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Waanzinnige koppeling 
Vast en zeker wordt het dit jaar een memorabel verlengd 
weekend van de 21ste juli. 
Met het mes op de keel wordt er in de Wetstraat 16 en in 
Brusselse kastelen onderhandeld over miljardenuitga
ven. Vooral voor het aanduiden van de schuldenaars die 
moeten opdraaien voor nieuwe miljardeninjekties in Cocke-
rill-Sambre. En volgens het voorliggend plan-Martens zou
den dat alweer voor bet overgrote deel de Vlamingen zijn. 
Dinsdagavond heette het dat de Franstalige onderhande
laars met de rug tegen de muur stonden. Ekonomieminister 
Eyskens kwam de Wetstraat 16 uitgewandeld met de medede
ling dat er de grootste verwarring heerst omtrent de nieuwe 
financiering van Cockerill-Sambre. Maar dat geldt hoege
naamd niet alleen wat betreft de Franstalige regeerpartijen. 
Even voordien was gebleken dat ook in de Vlaamse regering 
grondige meningsverschillen bestaan. 
Eén ding is alvast overduidelijk: de Vlaamse ministers in de 
regering Martens hebben hun instemming gegeven voor het 
koppelen van de redding van Cockerill-Sambre, op basis van 
het projekt-Gandois, aan het kwijtschelden van de „schulden 
uit het verleden" waar de Vlaamse regering akute last mee 
heeft. 
Zij stellen dus hoegenaamd niet meer de vraag of het plan-
Gandois nu echt wel dient uitgevoerd te worden, terwijl de 
Franse konsulent van meet af aan zelf zeer duidelijk heeft 
aangestipt dat er niet de minste waarborg is dat de zware 
miljardenoffers die hiervoor opgeëist worden ook positief re
sultaat zullen opleveren. Gans het regeerwerk werd in de 
voorbije week kompleet geblokkeerd om de redding van één 
Waals bedrijf bij prioriteit te behandelen. Tot en met de op
maak van de Rijksmiddelenbegroting voor volgend jaar 
wordt, door toedoen van de Waalse ministers in de Belgische 
regering, geboycot. 
Dat dinsdag door PSC-voorzitter Deprez een mogelijke 
,3taalbelasting" voor rekening van het Waalse gewest v.erd 
afgewezen werd door onder meer Eyskens meteen uitgelegd 
als een element van de komplete verwarring in het Franstali
ge kamp. 
De politieke werkelijkheid bij de momenteel lopende onder
handelingen is evenwel dat met dit PSC-standpunt Martens 
ertoe gedwongen wordt met een gewijzigd kompromisplan 
voor de pinnen te komen waarin niets anders dan nieuwe 
tegemoetkomingen aan de Waalse eisen steken. Want, is het 
zo dat Cockerill-Sambre andermaal dringend vers geld 
nodig heeft, dan weten anderzijds Gol en Deprez ook maar al 
te best dat Martens van het plan-Gandois geen breekijzer 
voor zijn regering blijkt te willen maken. 
Inmiddels was het vóór de aanvang van het verlengd week
end duidelijk dat CVP en P W — in de centrale regering én in 
de Vlaamse regering — bereidheid toonden andermaal 
nieuwe toegevingen te doen. Eyskens blijkt vrede te nemen 
met de voorgenomen installatie van een Waals reg:ionaal mi
nisterieel komitee in de schoot van de centrale regering dat 
de staalmiljarden eigenmachtig (dus zonder Vlaamse in
spraak) zou gaan besteden. 
En voorzitter Geens van de Vlaamse regering ziet geen 
graten in de koppeling van de nieuwe miljardeninjektie in 
Cockerill-Sambre aan het kwijtschelden van de schulden uit 
het verleden waar de Vlaamse regering mee opgescheept zit. 
Minister Schiltz heeft deze houding scherp gelaakt. Ten 
eerste is het zo dat ook de Waalse gewestregering schulden 
uit het verleden meesleurt die ooit ook wel zullen kwijtge
scholden worden. Maar, bijkomend hebben zowel het Reken
hof als de Raad van State er onderhand voldoende op 
gewezen dat de centrale regering de zogeheten „schulden uit 
het verleden" niet hoeft „af te wimpelen". Het is pas sinds kort 
dat de Vlaamse regering met beperkte middelen echt auto
noom werkt, terwijl de deelregeringen voorheen in de schoot 
van de nationale regering werkten. De schulden die toen wer
den opgestapeld zijn nationale schulden. 
Het is kompleet waanzinnig om de puinhoop van Cockerill-
Sambre wat op te smukken met overwegend Vlaams geld met 
het smoesje dat ook de Vlaamse regering vers geld wordt 
toegestopt om schuldenlast van vroeger af te betalen. Men is 
er op uit om de Vlamingen drie keer te laten betalen: 
allereerst — andermaal — voor Cockerill-Sambre, ook voor 
wegwissen van tekorten uit het verleden die maken dat de 
Vlaamse regering in staking van betalingen versukkelt, 
terwijl morgen om dezelfde reden ook de Waalse gewestrege
ring eisende partij zal zijn. (hds) 

Foto van de week 

Onder toezicht van een CVP-staatssekretaris, die zijn entoesiasme allesbehalve verborg, werd een publieke 
demonstratie gegeven hoe best een Vlaamse koe wordt leeggemolken. Naar verluidt heeft de ministeriële 
verantwoordelijke voor landbouw in de kabinetsraad van Martens V hierover uitgebreid verslag uitgebracht 

Ontgoochelende brief 
Tussen het drukke en hete staal-nieuws door vernamen de burgers 
van dit onzalige land ook nog dat de Belgische bisschoppen over de 
plaatsing van nieuwe kernraketten in Europa geen uitspraak doen, 
maar dat zij enkel een aantal princiepen aangeven waaruit elkeen — 
volgens zijn eigen geweten — kan putten om een standpunt te bepa
len. Het Belgische episkopaat zelf zegt noch ja, noch neen. Op een 
ogenblik dat tal van kristelijke groeperingen en goedmenende 
gelovigen gehoopt hadden dat precies de Belgische bisschoppen, in 
navolging van hun Amerikaanse konfraters, een moedig standpunt 
zouden vertolken, moeten zij integendeel vrede nemen met een mak
ke houding. Of zoals kardinaal Danneels na afloop van de perskonfe-
rentie in een radiogesprek toegaf: „Het is inderdaad een onbevredi
gend standpunt-'. 

Nochtans steken heel wat waar
devolle gedachten in dit schrijven. 
Net zoals ieder weldenkend mens 
wijzen de bisschoppen erop dat 
het gebruik van kernwapens 
waanzinnig en mensheidvernieti-
gend is. Ook verwerpen zij de 
mogelijkheid van een „beperkte" 
kernoorlog. Zelfs de hele afschrik-
kingsteorie stellen zij in vraag. 
En dan stippen de hoogste kerke
lijke leiders van dit land hun pro
blemen aan. de keuze tussen 
enerzijds het profetische van de 
geweldloosheid met haar overtui
gingskracht en anderzijds het rea
lisme van de zelfverdediging met 
haar noodzakelijke grenzen. De 
voor hen schijnbaar onmogelijke 
keuze tussen de geweldloosheid 
en de „rechtvaardige oorlog" 

Natuurlijk hebben de bisschoppen 
gelijk wanneer zij stellen dat de 

vrijheid van een volk en het be
houd van de menselijke vrijheid 
waarden zijn die verdedigd moe
ten worden. Ook wij pleiten met 
voor een naïeve weerloosheid. 

Maar, en dit hadden de bisschop
pen toch moeten weten en onder
kenpen, deze gerechtvaardigde 
verdediging en weerbaarheid van 
een volk mag niet de aanloop 
vormen tot een mogelijke totale 
vernietiging van dit volk en van de 
hele wereld. 

Dit is nu precies het teleurstellen
de van deze herderlijke brief: de 
evidente konklusie wordt ontwe
ken. Men vermijdt een openhartig 
standpunt. Hierdoor mist dit schrij
ven ook de ware kracht van de 
overtuiging. Wij mochten toch ver
wachten dat de kerk en haar 
leiders de evangelische bood
schap hedendaags zouden verta

len, moedig en rechtuit. Het voor
liggende dokument vertoont inte
gendeel een resem dubbelzinnige 
kronkels en verraadt een glibberig 
zoeken naar een midden tussen 
warm en koud. Voor kristenen. 
evenals voor openhartige ongelo
vigen, houden het evangelie en het 
leven van Kristus een boodschap 
in die zich niet leent tot kompro-
missen en gesjacher. Trouwens, 
de vergelijking tussen Kristus' op
treden in de tempel tegen de 
onterende kooplieden en het 
plaatsen van kernwapens lijkt ons 
al te gortig. Hebben deze geestelij
ke leiders dan niet begrepen dat 
het plaatsen van waanzinnige nu
cleaire tuigen in ons land en in 
West-Europa deze contreien tot 
het gedroomde en ideale doelwit 
maakt van een eventuele vijande
lijke aanvaP 

Indien de boodschap van Knstus 
er één van liefde is, indien de 
totale oorlog te veroordelen valt 
indien de afschrikkingsteorie op 
termijn met de weg naar vrede is 
maar hooguit een strikt voorlopige 
oplossing, indien de bisschoppen 
raad en hulp willen bieden aan 
allen die voor een moeilijke keuze 
staan en in geweten moeten be
slissen, indien het wegnemen van 
het wantrouwen de conditio sine 
qua non is om tot een eerlijke 
dialoog te komen tussen de 
machtsblokken, indien... Dan was 
en is de enige stellingname die 
logisch blijft: de verwerping van 
kernwapens, ook in Europa, ook in 
Vlaanderen. (pvdd) 



Mt Brieven 

ONRAAD? 

Ruiken de CVP-bonzen onraad ( = 
verkiezingen)? Men zou het gaan gelo
ven, want die partij is blijkbaar al met 
de kampagne begonnen. Martens, 
Swaelen en Co. worden in een ekstra 
editie van ,Zeg" zowaar als helden 
voorgesteld, die ons van het Waalse 
staal hebben verlost I Je reinste volks
bedrog, natuurlijk I Dat de stoere taal 
van Van den Brande en Dupré in het 
regeringskompromis wordt wegge
moffeld, wordt natuurlijk verzwegen. 
„Vlaanderen in veilige (CVP)handen", 
bloklettert ,Zeg" nog. In Voeren weet 
men er van mee te spreken! Harde 
Vlaamse taal spreken voor eigen aan
hang (sic) en dan onder bedekte ter
men het onderspit delven; dat is de 
taktiek van de CVP. Veilig? Allen voor 
Gol en Duprez! Hopelijk doorziet de 
CVP-basis wat haar top bekokstooft 
en stemt ze bij een volgende verkie
zing op betrouwbare partijen. Eens 
zien wie dan weer de schuld krijgt van 
het stemmenverlies? De PVV mis
schien? 

M.A, O.LV.-Waver 

„WALEN BETALEN" 

De CVP heeft heel Vlaanderen willen 
overspoelen met haar ,ZEG" en met 
de slogan „Walen betalen". Zij vergeet 
er opzettelijk wat aan toe te voegen. 
Die 150 miljard die wij al betaald 
hebben voor het Waalse staal, daar 
wordt niet over gerept Zij heeft ook 
eerst het verdikt van de EG afgewacht 
En gelet op het feit dat zij geld genoeg 
heeft gaat ze zich eindelijk eens in de 
bloemetjes zetten. Maar de VU gaat 
m.i. niet vrij uit Waar is het fonds dat al 
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lang had moeten opgericht zijn, zodat 
wij ook over de nodige speciën zou
den kunnen beschikken om te rifxiste-
ren? 

G.S. Berchem 

KONSEKWENT ZIJN 

De regering Is nu al maandenlang 
bezig met het Waalse staal, terwijl 
andere problemen — die niet één 
bedrijf, maar het hele land aangaan — 
steeds maar worden uitgesteki. De 
Walen én de regering vergeten daarbij 
schijnbaar dat een land niet alleen van 
staal leeft- Ook Is het een algemeen 
bekend feit dat onze nationale minis
ters zich heel wat minder moeite heb
ben getroost met de Vlaamse bedrij
ven zoals bv. Nobels-Peelman, VTR-
Machelen, Ck)ckerill-Yards, Fabelta, 
Boomse Metaalwerken en andere 
meer 
Verder is het zo, dat onze lieve zuider
buren nooit de noodzakelijke gevolgen 
hebben willen inzien van het konsump-
tie-federalisme in unitair verband dat 
ze altijd en te allen prijze hebben 
voorgestaan en nog steeds voorstaan. 
Nu worden ze door de EG met de 
neus op de feiten geduwd. 
In verband met C^ockerill-Sambre zag 
het er bijna naar uit dat de regering 
haar verantwoordelijkfieid wilde ontto-
pen om het vuil werk door de EG-Kom-
missie te laten doen, maar die zijn er 
niet ingetrapt.. 
Ons zal het in ieder geval gelijk zijn wie 
van beide die Augiasstal uitmest als 
het maar vlug geschiedt want Vlaan
deren heeft reeds genoeg geld en tijd 
aan die onverzadigbare Waalse staal-
put geofferd. Maar uitkijken is de 
boodschap, want wij moeten nu in de 
eerste plaats voor onszelf leren zor
gen vooraleer het helemaal te laat is! 

G.V, Melle 

2 garages 
te huur 
Brugge, 
Jan Miraelstraat 27 
Voor nadere inlichtin
gen zich tijdens de kan
tooruren wenden tot het 
O.C.M.W.-Brugge, Kar-
tuizerinnenstraat 4, teL 
050-33.98.54 tot 59. 

Adv. 102 

ZO VLUG MOQELIJK 

In de periode 1975-'81 groeide het 
tekort in het sociaal zekerhektestelsel 
in gans België nnet 'n faktor 2,89 en be
droeg 270 miljard in 1981 respektieve-
lijk in Vlaanderen 123 miljard, in Walk> 
nië 116,6 miljard en in Brussel 302 
miljard. 
Konkreet betekent dit als per inwoner 
verhoudingsgewijs KX) fr. schuld werd 
gemaakt in Vlaanderen in de sociale 
zekerheid dit 172 fr. was in WaUonië, 
dus 72 % meer, en in Brussel 136 fr., 
of 36 % meer dan in .Vlaanderen. 

Enkel verwijzen naar de groeikoëffi-
ciënt geeft 'n vals beeld en uiteraard 
valse titels. De best gerangschikte bij 
de start is hier steeds in het nadeel. 
Een voorbeeld: 'n Vlaming maakt 10 fr, 
schuld in de RSZ in 1975, diezelfde 
Vlaming maakt echter 50 fr. schuld in 
1981, dus 40 fr meer dan in '75, de 
groeikoëfficiënt van z'n schuld is 5. 
Een Waal maakt 50 fr. schuld in de 
RSZ in 1975, diezelfde Waal maakt 
100 fr. schuld in 1981, dus 40 fr meer 
dan in 1975 (of nog 10 fr. meer dan de 
Vlaming die slechts 40 fr meer schuld 
maakte), de groeikoëfficiënt van de 
Waal is 21 
Laten we nu even de werkelijkheid 
bekijken zoals deze reëel is, aan de 
hand van enkele andere GERV-cijfers. 
Hieruit blijkt dat Wallonië erg gebaat is 
bij het in stand houden van de nationa
le solidariteit inzake de sociale zeker
heid. Vlaanderen levert 582 % van de 
bijdragen en ontvangt 53,6 % van de 
uitkeringen. Voor Wallonië en Brussel 
zijn de cijfers respektievelijk 31,3 % 
tegenover 35,7 %, en 10,3 % tegen
over 10,6 %. 

Eventjes deze cijfers op het budget 
RSZ 1983: 808 miljard toepassen. Dit 
betekent voor Vlaanderen 4,6 % min
der uitgaven dan bijdragen of 37 mil
jard minder, voor Waltonië integendeel 
4,4 meer uitgaven dan bijdragen of 35 
miljard meer, voor Brussel Is dit 2 
miljard meer. 
Indien de Vlamingen evenveel zouden 
uitgeven als de Walen zouden de 
uitgaven 66,35 % bedragen i.p.v. 
53,6 % of 103 miljard meer dan het
geen ze nu uitgeven. 
Welke minister sprak er weer van 
verschillende ekonomische en sotiiale 
snelheden en het gevaar eraan ver
bonden dat het land uiteenspat Voor 
de gezondhekj van de geldbeugel van 
de gewone Vlaamse man zou dit uit
eenspatten best zo vlug mogelijk ge
beuren. Te veel „Cockerill-Sambres" 

op alleriei terreinen pluimen de Vlamin
gen. Inderdaad, nog veel dergelijke 
feiten zou ik kunnen aanhalen met 
telkens eenzijdige miljardenstromen 
naar Wallonië. 

Dr. F.D., Moorsele 

STEUN 

Langs deze weg wil ik een oproep 
doen tot financiële steun van de minis
ter van het Vlaamse Gewest Jan 
Lenssens. Immers, op 11 juli bleek dat 
de h. minister de middelen niet heeft 
om een leeuwevlag te kopen. 
Gezien de krisis voor iedereen hard 
toeslaat stel ik voor dat wie het kan 1 
frank stort op naam van de minister 
van de Vlaamse Gemeenschap. Met 
vermelding: bijdrage aankoop leeuwe
vlag. 

Rkant detail is nog dat navraag ten hui
ze van de h. minister op 11 juli om 15 
uur mij als antwoord opleverde „... dat 
ze het eens aan madam zouden vra
gen..". 

PJ„ Dendermonde 

Wr) ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand tn. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren v^ij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essent'ie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een lezersbnef. 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

MAGAZINE 

Fietsen 
met Knack 

Zaterdag over een week stappen we op de fiets voor een tocht 
door Essen en Kalmthout. De ongerepte Antwerpse heide 
is daarbij een onvervalste traktatie voor natuurliefhebbers, 

terwijl v*̂e uiteraard ook voorbij het karrenmuseum van aldaar 
langskomen. Een deskundig uitgestippelde routebeschrijving, 

waarbij op alle bezienswaardigheden de aandacht 
wordt getrokken, vindt u deze week in Knack. 

Bovendien: 
Nobels-Peelman: het verhaal van een faillissement. 
Verenigde Staten: president Reagan in opspraak. 

Orient-Express: een museum op wielen. 
Religie: een nieuwe aartsbisschop voor Nederland. 
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Stuur mij een gratis proefnummer van Knack 
ter kennismaking. 

Invullen en opsturen naar Knack, Dienst Promotie, 
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
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Mensen 

Vic Anciaux betreurt 
Namens het partijbestuur be
treurt algemeen VU-voorzitter 
Vic Anciaux hartgrondig de mis
lukking van de jongste UNC-
TAD-konferentie; dit is de spe
ciale bijeenkomst van de Ver
enigde Naties voor handel en 
ontwikkeling. Deze mislukking is 
te wijten aan de onwil van de 
twee grote machtsblokken: zij 
deden geen enkele inspanning 
om ontwikkelingslanden te laten 
deelnemen aan industriële pro-
jekten. Deze egoïstische mentali
teit van de industriële groot
machten zal, volgens Vic An
ciaux, de levensstandaard in de 
Derde Wereld nog meer doen 
aftakelen. 
Afgezien van de sociale aspek-
ten inzake wereldsolidariteit on
der de volkeren, zal deze toe
stand ook ekonomisch gezien 
rampzalig evolueren en bestaat 
het gevaar dat de Derde Wereld 
zich tegen het Westen zal opstel
len; een toestand die voor het 
Westen noodlottig kan zijn. 

Vic Anciaux wees er verder op 
dat heel wat zou kunnen verbete
ren indien slechts een deel van 
de bewapeningsuitgaven aan de 

ontwikkeling van de Derde We
reld zou worden gegeven. 
Verder valt het te betreuren dat 
ook de EG niet in staat blijkt te 
zijn een nieuwe houding te bepa
len voor een betere relatie en 
uitwisseling tussen de ontwikke
lingslanden en de geïndustriali-
zeerde wereld. 

Olivier 
verbiedt 
Het plaatsen van bordjes met de 
tekst „Deze gemeente is kemwa-
penvrij' is verbodea Dit ant
woordde minister van openbare 
werken Olivier. „De signalizatie 
langs de rijks vregen moet be
perkt blijven tot de aanduidingen 
die verband houden met de vei
ligheid, de reglementering en de 
middelen nodig om de wegge
bruiker toe te laten zijn reisdoel 
te bereiken', verklaarde deze ex
cellentie. 

Toch wel een apeiand, België. 
Kernwapens mogen wel her of 
der in 't land worden neergezet* 
Maar een bordje dat erop wijst 
dat gemeente „X" van dergelijke 
zaken gespaard bleef, is streng 
verboden omdat dit de veiligheid 
van de weggebruikers in 't ge
drang zou kunnen brengen! 

Wat zou er nu meer de veiligheid 
van de weggebruikers en van de 
anderen bedreigen: geldverslin
dende en mensheidvemietigen-
de nucleaire wapens of bordjes 
die goed nieuws melden? 

Om nog te zwijgen van de tiental
len kilometers autowegen en ge
vaarlijke kruispunten, mede door 
Olivier aangelegd, waarvan de 
veiligheid lang niet zo verzekerd 
is-

Deze week dit... 
Wat Ik geleerd heb in het 
politiek bedrijf en mij trouwens 
vaak als goede raad werd 
voorgef>ouden, is een voor de 
mensen verstaanbare taal te 
spreken. Welke zin heeft het 
immers de burger wakker te 
Schudden voor alle mogelijke 
inspraak- en informatiestrukturen, 
wanneer dezelfde brave burger 
geen enkele boodschap heeft, 
aan wat er verteki wordt Niet 
omdat het zijn of haar petje te 
boven gaat, maar omdat het 
politiek milieu biezonder kreatief 
is in het uitvinden van een 
vakjargon, dat slechts de meest 
ingewijde begrijpt Alleen de 
notarisakte en de juridische 
besluiten overtreffen nog het 
politiek woordgebruik in 
onverstaanbaarheid. Soms stel ik 
me de vraag of het aparte 
taaltje van de betrokken kringen 
niet een bevinjste, bijna duivelse 
keuze is om zich af te schermen 
tegen ongewenste kontrole of 
kritiek. Bovendien klinkt het 
verstandig en hoogst 
Intellektueel, wat de ijdelheid van 
bepaakje dames en heren 
wellustig streelt Maar kom, al 
ben ik ervan overtuigd dat de 
demokratle aardig gediend zou 
zijn met een zuivering van de 
openbare taal, toch ga Ik me er 
niet te druk over maken. Hoe 
groter de zelfstandigheki van 
ons volk, des te vlugger zuilen 
we veriost zijn van de slafelijke 
vertaling, des te ortgerepter 

zullen onze taal en kultutr 
openbk>eien. UiteirKielijk wordt 
ook deze schoonheklsvlek wit 
gewassen. 

