkoers bijwoonden, voelden we 
ons even terug in een dorpje, 
ergens in Vlaanderen, waar elk 
jaar rond de kerktoren een ker-
miskoers verreden wordt Ook 
dat stukje Vlaanderen hebben 
onze uitwijkelingen naar Canada 
meegenomen. En het was weer 
eens Gerard die in 1939 de stoot 
gaf voor het bouwen van een 
wielervelodroom in Delhi. Het 
zou trouwens niet zijn enig 
exploot worden. Onmiddellijk na 
de oorlog staat hij weer klaar, 
wanneer de Vlamingen een eigen 
klubhuis willen. Hij zorgt voor de 
fondsen, de aankoop van de 
gronden, superviseert de bouw. 

Tabakteler Gerard Van den Bussche: 

Meer dan 50 jaar pionieren 
van de pralrieprovincies te gaan 
ontginnen. Men had immers ver
teld dat daar het Siberië van Cana
da lag, met zijn lange en zeer 
koude winters. Hij wilde zijn geluk 
beproeven In de streek van Zuld-
Ontario, niet zo ver verwijderd van 
Detroit de Amerikaanse grens-
stad, waar toch ook al heel wat 
Vlamingen leefden. Chatham zou 
de vooriopige eindbestemming 
worden. 

Harde start 
Na een weinig komfortabele 
overtocht op een krakende land
verhulzersboot, zette Gerard te 
Quebec voor het eerst voet op 
Canadese bodem. 
Ik was blij dat we er waren, vertelt 
hij ons. Eten hebben ze me niet al 
te veel moeten geven, want ik was 
permanent zeeziek! Wat van een 
landrat uit West-Vlaanderen wel 
te verwachten was. Maar zelfs op 
de boot toonde hij reeds zijn on
dernemingsgeest Hij stelde vast 
dat de 60 Vlamingen onder de 
1500 landverhuizers, die evenals 
hij wegwilden uit hun miserie-
streek, te weinig te eten kregen. 
Prompt klampte hij een officier 
aan en het resultaat Het niet op 
zich wachten. De dag nadien kre
gen zijn lotgenoten een extra-rant
soen gezouten haring! 
In Ouebec nam hij een trelntlcket 
in de richting van Windsor-Detroit 
en belandde hij uiteindelijk in Chat
ham. Dat was de naam die hij 
reeds in Vlaanderen in zijn hoofd 
had. Het was het eindpunt van de 
reis maar tevens het begin van het 
grote avontuur. 

In Blenheim, niet zover daar van
daan, vond hij zijn eerste job In de 
bietenteelt Voor hard labeur 
kreeg hij op het einde van de dag 
één dollar als ongeschoold begin
ner. Het was niet veel, maar toch al 
bijna zoveel als een geschoold 
stielman in Vlaanderen destijds 
verdiende. De bietenteelt heeft 
echter enkel werkkrachten nodig 
In het voor- en het najaar en 
daarom trok Gerard In de zomer 
terug naar Chatham, een centrum 
In de opkomende tabaksindustrie. 
Eerst als metsersgast daarna als 
tabakswerker. 
Na een mislukte poging om over 
de nog steeds gesloten grenzen 
van de Verenigde Staten te gera
ken, nam hij zijn definitief t}eslult: 

schikking van zijn vriend en zal het 
zelf alleen gaan proberen op een 
andere boerderij In St-Willlams. 
Daar leert hij farmer Adams ken
nen en in 1929 huwt hij diens 
dochter Fientje. Reeds na een 
jaartje staat hij bij een bankier en 
koopt voor 4.500 dollar zijn eigen 
farm. 
Maar ook in Canada wordt de 
krisis voelbaar. De werkloosheid 
grijpt om zich heen en Gerard 
helpt waar hij kan. Velen willen 
terug naar Vlaanderen, maar heb
ben eenvoudig geen geld om de 
terugreis te betalen. De meesten 
zetten zich echter schrap en zo 
waait de krisis in Zuld-Ontario 
over. 
Gerard koopt er zelfs een tweede 
farm bijl Die zal In 1936 Ijemand 
worden door één van zijn broers, 
die het ook in Canada wil waarma
ken. Ondertussenis het gezin van 
de Van den Bussche's verrijkt met 
3 flinke spruiten. 
Wanneer Gerard in 1938 zelf zijn 
derde farm bouwt beseft men in 
de streek dat deze man de sleutel 
van het sukses op zak heeft Wan
neer men hem er echter naar 
vraagt toont hij eenvoudig zijn 2 
handen! 
Wél heeft hij een fijne neus voor al 
wat gronden aangaat en daarom 
wordt hij dan ook hoe langer hoe 
meer betrokken bij aankopen die 
vrienden en buren willen verrich-

In 1948 is het dan zover: de ge
denksteen van de „Belgian Hall' 
kan onthuld worden. Moet het er 
nog bijgezegd worden dat reeds 
vanaf de 2de helft van 1947 de 
feesten van start gingen? 
Het is in diezelfde, modern uitge
ruste klub, met een eigen liggende 
wip, een grote keuken en een 
prachtige feestzaal, dat we met 
Delhi-inwoners een robbertje pan
doeren gespeeld hebben! 
Op het einde van zijn verhaal 
wordt Gerard een tikkeltje wee
moedig. Het behoort immers alle
maal tot het verleden. Een verie-
den dat hard, maar schoon was. 
Met echte, kloeke Vlaamse wer-
kershanden uitgebouwd. Thans 
geniet hij van een welverdiende 
rust Zijn kinderen zijn uitgevlogen 
en in zijn tuin speelt reeds een der
de generatie. 
Tijdens een rondrit in de grote slee 
van Gerard, doorheen de prachti
ge tabaksstreek, legt hij nog eens 
haarfijn uit hoe het eigenlijk alle
maal geëvolueerd is. 
Hij mag fier zijn op wat hier 
verwezenlijkt werd en waarbij hij 
één van de meest waardevolle 
pioniers was. Ook Vlaanderen 
mag fier zijn op die miserie-
Vlamingen, die 50 jaar lang zo ver 
van eigen haard, bewezen heb
ben, tot wat wilskracht en door
zettingsvermogen kunnen leiden. 

GE-LH 

In de stille Kempen 
In de maand juli hebben de Vlaamse tabak,/isrmers" nog 
even de tijd voor ontspanning, alvorens de grote tabaks
oogst aan te vatten. Dan wordt er in de klub verzamelen ge
blazen. Gentse families willen de gezellige dansavond 
meemaken en er blijft geen plaatsje onbezet in de nochtans 
zeer ruime klubzaal. Na zoveel jaren hebben zij de Canade
se levensstijl overgenomen, maar in hun hart is er nog een 
grote plaats vrij voor dat verre Vlaanderen. 
Wanneer later op de avond de Canadese muziekband even 
een kwartier verpozing nam, kwam Marcel Lannoo achter de 
mikro. Een man die al heel wat voor de Vlaamse gemeen
schap te Delhi gedaan heeft, onder meer als eerste „spea
ker" van de Vlaamse zender te rillsonburg, die elke week 
nog heel wat luisteraars heeft in de streek. 
En Marcel Lannoo zette met krachtige stem „In de stille 
Kempen' in. Eerst even aarzelend, zongen enkele toehoor
ders mee. Maar na amper enkele tonen, zong gans de zaal 
mee. Heimwee doet ons hart verlangen! 
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