Wat we de jongste dagen 
meemaken is veel erger voor de 
demokratie. De Belgische 
regering zoekt zk^ dagenlar^ 
krom r>aar een formule om het 
doodzieke Waalse stad er^ele 
nruljarden in te spulten. De 
berichtgeving over de mogelijke 
opk>ssingen is meesterlijk 
mIslekierKl: één levensgroot 
monument van verwarring. Niet 
alleen overspoelen ons 
technische konstrukties, de 
vreemdsoortige en zelfs de 
reeds bekende vraorden bUjken 
uit hun vertMTxi gerukt en In 
verschillende betekenis gebruikt 

Als een boer spreekt over zijn 
land, dan weten we dat Nj 
daamDee niet heel de staat 
bedoelt Maar als Martens 
spreekt over de gewestelijke 
ministers, dan is het nx>eilijk te 
snappen dat hl] daarmee niet 
Geens of Schlltz aanduidt nrwar 
wel de zgn. Vlaamse ministers In 
de Belgische regering. 
Ik zou menig toonbeeki van 
dubtielzinnlgheid kunnen 
aanhalen, maar dan bop ik 
eveneens het gevaar in 
onvatbare techniciteit te 
vervallen. Eén zaak staat vast: 
de handige knaap Martens is 
votop bezig een valstrik te 
spannen. Met je ellebogen kan 

M^ 

Gol en geld 
Dat de regerir>g van aRe hout pijlen 
WH maken, werd vorige week nog 
maar eens bewezen. De wet van 
24 oktober 1902 vert)iedt tot op 
vandaag aHe kansspelen. Toch 
worden zo'n achttal casino's .ge
tolereerd" omdat deze geki, véél 

je voelen hoe de CVP en de 
P W zich kronkelen om uit de 
pot nat te gerakea Met een 
onschuküg geznht doen zij den 
volke kond hoezeer Vlaanderen 
op hen kan rekenea Intussen 
wordt de Vlaming geniepig de 
das omgedaaa H\ zal hist zelfs 
niet dtékt beseffea De operatie 
wordt mooi verpakt met een 
driekleurig of zo rKxilg met een 
zwart-geel Intje errond. 
Een triomftoren vMxdt 
opgetrokken: .Waalse 
staabelasting'', jistomo's voor 
Vlaanderen" en meer van die 
demagogische prietpraat gehdd 

I n onfcüsgrijpefijke termea Als na 
de vakantie het mistgordijn 
verdwijnt zal de toren als een 
kaartenhuizeke in eVcaar stuikert 
Intussen zal het kalf verdronken 
zijn. Het gouden-kalf. En 
Vlaanderen zal nog vele jaren 
wroeten om de put te vullen. 
Met miljarden. 

Hoe lanig zal deze Belgische 
tragikomedie nog duren? Slechts 
één afdoend antwoord: totdat 
de Volksunie vijf procent tiijvwit 
Zo simpel Is het Dit doel ligt in 
't bereik. Vlaams-nationalisten, 
aan u om het waar te maken! 

geW, opbrertgen voor de Belgi
sche staat Een schoolvoortïeekl 
van huichelarij. Justitieminister Gol 
wil deze wet nu ongedaan maken. 
Kansspelen zullen straks wel wet
telijk toegelaten worden. En waar
schijnlijk hoopt de regering dat er 
straks nog een hele reeks bi^o-
men, omwiHe van de p)oen! 
Het is t)edenkelljk dat wetten vmr-
den veranderd uitsluitend en al
leen omdat er dan meer Inkom
sten verwacht wordea Dergelijk 
prirx îep zet de deur open naar 
grove mist>ruiken. 
ABennaal niets van aantrekken, 
denkt G d : JVfesdamesi rnes-
sëursi faites vos jeux"^ En de 
rodette draait onder de begerige 
blidcen van de fiskus. 

Tindemans' 

Stoere Nora 
Nora Staels is senator voor de 
CVP en woont In Kraainem. Hier
mee is het meeste over deze 
dame gezegd. 

Behalve nog dat zij zk:h deze 
week In een vraaggesprek tegen 
fret wetsvoorstel-Notfiomb kantte 
in vert>and met een fiervorming 
van de Raad van State. NotfKxnb, 
minister van k>innenlandse zaken. 

koerier 

Vic ANCIAUX 

Minister van Buitenlandse Be
trekkingen Leo Tindemans deelt 
mee dat hij Hugo Walschap 
(zoon van de schrijver) aange
steld heeft tot .ambassadeur 
voor de vrede en de veiligheid'. 
Dit is een nieuwe ambassadeurs-
post, met als opdracht de onder
scheiden diplomatieke werk
zaamheden met betrekking tot 
de NAVO, de Verenigde Naties 
en de konferenties van Madrid 
en Geneve in Europa te koördi-
neren. Let wet, deze ambassa
deur heeft een louter informatie
ve en vooriichtings-taak tegen
over zijn minister en tegenover 
de publieke opinie. 
Dit is een meesteriijk staaltje van 
hypokrisie. Vóór enige maanden 
ondertekent Leo Tindemans, zon
der ook maar iemand te hebben 
voorgelicht, een memorandum 
waardoor de plaatsing van nu
cleaire wapens in ons land echt 
kan worden voorbereid. Dit in de 
hoop straks tot NAVO-sekreta-
ris-generaal te worden benoemd. 
En nu vlug een „vredesambassa-
deur' benoemen, voor t oog van 
het Vlaamse kiesvee. 't Zal wel 
weer de pers zijn die hem mis be
grepen heeft en te kwader trouw 
is-

stelt In een ontwerp van wet voor 
om adviezen slaarxle op gemeen
ten met faciliteiten niet langer aan 
eentalige kamers, maar aan twee
talige kamers toe te vertrouwen. 
Dit voorstel slaat dus alleen op te 
verstrekken adviezen In verband 
met de Vlaamse randgemeenten 
rond BrusseL 

Momenteel vrarden gedingen t)ij 
de Raad van State in funktie van 
hun k>kalizeert>aarheld aan een 
Vlaamse of een Franse kamer 
toegewezen. Omdat de randge
meenten integraal deel uitmaken 
van het Vlaamse grondgebied 
gaan gedingen over dit gebied 
naar een Vlaamse kamer. En pre
cies daarin wil Nothomb verarnie-
ring brengen. Nora Staels vindt dit 
en terecht onaanvaardbaar. 
Vraag Is alleen of zij diezelfde 
stoere taal zal blijven spreken In
dien dit wetsontwerp In de senaat 
aan bod zal konrren. Zal zij dan 
konsekwent zijn of, omvinlle van de 
koalltie-solkiariteit meestemmen 
iDet de regering? 
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Meer worst 
De burgers in dit land blijven 
ongeveer evenveel vlees veror
beren — in kilo's uitgedrukt — 
maar wel schakelen wij massaal 
over van de dure naar de goed
kopere vleessoorten. Of anders 
uitgedrukt: het heerlijke, maar 
dure tussenribstuk moet de dui
men leggen voor het gehaktbal
letje. 

Deze gegevens putten wij uit een 
dokument van het landbouw-
ekonomisch instituut Een duide
lijk teken dat het voedselver-
bruik onderhevig is aan krisis-
verschijnselerL 

Niet iedereen echter zal hiermee 
ongelukkig zijn: het toegenomen 
worstenverbruik is altijd voor ie
mand goed, nietwaar Paul Van
den Boeynants? 

Op reis 

.HORTA UITGEBEEND": Onder die titel schreef .d/o Genes'op 19 februari 1981 in dit blad zijn gekende 
rubriek. Een klaagzang en een aanklacht tegen de verloedering van ons architekturaal patrimonium, en 
meer specifiek tegen de teloorgang van het prachtige Volkshuis van de Gentse architekt en grootmeester 
Horta dio Genes' woorden werden onlangs waarheid, jammer genoeg-
De hoop om nog een zinnige bestemming te geven aan de resten van dit in 1899 voltooide pronkstuk van 
de Jugendstil is thans definitief verloren, in roest vergaan. Nadat de brokstukken jarenlang in een leger-
loods te Tervuren hadden gelegen (en waar hele vrachtwagenladingen stenen gestolen werden), werden 
op 5 juli nu ook zo'n vier vrachtwagens ijzer- en smeedwerk „gestolen" uit het park in Jette. Verkocht aan 
2,5 frank per kilogram- En dit uitgerekend de week na een vergadering met de afgevaardigden van 
ministers- Een stuk monumentale glorie werd vernietigd. Een misdaad tegen ons kultureel erfgoed-

Zowat de helft van de CVP-top is 
er reeds tussenuit geknepen. 
Voorzitter Swaelen en gewezen 
minister Chabert, samen met nog 
een deel CVP-parlementairen. zit
ten In het laid van Ronald Reagan 
om er over „vrede" te praten_l? 
Leo Tindemans is nog maar eens 
gaan p>raten met die andere syn> 
patieke staatsleider, diktator Mo-
boetoe, over een nieuw Afrikabe-
leid en direkt na 21 juli verdwijnen 
er nog een aantal CVP-politIci naar 
de zuiderzon. Dit afwezig zijn op 
het huidige, kruciale ogenblik biedt 
een aantal politieke voordelen: zo 

ontsnapt men aan de verpirchting 
om over bijvoortieeld het Waalse 
staal en het gerommel in de rege
ring verklaringen af te leggen. Na
dien is het dan mogelijk een nog 
veel grotere mond op te zetten. 
Handig bekeken. 

Namen 
hoofdstad 
De Waalse gewestregering be
sliste vorige week dat eeriang 
haar kabinetten en administratie 
zullen worden overgebracht naar 
Namen. Tegen 1985 zou die over
hevelingsoperatie moeten rond 
zijn. 

Deze beslissing werd niet eenpa
rig genomen, omdat vooral de 
Waalse kristendemokraten 
(PSC) hiertegen gekant zijn. 
Deze kleine frankofone partij wil 
Brussel, immers laten uitroepen 
tot hoofdstad van de Waalse 
gemeenschap. Blijkbaar menen 
de meeste Waalse ministers dat 
een versmelting van het Waalse 
gewest met de franstalige ge
meenschap Cwaartoe ook de 
frankofone Brusselaars behoren) 
voor Wallonië zelf niet lonend 
kan zijn. De idee van de .Walio-
Brux' is daarmee nog dieper de 
grond ingeboord, tot groot onge
noegen van het FDF_ 

De Vlaamse Gemeenschap kiest 
ondubbelzinnig voor Brussel als 
hoofdstad. 

„Koude" 
Vlamingen 
Heibel in het Koninklijk Meteorolo
gisch Instituut het bekende KMI, 
over de plannen tot benoemingen. 
Zowat de hele top van dit instituut 
dreigt te worden samengesteld uit 
Franstallqen_ 

De Vlaamse personeelsleden la
ten opmerken dat het weer in ons 
land een Franstalige aangelegen
heid wordt en dat de Vlamingen 
„in de kou blijven staan". 
Het weer voorspelt dus in de 
toekomst niet veel goeds._ 

Groot-
nederiands 
„Een unieke kans tot samenwer
king dreigt gemist te worden", zei 
Bart de Schutter, ondervoorzitter 
van de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR). Nochtans is er het 
konkrete voorstel ter oprichting 
van een Grootnederlandse open 
universiteit: Vlaamse universitei
ten zouden met Nederlandse 
Open Universiteiten kunnen sa
menwerken. 
De ofjen universiteit biedt een 
nieuw type van onderwijs en al
leen al doordat zij geen middelba
re vooropleiding van haar kandida
ten vraagt kan zij een belangrijk 
potentieel publiek bereiken. „Open 
universiteit" richt zich ook tot de 
kansarmen en is goedkoper dan 
het traditioneel hoger onderwijs. 
De VUR stelt evenwel vast dat het 
voorstel, na enige positieve reak-
tie, de mist dreigt in te gaan. En 
hiervoor is vooral een interkabi-
nettenwerkgroep bij minister 
Lenssens ((SVP) verantwoordelijk, 
maar ook minister (Doens maakt 
geen aanstalten om een bresje te 
slaan in de wetgeving m.b.t de 
akademische graden... 

Alles zouden .ze' uitdenken en 
-vinden. ,Ze', dat zijn die laatste, 
maar biezonder hardnekkige verde
digers van het Belgisch unitarisme. 
Zij die nog even geloven (met de 
moed der wanhoop) in de eendracht 
van de Belgen. Tot dit selekte gezel
schap behoren behalve de koning, 
Agaiev en andere relikten, ook de 
leden van de centrale regering. 
Deze laatste maakten vorige week 
bekend dat zij de traditionele 21 juli-
troepenparade opnieuw tot een 
grootse, en met veel machtsvertoon 
gepaard gaande, Belgische manifes
tatie willen opblazen. Hiervoor werd 
een krediet voorzien van, zegge en 
schrijve, 5,5 miljoen frank! Franken 
uit de zak van elke belastingbetaler, 
van u en van mij-
En waarom eigenlijk? Er valt toch 
niets te vieren. De jaariijkse herden
king van de eedaflegging op de 
grondwet door Leopold I in 1831 
schenkt geen reden tot vreugde. De 
herdenking aan de kreatie van een 
„nieuw" land — een schepping van 
bankiers en grootmachten — dat 
nooit een „thuisland" werd voor de 
Vlamingen. Vroeger niet maar ook nu 
niet 

Of wil de regering "Martens V" en C° 
op 21 juli '83 misschien het Belgische 
on-recht vieren? De schandalige en 
volstrekt onnodige aankoop van 
F 16-gevechtsvliegtuigen ter waarde 
van 50.000 miljoen frank, de koehan
del rond Chooz en Doel, de benoe
ming van een Vlaamsonkundige en 
terrorizerende bendeleider tol burge
meester van het Vlaamse Voeren, het 
uitblijven van amnestie, het aanhou
dend storten van Vlaamse miljarden 
in bodemloze Waalse staalputten, de 
schrijnende armoede van tal van bur
gers in dit land. De Vlamingen heb
ben geen enkele reden om zich op 21 
juli feestelijk te tooien, maar integen
deel zeer vele redenen tot het uithan
gen van een gitzwarte rouwvlag-

Wat je de regering-Mariens V niet 
kunt ontzeggen is een ferme dosis 
lef, die geregeld zelfs omslaat in 
arrogantie. Je moet het maar durven 
om, ondanks de sociaal-ekonomi-

21 juli en „de 900" 
sche krisis, zomaar 5500.000 frank in 
de tijdsspanne van één uurtje letter
lijk op de Brusselse straatstenen te 
gooien. Tot eer en glorie van het ene 
België?! 
En dit op een ogenblik dat er steeds 
zwaarder offers gevraagd worden en 
nieuwe inleveringen en versoberin
gen aan alle burgers worden opge
legd. Bovendien betreft het een mani
festatie die voor de meeste Vlamin
gen geen zinnige boodschap inhoudt 
en in een belangrijke mate slechts 
een Jcunstmatige' bedoening is. 
Volksunie-voorzitter Vic Anciaux 
was de eerste, en tot op heden nog 
de enige, die deze waanzinnige geld
verkwisting aanklaagde. 
Men kan uiteraard tientallen vergelij
kingen gaan maken. Je kunt je afvra
gen wat je zoal met (die) 5,5 miljoen 
frank zinnig en nuttig kunt doen. Voor 
die prijs kun je 3 prachtige woningen 
bouwen, je kunt een half dozijn men
sen een tijdelijke job bezorgen in één 
of ander waardevol projekt je kunt 
duizenden bomen planten, je kunt 
ons vervuilde strand reinigen, je kunt 
op een tiental plaatsen verkeerslich
ten neerzetten of je kunt dit geld 
besteden aan de redding van men
senlevens. 

Vorige week richtte de hoofdgenees
heer van de Brugse spoedgevallen
dienst een dringend schrijven aan de 
Westvlaamse goeverneur. Hierin 
vroeg hij dat de goeverneur zijn 
invloed zou aanwenden, teneinde een 
militaire helikopter ter beschikking te 
stellen voor de dienst 900. 
Sinds enkele jaren kan deze hulpver
leningsdienst tijdens de zomermaan
den inderdaad rekenen op een han
dig hefschroefvliegtuigje van de Ci
viele Bescherming. Dit toestel is 
thans uit circulatie, wegens dringen
de herstellingswerken. 
Tijdens de afgelopen jaren bewees 
dit toestel zijn noodzakelijke aanwe
zigheid: gemiddeld drie interventies 
per dag. Vele binnen- en buitenlandse 
toeristen danken hun leven aan het 
zeer snelle optreden van de gespe-
ciaiizeerde urgentieploeg; snelle ak-
ties die slechts mogelijk waren dank 
zij het gebruik van zo'n helikopter. 
Stel het u maar even voor Een snik
hete, zomerse dag — zoals we er de 
jongste weken gelukkig een reeks 
kenden — overvolle en „verstopte' 
wegen naar de zee. Plots loopt er een 
dringende hulproep binnen voor een 
ongeval ergens op het strand tussen 
Blankenberge en Wenduine; neem 

De 900-Ahuette toen hij nog vloog en mensenlevens redde... 

nou een hartinfarct De interventie 
van een hooggespecializeerde ur
gentieploeg is levensnoodzakelijk. 
Wanneer de arts met zijn getrainde 
medewerkers vanuit de Breydelstad, 
langsheen de weg, moet vertrekken, 
dan mag hij zich gelukkig prijzen 
indien hij binnen het halfuur ter plaat
se is. Dan dient hij nog met zware, in
gewikkelde apparatuur over de dui
nen en doorheen het mulle zand te 
rennen, tot bij de patiënt Tegen die 
tijd roept men best de 900-aalmoeze-
nier- En zo kan men tientallen voor
beelden geven. Het element tijd is 
ongetwijfeld bij veel van de (on)-
gevailen dé belangrijkste faktor die 
beslist over leven en dood. 
Komt daarbij dat tengevolge van het 
zeer sterk toegenomen binnenlands 
(kust-)toerisme, het aantal oproepen 
voor dringende hulp drastisch geste
gen is. 

Hoe valt het onnoemelijk leed te 
becijferen van een door een ongeval 
overieden moeder, vader, kind, broer, 
zuster of andere geliefde? Dit jaar 
zijn er reeds, zo wordt ons nadrukke
lijk bevestigd door de spoedgeval
lendienst „gevallen' geweest waar 
een dodelijke afloop had kunnen ver
meden worden indien de reddings
ploeg over een snelle helikopter had 
kunnen beschikken! Het is hemelter
gend, ja zelfs wraakroepend, dat deze 
Belgische regering wel geld, véél 
geld, over heeft voor het artificieel 
vieren van een on-ding, maar geen 
middelen vindt voor het redden van 
mensenlevens. 

Donderdag zullen de heren (en hun 
dames) van de Belgische regering, 
evenals de koninklijke familie en en
kele overjaarse generaals, wel weer 
groeten voor het wapenvertoon en 
bloemen neerieggen voor de „geval
lenen" uit twee waanzinnige oorlo
gen. En ergens zal nog wel een door-
zatte Brusselaar roepen: „Vive la 
Belgique'- Op het strand van Duin-
bergen snakt op dat ogenblik mis
schien een drenkeling om hulp en 
zuurstof. De notabelen sturen nadien 
In 't beste geval, een rouwtelegram-

(pvdd) 
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Sociaal-ekonomisch m 
RSZ-politiek direkteur Dehaene: 

„Vlaamse checks voor Belgische sociale zekerheid 
„Wallonië heeft het meeste baat bij het in stand houden van 
de nationale solidariteit die inzake de sociale zekerheid 
geldt' 
Dit is de aanhef bij de konklusies van een uitgebreide studie 
(140 biz.) die de Gewestelijke Ekonomische Raad heeft ge
wijd aan de uitgaven en ontvangsten bij de Rijkssociaie 
Zekerheid die zoals geweten ook dramatisch in de rode 
cijfers is geduikeld. 
Het is een zoveelste aspekt van de massale geldstroom die 
vanuit Vlaanderen naar Wallonië blijft vloeien. 
De studie werd in alle sereniteit gedaan, maar de konklusies 
zijn niettemin biezonder striemend voor het beleid van de 
Belgische overheid van de voorbije jaren. 
Nu komt minister van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene 
aandragen met voorstellen om, vooral via het drastisch ver
hogen van de bijdragen en taksen, de nationale kassen van 
de RSZ behoorlijker te spijzigen. Maar, hij heeft daarbij 
schromelijk verzuimd om oog te hebben voor de grote re
gionale verschillen die de GERV daarentegen precies op het 
kruciale politieke moment wél heeft blootgelegd. 

De GERV wijst erop dat de RSZ-
situatie in Vlaanderen „fundamen
teel gezonder blijft dan in de rest 
van het land." En dit ondanks het 
feit dat de Vlaamse gemeenschap 
nu ook, als gevolg van de gedwon
gen solidariteit In deze sektor, mee 
in de miljardenschulden gesleept 
vi/ordt 
Hoe langer het duurt hoe nneer 

Vlaanderen zijn relatief gunstige 
„uitgangspositie" ziet afbrokkelen. 

gedwongen solidair 
Dat de Vlaamse gemeenschap nu 
ook in toenemende mate rode 
cijfers op de RSZ-rekening aan 
het boeken is dient in hoofdzaak 

7>e ̂ g-̂ T/ftPT/V^̂  M/t(^ 
ZV4A/ M /V ^ledlê MA7è 
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toegeschreven te worden aan de 
kosten van de werkloo^^id en in 
Njkomende orde aan de pensioe
nen. 
Maar, zoals dat in termen van 
studaksen heet: „de setf-suppor-
tingskoëfficiënt blijft in Vlaanderen 
merkelijk hoger liggen dan in Brus
sel en Wallonië-.". 
Dit k)etekent konkreet dat Vlaan
deren in de HSZ-sfefeefe de klein
ste uitgave boekt per inwoner. 
Dit betekent ook dat Vlaanderen 
(cijfers van '81) zo'n 58 procent 
van de bijdragen voor zijn reke
ning neemt tegenover slechts 53 
procent van de uitkeringen. De 
tekening van de Belgische RSZ-
rekening is meteen ondubbelzin
nig en sterk afgelijnd gemaakt 
Het Is In het kader van deze 
aangestipte en In het lijvige GERV-
dokument met nog veel andere 
uitgerafelde cijfergegevens dat de 
extra-lnleveringseis van CVP-mi-
nister Dehaene dient geplaatst te 
worden. 

Het komt alweer neer op het 
zonder onderscfieid van verteer 
elkeen voor hetzelfde bedrag te 
laten opdraaien om de gezamenlij
ke kosten te betalen. 

Het verschil met de populaire 
„tournees" bestaat hierin dat voor 
de RSZ-rekenIngen elkeen ge
dwongen solklair Is en geen kans 
krijgt om de zuivere rekening te 
betalen. 

diskriminerend 
Uit de GERV-studie zouden we 
haast eindeloos diskriminerende 
cijfers voor de Vlaamse gemeen
schap kunnen aanhalen. 

Toch nog even dit: in de voorbije 
jaren hebben de Walen onafge
broken de minste bijdrage voor 
vergoeding van de RSZ-uitkerin-
gen gestort 

Het verschil tussen de Individuele 
bijdragen en de globale uitgaven 
geeft nog een duidelijker beekJ 
van de grote RSZ-verschillen die 
de gewesten in dit larKJ boeken. 
In 75 stak de staat voor elke 
Vlaamse uitkeringsgerechtigde 
iets meer dan 6.(XX) frank bij. Te
genover haast 15.(XX) frank voor 
elke Waal. En Iets meer dan 10.000 
frank voor de Brusselaars. 
Dat de werkloosheid Inmiddels 
vooral In Vlaanderen hard toe
sloeg blijkt uit de RSZ-cIjfers van 
'81: elke Vlaamse RSZ-klant boek
te een bijdragetekort van bijna 
22.000 frank, tegenover evenwel 
nog meer dan 36.(XX) frank voor 
elke Waal, en Iets meer dan 30.(XX) 
frank voor de inwoners van het 
Brussels gewest 

niet de minste 

waarborg 
Mocht het de regering Martens V 
(in deze materie gedirigeerd door 
ACW-mInIster Dehaene) erom te 
doen zijn de sociale zekerhekJ én 
op sociaal verantwoorde wijze én 
ook efficiënt opnieuw gezond te 
maken dan zou alvast als belang
rijkste premisse met het enorme 
verschil in de RSZ-rekeningen van 
de gewesten dienen rekening ge
houden te worden. 

Dat Is dus nu duidelijk precies 
hetgeen niet gebeurt 

Afgezien van deze communautai
re diskriminerende feiten — het 
gaat jom keiharde cijfers! — dient 
ook herhaakJ te worden dat het 
ganse saneringsF)lar>-Dehaene uit
eindelijk vooral neerkomt — om 
niet te zeggen uitsluitend — op 
een verhoging van de bijdragen 
van de RSZ-gerechügden van 
vandaag. Me t alleszins wat de 
pensioenen betreft niet de minste 
waarborg dat door de financiële 
inspanningen van vandaag de be
trokkenen op het moment dat 
zijzelf aanspraak maken op ver-
vangingsinkomen ook nog iets be-
hoorlijks aan terugbetaMrigen zul
len zien van de in lengte van jaren 
gestorte bijdragen. 

Nee, als Dehaene zijn sanerings-
p)lan in de herfst In politieke beslui
ten desondanks werkelijkheid zou 
laten worden, dan kan nu reeds 
gesteld worden dat er ten eerste 
bijlange geen sprake is van gede
gen hervorming van de sociale 
zekerheid, dat ten tweede de rode 
cijfers weggewerkt worden door 
andermaal extra-Inlevering van de 
werkende bevolking, dat de pre
miebetalers een blanco-check — 
elke maand — aan de regering 
Martens geven zonder zelfs de 
minste belofte dat zij één cent van 
hun verzekeringskontrakt op het 
gepaste moment terugzleK én uit
eindelijk dat andermaal precies 
diezelfde volksgemeenschap soli
dair blijft opdraaien voor de veel 
grotere verteer-aanspreken van 
andere buren in de Belgische kon
treien. 

JearhLuc Dehaer>e heeft herhaald 
dat hij daar hoe dan ook onvermin
derd werk zal van maken- (hds) 

Eureka, slechts 115 miljard te kort...! 
De Belgische minister van Be
groting Maystadt heeft vorige 
week zijn beklag gemaakt over 
het feit dat de vooropgestelde 
overheidsbesparingen ten belo-
pe van ruim 100 miljard, bij de 
opmaak van de begroting van 
volgend jaar, door allerlei hinder
nissen niet gerealizeerd kunnen 
worden. 

Het is een vaststell ing van een
der welke ekonoom, zelfs een 
simpele huisvader, die best weet 
dat een flink stuk van de rode ci j 
fers in de huishouding gepres
teerd wordt door één deel van de 
familie maar die daaromtrent 
vooral om kleine profijt-bereke
ningen het stilzwijgen toe doet 
We hebben er begin deze maand 
reeds op gewezen dat de verlies-
begroting van het Belgische Rijk 
volgend boekjaar dreigt op te 
lopen tot niet minder dan 600.000 
miljoen franken. 

In het besef dat deze desastreu
ze financiële toestand heeft Wi l -
fried Martens beslist zich, na het 
toeöigenen van uitgebreide vol
machten, bovendien ook nog vol
komen af te schermen van potte-
kijkers door het beleggen van 
geheime regeerkonklaven in kas
telen die evenwel om louter tech
nische redenen de super-minis
ters op een extra-verhit overleg-
festijn vergastten-
Mlsschlen was het maar goed ook 
dat eerst in het Egmontpaleis de 
verwarmingsinstallatle overhit op
liep en naderhand de 900-koellrv 
stallatle het Het afweten. Het heeft 

allereerst opgeleverd dat de minis
terraad van Martens, na het wan
delen sturen van het parlement en 
zich toeëlgenen van ultgebrekJe 
volmachten zelf publiekelijk ge
dwongen heeft toegegeven dat de 
staalmiserie ons land budgettair 
op de rand van het faillissement 
heeft gebracht 

Is het hoe dan ook inderdaad niet 
zielig dat een komplete Rijksmid
delenbegroting voor volgend 
jaar geblokkeerd wordt zolang 
de Cockerill-Sambre-chantage 
blijft voortduren-?! 

Zielig 
Voor dit soort chantagepolltlek 
kunnen bezwaarlijk minder dan 
zwaar afkeurende oprispingen ge
maakt worden. Oprispingen? Uit
eindelijk blijkt vandaag bij de 
voorlopige opmaak van de be
groting voor volgend jaar dat het 
zogenaamde „lopende tekort", 
mits zeer drastische en nog kon-
kreet voor te stellen besnoeiin
gen, zou „worden teruggebracht 
op 115 miljard". 
Eureka! Slechts 115 miljard te
korten! Te reallzeren vooral met 
Inlevering door (in absolute miljar-
dencljfers) de Inspanningen van 
de Vlaamse gemeenschap. 
En wat zou voor die extra-inleve
ring In de plaats gegeven worden 
vanwege de regering Mar-
tens-V...? 
Onder meer het voornemen van 
de Belgische ministerraad, vorige 
week dinsdag, om alle tijdelijke 
inleveringsmaatregelen te besten

digen tot nader order. Bij voor-
beekJ, de tijdelijke affiouding van 
500 frank op het kindergeld en de 
WjbehorerKle gekoppekJe tijdelijke 
Inleveringsinspanning voor alleen
staanden en kinderioze gezinnen. 
(Goed voor 9(X) frank per maaxO. 

„Opvangcel" 
Terwijl Martens-V nog imrr>er ter 
zake geen uitsluitsel heeft gege
ven en de ultieme slotsom van de 
Rijksmiddelenbegroting wordt ge-
koppeU aan de Waalse staalreke-
ning blijkt Inmiddels vooral nauwe
lijks nog een twijfel te bestaan 
over het feit dat dé nog belasting-
krachtige burger het gelag van de 
niet-sanenng van nevenburen zal 
moeten betalen. 
Het gaat niet langer meer om de 
RSZ-rekening wat <Dockerill-SarT>-
bre betreft 
Voor een klein faillissement als dat 
van Rodange-Athus werd destijds 
een bijzondere sociale „opvang-
cel" van de overheki In het leven 
geroepen... 
Hef is ronduit schandalig dat 
momenteel de opmaak van een 
komplete Belgische Rijksmidde
lenbegroting afhankelijk wordt 
gemaakt van de bijkomende soli
daire inleveringsinspanningen 
van de Vlaamse gemeenschap. 
En dat ook door Vlaamse CVP-, 
PW- én SP-woordvoerders het 
spelletje van de verschillende 
kompensatiepolitiek niet op het 
cruciale moment van de parle
mentaire en regeerbeslissingen 
doorgeprikt wordt (hds) 
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Geldgebrek 
Senator-kwestor Rob Vandezan-
de deelt ons mee dat de Vaste Na
tionale Kultuurpaktkommissie 
heeft gezegd alle werkzaamheden 
te zullen staken, bij gebrek aan 
financiële middelen en personeel. 
Deze werkzaamheden zullen pas 
hernomen worden van zodra de 
middelen ter beschikking worden 
gesteld. Hiertegen reageert de 
VU-senator, en terecht De Vaste 

Nationale Kultuurpaktkommissie 
die als waarborg dient tegen de 
diskriminatie van filozofische en 
ideologische groefjen en minder
heden staakt zomaar alle aktivitei-
ten, wegens geld- en personeels
tekort Zo gaat dit in België... Het 
pluralisme, en vooral de ideolo
gisch kleinere groepen, dreigen 
hierdoor in 't gedrang te komen_. 

Het zal de CVP en P W een zorg 
zijn. 

FLAG eist... 
De Vlaamse vereniging voor 
lucht- en ruimtevaart, de „FLAG", 
heeft vorige week bij monde van 
haar afgevaardigd beheerder 
Herman Candrles gezegd dat de 
geplande aankoop van 46 heli
kopters voor de landmacht niet 
op de lange baan mag worden 
geschoven. 

„L//f de cijfers van de voorbije 

vijf jaar blijkt dat Vlaanderen 
slechts 31 "/o van de militaire 
kompensaties kreeg, Brussel 13 
"/o en Wallonië 56 %. De door de 
kompensatie gegenereerde toe
gevoegde waarde ging boven
dien voor 25 "/o naar Vlaanderen, 
10 "/o naar Brussel en voor 65 "/o 
naar Wallonië. Vlaanderen kwam 
helemaal niet aan bod in de kom
pensaties voor de aankoop van 
luchtvaartmateriaal. Die scheve 
toestand werd nog verergerd 
toen de regering op 9 februari 
van dit jaar besliste 44 bijkomen
de F-16-toestellen bij General 
Dynamics te bestellen'. 

FLAG eist nu, terecht, dat de toen 
beloofde 22 o/o indirekte kom
pensaties en de bestelling van 46 
helikopters prioriteit krijgen. 

Candries zei te weten dat er nu 
reeds berichten en nota's be
staan die erop duiden dat de 
afspraken door de regering niet 
zullen worden nageleefd! 

...nogal 

laattijdig 
Wij kunnen ons evenwel niet van 
de indruk ontdoen dat deze reak-
tie van FLAG nogal laattijdig komt 

Toen de centrale, Belgische rege
ring In februari besliste tot de 
aankoop van F-16-gevechtsvlieg-
tuigen, heeft het bestaan dat deze 
industriële lobby de regering ge-
lukwenstel Het was duidelijk 
mede de FLAG die het licht op 
groen zette voor de dvyaze en 
kompleet overbodige en onverant
woorde bestelling van F-16's; 
standpunt waardoor Martens V 
zk:h in de rug gedekt voelde... en 
waardoor de Vlaamse gemeen
schap andermaal voor miljarden 
werd opgelicht 

Waarschijnlijk was het voor Be-
kaert en Beherman-Demoen pret
tig te vernemen dat zij een krui
meltje zouden ontvangen van de 
kompensatiekoek. Maar de gren
zen van het fatsoen werden over
schreden toen men applaudis

seerde voor een regeling waartiij 
60 % van de bevolking afge
scheept werd met 22 % kompen
saties. En zoals nu blijkt is er geen 
enkele waarborg dat Vlaanderen 
zelfs nog maar deze kruimels 
krijgt! 

De belangen van FLAG waren en 
zijn inderdaad niet altijd de belan
gen van Vlaanderen... 

Drukte en druk 
De kust en andere toeristische 
trekpleisters beleven gouden da
gen. Het aanhoudend mooie weer 
van de voorbije dagen zorgde 
voor een overrompeling. Wegen 
naar de kust terrasjes op de dijk 
en het strand zelf zaten en lagen 
overvol. Een drukte van jewelste. 

Zó erg dat zelfs de watervoorzie
ning aan onze Vlaamse kust in 
het gedrang komt. 

Ondertussen is de centrale rege
ring druk bezig met het zoeken 
naar een oplossing voor de fi
nanciering van Cockerill-Sam-
bre. Dit probleem heeft de rege
ring zich zelf op de hals gehaald 
en thans staat zij zowat voor de 
„kwadratuur van de cirkel'. Intus
sen proberen leden van de cen
trale regering een monument van 
misleiding en dubbelzinnigheid 
op te bouwen, ten gevolge van 
het hybriede ^„zomerakkoord' 
van 21 juni. 

De regering sloot blijkbaar een 
akkoord met de weermaker, want 
uitgerekend in het heetste van 
deze hete zomer bedisselt zij een 
ongetwijfeld voor Vlaanderen 
slecht akkoord- goed wetende 
dat thans zowat iedereen met 
vakantie is en vele Vlamingen nu 
méér belangstelling voor de 
„Tour" aan de dag leggen, dan 
voor de toekomst van de staats-
financiën. 

Trouwens, de keuze van de 
plaats, namelijk de kastelen in en 
rond Brussel, laten niet veel 
goeds verwachten. Neem nou 
HertoginnedaL 

Welke rechten worden geschonden? 
De verslaggevers van de aktiviteiten van 
de Franse Raadsvergaderingen noteer
den vorige week twee opmerkelijke ini
tiatieven- Vooreerst het voorstel-Peeter-
mans, dat voortaan verbiedt dat andere 
dan Franstalige gediplomeerden nog in 
kleuter- en lagere schoolklasjes van de 
Franse taalrol aangesteld worden. 
Vervolgens vroeg heel de Franse Raad 
aan de Franse Gemeenschapsregering 
om de „schendingen van de mensenrech
ten in Kraainem en Voeren" te doen 
ophouden. Dit is geen lef meer, dit is re
gelrechte provokatie! 
Laat me daar ludiek, doch gevat op 
antwoorden: een Franstalige landgenoot 
is kostelijk maar sluw en nog pretentieus 
ook. 
Dat „zij" (de Franstalige landgenoten, 
eerder dan de Walen misschien, als U be
grijpt wat ik bedoel), duur maar sluw zijn, 
bewijzen volgende vaststellingen: Waal
se en Brusselse gemeenten, OCMWs, 
interkommunales en zelfs hele provin
cies staan tot dubbel zo zwaar in het krijt 
bij de overheid als de Vlaamse besturen. 
Misschien kan dit wel aan de overheid 
zelf verweten worden, doch er is meer. 
De Franstaligen bekleden steeds in elke 
overheidsdienst de meeste jobs, ook de 

dikst betaalde jobs (duur en sluw dus) 
doch verrichten het minste werk. Uitzon
deringen hierop zijn eerder uitzondering. 
Eén voorbeeld: het treinaanbod bedraagt 
in Vlaanderen slechts 25 th. meer dan in 
Wallonië. Nochtans nemen in Vlaanderen 
80 th. meer reizigers de trein! Vlaande
ren heeft 30 th. méér goederentreinen en 
toch werken er bij de NMBS slechts 
evenveel Vlamingen als Franstaligen. En 
hoe belangrijker de job, hoe meer Frans 
er gesproken wordt 

Dat de Franstaligen bij de verdeling van 
(beschikbare?) kredieten het grootste 
deel van de koek krijgen wordt de laatste 
tijd weer duidelijk bewezen met het geval 
Cockerill-Sambre". In alle parlementaire 
handelingen over kommunautaire pro-

.blemen vindt men diezelfde rode draad 
terug- Niet enkel bij de NMBS, Sabena, 
Post en de Telefoon, de RSZ, de Openba
re Kredietinstellingen- maar in alle de
partementen en parastatalen worden de 
Vlamingen systematisch achteruitge-
steld. Denk maar aan de taalkaders bij 
het Bestuur der Waterwegen, de Ontwa-
teringsdienst en noem maar op- Bij de 
rechtstreekse kredietverstrekking aan 
allerhande (spits-)technologieën krijgt 
Wallonië steeds voorrang. 

Zo streken 5 Waalse bedrijven 45 mil
joen frank kredieten voor lucht- en ruim
tevaart op, tegenover 3 Vlaamse bedrij
ven die het moesten stellen met- 22 
miljoen of dus minder dan de helft-! Dit 
is maar een voorbeeld. Weet echter dat 
de grootste hoop parlementaire vragen 
van VU-kamerieden datzelfde beeld 
weergeven: systematische achteruitstel
ling van hen die hier de meerderheid der 
Belgen uitmaken-

Goed maar wist U ook dat onze Fransta
lige landgenoten blijkbaar ook nog een 
ras apart vormen? Bij de keuring op het 

Klein Kasteeltje blijken de soldatenmili-
ciens grote verschillen te vertonen op 
het vlak van de („medische) geschiktheid 
voor de dienst"!. Voor elke Vlaming die 
ongeschikt verklaard wordt worden er 
twee Franstaligen naar huis gestuurd-
om dezelfde reden? Vandaag nog neem 
ik mij voor de Minister van Landsverde
diging de vraag te stellen hoe de verhou
ding eruit ziet voor dit en vorig jaar. 
En stout zijn „zij" dan ook nog- in het 
leger. Voor de jaren 1980 tot en met 1982 
kregen alles tezamen 1092 Franstaligen 
tegenover slechts 827 Vlamingen een 
verbreking van ambtswege van de (we-
der-)dienstneming als tijdelijk vrijwilli
ger. Als daarbij vermeld wordt dat bij de 
vrijwilligers de taaiverhouding 55 N te
genover 45 F is, dan moeten onze Frans
talige landgenoten inderdaad last heb
ben van hun temperament. 
Als Peetermans in de verantwoording 
van zijn voorstel zegt dat „een onderwij
zer uit een Vlaamse instelling anders is 
gevormd en minder geschikt om Frans-
sprekende kinderen te onderwijzen", dan 
kunnen we hem eigenlijk begrijpen-
Zeg nu zelf, welke rechten worden hier 
geschonden? 

Jef Valkeniers, Kamerlid 
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Als laatste punt van de agenda behandelde de 
Senaat vorige week een wetsontwerp tot 
„bescherming van de bevolking tegen de 
ionizerende stralingen". Konkreet gaat het 
eenvoudig om de reglementering' van elke 
vorm van transport van radioaktieve stoffen. 

Van nucleair afval dus, al werd dit begrip 
angstvallig vermeden tijdens het debat. 

Op zichzelf een lovenswaardig initiatief dus. 

Ware het niet dat dit wetsontwerp het zoveel
ste in de rij is waarmee de centrale regering 
de Vlaamse regering en ditmaal ook de ge
meentebesturen opzij zet. 

Dit is althans de stelling die Guido Van In kei
hard en juridisch perfekt gemotiveerd verde
digde. De Vlaamse meerderheidspartijen CVP 
en PW lieten evenwel begaan. De vakantie 
was hen nader dan een verruimd Vlaams 
zelfbestuur. 

Een zoveelste unitaire machtsgreep 
Een beetje voorgeschiedenis is hier 
geenszins misplaatst Het dateert 
reeds van de herfst van 1982 dat de 
Brugse burgemeester een transport 
van nucleair afval verbood over het 
grondgebied van zijn gemeente. Ver
kiezingsstunt of niet, feit is dat de 
centrale regering het besluit van de 
burgemeester vernietigde. Het nu
cleair transport kon ongestoord door
gaan 
De Vlaamse regenng achtte zich even
wel te kort gedaan. Deze w/as van 
oordeel dat de staatshervorming de 
voogdij over de gemeenten aan de 
gevi/esten had toegekend Bij de Raad 
van State werd een bezwaar inge
diend Even later werd deze procedure 
echter stopgezet De centrale en de 
Vlaamse regering gingen akkoord om 
de bevoegdheidsmoeilijkheden te la
ten regelen „onder verwijzing naar 
artikel 7 van de wet op de staatsher
vorming". 

Dode autonomie 
Dit artikel houdt in dat het toezicht op 
de beslissingen van de lagere bestu
ren en dus van de gemeenten, toege
kend wordt aan de gewesten. Uitzon
dering hierop vormen de aangelegen
heden waarvoor de centrale overheid 
bevoegd is en waarvoor bij wet een 
specifiek toezicht georganizeerd Is. 
Meteen betekent dit, aldus Guido Van 

Brussel? 

Reeds vijf maanden geleden 
diende Vic Anciaux een voorstel 
van dekreet in om Brussel uit te 
roepen tot hoofdstad van de 
Vlaamse Gemeenschap en zetel 
van de Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad. 

Het voorstel stuitte op een arro
gante Franse Gemeenschaps
raad, een minimalistische inter
pretatie van de Raad van State 
en een blokkering in het Overleg-
komitee. Normaal moet het nu 
naar de Kamer, maar om een eind 
te maken aan de tijdrovende 
rompslomp besloot de VU-voor-
zitter zich te schikken naar het 
advies van de Raad van State. 

Het essentiële van zijn dekreet 
blijft beliouden: de instelling van 
Brussel als hoofdstad van Vlaan
deren. De vestiging van de zetel 

In, „dat een wijziging van deze voog
dijregeling een biezondere meerder
heid in het Parlement vergt". De uit
drukkingen „bevoegd is" en „georgani
zeerd Is" moeten zeer beperkend uit
gelegd worden Met andere woorden: 

„Zelfs wanneer het vervoer van nu
cleair afval onder de centrale be
voegdheid valt, dan is het al even dui
delijk dat de voogdij aan de gewes
ten toekomt en een eenvoudige wet 
hieraan geen iota kan veranderen. 
Tenzij uiteraard die voogdij vóór de 
staatshervorming aan de centrale 
overheid was toegemeten." 

van de Vlaamse instellingen is 
toch reeds een feit 

De erg pietluttige interpretaties 
van de Raad van State worden 
evenwel van dag tot dag ergerlij
ker. 

Dat laatste is evenwel niet het geval. 
Via een eenvoudige wet knaagt de 
regering aan de voogdlj-bevoegdheld 
van de gewesten In haar vraag om ad
vies aan de Raad van State werd 
handig over dit konflikt gezwegen. De 
Raad van State laat dan ook na er een 
oordeel over uit te spreken. 
Guido Van In was de zaak niet ont
gaan. Met een motie bracht hij ze ter 
sprake in de Senaat Na heel wat 
aarzelen legde voorzitter Leemans het 
probleem ter stemming voor. De meer
derheid verwierp het evenwel Verge
zeld van de lakonieke opmerking dat 
het op te richten Arbitragehof wel de 
gelegenheid zou krijgen om na te gaan 
of de Senaat zich vergist heeft 
Uiteindelijk motiveerde staatssekreta-
ris Aerts van de CVP zijn unitaire 
aanpak met het voorwendsel dat feo
dale toetanden onduldbaar zijn. Daar
mee zinspeelde hij op het feit dat de 
gemeentebesturen uiteenlopende be

slissingen zouden kunnen nemen. 

Guido Van In noemde deze uitlating 
weinig ernstig- „Het toezicht op en de 
harmonizering van de gemeentelijke 
beslissingen komt toch toe aan de 
Vlaamse regering. Of bedoelt de heer 
Aerts misschien dat de Vlaamse re
gering zou kunnen weigeren hulp te 
verlenen om onze havens tot vertrek
punten te maken van nucleaire dum
ping-praktijken?" 

Feit IS dat met medeplichtigheid van 
PVV en CVP de regenng haar slag 
heeft thuisgehaald Burgemeesters 
noch Vlaamse regering zullen iets te 
berde kunnen brengen tegen de aan
gekondigde kernafval-dumpingen. Het 
Arbitragehof zal waarschijnlijk in het 
najaar operationeel worden. We kun
nen dan ook enkel hopen dat de aktie 
van Guido Van In aanleiding zal zijn 
voor de Vlaamse regenng om terug op 
te eisen wat nauwelijks gegeven was... 

„De toiale staatsschuld bedraagt 1.200.000 frank per lid van de 
aktieve bevolking. Met een gemiddelde rente van 10 th. 
betekent dit dat elke aktieve Belg 120.000 frank per jaar af
draagt om de intrestlast te helpen dragen. Hoelang kan zoiets 
blijven duren?" 

Firmln Debusseré 

P-Sprokkels 
• Eind 1982 waren de provincies, de 
Brusselse agglomeratie, de gemeen
ten en de OCMVVs samen nog een 
bedrijfsvoorheffing van 10,5 miljard 
verschuldigd. Nieuwsgierig naar aktue-
lere cijfers per gewest vernam Jef-
Valkeniers dat de Vlaamse achter
stand op 30 april jl. 2,1 miljard bedroeg, 
de Waalse 6,1 miljard en de Brusselse 
5,1 miljard 

• Volgens minister De Clercq zou 
het onmogelijk zijn om na te gaan voor 
welk bedrag de Belgische staat borg 
staat in de nationale sektoren. Wel kon 
hij Paul Peeters mededelen dat in het 
kader van het koninklijk besluit nr. 50 
van 2 juli 1982 21,5 miljard fr kredieten 
werden toegekend met staatswaar
borg. Allemaal aan de Waalse staalnij-
verheid. 

• In een parlementaire vraag vestig
de Guido Van In er de aandacht op dat 
de jongste aanwinst van de Regie voor 
Maritiem Transport Reine Astrid_ge-
doopt werd. Volgens de minister krij
gen de boten afwisselend een Neder
landse en Franse benaming. Na Prin

ses Stephanie was het dus de beurt 
aan Reine Astnd. 
• Staatssekretaris De Keersmaeker 
zal streven naar een taalkundige pan-
telt bij het bestendig komitee van de 
Nationale Dienst voor de afzet van 
land- en tuinbouwprodukten Nochtans 
diende hij aan Michel Capoen toe te 
geven dat het Vlaamse aandeel van de 
produktie van land- en tuinbouw ruim 
65 th. bedraagt 
• Vergelijk dat even met het ant
woord van Gol op een vraag van Rob 
Varidezande betreffende de taalka-
ders bij de Dienst Vreemdelingenza
ken: „Er zijn nu eenmaal meer vreem
delingen, dus een personeelsverhou
ding van 35,85 th. Nederlandstaligen 
en 64,15 th Franstaligen!" 

• In antwoord op een vraag van Jef 
Valkeniers vernemen we dat de LNG-
termlnal uiteindelijk 22 miljard zal kos
ten. Tot op heden werd voor 7 miljard 
geïnvesteerd of besteld. 

• Tijdens het schooljaar 1981-1982 
telde het Franstalig onderwijs in Brus
sel 32.205 kleuters en 73.077 leerlingen 
in het lager onderwijs. De gegevens 
van 1982-1983 kon Rob Vandezande 
nog niet verkrijgen. Wel deze van 
1980-1981. respektievelijk 32151 en 
74.763. 

500 miljard 
dollar 
Ook de beelden van het Sahel-
gebied gezien? Mensonterend. 
Een kaakslag voor het Westen-in-
krisis. 
Ook de UNCTAD-konferentie van 
op afstand gevolgd? Ergerlijk. 
Een hebzuchtige strijd tussen 
twee machtsblokken bekom-
merd-om-het-eigen-ik. 
Het deed ons deze week terug 
denken aan die verontrustende 
tussenkomst van Hektor De 
Bruyne. In een Senaat waar we
reldomvattende beschouwingen 
al even snel door de maalmolen 
gaan als de rode lichten ergens 
tussen Zichem en Scherpenheu-
vel. 

Uitgangspunt van de VU-senator 
was de enorme schuldenlast van 
de ontwikkelingslanden. Ruim 500 
miljard dollar! En daar zijn de 
landen niet bij die petroleum pro
duceren. De gevolgen van die last 
zijn onoverzichtelijk. Het gevaar 
is niet denkbeeldig dat binnen 
enkele jaren een aantal internatio
nale banken over kop gaan. De 
helft van die schuld staat bij hen 
geboekt Evenmin denkbeeldig is 
het dat de kredietverlening aan 
de derde wereld stop gezet wordt 
Een katastrofe! Waarmede ook 
de ontwikkelingshulp een fiasko 
wordt 

Waar blijven de grootmachten? 
Behalve dan in mekaars haar?_ 

Waar blijft de EEG? Waar blijft 
België binnen de Gemeenschap? 
„Als de Europese Gemeenschap 
eendrachtig optreedt en haar fi
nanciële krachten bundelt, is ze 
mede in staat de financiële voor
waarden te scheppen volgens 
welke aan ontwikkelingshulp kan 
gedaan kan worden." In de plaats 
daarvan treedt echter meer en 
meer leedvermaak op. 

Pijnlijk, dat leedvermaak. Zo in de 
zin van: Eindelijk worden de ont
wikkelingslanden teruggebracht 
tot wat ze „maar" zijn. En betreu
renswaardig. 

„Het is niet omdat wij thans niet in 
staat zijn een zinnig gesprek te 
voeren over onder meer de ver
wezenlijking van een nieuwe in
ternationale arbeidsverdeling, dat 
wij met minachting moeten spre
ken over de tijd dat er grote 
verwachtingen werden gekoes
terd door velen die met idealisme 
bezield waren". 

Maar dat de teologen van de 
krisis zich hoeden. Een beleid 
waarin de ontwikkelingssamen
werking geen plaats heeft <.ou 
nare gevolgen kunnen hebben. 

Want hoe dan ook: het grote 
probleem van het eind van deze 
eeuw wordt de Derde-Wereld. 
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De oude, diepe wonde 

van 

het Armeense volk 
Een Turkse diplomaat vermoord in Brussel, zes doden en 56 
gewonden, van wie enkelen nog steeds in kritieke toestand verkeren, 
in een anti-Turkse aanslag op de Parijse luchthaven Oriy. Aanslagen 
die zijn opgeëist door Armeense organizaties. Van waar komt dit 
Armeense geweld dat de jongste tien jaar tientallen doden heeft 
geëist doorheen de wereld, onder wie 23 Turkse diplomaten, naast de 
aanslagen die in Turkije zelf gepleegd zijn? 

Het zaad voor dit geweld w/erd 
tientallen jaren geleden gezaaid. In 
de jaren 1915-18 toen in het ineen
stortende Ottomaanse Rijk hon
derdduizenden Armeniërs (de cij
fers variëren van 600.000 tot 1,5 
miljoen) het leven verloren in wat 
Turkije nog steeds weigert een 
genocide te noemen. De periode 
was verward en gewelddadig. Het 
Ottomaanse Rijk was reeds tien
tallen jaren aan het zieltogen. De 
grote mogendheden van toen, 
Groot-Brittannië, Frankrijk en tsa
ristisch Rusland lieten niets onver
let om dat verval te bespoedigen 
en speelden daarom in op het 
nationalisme van de volkeren die 
tot dat Rijk behoorden. Niet uit 
liefde voor die minderheden (die 
ze achteraf zonder scrupules lie
ten vallen toen ze zelf hun slag 
hadden thuisgehaald) maar omdat 
ze een begerig oog hadden op 
Ottomaanse gebiedsdelen, met 
name in het Nabije Oosten. 

De decennia die aan de tweede 
wereldoorlog voorafgingen waren 
tijden van groot ferment in het 
Ottomaanse Rijk. Er waren bewe
gingen, waartoe zowel Turken als 
leden van minderheden behoor
den, die steeds krachtiger een 
modernizering van de staat en een 
demokratisch bestel gingen eisen. 

Er waren nationalistische gistin
gen, al of niet beïnvloed door het 
buitenland, bij de minderheden, 
ook bij de Armeniërs. Dat alles 
ontlaadde zich, ook in het geval 
van de Armeniërs, in regelmatige 
uitbarstingen van geweld waarin 
zowel Turken als Armeniërs het 
leven verloren. 

Een eigen staat? 

Toen de tweede wereldoorlog 
kwam en het Ottomaanse Rijk 
zich in oorlog bevond met Rus
land, oordeelden Turkse leiders 
dat ze niet zeker konden zijn van 
de loyauteit van de Armeense 
bevolking, die in het grensgebied 
met Rusland woonde en mis
schien geneigd zou zijn de zijde 
van die kristelijke mogendheid te 
kiezen tegen de mohammedaanse 
heersers in Istanboel. Ondanks 
loyauteits-verzekeringen van de 
Armeense patriarch, de geestelij
ke leider van het volk, werd toen 
een massale deportatie van de 
Armeniërs begonnen, naar een 
woestijngebied in het huidige Sy
rië. Duizenden en duizenden Ar
meniërs werden onderweg ver
moord, honderdduizenden kwa
men van ontbering om in een 
woestijngebied waar niets voor
zien was voor hun opvang. De 
overlevende vluchtten waarheen 
ze konden, o.m. naar West-Europa 
(zo kwamen er velen in Frankrijl 
terecht) en naar de Verenigdi 
Staten. De hoop op een terugkeer 
naar hun vroegere land verzwond 
spoedig. Ja, het verdrag van Lau
sanne (1923) voorzag wel de op

richting van een onafhankelijke 
Armeense staat maar geen van de 
westerse mogendheden die voor
dien de Armeniërs allerlei beloften 
hadden gedaan heeft daar ooit 
werk van gemaakt (net zo min als 
de Koerden ooit hun beloofde 
staat kregen). De enige Armeense 
entiteit die sindsdien nog bestaat 
is de Sovjet-republiek Armenië 
waar een kleine drie miljoen Arme
niërs wonen, en waar, ondanks 

meniërs uit de diaspora voor een 
soort „herbronning". 
De vele haveloze Armeniërs die 
aan de volkerenmoord waren ont
komen waren in de eerste jaren na 

Aanslagen herinneren 

opnieuw aan genocide 

alle kritiek die op het Sovjet-bestel 
uit te brengen is, de Armeense taal 
en kuituur een bloeiend bestaan 
leiden. Die republiek wordt jaar
lijks bezocht door duizenden Ar-

hun vlucht vooral bekommerd met 
de harde noodzaak te overleven. 
In het algemeen pasten ze zich 
snel aan aan hun nieuwe omge
ving en door hun werklust onder
nemingszin en aanpassingsvermo
gen bereikten de Armeense ge
meenschappen in de diaspora in 
een paar generaties tijd over het 
algemeen een behoorlijke graad 
van welvaart 
Maar de oude wonde, de herinne
ring aan de verschrikkelijke dood 
van zon groot deel van hun volk 
bleef. En die herinnering werd des 
te bitterder door de internationale 
onverschilligheid en de hardnekki
ge weigeripg van Turkije om te 
erkennen dat er destijds een mis
daad tegen een volk is begaan. 
„Iedereen spreekt terecht over 
de genocide tegen de joden in 
nazi-Duitsland. Maar wij dan?" Dat 
is een klacht die bij Armeniërs 
vaak te horen is. Enkele jaren 
geleden sneuvelde een paragraaf 
in een dokument van de Verenig
de Naties, die stelde dat het Ar
meense drama „de eerste volke
renmoord van deze eeuw vorm
de" op Turks verzet en het moet 
gezegd worden dat vele van Tur-
kijes NAVO-bondgenoten niet 
hard gevochten hebben om die 
paragraaf erdoor te krijgen. 

Onrealistisch 
Nochtans zou een dergelijke er
kenning voor de Armeniërs van 
enorme psychologische en emo
tionele waarde zijn geweest De 
overgrote meerderheid van Arme
niërs in de diaspora ziet een terug
keer naar de vroegere gebieden in 
het huidige Turkije als een onrea
listisch doel. „Maar de erkenning 
door Turkije dat er een misdaad, 
tegen ons is begaan, dat er een 
volkerenmoord heeft plaatsgevon
den, zou tenminste een deel van 
de bitterheid wegnemen, zou toe
laten dat die oude wonde eindelijk 
kan helen", zo zeggen woordvoer
ders van de Armeense gemeen
schappen in West-Europa en de 
VS. 
Een buitenstaander zou kunnen 

denken dat het voor Turkije des te 
gemakkelijker zou zijn die volke
renmoord toe te geven daar in 
1922 een eind kwam aan het sulta
naat en de kemalistische Turkse 
republiek werd opgericht Turkije 
zou dus kunnen zeggen dat het 
die genocide betreurt maar dat die 
niet aan de huidige republiek kan 
worden verweten vermits hij 
plaats vond onder de Ottomaanse 
sultans. Dat is echter rekenen zon
der het bijna patologisch gevoel 
van Turkse nationale trots (dat 
o.m. wordt gevoed door een soort 
minderwaardigheidscomplex je
gens het westen) waardoor elke 
kritiek, ook op voorbije regimes, 
als een soort eigen-nest-bevuiling 
wordt beschouwd. Een tweede 
reden is dat in de woelige decen
nia van het eind van de vorige en 
begin van deze eeuw in botsingen 
tussen Armeniërs en Turken ook 
heel wat Turkse doden zijn geval
len wat ook aan Turkse zijde tot 
heel wat bitterheid leidde. En ten 
slotte schijnen de Turken te vre
t e n dat als ze de genocide erken
nen, ze tot „Wiedergutmachung" 
of teruggave van gebiedsdelen 
zullen worden gedwongen. Alle
maal faktoren die de halsstarrige 
houding van Turkije helpen verkla
ren maar uiteraard niet rechtvaar
digen. Op het steeds weer her
haalde Turkse argument dat de 
Armeniërs gedeporteerd werden 
„om hen te beschermen tegen 
wraakakties van Turken" kan men 
alleen antwoorden dat men geen 
volk beschermt door het in on
menselijke omstandigheden te de
porteren naar een onherbergza
me woestijn. 

Terwijl de meeste Armeense ge
meenschappen het recente ge
weld tegen Turken veroordeeld 
hebben onderstrepen ze tegelijk 
dat Turkije door zijn houding dat 
uit diepe frustratie voortspruiten
de geweld heeft uitgelokt 

Vragen 

Dat is zonder twijfel ten dele waar, 
maar daarnaast bestaan er rond 
de golf aanslagen waarvan Turken 
sinds zowat tien jaar het slachtof
fer worden nog heel wat onopge
loste vragen. Waarom begon dat 
geweld pas meer dan vijftig jaar na 
het Armeense drama? Welke was 
de lont die ineens die explosie 
uitlokte? Is het toeval dat het 
begin van de reeks aanslagen min 
of meer samenvalt met de jongste 
Cyprus-krisis van 1974? 
Ook de twee organizaties die de 
meeste aanslagen opeisen zijn erg 
mysterieus. De meest aktieve is 
het ASALA (geheim Armeens le

ger voor de bevrijding van Arme
nië) dat streeft naar „de bevrijding 
van Armenië op een anti-imperia
listische en revolutionaire basis". 

Minder 'revolutionair klinkt het 
„Gerechtigheidskommando voor 
de Armeense volkerenmoord" dat 
eist dat Turkije de volkerenmoord 
van 1915 erkent en besprekingen 
begint voor „de teruggave van zijn 
gebieden aan het Armeense volk". 

De twee organizaties zijn het on
derling oneens en daarom wekte 
het bevreemding dat de aanslag 
van vorige week in Brussel door 
beide werd opgeëist 

Van het ASALA is bekend dat het 
nauwe banden had en heeft met 
de Palestijnse Bevrijdingsorgani-
zatie PLO. Van 1975 tot 1982 had 
het zijn zetel in Beiroet. De Israëli
sche invasie in Libanon van vorig 
jaar, die leidde tot het vertrek van 
de PLO uit Beiroet maakte dat 
ook de ASALA-leiding de wijk 
moest nemen. Paradoksaal ge
noeg schijnt dit tot een verhevi
ging van het gewelddadig optre
den door ASALA geleid te heb
ben en tot grotere problemen in 
het bestrijden ervan. Volgens 
westerse geheime diensten oe
fende de PLO eerder een mati
gende invloed op ASALA uit en 
was dit laatste, via de PLO, beter 
„kontroleerbaar", met name voor 
westerse geheime diensten. 

In Turkije zegt men nu dat de 
geheimen die het ASALA omge
ven en zijn dubieuze konnekties 
bewijzen dat die groep gemanipu
leerd wordt door mogendheden 
en belangen die zich helemaal niet 
om de Armeniërs bekommeren 
maar eigen doeleinden nastreven. 

In Ankara wordt daarbij in de 
eerste plaats de Sovjet-KGB ge
noemd, maar anderzijds ook de 
CIA en de „erfvijand" (jriekenland. 

Het is waar dat geheime diensten, 
van om het even welk land, graag 
in troebel water vissen en allerlei 
groepen en bewegingen proberen 
voor de eigen kar te spannen als 
ze dat uitkomt. Maar die geheime 
achtergronden van het ASALA en 
de „gerechtigheidskommando's", 
die slechts een minieme minder
heid van de Armeniers achter zich 
hebben, vormen evenmin een re
den voor Turkije om nog altijd te 
doen of er in 1915 geen misdaad 
tegen het Armaanse volk is be
gaan. 

H. Oosterhuys 
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10 jaar geleden 

„Lip, c'est fini 
f f 
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Tien jaar geleden werden „les 
Lip", de werknemers van het 
Franse uurwerkenbedrijf Lip bij 
Besan^on, symbolen van een 
nieuwe vakbondsaanpak om bij 
faillissement te proberen de boel 
te redden. Toen het 1.200 werkne
mers tellende horlogebedrijf te 
Palente, dat drie generaties lang 
op paternalistische manier ge
leid was door de familie Lip, 
failliet werd verklaard besloten 
de vakbonden zich op spectacu
laire manier tegen de likwidatie 
van het bedrijf te verzetten. Daar
mee zorgden ze voor een pri
meur in Frankrijk waar de vak
bonden tot dan toe op faillisse
menten reageerden als een fatali
teit waartegen niets te doen was. 
De arbeiders bezetten het be
drijf, namen een „ooriogsschat" 
in beslag, gingen over tot „wilde 
verkoop" van de stock uurwer
ken, en zetten de produktie in 
zelfbeheer verder. De originali
teit van die metodes maakte dat 
het experiment nationale be
kendheid kreeg en ook in andere 
landen aanzienlijke aandacht 
trok, en dat tienduizenden beto
gers hun steun kwamen betuigen 
aan „les Lip", zoals de strijdende 
arbeiders snel werden gedoopt 
Hoewel regeringsvertegenwoor
digers al snel verklaarden „Lip, 
c'est fini", zouden de „Lips", on
der meer onder de bezieling van 
de charismatische vakbondsaf
gevaardigde Charies Piaget (van 
de linkse vakbond CFDT), de 
strijd zeven jaar volhouden. De 
arbeiders verkregen dat er red
dingsplannen werden opgesteld 
en in maart t980 herbegon offi
cieel de produktie in het kader 
van een arbeiderskoöperatieve, 
„Les Industries de Palente". 
Die nieuwe start gebeurde niet 
zonder bitterheid want „Les In
dustries de Palente" staan ver 
van de hoop die aanvankelijk 
door het nieuwe experiment was 
gewekt 

De strijd ging o.m. om het volle
dig behoud van de werkgelegen
heid maar om bedrijfsekonomi-
sche redenen heeft de coöpera
tieve uiteindelijk slechts 200 van 
de 1.200 werknemers behouden. 
Ook voor de rest steekt het 
bedrijf niet gunstig af tegenover 
de rest van het Franse industrie-
bestel. Ondanks diversifikatie in 
de sektor van precisie-werktui-
gen, ondanks lage lonen leidt het 
bedrijf, dat te kampen heeft met 
de enorme Japanse konkurren-
tie, een moeizaam bestaan. 
Van de droom van zelfbeheer, 
van nieuwe arbeidsverhoudin
gen waarin geen hiërarchische 
strukturen meer zouden bestaan, 
blijft evenmin veel over. In de 
huidige raad van beheer van het 
bedrijf zitten wel gewezen vak
bondsafgevaardigden, maar nu is 
hun eerste bekommernis het be
drijf zo efficiënt mogelijk te laten 
draaien, en te maken dat het uit 
de rode cijfers blijft En die be
kommernis laat geen tijd, geld of 
energie vrij voor autogestionaire 
experimenten. 

Lip toch „fini"? 
De resultaten op het terrein van 
jaren strijd kunnen magertjes lij
ken. Maar de strijd van de Lip-
werknemers heeft in binnen- en 
buitenland enorme invloed ge
had. Hun strijdmiddelen: be
drijfsbezetting, .voortzetten van 
de produktie in eigen beheer 
enz., hebben in talloze gevallen 
navolging gevonden. De Franse 

vakbonden gingen ook eisen dat, 
bij bedrijven die aan de rand van 
het faillissement stonden, de mo
gelijkheden van de onderneming 
grondig werden doorgelicht en 
dat reddingsplannen van vak-
bondszijde werden onderzocht 
Faillissementen werden niet lan
ger als een fataliteit aanvaard 

maar van vakbonds- en werkne-
merszijde spande men zich tot 
het uiterste in om die bedrijven, 
zij het gedeeltelijk, onder een 
nieuw beheer te redden. Inspan
ningen die met wisselend sukses 
veriiepen maar die het sociale 
klimaat hielpen wijzigen. En die 
niet onbelangrijke gevolgen had

den op juridisch gebied. Zo 
wordt bedrijfsbezetting in het ka
der van een sociaal konflikt in de 
praktijk al lang niet meer als een 
misdaad, maar als een gebruike
lijk middel van syndikale strijd 
beschouwd. 
En de vele boeken, universiteits-
tesissen, chansons en andere 

geschriften die nog altijd aan het 
Lip-experiment worden gewijd 
tonen eveneens dat in Palente 
misschien niet veel van de oor
spronkelijke droom is overgeble
ven, maar dat het Lip-experiment 
wel degelijk de sociale en syndi
kale geschiedenis is ingegaan. 

H.O. 

/ 9P ^^'^. 
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10 TV-programnna's m 
Zaterdag 

BRT 1 
15.15 Ronde van Franknjk (Dijon-
Dijon). - 1800 Apple. - 18.05 
Kosmos. — 19.00 Belgische atle-
tiekkampioenschappen. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Sunshine (tv-
film) - 22.10 Persgala '83. -
23.00 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.20 Blokletters 
(spel). - 21 00 Dallas (fJ. - 21.50 
Televizier Magazine. — 22.30 De 
toestand in de wereld. — 22.35 
Avro's sportpanorama (tennis). — 
23.55 Nieuws. 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 19.12 Tom & Jerry. — 
19.20 Anna en de koning van Siam. 
— 19.45 KRO's mars-, show- en 
drumtornooi. — 20.50 Een fijn paar 
(film). — 22.16 Algemene Loterij 
Nederland. — 22.30 Nieuws. - . 
22.50 Het bloed van Hussain (film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.15 Ronde van 
Frankrijk. — 20.25 Animaux du 
soleil. — 20.55 Les chemins de la 
nuit (film). — 22.30 Face au public 
(André Bialek). - 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'assassin 
est dans la ville (politiespel). — 
21.50 Shogun. - 22.55 22, v'la Ie 
rock. - 23.20 Nieuws. - 23.40 Un 
soir, une étoile. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Bon anni-
versaire, Loulou (variété). — 22.25 
La chasse aux trésors (spel). — 
23.40 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 1955 Ulysse 31. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Derniéres nouvelles de la 
peste (toneel). — 22 35 Nieuws. — 
22.55 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Abend 
im Telezirkus. — 21 45 Nieuws. — 
22.05 Zwei in blue jeans (film). — 
23.30 Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws. - 19.30 Nero Wol
fe. — 20.15 Wunschfilm. Filmkeu-
zeprogramma: Der letzte Zug von 
Gun Hill, M - Eine Stadt sucht einen 
Mörder, Ein Pyjama für zwei. — 
21.45 Nieuws — 21.50 Das aktuel-
le Sport-Studio. - 23.05 Drei Engel 
fur Charlie. - 23.50 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Das war die 
Norag. — 21.15 Über die weiten 
Steppen. — 21.45 Die geschichte 
der 1002. Nacht (tv-spel). - 23.40 
Nieuws. — 23.45 Magical jazz. 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.40 Ronde van 
Frankrijk. — 19.55 Nieuwsover
zicht — 20.00 Les plages de l'été. 
- 20.05 Le coffre-fort. - 20.10 La 
croisière s'amuse (fJ. — 21.00 Si 
on chantait — 22.00 Le sixiéme 
sens (f J. 

Zondag 

BRT 1 
10.00 Eucharistieviering. — 11.00 
Konfrontatie. — 12.00 Nieuws
overzicht voor gehoorgestoorden. 
— 15.45 Ronde van Frankrijk (Al-
fortville-Parijs). - 16.50 Jester 
(jeugdfilm). - 18.00 Appie. -

18.05 Sesamstraat - 18.20 Belgi
sche atletiekkampioenschappen. 
- 19.10 Aktie openbaar vervoer. 
- 19.45 Nieuws. - 20.05 Sport
weekend. — 20.35 De kronieken 
van Barchester, — 21.25 Stations 
van de bovengrondse (dok j . — 
22.10 Nieuws 

NED 1 

20.00 Nieuws - 20.15 Ja, natuur
lijk - extra. — 21.05 Ander nieuws. 
- 21.45 Hoogtepunten uit „U zij de 
glorie". — '2215 Nieuws. 

NED 2 

19.00 Nieuws. - 19.05 Happy days 
(fJ. - 19.30 Nederland muziek-
land. — 20.10 Magnum (f.). — 
21.00 Cuba (film). - 23.10 Agenda. 
- 23.15 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Ronde van 
Frankrijk. — 20.10 Contacts. — 
2015 S I on chantait (show). — 
21.10 Un pnvé dans la nuit (tv-film), 
- 22.45 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les révol
tes du Bounty (film). - 23.40 
Nieuws. — 23.55 Lettre aimée. 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Bonjour, 
mr. Lewis. — 21.35 La renaissance: 
1588: l'année charniére (dokj . — 
2225 La grande jsarade du jazz. — 
22.55 Nieuws. 

F 3 
22.05 Nieuws. — 22.30 Le partage 
de Catherine (film). — 0.00 Prélude 
a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Vom fluch 
eines Vergnügens. — 21.00 Die 
Kriminalpolizei rat. — 21.05 Opera
tion Gomorrha (dokO. - 23.05 
Nieuws. — 23.10 Jenseits von Uto
p i a ^ - OJONieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Satan ist 
auf Gottes Seite (tv-film). - 21.15 
Der Fall K. - 22.00 Nieuws. -
22.15 Broadway Melody 1940 
(film). — 23.55 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Showmas-
ter. — 21 00 Auf der suche nach 
der Welt von Morgen. — 21.45 
Bngitte Bardot - telle quelle. — 
22.45 Jazz giant-rock innovator — 
23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws - 19.30 Souvenirs-
souvenirs (Dean Martin). — 19.55 
Ronde van Frankrijk. — 20.00 Le 
coffre-fort (spel). - 20.05 Racvi-
nes (f). - 21.00 Lachaine (film). — 
22.35 Les grandes villes (dok.) 
(San Francisco). 

Maandag 

BRT 1 
18.00 Appie. - 18.05 Merlina 
(jeugdfeuilleton). — 18.30 Verloren 
geborgenheid (dok). — 18.55 Tijd
rover: lieve plantjes. — 19.05 Fun
nies. — 1910 Het vrije woord. — 
19 45 Nieuws. - 2015 Mozart — 
21.40 Mirakels op termijn (dokJ. — 
22.30 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20 28 Een maan
dag in Den Bosch - 21 30 Hints 
(spel). — 22.00 Brandpunt — 
22.25 Music in time (Beethoven, de 
revolutionair). — 23.20 Nieuws. 

NED 2 
18.40 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 1912 Geheimen der 
zee: „De schatzoekers van Antiky-
thera". — 20.00 Het dagboek van 
een plantersdochter. — 20.50 Her
man Pieter De Boer. - 21,30 Het 

geheim van llona Feher, portret van 
een vioollerares (dokJ. — 22.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Le crime de 
l'Onent Express (film). - 23.25 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les échap-
pés du Néant (film). - 22.05 
Nieuws. — 22.15 Journal de voya
ge avec André Malraux. — 23.10 
Nieuws — 2325 Un soir, une 
étoile. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 La force du 
destin (f.). - 23.10 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.15 Gewestelijk 
nieuws. — 19.35 Jeugdprogram
ma. - 19.50 Ulysse. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Rocco et ses fréres. — 23.15 
Nieuws. — 23.35 Thalassa (magJ. 
— 0.05 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Von Web-
stuhl zur Weltmacht — 21.15 Euro
pa im Vergleich. - 22.00 Solo für 
Spassvögel. — 22.30 Tagesthe-
men. - 23.00 Der Ranet Venus 
(film). — 0.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Hitparade 
im ZDF. - 20.15 „Ich möchte 
wieder lachen können" (magj . — 
21 00 Heute-Journal. — 21.20 Die 
Falie. - 23.00 Sport Aktuell. — 
23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kein staat 
mit dem Staat — 21.45 Wege zu 
Beethoven. — 22.45 Die Blendung 
Samsons. — 22.55 Nieuws. — 
23.00 Die Rebellen von Liang Shan 
Po 

A 2 

LUX. 
20.10 Molière. - 21.00 Le tigre 
sort sans sa mére (film). — 22.35 
Les espions (f J. 

Dinsdag 

BRT 1 
18.00 Appie. — 18,05 Sesamstraat 
— 18.20 Het familieorkestje (jeugd
film) - 19.05 Popeye. - 19.10 
Jukebox. — 1925 Tijdrover: 3 x 
scheepsrecht — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-Zaken. - 20.15 De 
Benny Hill show. — 20.45 Verover 
de aarde: op zoek naar Adam. — 
21.35 Centraal station (f J. - 22.25 
Nieuws. 

NED 1 

19.03 Matthew Star (s.f.f J. - 20.00 
Nieuws. — 20.28 Heb medelij Jet 
(film). - 22.10TrosAktua. - 22.45 
Sesjun op tv. — 23.20 Nieuws. 

NED 2 
1840 Sesamstraat - 19.00 
Nieuws. — 1912 Avonturen van 
een prairiewolf. — 20.10 Tussen 
twee werelden. — 21.40 Ida Haën-
del speelt het vioolkoncert van 
Sibelius. — 22.15 Omnibus bericht 
- 22.30 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Les sen
tiers du monde. — 21 10 Le tourbil-
lon des jours (tv-serie). — 22 10 
L'aventure de l'art moderne — 
2310 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 Mardi-ver-
tissiment (Monte Carlo show). — 
2135 Nieuws - 21.45 Une villa 
aux environs de New-York (tv-
film). — 22.55 Regards entendus. 
- 23.25 Nieuws. - 23.40 Un soir, 
une étoile. 

20.00 Nieuws. - 20.35 La gueule 
de l'autre (film). - 22.20 Souvenirs 
de Max Pol Fouchet. - 23.20 
Nieuws. 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Jeugdprogramma. — 9.50 Ulysse 
31. - 20.00 Les jeux de 20 heures 

(spel). — 20.35 La 25ème heure 
(film). - 22.35 Nieuws. - 22.55 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws - 2015 Zwischen 
Springbócken und Mundbrütern 
(dok). - 21 .00 Report. - 21.45 
Der Aufpasser. — 22.30 Tagesthe-
men. - 23.00 ARD-Talkshow. -
23.45 WK schermen. - 0.15 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 1930 J o -
mich, ich bin der Mörder (fil 
21.00 Heute-Journal. - 21.; 
beit gibt es genug (reportac 
22.05 Unser Kosmos. — 
Sport Aktuell. - 23.45 N 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Magc 

ZATERDAG 23 JULI 
In Sunshine, d e TV-f i lm o p BRT, dre ig t een tumor aan 
het been van een j onge v r o u w die ge lukk ig en v red ig 
s a m e n w o o n t me t haar doch te r t j e uit een mislukt t iener-
huwel i jk en haar huid ige v r i end Sam, een e inde te stel
len aan dat idyl l isch bestaan. M e t Cr is t ina Raines en Cli f f 
d e Y o u n g als het j onge stel. Muz iek van J o h n Denver . 
— K R O (Ned . II) ze t t w e e f i lms van totaal u i teen lopende 
aard o p he t p rog ramma. Eerst is er Een fijn paar (A f ine 
pair) een thri l ler van Amer ikaans- l ta l iaanse o o r s p r o n g 
waar in romant iek en spann ing hand in hand gaan via de 
f iguren van de tec t i ve M i k e H a r m o n (Rock Hudson) en 
Esmeralda, gespee ld d o o r Claudia Cardinale, de aan
t rekke l i j ke doch te r van e e n pol i t ieman, een v roege re 
v r iend van Ha rmon . Al les speel t in een internat ionaal 
kader : Amer ika , Italië, Oostenr i j k . — Minder romant isch 
gaat he t t oe in de laatavondf i lm Het bloed van Hussain, 
een Pakistaanse h is tor ische p ren t d ie bedoe ld w a s als 
verzetsepKDs da t rea l is t i sch /pro fe t isch b leek te zijn. Het 
gaat in de f i lm ove r - d e st r i jd tussen de met d e 
Amer i kaanse mult inat ionals meeheu lende kolonels en 
hun aanhang en d e vo l ksve rbonden revolut ionai ren die 
een zel fs tandig Pakistan wi l len me t een mensel i jk leven 
v o o r de arbe iders en de kleine boeren . ( D e f i lm k w a m 
uit, net voo r d e militaire c o u p van juli 1977). Scenar io , 
p roduk t ie en regie zi jn van de Pakistaan Jamil Dehlavi . 

ZONDAG 24 JULI 
Ronde van Frankrijk: laatste k i lometers en aankomst in 
Pari js! — Atletiek: Belg ische kamp ioenschappen op de 
Heizel. — In Stations van de bovengrondse gaat het 
allemaal niet ove r s tat ions van een boveng rondse 
spoor l i jn , maar over teks ten , schi lder i jen, teken ingen 
enz. doo r voora l j onge ren uit d e s loppenw i j ken aange
brach t in Amer i kaanse met ros ta t ions en metroste l len. 
Z i j weersp iege len d e g r a u w e we re l d waar in deze 
j ongeren leven en geven een bae ld van hun „boven
g rondse " were ld . (BRT 1). — D e af lever ing van de Brit-

„ D e K r o n i e k e n van B a r c h e s t e r " 
20 u. 35. 

z o n d a g o p BRT 1 o m 

se reeks dokumenta i res Honderd beroemde schilderij
en is gew i j d aan het doek „Tuin der lus ten" van 
H ié ronymus Bosch . He t doek bev indt z ich in het Prado 
in Madr id . ( A v r o / N e d . 1). — D e fi lm Cuba speel t in de 
nadagen van het Bat is ta-regime in C u b a en het begin 
van de Castro-revolut ie . Tegen de ach te rg rond van kor-
rupt ie en revolut ie ontsp in t z ich een l iefdestragedie. Film 
van Richard Lester (1979), me t Sean C o n n e r y en 
B r o o k e A d a m s in de hoofdro l len. ( V e r o n i c a / N e d . II). 

MAANDAG 25 JULI 
De BRT-persdienst gooi t nogal wa t lo fbetu ig ingen naar 
de dokumenta i re fi lm Verloren geborgenheid. En dat zal 
we l g e g r o n d zijn aangezien de fi lm een 3de pri js haalde 
o p een weds t r i j d die w e r d u i tgeschreven door de Raad 
van Europa. Deze V laamse produk t ie van Frans D e 

M e d t s en M a r e W o u t e r s onderzoek t 
bee lden van s tad en plat teland in Vla< 
moge l i j kheden zi jn to t geborgenhe id 
munikat ie. (BRT) — V a n a v o n d gaat o 
b iograf ische reeks Mozart van start i 
lende andere zenders is geweest . D e 
t ig ieuze opze t van TV-zenders en p ro 
pi jen over d e hele were ld . De schar 
even internat ionaal. D e hoofdro l v£ 
M o z a r t w o r d t ver to lk t doo r de C 
Bantzer. D e reeks begin t in 1764. Leo 
kape lmeester aan het b isschoppel i jk 
e rg f ier o p zi jn t w e e muzikale k inder 
zoon t je W o l f g a n g is hij b iezonder trc 
organ izeer t me t zi jn muzikale w ó r 
t oe rnee d o o r Dui ts land, Frankri jk, Ene 
thuis, kr i jgt de toen 13-jarige Wol fgant 
opera te k o m p o n e r e n . Opdrach tge ' 
V^enen... 

DINSDAG 26 JULI 
W i e voo r geen ver rass ingen wil staar 
een auto in het bui tenland doet er g 
naar het ve rkeersmagaz ine Kijk Uit! ( 
(Ned . 1) herhaalt de Neder landse c 
Heb medelij Jet! van Frans Weisz (1 
Kraa i jkamp, Piet Romer, Ton van D 
Bierman e.a. T w e e vr i jbu i ters (Johnr 
Piet Romer ) on tmoe ten elkaar na t ien 
naar huis, naar zijn v r o u w te gaan, laat 
v r iend B o d d e ver le iden o m nog eens 
o u w e t i jd" de b loemet jes buiten te J 

WOENSDAG 27 JULI 
V a n a v o n d gaat de 3de af lever ing van 
gevar ieerde ta lkshow Met Mike in Z 
maal van uit het s tadhuis in Blankenl 
zi jn o.a. A n n Petersen, Raymond C 
Gros lo t , Rob de Ni js, K im Wilde. O f i 
ve rwach t i ngen vo ldaan zal w o r d e n zi 
u i tzending w e l al w e t e n . (BRT) — Ani 
1 (VPRO) . Eerst is er The Horr 
fasc inerende documenta i re , met fragr 
gesp rekken met akteurs , regisseurs, 
jar ige gesch ieden is van vampiers, ge 
mons te r s in fi lms. Hierna komt de \ 
kaanse horror f i lm The blood of Dracui 
ke re redenen Andy Warhol's Dracul 
w e l e rg e igenzinnige bewerk ing v< 
boek, in regie van Paul Morr issey. G i 
maagdel i jke meis jes nodig. Maar in I 
niet meer te v inden, daarom ve rh 
kato l ieke Italië waar hij d ie nog ru im \ 
te v inden. Het lot schi jnt hem geneg? 
hij in het huis van de markies D e 
zomaar event jes vier doch te rs ter bes 
knech t van de mark ies bedreigt echl 
heid van de meis jes en dus ook Drac 
O p 20 augus tus 1968 t rokken de F 
Ts jechos lovak i je b innen, een eind 
zogenaamde Praagse lente. De libere 
sche leider D u b c e k w e r d gearrestee 
sekretar is van het Cent ra le Komi tee v 
Kommun is t i sche Parti j , dr. Zdenek M l ; 
genvers lagen van M lynar maakte Ev! 
een bannel inge, een gebeur ten isse 
mentaire. (Praag, augustus '68 — N 

DONDERDAG 28 JUL 
D e v o o r a v o n d v r i jhouden voor Uitzet 
met als gast de V N O S ! (BRT) - In de 
te repor tages ove r merkwaard ige c 
toes tanden zendt Panorama Zomerec 
Zw i t se r se dokumenta i re uit over „D 
een reep choco lade" , met andere w o o 
d ingsgesch ieden is van chocolade, e 
men t op o.a. de internat ionale beur i 
Canadese fami l iegeschiedenis Mono 
l oopt o p z'n einde. D e macht ige Jam 
g e w o r d e n en me teen eenzaam. W a t 2 

21 JULI 1983 



^ \ 

TV-programma's 

- 1930 Jo - hasch 
T Morder (film) — 
urnal - 21 20 Ar-
lug (reportage) — 
kosmos - 2245 
— 2345 Nieuws 

2015 Magdeburg 

gestern und heute — 21 00 Formal 
eins - 21 45 Design - 22 40 Vor 
40 Jahren - 2310 Nieuws -
2315 Soap oder trautes Heim 

LUX. 

2006 Le coffre-tort - 2010 Huit 
ga suffit - 21 00 Charlie Cobb. 
detective (tv-western) — 2230 
Les espions 

Woensdag 

BRT 1 
ISOOAppie - 1805Belf ienli l l ibit 
- 1825 De kip - 1830 Circus 

onderzoek t aan d e hand van 
j land in V laanderen o f er nog 
borgenhe id en zinvol le k o m 
eend gaat o p BRT d e 6-delige 
t van start d ie al o p verschi l -
sweest D e reeks is een pres-
ders en produk t iemaatschap-
i De schare ak teurs w a s al 
hoofdro l van d e vo lwassen 
door de Dui tser Chr i s toph 
n 1764 Leopo ld Mozar t , v ice-
schoppeli jk hof in Sa lzburg is 
ka le k inderen Voora l o p zijn 
ezonder t ro ts Vade r M o z a r t 
izikale w o n d e r k i n d e r e n een 
rankrijk, Engeland, enz Terug 
3e Wo l fgang d e opd rach t een 
opdrachtgever het hof van 

ULI 
en Wil s taan bij het hu ren van 
i doet er g o e d aan te k i jken 
ie Ki]k UiV (BRT) - D e T ros 
derlandse grapp ige komed ie 
IS Weisz (1975), me t Johnny 
Ton van Du inhoven Ronnie 
i ters (Johnny Kraa i j kamp en 
kaar na t ien jaar In plaats van 
te gaan, laat T im z ich d o o r zi jn 
n nog eens zoals in de „goeie 
buiten te ze t ten 

7 JULI 
evering van M i k e V e r d r e n g h s 
f Mike in Zee de lucht in, dit-
in B lankenberge Z i jn gasten 

taymond Ceu lemans, Rober t 
Wi lde O f aan de (te hoge*?) 

)l w o r d e n zul len wi j deze 3de 
3RT) — Angst-avond op N e d 

The Horror of it all, een 
e, met f ragmenten uit f i lms en 
regisseurs, enz over de 60-
ampiers, gees ten , spoken en 
komt de warz inn ige Amer i 

nd o/^Dracu/a, die o m mark tze-
wl's Dracula heet Het is een 
werk ing van B ram S toke rs 
ornssey Graaf Dracula heef t 
g Maar in Roemenie zijn die 
larom verhu is t hij naar het 
; nog ru im voo rhanden hoop t 
l e m genegen te zi jn wannee r 
lark ies D e Fiori belandt die 
i ters ter besch ikk ing heef t D e 
sdreigt ech te r de maagdel i jk-
j s ook Dracula 's w e n s e n — 
j k k e n de Russ ische t roepen 

een eind m a k e n d aan de 
te De l iberal izerende Tsjechi-
gearresteerd, samen met de 

3 Komi tee van de Ts jech ische 
Zdenek M lynar O p ooggetu i -
maakte Eva Ko louchova , zelf 

beur ten issenget rouwe doku -
is •68 - N O S N e d II) 

28 JULI 
voor Uitzending door derden 
RT) — In de reeks in teressan-
.waardige gebeur ten issen of 
na Zomereditie vanavond een 
uit over ,De lotgeval len van 
andere w o o r d e n over de wor-
nocoiade een belangri jk ele-
onale beurzen (BRT) — De 
Jenis Monopolie (Empire Ine) 
ichtige James M u n r o e is o u d 
zaam W a t zal hij doen met de 

„ M o n o p o l y " , laa tse a f l eve r i ng , d o n d e r d a g o p BRT 1 
o m 21 u. 45. 

hem res te rende j a r e n ' (BRT) — Harrod's, een waren
huis IS een in teressante dokumen ta i re ove r alles wa t 
v o o r en achter de sche rmen van e e n g roo t warenhu is 
gebeur t , in dit geval 's we re lds b e r o e m d s t e warenhu is 
„Har rod 's " in Londen, al even Engels als d e koningin 
( T r o s / N e d I) — Ruim zo typ isch als Har rod 's is de 
relatie van de Br i tse v r o u w to t het paard O o k daarover 
b reng t T ros in het namiddagpakke t een ha r t ve rwa rmen
de dokumen ta i re (De Britse vrouw en het paard — N e d 
I) — In de f i lmzalen en ove r het TV -sche rm raast een 
hor ro r rage D e K R O ( N e d II) d o e t een duit in het 
sp reekwoorde l i j ke zakje met Het Spook van de opera 
(The Phan tom of the Opera) , een A m e n k a a n s e zendge
macht igde sluit de avond af met een dokumenta i re van 
zomaar event jes een uur ove r d e Maf ia, de Sici l iaanse 
misdaadorganizat ie (1 ste af lever ing van een reeks van 
dr ie) (De Mafia van Sicilie) 

VRIJDAG 29 JULI 
D e Br i tse rock f i lm Stardust hef t een t ip o p van het 
uiterl i jk g l i t te rwere ld je maar in realiteit har te loze en 
voze were ld die de r o c k w e r e l d is Da t w o r d t gevisual i-
zee rd aan d e hand van de o p g a n g en ondergang van de 
rockzanger J im MacLa ine In d e ro lverdel ing k o m e n 
nogal wa t bekende namen uit de muziek- en f i lmwere ld 
voo r o a Dav id Essex, A d a m Faith, M o o n en ene Lar ry 
Hagman (1974), Muz iek van D a v e Edmunds en Dav id 
Po t te rman (BRT) — De f i lm „Dark Crys ta l " die w e r d 
gemaak t d o o r het team dat ve ran twoorde l i j k is voor de 
M u p p e t s h o w s heef t in de hele we re l d de aandacht o p 
z ich ge t rokken D e BRT sluit het p rog ramma af met een 
u i tgebre ide dokumenta i re over het maken van deze fi lm 
waar in met speciale en o n g e w o n e e f fek ten een my-
t isch- legendansch verhaal w o r d t u i tgewerk t (De wereld 
van de, Dark Crystal') V o o r d e f i lml ie fhebbers vermel 
de w e nog D e ironie van het noodlot (L ironie du sor t ) , 
een psycho log isch oor logsdrama van Edouard Mo l inaro 
(Frankr i jk 1973) met Mane-He lene Breillat, Br ig i t te 
Fossey, Pierre C lement i e a (Va ra -Ned I) — D e N C R V 
sluit z n avond af met de spannende komische w e s t e r n 
The Sheepman van G e o r g e Marshal l (1958) me t Glenn 
Fo rd Shir ley MacLa ine, e a Shir ley MacLa ine speel t 
een pracht ige rol als de oi t t ige Helen Pay ton die de zi jde 
kiest van de vergu isde schapen fokke r Jase (Ned II) 

Rondau — 1855 Tijdrover doe-
het-zelf — 1910 Achter de scher
men van een moderne zoo — 
19 45 Nieuws - 2015 Van 9 tot 5 
- 2040 Met Mike in zee - 21 40 
Puur kuituur over derden — 
2220 Nieuws 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Het loon 
van de angst — 21 30 Dracula 
(film) - 2303 Nieuws 

NED 2 
1840 Sesamstraat - 1900 
Nieuws — 1912 Van gewest tot 
gewest — 19 30 Oogst in beeld — 
20 00 Praag augustus 68 (dok) -
2153 Cinevisie - 2230 Nieuws 

RIB 1 

2000 La chasse aux tresors — 
21 10 Cinq choreographes (film 
over balleO — 2240 Nieuws 

F 1 
1915 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Super defi — 1945 Manons-les 
(spel) — 20 35 Vagabondages (va-
nete) — 21 35 Arcana, connaisl-
sance de la musique — 22 35 
Nieuws — 22 45 Camera fantasti-
que - 2325 Nieuws — 2340 Un 
soir une etoile 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Saison vio
lente — 21 40 Chaplin inconnu — 
2235 Nieuws 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Jeugdprogramma — 19 50 Ulysse 
31 — 2000 Les jeux de 20 heures 
(spel) — 20 35 Le palais de justice 
(toneel) - 21 55 Nieuws - 2215 
Epaves en Mer Rouge — 2230 
Les novices (film) — 23 55 Prelude 
a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die wun-
derbaren Jahre (tv-film) - 2200 
Milliarden die jeder mitbezahlen 
muss — 22 30 Tagesthemen — 
23 00 WK schermen finale degen 
- 2330 Nieuws 

ZDF 

11 

19 00 Nieuws — 19 30 Konsul mol-
lers erben - 2015 ZDF-lhr Pro-
gramm — 21 00 Heute-Journal — 
21 25 Der Denver-Clan - 2210 5 
nach 10 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Mitwochs 
im III — 21 45 Auslandsreporter 
— 2215 Eine auswartige Affare 
(film) - 005 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1940 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Avenutres des 
plantes (dok) - 2006 Le coff re-
fort (spel) - 2010 Shenf fais-moi 
peur — 21 00 A Ghentar la mort 
est facile (film) — 2255 Les es-
pions 

Donderdag 

BRT 1 
1800 Appie - 1805 Galactira 
1980 - 1850 Jukebox - 1905 
Tijdrover bndge stap voor stap 
— 1915 Maar met met ons 
(Vlaams Nationale Omroepstich-
ting) - 1945 Nieuws - 2010 
Kunst-Zaken - 2015 The best of 
the midnight special show (Roy 
Orbison) — 2055 Panorama zo
mereditie (reportage) — 21 45 
Monopolie ( f ) — 2235 Nieuws 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Mary Ben-

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg z i jn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

jamin ( f j — 21 20 Hier en nu — 
2200 Kerkepad - 2225 Hill 
Street blues ( f ) - 2320 Nieuws 

NED 2 
1840 Sesamstraat - 1900 
Nieuws — 1912 Tom & Jerry — 
1930 Op de praatstoel - 2000 
Het spook van de opera (thnller) 
- 2130 De maffia van Sicilie 
(dok) - 2230 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Le reptile 
(film) - 2205 Le fil d Anane (kort-
film) - 2235 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Le boome
rang noir (tv-film) — 22 15 Camera 
festival - 2315 Nieuws - 2330 
Un soir une etoile 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Encore 
heureux qu il est fait beau' (tv-film) 
- 2135 Variete Abba - 2220 
Ingmar Bergman — 23 00 Nieuws 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Jeugdprogramma — 19 50 Ulysse 
31 — 20 00 Les jeux de 20 heures 
(spel) - 2035 Vote -I- fusil (film) 
- 2205 Debat - 2250 Nieuws 
- 2310 Agenda 3 (kuituur) -
2315 Prelude a la nuit 

ARD 
20 00 Nieuws - 2018 Unter Deut-
schen dachern — 21 00 Bei bio — 
2200 Souvenirs souvenirs — 
22 30 Tagesthemen - 230 Das 
Amadeus Quartett — 005 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Zirkus zir-
kus — 2100 Heute-Joumal — 
21 20 Wagner im wandel - 22 30 
Engel aus Eisen (tv-film) — 010 
Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws — 2015 Gegen alle 
Plaggen (film) - 21 35 Ein Fest fur 
alle Frauen — 2220 Zwischen 
BrettI unt Bettern — 2310 Nieuws 

LUX. 
2006 Le coff re-fort - 2010 Les 
chevaliers aux 108 etoiles — 21 00 
Le cave se rebiffe (film) — 2240 
Les espions 

Vrijdag 
29 JULI 1 

BRT 1 

1800 Appie - 1805 Klem klein 
kleutertje - 1820 Rode Zora -

1845 Harold Lloyd - 1910 Vnje 
tijd vnjdag (mag) — 19 45 Nieuws 
- 2015 Stardust (film) - 2205 
De wereld van de .Dark Crystal" 
(dok) - 2305 Nieuws 

NED 1 

1926 Het koraaleiland - 2000 
Nieuws — 2028 De avonturen 
van Pinokkio - 21 28 Achter het 
nieuws — 2200 Vara tv deze 
zomer augustus — 2205 Film 
thuis (film) - 2340 Nieuws 

NED 2 
1900 Nieuws — 1912 De uitvin
der — 19 25 Nederland kikkerland 
- 2030 Zo vader zo dochter 
(spel) — 20 55 Stief been en zoon 
- 2130 NCR V-sport - 2215 
Meditatie — 2230 Nieuws — 
22 45 Wereldraadbijeenkomst 
Vancouver 1983 - 2325 The 
sheepman (film) 

RTB 1 

1900 Nieuws - 2000 Loeil des 
autres — 21 00 Hellegat (film) — 
2240 Nieuws 

F 1 
20 00 Nieuws — 20 35 Le pique as-
siette - 22 35 Mini-claps - 2255 
Nieuws — 2310 Un soir une 
etoile 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Verdi ( f ) 
- 2135 Apostrophes - 2255 
Nieuws - 2305 lis (film) 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 19 50 
Ulysse 31 - 20 00 Les jeux de 20 
heures (spel) — 2035 Vendredi 
— 21 35 Nieuws — 21 55 Intema-
tionaal jazzfestival van Juan-les-
Pins - 2225 Prelude a la nuit 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Was diese 
Frau so alles treibt (film) - 22 00 
Plusminus — 22 30 Tagesthemen 
— 2300 Der starke Stamm (tv-
spel) — 045 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Gefahrliche Ert)-
schaft — 2134 Jagdszenen in 
Hollywood — 22 00 Heute-Journal 
- 2220 Der andere Fuhrer — 
2305 Sport am Freitag - 2335 
Die gebrochene Lanze (film) — 
1 05 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Die Otto-
Show — 21 00 Trauminseln (dok) 
- 2145 lil nach Neun - 2345 
Nieuws — 2350 Rockpalast 

LUX. 

2006 Le coff re-fort - 2010 Le 
dossier secret des tresors — 
21 00 Le boulanger de Suresnes 
(tv-film) — 2240 Les espiona 
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12 Mi Kritisch bekeken 

Dries Bogaert liet omvangrijk oeuvre na 
De onlangs overleden auteur, direkteur van de Erasmusscholen en 
voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (WNA), 
Dries Bogaert, liet niet alleen een pedagogisch nalatenschap na in 
zijn Erasmusscholen, hij liet tevens een omvangrijk literair oeuvre na. 
Zo schreef hij een aantal gedichtenbundels, enkele romans, toneel
stukken, essays, die niet alle op hetzelfde niveau staan, maar die in 
ieder geval van dichterbij eens mogen bekeken worden. Dat dit niet 
gebeurd is in het liber amicorum, hem aangeboden toen hij 65 werd en 
gehuldigd, begin van dit jaar, valt te betreuren en wij zijn de eersten 
om mea culpa te slaan. Wat wij dan met dit artikel trachten goed te 
maken. 

Beginnen wij alvast met een over
zicht van wat hij geschreven 
heeft: „Een dag als duizend jaren", 
uitgegeven bij de Bladen voor de 
Poëzie te Lier en „Langs Schelde-
boorden", uitgegeven in dezelfde 
reeks. „Hou Koers" verscheen bij 
„De Klok" te Aarschot, „Bevrij
ding" bij de W N A te Baardegem 
en „Onderweg" bij 't Kofschip te 
Zellik. 

Er is, in heel deze lyrische produk-
tie, een zeer grote verscheiden
heid, niet alleen naar tematiek, niet 
alleen naar vorm, maar ook naar 

kwaliteit. Dat geldt voor elke dich
ter. De Duitse dichter Gottfried 
Benn heeft eens gezegd: Wan
neer iemand vijf waardevolle ver
zen in zijn leven schrijven kan, dat 
hij dan een groot dichter mag 
genoemd worden. Alles hangt er 
natuurlijk van af, wat en welke 
waarde men aan het gedicht als 
gedicht hecht. 
Dat Dries Bogaert méér dan vijf 
merkwaardige, alleszins opvallen
de en waardevolle verzen schreef, 
valt niet te betwijfelen. Dat al zijn 
bundels op dezelfde hoogte staan 
evenmin. 

Dries Bogaert was een romanti
cus, in de eerste plaats. Hij houdt 
zich aan het klassieke woordge
bruik en de klassieke zinskon-
struktie: daardoor is hij ook een 
„traditioneel" dichter to.v. van de 
vele gekaptstro-verzen van mo
derne beginnelingen. En ten der
de: hij is een geëngageerd kunste
naar, zijn engagement is Vlaams-
Nationaal en Heel-Nederlands, is 
natuurverbonden, „ekologisch". En 
dat vergt natuurlijk streng voortje-
houd. Dries Bogaert waagde het 
ook een paar romans te schrijven. 

Als epicus is hij te zeer roman
tisch, het realisme dat aan de 
verteller wordt opgelegd, ver
dronk bij hem vaak in een te zeer 
gespannen sfeer: hij idealizeerde 
zijn mensen én de toestanden. 

Een boek als „Tussen zwaard en 
Herderstaf' bevestigt dit Histo
risch sterk gedokumenteerd is 
een werk als „Tussen zwaard en 
herderstaf' nochtans te schemati-

zerend. Hoewel wij het aanbeve
len aan onze jongeren die over 
1830 en de jaren daarna maar al te 
eenzijdige informatie kregen. 

Dries Bogaert is eigenlijk literair 
het best wanneer hij als epicus die 
dingen vertelt die hem het best la
gen en die hij van nabij beleefde 
zoals in „Het toplicht is zoek", die 
wij als zijn beste roman beschou
wen. Er is te veel beschouwing en 
te weinig verhaal? Dat kan zijn, 
maar het is een hele levensfaze, 
met waarheden die inslaan als 
mokerslagen! 

Vermelden wij ten slotte nog 
Dries Bogaert als pedagoog en als 
ekoloog. In zijn boekje over Eras
mus heeft hij de man, naar wie hij 
zijn scholen noemde, als peda
goog voorgesteld, en „heel natuur
getrouw" ontpopt hij zich als voor
stander van een natuurgetrouw, 
sober en gezond leven. 
De literaire carrière van Dries Bo
gaert omvat dus heelwat meer 

dan de enkele verzenbundels die 
wij van hem kennen. Naast de 
epische en lyrische werken is er 
ook nog het toneel „Roeping", 
„Edele Brabant", „De zanger van 
het heimwee" en een drietal ande
re van diverse aard en kwaliteit 

Vermelden wij ten slotte nog de 
„Aforismen" uitgegeven door de 
WNA, die een samenvatting zijn 
van een decennia lange levenser
varing als dichter, als pedagoog, 
als mens. 

Samenvattend kunnen wij zeggen 
dat Dries Bogaert in onze letter
kunde nooit als een groot figuur 
zal naar voren komen, dat was ook 
nooit zijn bedoeling. Hij is echter 
met zijn geschriften wel een merk
waardig figuur — zowel om de 
stellingen die hij poneert als om de 
wijze waarop hij ze uitdrukt 

Een literator in brede zin ? Een man 
die schrijven kon alleszins. 

Jos Vinks 

Notities uit het kunstleven voor u bij «elkaar geschreven door NIc yan Bruggen. 

Vorm 

Lang geleden hebben wij op deze pagina 
uitgebreid geschreven over de Antwerpse, in 
Nijlen wonende, grafische ontwerper Paul Ibou. 

Momenteel is Ibou een internationaal befaamd 
designer, die zijn reputatie vooral dankt aan zijn 
merkbeelden, emblemen en logo's, maar die ook 
andere pijlen op zijn boog heeft onder andere 
die van uitgever. Zo haakte Paul attent In op 
onze pas verworven schijn van Vlaamse auto
nomie en richtte „Vorm in Vlaanderen" op, een 
chique blad, met kantoren in het Antwerpse 
Crest Hotel nogwel, en In de ereraad een 
veelheid aan ministers, volksvertegenwoordi
gers, senatoren, voorzitters, rektoren, enz. 
(merkwaardig genoeg geen bisschoppen). 

Maar die eerste Vorm-publlkaties waren duide
lijk wat te protserig om onze Vlaamse design-
Identiteit van daaruit werkelijk emstig te nemen. 
Paul die dat zelf ook wel inzag, schakelde na een 
jaar over naar een veel dynamischer, twee
maandelijkse „Vorm-Info-Krant", die — gedrukt 
op mooi kringlooppapier — „op kreatieve wijze 
uitsluitend reallzatles en kreaties vanuit de 
Vlaamse gemeenschap behandelt". Ach, je kan 
geen nummer openslaan of er staat wel een mi
nister In wiens perschef weer overuren heeft 
moeten kbppen. Maar kom, de „Vorm-Info-
Krant" mag er zijn: zinvol, spits van ontwerp, ori
gineel naar tematiek en Inderdaad getuigend 
van het merendeel van wat Vlaanderen In de 
ruimste zin te bieden heeft In oktober van dit 
jaar nog brengt de uitgeverij een groots, luxueus 
„Vorm Jaarboek", opgevat als een breed, kultu-
reel naslagwerk over wat er hier in de ontwerp-
sfeer gaande is. De aangekondigde medewer
kers lijken oordeelkundig geselekteerd en het 
aantal behandelde onderwerpen is gevarieerd 
en kompleet genoeg om het boek tot een voor 
Vlaanderen uniek dokument te dulden. Het zal, 
op een formaat van 210 x 297 mm, 344 
bladzijden tellen met 16 hoofdstukken en 600 
kleuren- en zwart-wltreprodukties. De prijs 
werd vastgesteld op 1.500 frank, wat als het 
boek aan de verwachtingen beantwoordt 
geenszins overdreven is. Voor een uitvoerige in

formatiebrochure over dit Jaarboek kan u te
recht bij: Vonn, Crest Hotel, Buro 901-915, 
Gerard Legrellelaan 10, 2020 Antwerpen. 

Burgemeester 

Miss Dianne Feinstein is alleszins een opvallen
de dame, groot elegant en burgemeester van 
de zogezegde „Gay Capital of the Worid", het 
bruisende, tolerante San Francisco. waart)ij 
haar op de CBS-televIsie nogal uitdagend ge
vraagd werd: „Hoe voelt u zk;h als burgemees
ter van Sodoma en Gomorah?" Zij is demokrate 
maar tegelijk een groot bewonderaarster van 
Margaret Thatcher met wie zij naar dlure en 
menselijke overtuigingskracht al eens vergele
ken wordt Velen voorspellen haar zelfs een 
plaats op het Witte Huis als eerste vrouwelijke 
president Er werd In de Amerikaanse pers 
trouwens geschreven dat zij in 1984 samen met 
Edward Kennedy het demokratisch team zou 
vormen. Maar onlangs beweerde Kennedy dat 
hij beslist niet In de „run" Is voor '84. En Dianne 
Feinstein ziet het ook niet zo zitten: „Ik wil liever 
thuis blijven en hier op de winkel passen. En de 
winkel draalt in San Francisco» de privé-sektor 
bracht hier 35 miljoen dollar bij elkaar voor onze 
opera, 10 miljoen dollar voor het San Francisco 
Ballet en de San Francisco Symphony was op 
de avond van de opvoenng uitverkocht voor het 
hele seizoen." Zoiets kunnen de burgemeesters 
van Luik en Antwerpen wellicht niet zeggen. 

Bescheiden 

Nog uit Amerika. In New York Is de eigentijdse 
kunst alweer enkele stappen verder dan hier. 
Als een van de mede-maaksters van de nieuwe 
strekkingen wordt Mary Boone aangewezen. 
Zij Is evenwel schilder noch beeldhouwer... 
maar een glamour-glrl mooie, 30-jarige galerij
houdster In de Soho-wijk van West-Broadway, 
daar waar het al jaren „gebeurt". Mary glimlacht 
als een engel, denkt als een manager en 
beweegt als een lokomotief... gaat zelden uit 
leest veel. De New York Times schreef onlangs 
nog dat zij een „echte, oorspronkelijke. Ingrij
pende stijlvemieuwing" bracht En zo lijkt het de 

nieuwe namen zijn trouwens al gevonden: „new 
wave", jne\N image", jieo-expressionism" en 
zelfs „maximalism" (een dukielijk afzetten tegen 
het „minimalism" van enkele jaren geleden). De 
minimalistische schikierkunst is koel, effen, Intel-
lektualistisch„ het nieuwe weri< is emotkxieel en 
onthecht tegelijk, met zelfs In het abstrakte een 
verhalende, meer fysieke inhoud. De prijzen bij 
Mary Boone schommelen zowat rond het mil
joen frank (die van de bekende pop-art schil
ders halen vaak het 10-voudige, maar die zijn 
dan ook al levende kunstgeschiedenis). De 
laatste David Salle-tentoonstelling bij Mary (21 
werken) was uitverkocht vóór de vernissage. 
Maar Mary Boone blijft beschekJen en citeert 
graag Danief Kahnweiler, die Picasso en Brac-
que in zijn Parijse galerij bracht toen dezen de
buteerden: J e moet grote kunstenaars hebben 
om een grote galerij uit te bouwen". 

Dichter 
Een bekend Vlaams dichter bij zijn psychiater: 
„Waar houdt u het meest van dokter, van 
dichters of van vliegtuigen?" Waarop de ver
baasde psychiater: „Van dichters natuurlijk." 
Waarop de schrijver dan weer: „Waarom ne
men zoveel mensen dan het vliegtuig?" 

Winners 

Het moest ervan komen, nadat vanuit Antwer
pen reeds geduchte aanslagen op de al niet zo 
ruim voorhanden zijnde goede smaak in Vlaan
deren gepleegd werden met protserige magazi
nes als „Exclusief en „Allure", heeft de SchekJe-
stad nu een heuse city-magazine naar volwas-* 
sen Newyorks model. Het is voorlopig nog 
tweemaandelijks, maar wel mooi uitgegeven In 
een dynamische, wat naar Andy Warhol refere
rende opmaak, vaak verrassend goede en 
originele modefoto's van Carel Fonteyne, zinvol
le intervlev\/s en natuuriijk de nodige portie 
stadsroddel plus onvermijdelijke rubrieken als 
„Best In town", „Eating Out" en dergelijke vrien
delijke prietpraat met publk^itaire inslag. Immers, 
het alleszins fraai gemaakte blad kost op zijn co
pieus formaat slechts 25 frank en moet het dus 
voornamelijk van reklame-Inkomsten hebben. 
Jammer genoeg is het redaktlonele gedeelte 
van Winners niet altijd van een winnende hand. 
Maar de uitgever beseft dit gelukkig zelf en 
maakt er werk van enig ervaren journalistiek en 
literair talent aan te trekken. Tevens wil men het 
blad, nu op een kleine 20.000 eksemplaren 
aangeboden, een geografisch ruimer perspek-
tlef geven. Voor september wordt een super-
grote, adembenemende Winners Special aan
gekondigd. Een blad dat ondanks zijn angelsak-
sisch snobisme, het alleszins waard is gevolgd 
te worden op de ongewone weg die het voor 
zichzelf uitgestippeW heeft 

VORM-jaarboek, Inventaris van de ont-
werpkunst in Vlaanderen. 
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De Tour van Dante 
tot Marquez 
In feite heeft zo'n Tour niets 
menseiijlts meer. Maar men moet 
het wel zien, men moet er met 
beide voeten middenin staan om 
er zich rekenschap van te geven. 
Die helse rit door de smeltkroes 
van de Pyreneeën: de Aubisque, 
de Tourmalet, de Aspin, de Pey-
ressourde. Stuk voor stuk legen
den van de wielersport Langs 
het smeltend asfalt tienduizen
den vakantiegangers. Uren voor
af zijn zij naar boven gekomen. 
Zij trotseren de brandende hitte, 
de transistor aan het oor. Bij het 
buitenrijden van Pau begint de 
weg te hellen, te kronkelen. En 
dan plots de Aubisque. Korte 
nijdige stukjes klimmen, vals 
plat, lange nijdige stukken klim
men. Achterin het peloton lost de 
ene na de andere. De ogen star 
op de rug van de renner voor hen. 
Snakken naar zuurstof, hunkeren 
naar macht en veerkracht Even 
groeit het verlangen om de arm 
te strekken naar het zadel voor 
hen. Maar de arm wordt alsmaar 
kleiner, korter. Daarna blijft nog 
enkel pijn, ellende, verdriet en 
onmacht De supporters roepen 
hard maar zij horen niets meer. Er 
wacht hen nog honderdvijftig ki
lometer lijden in het vuur van een 
uit de hemel vallende zon. Een 
dantesk en demonisch tafereel 
waar Gabriel Garcia Marques 
hoofdstukken zou kunnen over 
schrijven. Zijn landgenoten zijn 
hier trouwens opvallend aanwe
zig. In woord en daad. De daden 
komen van die bekoorlijke ama
teurs (Jiminez aan het hoofd) die 
fietsen als vlinders. Moeiteloos 
wiegend en dansend, speels en 
onverstoorbaar. Zij verlenen 
charme aan het meedogenloze 
zwoegen van de Europese'profs. 
De woorden komen van de on
waarschijnlijke troep radio- en 
televisiereporters die ieder af
zonderlijk schandalig veel ge
luidshinder veroorzaken. Nage
noeg de ganse rit door schreeu
wen zij in de mikro. Zij debiteren 
dagelijks de deelnemerslijst de 
algemene rangschikking, de ge-
zondheidsbulletins van de eigen 
en de andere renners, de namen 
van steden, dorpen en gehuch
ten, van burgemeesters en sche
penen die langs de weg staan, de 
weersvoorspellingen, de wissel
koersen, de waterstanden en tu-
sendoor ook nog een eindeloze 
reeks reklameboodschappen. 
Een chaotisch schouwspel dat 
tegelijkertijd boeit en afstoot 
Sport als opium voor de massa-
Maar desondanks reikhalzen en 
hopen op- Lucien Van Impe. De 
kleine die méér dan één hoofd
stuk heeft volgeschreven in het 
gouden boek van de Ronde van 
Frankrijk. De zesendertigjarige 
die weer met onverdroten ijver 
en open hart en gemoed op zoek 
gaat naar zijn zoveelste bolle-
kenstrui en die met de kleine 
teen van zijn linkervoet nog snel
ler klimt dan de overige landge
noten samen-

Aan de streep in Luchon kleeft het 
asfalt aan de schoenen. Je smelt 
er in een ijskast Wachten op 
Jlmimez die niet komt omdat Co-
lumbianen liever bergop dan berg
af rijden. Waar hebben onze ren
ners (?) dat verdiend? Millar wint 

Een Britse zege. Excuseer, een 
Schotse, zegt de man in kwestie. 

En dan het geel voor Pascal Si
mon. De renner uit Troyes won 
voordien al de Dauphiné maar 
werd... gedeklasseerd wegens... ja
wel, doping. Het belet hem niet 
rustig te verklaren dat HinauH 
voortaan een gelijke heeft in eigen 
land. Ook deze Fransman ont
breekt het niet aan eigenliefde. 

Maar daags nadien valt de achter
in het peloton rijdende Simon on
gelukkig en meteen wordt er voor 
hem een standbeeld opgericht op 
de Champs Elysées. Frankrijk aan
bidt nu eenmaal verliezers... Napo
leon en Poulidor mochten dat al 
eerder ondervinden. Maar met Si
mon worden de grenzen toch 
weer verlegd. Wie hem in de daar
opvolgende ritten „durft" aanvallen 
wordt uitgescholden voor lafaard 
en valsaris. Liefst had men de 
wedstrijd onmiddellijk geneutrali-
zeerd en de lieve Pascal in triomf 
naar Parijs gevoerd-
Maar de Tour is méér dan sfeer en 
sentiment, dan vreugde en leed. 
Hij is ook harde zakelijkheid. Hij is 
ook een sportieve kompetitie zon
der gelijke. 

De harde zakelijkheid 

De harde zakelijkheid In deze ron
de werd gedemonstreerd door de 

De foto uit de Tour '83: de stoot van Lubberding, de val van Laurent-

jonge Eric Vanderaerden. Aan de 
voet van de Pyreneeën, net voor 
het grote werk, stapte de Limbur
ger op. Zonder kommentaar Zijn 
plicht (of zijn kontrakO was vol
bracht Levitan ergerde zich blauw 
maar hij Is slecht geplaatst om 
verwijten te versturen. Hij is zelf 
gevoellozer dan een muntstuk. 

Maar wat kwam Vanderaerden 
eigenlijk zoeken in de Ronde? Het 
wordt niet luidop verkondigd maar 
wel stilzwijgend doorgezegd. Hij 
kwam zichzelf „vrij kopen". Eric 
onderschreef bij Fred De Bruyne 
een kontrakt voor twee jaar Maar 
andermaal verkeren de sponsors 
van de ploeg van de gewezen 
televisiereporter in de onzeker
heid omtrent de toekomst Zo'n 
toestand verstoort uiteraard de 
gemoedsrust van de renners. Kui
per verkondigde nog voor de Tour 
dat hij volgend seizoen elders on
derdak zou gaan. Vanderaerden 
wilde dat zelf ook maar al te graag 
maar lag gebonden aan zijn kon
trakt De Tour bood de uitweg. De 
Bruyne zocht immers naar „mede-
sponsors" om alsnog met een 
ploeg in de Ronde te kunnen 
aanzetten. Die „publiciteitskapers" 
waren enkel geïnteresseerd in
dien... Vanderaerden zou deelne-

4ivti^,Ü i^ yt f'' 

Hopen op Lucien Van Impe: ijdel? 

men. Het vergelijk was vlug ge
vonden. Vanderaerden zou ander
halve week het beste van zichzelf 
geven — wat hij ook deed — en 
dan... de strijd staken. In ruil daar
voor zou hij op het einde van dit 
seizoen mogen opstappen... En zo 
geschiede... Verwijten zijn naar 
ons gevoel misplaatst Alle betrok
kenen kunnen hun standpunt ver
dedigen. Tenminste indien men er 
van uitgaat dat de wielersport ge
regeerd wordt door het geld en de 
commercie. Maar daaraan twijfelt 
gelukkig niemand. Woorden en 
daden moeten dan ook in dit kader 
gesitueerd en beoordeeld worden 
Intussen is ook duidelijk geworden 
dat Vanderaerden al een heel eind 
onderweg is met... Peter Post die 
zijn toekomstige ploeg een 
Vlaams gezicht wil geven. De ge
vierde ploegleider ligt immers 
overhoop met de Nederlandse 
toprenners en vanuit die hoek 
heeft Vanderaerden in de toe
komst dan ook geen medewer
king te verwachten. Een niet onbe
langrijk detail Maar in de Tour 
wordt desondanks ook een spor
tieve strijd geleverd. Zo veelei
send en slopend dat Joop Zoete
melk zich weken vooraf liet „pre
pareren" en daardoor nog maar 
eens — hij was met aan zijn 
proefstuk — op doping werd be
trapt De Nederlander was teleur
gesteld maar niet beschaamd. Hij 
werd immers bijgesprongen door 
vriend en tegenstander 
Luidop werd gezegd wat iedereen 
al lang wist Dat er geen topsort 
meer bestaat, in welke discipline 
dan ook, zonder doping en dat 
het. belachelijk is de renners 
daarom zwaar aan te vallen. De 
dopingbestrijding werd dan ook 
nog maar eens op de korrel geno
men en het was niet onbegrijpelijk 
dat de renners zich afvroegen 
waarom altijd zij de klappen moe
ten inkasseren... 

Maar terug naar de sportieve 
strijd waarin de Fransen ondanks 
de afwezigheid van boegbeeld Hi-
nault verrassend sterk voor de 
dag komen. Zij kleuren inderdaad 
het wedstrijdverloop en schuiven 
vele goede renners naar voor. 
Simon, Fignon, Bernaudeau, Al-
ban, Michaud, Madiot Het is niet 
mis en we vergeten er nog een 
half dozijn. 

Waar halen zij moeiteloos wat wij 
met de beste wil ter wereld maar 
niet kunnen vinden? Fransen de

len hun seizoen helemaal anders 
In Hun Tour, en dat is begrijpelijk, 
wordt boven alles geprezen. In 
eendagswedstrijden gaan zij niet 
zo vaak tot op de bodem van hun 
mogelijkheden. Het klassieke 
voorseizoen laat de meesten on
beroerd. 

In mei en juni bereiden zij zich dan 
voor op de grote Ronde. In een 
eindeloze reeks kleine rittenwed-
stnjden De Midi Libre, de Dauphi
né, de ronde van de Aude, van de 
Oise, van Normandie, van nog 
zoveel meer. Een schril kontrast 
met ons wedstrijdprogramma. Een 
tegenstelling die fataal zichtbaar 
moet worden in de resultaten-
Naast de Fransen zijn er natuurlijk 
ook de Nederlanders. Peter Win
nen, Lubberding, Vandervelde: ze 
mogen gezien worden. Alhoewel 
wij ons toch maar moeilijk van de 
indruk kunnen ontdoen dat de 
Nederlandse wielrennerij over 
haar hoogtepunt heen is. De een
heid van destijds Is doorbroken en 
dat leidt wanneer de basis met erg 
breed is, gemakkelijk naar aftake
ling. 

De Spanjaarden hebben Delgado 
en Arroyo. Getalenteerde klim
mers die misschien nog niet kom
pleet genoeg zijn om echt mee te 
tellen voor de eindzege. Alhoewel. 
De Italianen zijn letterlijk en de 
Belgen figuurlijk afwezig. Van 
eerstgenoemden is geweten dat 
zij met geen stokken van hun 
schiereiland te slaan zijn en... van 
onze vertegenwoordigers ver
wacht men nog enkel dat zij voor 
het sluiten van de tijdskontrole 
binnen zijn... 

Voor leven en feest zorgen de 
zogeheten amateurs uit Columbia. 
Wij hebben het nooit willen gelo
ven maar misschien wordt de wie
lersport op het Amerikaanse kon
tinent (In Noord en Zuid) ooit nog 
populair. Columblanen fietsen dui
delijk met een andere instelling, 
met minder organizatie dan Euro
peanen. Maar het ontbreekt hen 
niet aan enige aanleg. De „op)en" 
Tour Is als dusdanig geen tegen
valler alhoewel de intrede van de 
Oosteuropeanen de aantrekkelijk
heid nog aanzienlijk zou vergroten. 
Maar in afwachting heeft Levitan 
toch een overwinning behaald. De 
Columblanen zijn Immers geen 
obscure figuranten. Zij zijn cou
reurs met een eigen temperament 
en eigen geaardheid. 
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Zwijndrecht-Burcht in feeststemming: 

Opening lokaal 
Vlaams Ziekenfonds „Vlamat" 

ANTWERPEN 

Dat het almaar beter gaat met het 
Vlaams Ziekenfonds „Vlamat" kon vrij
dag jongstleden andermaal vastge
steld worden bij de opening van een 
nieuw en prachtig filiaal in de gemeen
te Zwijndrecht Na een eerder moeiza
me beginpenode heeft men in het 
randgebied van het „Soete Waasland" 
plots het goede spoor te pakken 
Onder de stuwende kracht van het 
dokterstno Fideel Bernaers, Wim Ver
hulst en Werner Van de Leest ener
zijds en het laaiend entoesiasme van 
de nieuwe en „lieve" medewerkster 
Lieve Van Goethem anderzijds, kon 
het ledental in een mum van tijd ver-
dnedubbeld worden 
De koplopers-afdelingen Wommelgem 
en Hoboken voelen de hete adem van 
deze sukses-afdeling reeds in de nek 
Minder gelukkig schijnt op dit ogenblik 
de plaatselijke afdeling van de CM 
(Christelijke MutualiteiO te zijn, slechte 
verliezers als ze zijn richtte zij brieven 
met verdachtmakingen aan Verbond 
en zelfs aan het RIZIV 
BIJ een prachtig weertje — in Zwijn
drecht, zo konden wij vernemen, heeft 
men bij zulkdanige manifestaties de 
weermaker steeds mee — werd de 
talrijke aanwezigen, in het mooi inge-
nchte lokaal, een receptie aangebo

den, met als verrassing een voortge
zette receptie met een heuse vissers
sloep op de Schelde, waar men in deze 
gemeente en ver daarbuiten nog ja
ren zal over praten 
Onder de aanwezigen alle plaatselijke 
mandatanssen waaronder kamerlid 
Octaaf Meyntjens (sinds kort beheer
der van Vlamat) Waren eveneens 
aanwezig Hugo Coveliers voorzitter 
van Vlamat Rik Bellefroid voorzitter 
direktiekomitee van Vlamat Frans 
Kuijpers ondervoorzitter Vlamat en 
Jons Roets burgemeester en oud-
penningmeester van Vlamat Ook kon
den WIJ heelwat plaatselijke medewer
kers en personeelsleden van Vlamèt 
begroeten 

In zijn openingswoord richtte voorzit
ter (ioveliers de schijnwerpers vooral 
op het eerder vermelde dokterstno, en 
de hele ploeg van deze afdeling die dit 
prachtige lokaal zelf in een rekordtijd 
inrichtte Tevens dankte hij oud-mede-
werker Jan Menu die in moeilijke om
standigheden met Vlamat van start 
ging 

Tot slot wenste hij Vlamat-Zwijn-
drecht-Burcht nog een vruchtbare le
denwerving en alle heil in de verdere 
uitbouw van ons aller Vlaams-nationaal 
ideaal 

Na de heildronk en het eerste gedeelte 
van een smaakvolle receptie kondigde 
Fideel Bernaers aan dat het vervolg 
van deze feestvienng met een t>oot-
tocht op „de prachtige vloed" zou 
beëindigd worden Uit de veelvuldige 
gesprekken die wij tijdens deze uitge
lezen avond voerden met medewer
kers, personeelsleden van Volksunie-
nationaal enz onthouden we dat er 
nog heelwat VU-leden zouden aange
sloten zijn bij kleur-ziekenfondsen Dat 
deze Vlaams-nationalisten de macht 
waarover zij onbewust beschikken zo 
maar kado geven aan hun en onze te
genstrevers lijkt bij hen nog in onvol
doende mate door te dnngen 

Wanneer men zoals in Zwijndrecht op 
korte tijd een ruim ledenbestand van 
de politieke ziekenfondsen afsnoept 
ervaart men maar pas hoe spinnijdig zij 
reageren Vlaams-nationalisten, waar
op wachten jullie om het suksesrijke 
Zwijndrecht te volgen en de nog 
steeds unitaire bastions van politieke 
ziekenfondsen, door uw lidmaatschap, 
te verzwakken Vlamat-Zwijndrecht 
WIJ wensen jullie nog veel sukses toe 

Clem De Ranter 

Algemeen sekrelaris van VLAMAT 

JULI 

30 IHOMBEEK Tuinfeest bij Louisa en Wom Baetens, Heike 50 te 
Hombeek Doorlopend vanaf 18 uur Inrichters VU-afdeling 
Hombeek-Leest 

Borsbeek rouwt 

Leo Dreesen verliet ons 

„ W i j w a r e n d r a g e r s van een g r o o t s e en d y n a m i s c h e g e d a c h 
te " sch ree f Theo B r o u n s in z i jn laa ts te br ie f aan z i jn 
kameraden . 

Leo w a s een van hen , een pu re i d e a l i s t A l s j onge man w e r d 
h i j g e t r o f f e n d o o r een o n m e n s e l i j k e rep ress ie . Een s c h a a m 
t e l o o s o n r e c h t da t n iet w e r d he rs te l d . 

He t hee f t Leo ech te r noo i t w e e r h o u d e n v e r d e r te s t r i j den . 
A W - W K w a s v o o r hem een p e r m a n e n t e opd rach t , d ie hi j 
v o o r a l met de d a a d ges ta l te gaf. S a m e n met z i jn v r o u w Lus, 
h a n d in hand , b o u w d e h i j aan de w a a r d e n van het l e v e n : z i jn 
gez in met zes k i nde ren , z i jn d i ep g e l o o f en de V l a a m s e 
S t r i j d . O n v e r w a c h t en p l o t s e l i n g nam Leo a f sche id in onze 
a rmen o p 11 juM. 

W i j ve r l i ezen een p r a c h t m e n s en d e n k e n aan de w o o r d e n 
van Lambe r t S w e r t s : „ Z o n d e r leed kan men niet l i e fhebben -
Z o n d e r l i e f hebben kan men niet leven" . 

Verwezenlijking van het VU-programma voor Mechelen 

Een politiek van straten en pleinen 
„ H e t hu i d i ge s t a d s b e s t u u r w i l de v e r k e e r s c i r c u l a t i e in de b i n n e n s t a d 
h e r o r g a n i z e r e n o p bas i s van de v e r k e e r s p l a n o l o g i s c h e s tud ie . D a a r i n 
w e r d een c i r c u l a t i e v o o r s t e l g e d a a n v o o r d e u i t e inde l i j ke reo rgan i za -
t ie van het au tove rkee r . 
O m d i t v o o r s t e l te ve r t a l en naar d e hu id i ge b e h o e f t e n en de v i s i e v a n 
he t s t a d s b e s t u u r w o r d t aan een de f i n i t i e f c i r cu l a t i ep lan g e w e r k t 
Een m a x i m u m t e r m i j n van 6 m a a n d e n w o r d t v o o r o p g e z e t v o o r het 
o p m a k e n van d i t p l an . ' A a n het w o o r d is de ee rs te s c h e p e n van 
M e c h e l e n O s c a r Renard (VU) . 

Samen met het circulatieplan wordt 
tevens een parkeerplan gemaakt 
Beide plannen dienen een leidraad te 
zijn voor de toekomstige verkeersaf
wikkeling in de binnenstad 
De bedoeling is alleszins de verkeers
intensiteit en de verkeerssnelheid in de 
binnenstad te beperken 
Een verkeer op mensenmaat als het 
ware 
Het doorgaand verkeer dient al zeker 
uit de binnenstad geweerd Door het 
aanbrengen van enkele verkeersstop-
pen en -halzen en het invoeren van 
verkeerslussen wil men het doorgaand 
verkeer ontmoedigen 

Grotere waardering 
De voetganger en ook de fietser die
nen meer ruimte te verkrijgen 
Verkeersarme en -vnje zones, brede 
voetpaden, meer groenvoorzieningen, 
pleininnchtingen enz moeten het de 
voetganger veiliger en aangenamer 
maken 
De bedoeling is dat aan de mensen de 
mogelijkheid getxxlen wordt om in de 
binnenstad rustig te wandelen en te 
winkelen, hier en daar een rustige 
zithoek te vinden 
Zowel bij tjewoners als bezoekers zal 
daardoor een grotere waardenng voor 

de binnenstad ontstaan, verwacht het 
schepenkollege Deze waardenng 

voor de binnenstad zal het pnvé-initia-
tief, zowel op het vlak van de handels-
aktiviteiten als van de woningbouw of 
-vertjetenng stimuleren 

1983 
Voor dit jaar voorziet het kollege een 
voorlopige innchting, met l)ef)erkte 
middelen, van een klem verkeersvrij 
pleintje op de Wollemarkt aansluitend 
op het (verkeersvrij te maken) School-
straatje 

Dit laatste straatje wordt in het najaar 
volledig heraangelegd en zal alleen 
voor voetgangers en laden en lossen 
toegankelijk zijn In de loop van het vol
gend jaar wordt het plein volledig 

Het plan voor de Wollemarkt in een eerste faze wordt aan de rand een 
voetpad in ophoging aangelegd 
Dit voetpad dient als fysieke en visuele barrière Met de plaatsing van 
enkele bloembakken wordt het pleinkarakter verder ondersteund 
Voor het aanbrengen van een eenvormig terrasmeubilair wordt een 
overeenkomst met de aanbelandende uitbaters gesloten 

1984 

Voor 1984 voorziet het kollege daaren
boven 4 kleine projekten plein voor 
het Stadhuis-IJzerenleen-Onder den 
Toren-Korenmarkt Bij de keuze van 
deze projekten, werd gezocht naar 
enkele „verloren hoeken" die gemak
kelijk aan het autoverkeer kunnen ont
trokken worden 
De geplande projekten liggen ver
spreid over het centrumgebied zodat 
de binnenstadstiezoeker of -bewoner 
op allerlei plaatsen in het centrum als 
het ware aangenaam verrast word t 

Vier projekten 
Grote Markt 

Een volledige heraanleg van de Grote 
Markt is op korte termijn niet haalbaar 
Het verkeersvrij maken van het ge
deelte voor het stadhuis kan nu reeds 
gebeuren 
Het creëren van een pleinfunktie voor 
het stadhuis gaat dit laatste een volle
dig nieuw aanzicht geven De Halle
straat wordt langs deze zijde afgeslo
ten zodat het plein verlengd word t 
IJzerenleen 
Een beperkte en snelle ingreep be
staat enn een gedeelte van de IJzeren-
leen verkeersvnj te maken 
Het betreft het gedeelte aansluitend bij 
de Borzestraat en de Geitestraat 
Een heraanleg dient in ophoging te 

gebeuren in aansluiting met de tie-
staande verkeersvrije straten 
Deze hennrichting van de IJzerenleen 
wordt als een eerste faze ontworpen 
zodanig dat een verdere heraanleg 
zonder bijkomende kosten hierop kan 
aansluiten ^ 
Korenmarkt 
Het hele plein wordt heringericht zoda
nig dat het een kleinej-usthalte in de 
stad kan worden met mogelijk enkele 
terrassen, enz 
St-Romboutskerkhof 
Een versmalling van de njbaan op een 
gepaste wijze heeft een snelheidsrem-
mend effekt en hierdoor kan o a het 
voetpad aan de katedraal verbreed 
worden Ook hier kan door aangepas
te groenaanplantingen het-geheel een 
aangenaam karakter knjgen 
Wollemarkt 
In de schaduw van de katedraal is het 
pleintje aansluitend op de Schoolstraat 
een ideaal plein om te onttrekken aan 
het autoverkeer en als voetgangersdo
mein in te richten (Zie ook de illustra
t ie) 
Momenteel is een aanpassing van de 
bestaande verlichting op de Grote 
Markt en de IJzerenleen in voorberei
ding 

De bedoeling is een aangepaste sfeer
verlichting aan te brengen op deze 2 
pleinen, die enerzijds een grote histori
sche waarde bezitten en anderzijds 
vandaag het hart van de stad uitma
ken 

Tevens worden de mogelijkheden tot 
verlichting van het stadhuis, het sche
penhuis, het postgebouw en de kate
draal onderzocht 
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Wij in de Volksunie m 15 

Wijnegemse gemeenteraad weigert staalmotie goed te keuren! 
Tiidens de jongste gemeenteraad vroeg de VU-fraktie de goedkeu
ring van de raad om een motie betreffende Cockerill-Sambre door te 
sturen aan al degenen die in Vlaanderen verantwoordelijkheid dragen. 
Het VU-bestuur is van oordeel dat de Vlaamse gemeenschap niet 
langer mag opdraaien voor de financiering van de zoveelste red
dingspoging van het Waalse staal Dit was de kern van deze motie 
Tot onze grote verbazing weigerden 15 van de 19 raadsleden deze 
motie goed te keuren. Dit belette burgemeester Nuyts echter niet om 
in duidelijke taal de wantoestanden bi| Cockerill-Sambre aan te kla
gen in zijn onverwachte toespraak op de Wijnegemse 11 juli-viering. 
Maar ja daar waren veel mensen die naar zijn heldhaftige woorden 
luisterden terwijl er over het voorval van de VU-motie niets te lezen 
stond in geen enkele krant Eigenaardig toch_ 

Herschikking 
afdelingbestuur 

Schilde-'s-Gravenwezel 
Als gevolg van interne moeilijkheden 
werd het bestuur van de afdeling, in 
het begin van het jaar, herschikt Een 
homogene ptoeg vomnen was de pno-
nteit Op dit ogenblik begint alles rond 
te draaien Het eigen blad „Nieuw" dat 
kortelings opnieuw verschijnt heeft 
een meer modem uitzicht De inhoud 
zal steeds het volgende stramien heb
ben inpikken op de nationale polibek, 
lokaal nieuws en algemeenheden Het 
nummer wordt uitgereikt aan de ganse 
bevolking dne- of viermaal per jaar 
leder nummer bevat een toetredings-
kaart tot de VU Een stenalmachme 
werd aangekocht om snel te kunnen 
reageren op aktualiteiten 
Zowel aan de Enquête als aan de 
Projektwerking wordt deelgenomen 
Met de voorzitters van de omligg'»nd«» 

afdelingen wordt kontakt opgenomen 
om gezamenlijke aktiviteiten te plan
nen of eikaars aktiviteiten te steunen 
De vroegere leden werden piraktisch 
allemaal opgejTikt en het kleine verlies 
werd goedgemaakt door nieuwe toe
tredingen Negen nieuwe bestuursle
den werden ojagenomen voorzitter 
werd W Aurousseau en sekretans R 
Lemout V Van Winckel werd pen
ningmeester, E Boeckmans en W Bol
len zullen zich inzetten voor organiza-
tie en propaganda, L Zaman zorgt 
voor het kontakt met de Derde Leefbjd 
en D Beeckman voor de jongeren 
Verder zijn er nog P De Groote en 
A Van den Broeck als medewerkers 
voor „Nieuw" De mandatarissen van 
gemeenteraad en OCMW zijn even
eens opgenomen in het bestuur 

Elke dag te Antwerpen: 
film over Hendrik Conscience 
Nog tot en met 30 september 
worden in het Stedelijk Informatie
centrum van Antwerpen, Grote 
Markt 29, dagelijks om 10,11, 13, 
14, 15 en 16 uur gratis video-
vertoningen gegeven van enkele 
interessante films over Antw^er-
pen, de Antwerpse haven en het 
Antwerpse verleden Ook dage
lijks om 16 uur eveneens een film 
die het leven van Hendnk Con
science evoceert Deze ongeveer 
20 minuten durende film, in op
dracht van het stadsbestuur ge

maakt in het kader van het Con-
sciencejaar, schetst de levensloop 
van de Antwerpse auteur, tegen 
de achtergrond van de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd, aan de hand 
van oude foto's, dokumenten, 
schilderijen en een aantal recente 
sfeerbeelden 
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| 9 onze specialileil 
V NE FLIEREFLUITER 

- nituurbier 
gebrouwen naai een 

oud kempisch recept 

Sierpieister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel.|03-88a64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Lod. Dosfel-mededelingen 

Amsterdam, 

Nederlands 

beroemdste en 

beruchtste stad? 

Het vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
organizeert van vnjdag 23 tot zaterdag 
24 september e k een studie- en vor-
mingsweekeind in Amsterdam om de 
Nederlandse hoofdstad eens door een 
Vlaamse bnl te bekijken 
Naast het toeristische en kulturele 
facet van de stad, willen we ook 
aandacht besteden aan de aktuele 
noden en problemen, eigen aan elke 
grootstad 
Aan bod komen zowel een museum-
bezoek, mogelijkheid tot het bijwonen 
van een toneel- of teatervoorstelling. 

een geleid bezoek aan het oude Am
sterdam als gesprekken en inleidingen 
met en door Amsterdammers over 
hun stad en haar problemen 
Verblijf wordt voorzien in een hotel in 
de binnenstad 
DeelnemerstMjdrage 3500fr 
Inschnjving op voorhand is noodzake
lijk en dit voor 1 septemkjer ek 
Alle bijkomende inlichtingen en een 
folder kunnen verkregen worden bij 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel, Bennesteeg 4,9000 Gent telefoon 
091-257557 

Studievakantie in 
Frans-Vlaanderen 
Hoe leven de mensen er en m hoever
re IS Frans-Vlaanderen nog Vlaams? 

In een volgend (xint diende de VU bij 
monde van R Mertens een voorstel m 
om een definitieve regeling te treffen 
voor het geven van Franse lessen in 
de gemeenteschool Het kollege heeft 
dit steeds proberen uit te stellen Ro
land Mertens had het standpunt van 
Cal') de onderwijzers goed onder
zocht en hieruit bleek dat vooral het fi
nanciële en niet het pedagogische het 
zwaarst doorwoog Wat wij betreuren 
Ook zijn de onderwijzers van mening 
dat ZIJ met hun normale lesrooster aan 
het maximaal toegelaten uren zitten 
zodanig dat er geen uurtje Franse les 
meer bij kan Dit is echter niet zo 
volgens een ministenele omzendlinef 
van 1974 
Dat deze toestand in de Wijnegemse 
gemeenteschool abnormaal is blijkt uit 
de volgende cijfers 100 % van de 
vnje en 90 % van de njkslagere scho
len geven het Frans in het gewone les
rooster Ter verduidelijking drukken wij 
er nogmaals op dat de VU met tegen 
Franse lessen op school is maar wel 
dat hiervoor extra moet betaald wor
den door de gemeentekas Een finan
ciële last die niet meer verantwoord is 
indezebjd Doch 13 van de 19 raadsle
den vonden deze bespanng overix»-
Hig 

Verenigingen 
uit Ekeren 
steunen 
staalmotie 
Volgende verenigingen en organiza-
bes Davidsfonds Ekeren, Vlaamse 
Jongerenknng Ekeren Vlaamse Vnen-
denknng Ekeren Volksunie Ekeren 
Volksuniejongeren Ekeren en enkele 
leden en bestuursleden van de Groen-
raad Ekeren hebben in hun vergade-
nng aandacht besteed aan het rapport-
Gandois over Cockenll-Sambre en aan 
de mogelijke gevolgen daarvan voor 
Vlaanderen 
ZIJ zijn van oordeel dat de Vlaamse ge
meenschap met langer mag opdraaien 
voor de financienng van de zoveelste 
reddingspoging van het Waalse staal 
Vandaag moet de aandacht pnontair 
naar de eigen Vlaamse toekomst gaan 
Uit alle gegevens blijkt dat Vlaanderen 
opgewassen is tegen de knsis als het 
kan beschikken over zijn eigen werk, 
zijn eigen gekl en zijn eigen toekomst 
Kortom Vlaams geld in Vlaamse han
den Vlamingen en Franstaligen moe
ten elk hun eigen pot koken Dat is een 
eerlijke opk>ssing Dan zijn eigen ge
meenschappen ook financieel verant
woordelijk voor de politiek die ze 
volgens eigen inzichten wensen te 
voeren 
ZIJ dnngen er dan ook op aan dat er 
spoedig een beraad op gang komt 
tussen al degenen die in Vlaanderen 
verantwoordelijkheid dragen, zowel in 
de politiek als in de syndikale en 
patronale orgamzaties en in de stnjd-
en kultuurverenigingen 

Uit bezorgdheid voor de eenden uit 
het park die geregeld een wandelinge
tje maken in de Ekenlaan vroeg Mana 
Dieltiens om daar een waarschuwings
bord te plaatsen Op dit waarschu
wingsbord zouden dan wandelende 
eenden afgebeekj staan zodat de 
automobilisten van deze ongewone 
wegget}ruikers verwittigd zouden zijn 
Ook dit voorstel viel blijkbaar met in 
goede aarde 
Een ander agendapunt dat wel gevol
gen zal knjgen is het volgende Raoul 
De Smet stelde voor om de verkeers
borden die alle verkeer verplichten 
rechts af te slaan wanneer men vanuit 
de Brouwerslaan of de Schoolstraat 
de Tumhoutsebaan opnjdt te verwijde
ren Vermits het verkeer op de Tum
houtsebaan dank zij de nieuwe nng 
duidelijk verminderd is zijn deze bor
den overbodig geworden In septenv 
ber zullen de borden verdwijnen 

Reeds meermaals heeft de VU ge
vraagd om een opksssing voor de 
platanen langs de Vaartdijk die met 
alleen hinderlijk geworden zijn voor de 
bewoners maar ook een gevaar bete
kenen voor de nolenng die juist onder 
die bomen k>opt De wortels van deze 
platanen kunnen die nolenng grorxJig 
saboteren door de nool binnen te 
dnngen en alzo barsten te veroorza
ken Endelijk besloot het kollege de 
bewoners daar te raadplegen De be
woners konden bhjktiaar kiezen uit 
vier mogelijkheden Het kollege kiest 
voor een 5de ojjlossing en laat de 
bomen staan totdat de schuine dijk zijn 
natuurlijk begroeiing knjgt Hopelijk 
houdt de nool het zolang uit Toch s 
het eigenaardig dat deze keuze met 
gestekl werd aan de bewoners, de 
erKiuête zou dan misschien echt nutbg 
geweest zijn> 

PA 

J.GERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Als je dat wil weten kan je van 25 tot 
28 augustus deelnemen aan een kur-
susweekeind dat door het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel wordt geor-
ganizeerd in het kollege van Sint-
Winokst)ergen 

Daar worden inleidingen gegeven over 
de politieke, histonsche, sociaal-ekono-
mische en taalkundige situatie van 
Frans-Vlamingen En is zo'n mooie 
streek zijn er natuurlijk ook een paar 
uitstapjsen gepland om de teone te 
toetsen aan de p>raktijk 

Kursusbijdrage 3800fr 

Inschnjven kan tot 15 augustus bij het 
vormingscentrum LodewiJ< Dosfel 
vzw, Bennesteeg 4. 9000 Gent tel 
091-257527 

Daar kunt u ook terecht voor meer n-
formatie en een fokter 

Gemeentebestuur 
van Zoersel 
Bekendmaking 

van openstaande 
betrekking 

In zitting van 7 juli 1983 heeft de 
gemeentereiad van Zoersel een 
plaats van politieagent open ver
klaard 
Een vergelijkend eksamen zal in
gericht wrorden voor de te bege
ven plaats en de aanleg van een 
werf reserve 
A Algemene voorwaarden 
1 Belg zijn 
2 Van goed gedrag en zeden 
zijn 
3 De mannelijke kandidaten 
moeten m regel zijn met de 
dienstplichtwetten 
4 Lichamelijk geschikt zijn 
5 De mannelijke kandidaten 
moeten een lichaamsgestalte 
hebben van minimum 1,68 m, de 
vrouwelijke kandidaten mini
mum 1,60 m 
6 Ouderdom minimum 21 jaar, 
maximum 35 jaar De leeftijds-
voorwaarden moeten vervuld 
zijn op de uiterste datum voor 
het indienen van de kandidatu
ren met dien verstande dat de 
maximum leeftijd niet mag over
schreden zijn op de datum van 
de indiensttreding Deze ouder
dom kan met 5 jaar verhoogd 
worden ingevolge de toepassing 
van de pnonteitswetgevmg 
7 Vaste benoeming volgt na een 
proefperiode van 1 jaar en is 
tevens afhankelijk van het sla
gen in de proeven van een erken
de politieschool 
8 In het bezit zijn van een rijbe
wijs B 
9 Diploma lager secundair on
derwijs of gelijkwaardig 
B Bijzondere voorweiarden 
Slagen m lichamelijke, schrifte
lijke en mondelinge proeven De 
kandidaturen moeten bi) aange
tekend schrijven ingezonden 
worden aan Gemeentebestuur 
van Zoersel, p / a sekretanaat, 
Kasteeldreef 55, 2241 Zoersel, zij 
dienen ter post afgestempeld 
uiterlijk op 15 september 1983 
Alle verdere inlichtingen worden 
verstrekt op voormeld adres of 
telefonisch op het nr 384 0000 

lAdv. 1071 

OCMW Borsbeek 
Eén betrekking vakant van 
half-time poetsvrouw/man. 
Nadere gegevens te beko
men op het sekretanaat 
OCMW Borsbeek, Jozef Reu-
senslei 9 te 2210 Borsbeek, teL 
03-322.05 44 tussen 9 a en 12 u 

(Adv. 106) 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Geneeskundig personeel 

Volgende bedieningen worden 
open verklaard 
Dienst voor Radiodiagnose - alle 
ziekenhuizen (dr Van Herre-
weghe) 
— twee plaatsen van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 
Dienst voor Algemene Heelkun
de (dr FomhofO 
— dne plaatsen van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Urologie (prof dr 
Denis) 

— een plaats van assistent m 
opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Mond- en Tandziek-
ten en Maxillo-Faciale Heelkun
de (dr Peeters) 
— eén plaats van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Anestesie en Reani
matie (dr Alleman) 
— eén plEiats van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
Labo voor Anatomo-patologie 
(dr BultincW 
— een plaats van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
STUrVENBERG 

Dienst voor Anestesie en Reani
matie (dr Baute) 
— éen plaats van assistent m 
opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Eiectro-Encefalo-
grafie (dr Luysterborg) 
— een plaats van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
De benoemingen zullen ingaan 
op 1/10/1983 
De kandidaten dienen van Belgi
sche nationaliteit te zijn Boven
dien bestaat de mogelijkheid tot 
kontraktuele aanstelling van on
derdanen van de lid-staten van 
de EEG op voorwaarde dat de te 
begeven betrekking noch lei
dinggevend is, noch uitoefening 
van het openbaar gezag inhoudt 
De aanvragen dienen op het se
kretanaat. Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 22/8/1983 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwatirden te bekomen 
op de 7de Direktie/Personeelsza-
k e a Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 232.9835-2310970-
toestel 221) 
Het inschnjvingsrecht bedraagt 
400 f r (A<t« 106) 
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Nieuws uit Knokke 

Drie Vlaamse dames in het zonnetje 
Gemeenteraadslid Ingnd Reubens 
heeft op de jongste zitting voor een al
gemene stilte gezorgd Als VU-verko-
zene v»erd zij beheerder in de vzw Ini
tiatief Een vzw ter bevordenng van het 
toerisme in de t>adstad Plichtsgetrouw 
wou ze er dan ook het fijne van weten 
Eerst 6 er een kasverscN van 
18226fr, bij de overtx>eking van '82 
naar "BS Dat was voor haar genoeg 
om verder de rekeningen na te kijken 
en ja in de enorme stapiel fakturen 
bekeek zij enkel de uitgaven voor bar
en restauratiekosten en dit enkel voor 
de bednjven in Knokke zelf Voor een 
bedrag van 158 435 fr verdeeld als 
volgt 1) 50 000 fr voor juryleden wed-
stnjd siertuinen. 2) 46000 fr voor me
dewerkers van de vzw 3) 61 000 fr 
voor beheerders Initiatief 3 a 6 perso
nen met of zonder echtgenote 

Gezien de vereniging werkt met gekl 
van de gemeenschap is het duidelijk 
dat deze praktijken enige duidelijkheid 
wensen De voorzitter van het ganse 
gedoe zou later over alles een klare 
wijn schenken Tot op heden kreeg 
Ingnd slechts een antwoord een uitno
diging samen met haar echtgenoot 
Grabs banket m het casirx} ten koste 
van de vzw 

„Strandratten" 
Sonja Malschaert een Vlaamse bad-
karhoudster heeft een boek geschre
ven over alles wat ze gehoord, gezien, 
beleefd heeft gedurende 15 jaar Over 
de F>roblemen van jonge mensen die 
nu eens niet verslaafd zijn. over de ty
pische personages van de badkar-
fioudsters, over de wereW van de 
kleine zelfstandige waar een gevoel 

Nieuws uit Damme, 
stad van Tijl en Nele 
LarKielijk en mooi als een kleirKiod uit 
de pokierstreek ligt de stad en het land 
van Tijl, werkelijk als een oase van 
stilte wanneer men bij valavond door 
de korenvelden wandelt 
Een mooi gerestaureerd stadhuis, om
geven door huizen vol kulinaire ge
neugten a la Lamme Goedzak soms 
nog met eentalige menu's (Franstalige) 
— met Bretoense pannekoeken en 
Damse vlaaien, en dit alles onder de 
hoede van een politieke herder burge
meester-minister Daniel Coens. 
BIJ de voorbije gemeenteraadsverkie
zingen slonk zijn komfortabele meer 
derheid CCVP) van 17 verkozenen 
naar 12 verkozenen en dit op 21 
uitverkorenen des volks 
Door het samengaan op een lijst van 
onafhankelijken — SP en P W en 
Volksunie slonk de meerderheid van 
onze minister-burgemeester als een 
Ijsje voor de zon 

De Volksunie is mee op>gestapt in dit 
kartel op voorwaarde dat zij „haar 
eigenheid" zou behouden het resultaat 
voor onze partij was, een verkozene, 
een OCMW-lid alsmede de eerste 
plaatsvervanger voor de lijst Gemeerv 
tebelangen 
Onze ijvenge (ex)-voorzitter mevr R 
Bufcke-Verbruggen (ook aktief lid in 
het KVLV e aJ was dan ook de eerste 
Vlaams Nationale verkozene in de stad 
van Tijl 

Dat ZIJ haar verkozen zijn ter harte 
neemt is merkbaar in elke zitbng van 
de gemeenteraad zij fieeft het zelfs 
voor mogelijk gemaakt dat verkoze
nen van haar groep welke een zeer tn-
kotore bestuursfunkbe waarnemen bij 
oudstnjders haar mobe tegen Happart 
steunden (wat onze minister (kiens 
met zijn CVP niet deed), eveneens 
door haar akbe tegen een geplande 
zandwinning in Groot-Damme (inder-
hjd door het CVP-schepenkdlege 
goedgekeurd) heeft zij het huidig kolle
ge kleur doen bekennen haar tussern 
komsten om alle inschnjvinsgeklen bij 
deelname aan eksamens voor werkto-
zen af te schaffen is bij de laatste ge-
meenteraadszitbng door de CVP inge
willigd 
Haar uitzonderlijke sociale bewogen
heid IS voor de par\s\ van uitzonderlijk 
belang, haar zitdagen zijn met beperkt 
tot enkele uren of dagen maar men 
kan steeds elke dag en elk uur bij haar 
terecht zo voert zij haar sociale poli
tiek, en dit ondanks een gezin van zes 
personen 

Wanneer men eens de geschiedenis 
van het Vlaams nationale parbjieven uit 
ons arrond zal schnjven, zal zekerlijk 
de plaats van de vrouw ReinhikJe 
VertwTjggen er niet ontbreken, want 
dienstbetoon is een eerste schakel tot 
meer menselijke waardenng, en, dat 
met „het verkozen zijn" van belang ia 

voor humor een „must" i& Een boek 
voor elke Vlaming die van de zee, de 
zon en het strand kan houden „Strand
ratten" kost 345 fr, echt geen wegge
smeten gekl 

Welkom! 
De te Brugge geboren Lilly Casselman 
IS een rasechte kunstenares. Haar 
vader, „Bomfja", was leraar (in die bjd 
onderwijzer) en een fijn tekenaar Zij 
volgde de akademie voor schone kun
sten te Brugge Nadien het koninklijk 
museum voor kunst en geschiedenis 
te Brussel Zij inibeerde in de babk-
techniek bij het kreabef atelier Sfinks te 
Boechout Verder is ze ook zeer be
dreven in serbkunst Ook ontwerpt zij 
kleurenkombinaties voor kledij Loop 
gerust even binnen in galene E S en dit 
tot 31 juli om werk van haar te bewon
deren Ook bij minder goed weer zeer 
warm aanbevolen (A.L) 

ZO€K€ÈC}C 
Studentenkamers 
te Kortrijk 

Enkele studentenkamers zijn nog 
vnj voor het akademiejaar 83-84 
in de gebouwen van het Vlaams 
Centrum West-Flandna, graaf 
Gwijde van Namenstraat 7 85(X) 
Kortrijk Telefonisch kan kontakt 
opgenomen worden bjdens de 
werkuren 056-22 56 98 en buiten 
de werkuren bij Jef Piepers, VU-
gemeenteraadskd tel 056-
354864 

Izegem: 

25 jaar Volksunie 
Momenteel wordt de vienng van 25 
jaar Volksunie in Izegem voortiereid 

Tegelijkerbjd wordt gewerkt aan een 
geschiedenis van de Volksunie en van 
de Vlaamse Beweging in het algemeen 
in Izegem 

Wie terzake interessante dokumenten 
zou bezitten of belangnjke getuigenis
sen kan afleggen gelieve kontakt op te 
nemen met Enk Vandewalle, H Du-
nantstraat 9, 8700 Izegem, tel 051/ 
302670 

WEST-VLMNDEREN 

Station Harelbeke: 

Vlaams monument, 

openbaar gebouw 

of vuilnisbelt? 
Net als het stabon van Halte is het sta
tion van Harelbeke het slachtoffer ge
worden van jarenlange onenigheid In 
de „WIJ" van 16 jum 1983 stond een ar-
bkel met foto van het station van Halte 
Moeilijkheden daaromtrent zijn er ook 
in Harelbeke In Halle moet men waar
schijnlijk het stabon laten afkireken om 
plaats te maken voor de werken al
daar In Harelbeke liggen de nieuwe 
sporen reeds jarenlang ongewijzigd 
vast en het oude stationsgebouw ligt 
nu reeds een jaar of zes vud, teeg en 
verlaten Eerst was sprake om het 
oude gebouw te klasseren als monu
ment Daarna was er een gerucht dat 
het gebouw terug zou worden ge
bruikt voor de openbare dienst van de 
NMBS Ten sk>tte is tot nu toe nog 
geen van beide waarfieid geworden en 
ligt het gebouw nu reeds zes jaar 
verlaten 
Het prachtige gebouw is nu slachtoffer 

van een twist tussen twee of meer par-
bjen geworden Een nieuw stabon 
komt er zeker met de stabonswachter 
en zijn personeel hokken nu in een 
houten barakje De enige echte bewo
ners van het stabonsgebouw zijn mui
zen, ratten en vogels.. Via de Leie 
komen vete soorten ongedierte zich 
nesteten in het leegstaand gebouw 
Alvast zal het een hoop getó kosten 
om alleen nog maar het gebouw terug 
in gebruik te nemen laat staan het te 
verbouwen Alle parbjen beweren dat 
ze het bij het rechte eind hebben, dat is 
mogelijk, doch dan moeten ze er in 
go(tenaam toch eens aan beginnen' 
Hopelijk knjgen we een nieuw of ver
nieuwd al dan met gerestaureerd sta
tion Het zou met alleen de inwoners 
van Harelbeke verheugen, maar ook 
de vete pendelaars naar Gtent Brussel, 
Antwerpen' D.O-K 

Retrospektieve Albert Servaes te Beauvoorde 
In de landelijke kerk van Vinkem-
Beauvoorde, op 8 km van Veume, 
heeft een unieke tentoonstelling 
pilaats Ter gelegenheid van de 
100ste verjaardag van Servaes' 
geboorte brengt kunstcnticus Jan 
D'Haese in deze sobere kerkruinn-
te een 85-tal vî erken van die 
Vlaannse expressionist samen Zij 
geven een overzicht van de perio
de 1901 tot 1939 en tonen aan dat 
Servaes de eerste Vlaamse ex
pressionist w/as Hij beïnvloedde 
o m (Constant Permeke in die nch-
tng Servaes schiklerde als ex
pressionist op een ogenblik dat 
het woord expressionisme nog 
niet bestond in de kunsthistori
sche literatuur 

Vernieuwer van 
religieuze kunst 
Meteen wordt ook duidelijk aan
getoond dat Servaes naast Minne, 
Van de Woesbjne en Jacob Smits 
en de Fransman Roault behoort 
tot de pioniers van een vernieuw
de religieuze kunst Wat er voor 
Servaes op uitdraaide dat zijn ge

tekende kruisweg van 1919 op de 
vertxxjslijst van de Kerk kwam te 
staan Dr A Stubbe schnjft in 
verband met dit werk „Het teke
nen van de eerste kruiswegcyclus 
vergde van de Latemse kunste
naar een zenuwslopende inspan
ning De scheppingsdrang die hem 
in 1919-1920 voortstuwde, was 
echter zo machtig dat hij, na iede
re dag uren te hebt>en besteed 
aan de voltooiing van de tekenin
gen ter illustrate van de Franse 
vertaling van Verschaeves Passie
verhaal, van de „kruisweg" en het 
Antwerpse „Boerenleven", nog de 
kracht vond om een reeks alleen
staande stukken tot een goed 
einde te brengen" 
Het waren enkele replieken van 
de twaalfde statie en een aantal 
pieta's Van deze werken zijn er te 
Beauvoorde verschillende eksem-
plaren 

De andere Servaes 
Het zou verkeerd zijn te denken 
dat het uitgebreide godsdiensbg 
oeuvre, dat Servaes schiep tussen 
1920 en 1925, hem volledig in 

lieslag nam Uit dezelfde penode 
toont de tentoonstelling een reeks 
natuurgezichten die werkelijk in-
drukwekkerKJ zijn Servaes kende 
dagen als mystieke schilder, ande
re momenten ontpopte hij zich als 
een vung aardsgezinde in zijn na-
tuurschilderijen 

Ook de latere etappes in Servaes' 
scheppingswerk knjgen in Beau
voorde de nodige aandacht zo in 
schildenjen en tekeningen als in 
een aantal bekende lito's 
De gehele expositie knjgt een njk 
geïllustreerde catalogus mee 
eveneens van de hand van Jan 
D'Haese 

Dat deze tentoonstelling een must 
IS voor alle kunstminnende toeris
ten aan de kust moet nog nauwe
lijks gezegd Dat zij er bovendien 
aangenaam zullen verrast zijn 
door de dommelende rust van dit 
gaaf gebleven dorp is een bijko
mende reden om nog tot 15 au
gustus Beauvoordewaarts te tij
gen De tentoonstelling is elke dag 
open van 14 tot 19 u, de zondag 
ook nog van 10 tot 12 u 
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lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

B e r g e n s e 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 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etent|e 
in een gezellige sfeer 

E e t h u i s ' t V o s k e 

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

Wi | verzorgen al uw feesten 

C a f è - r e s t a u r a n t 

M U T S A E R T 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wiinen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri|dag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

W i l f r i e d B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-675712 

Het ^aling^uijö 
WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRUOAG TOT ZATERDAG Oude Brugstraat 16 
18 UUR 052-423246 
J A N P A U W E L S -
D E B R A U W E R JAARLIJKS VERLOF 

D . fafmli.zawk m.( IraditM 
DECEMBER 

Wemmelse toestanden 

Burgemeester werkt Vlaamse advies kommissie 

tegen 
Smds het invoeren van de f aaMeiten is 
Wemmei een moeilijke gemeente ge-
weest-i of bever de fransgezinde tjur-
gemeester is moeilijk 
Toen het ministerie van Kuituur de 
Openbare Gemeentelijke Btolioteken 
een advieskommissie oplegde, werd 
ons Volksuniel)estuursrid Luc Baey-
ens, gekozen tot voorzitter van deze 
kommissie Na de ofjnchting ervan en 
een eerste vergadenng op 20 oktober 
1981 verkoos Geurts. burgemeester 
en voorzitter van de beheerskommis-
sie van de biblioteek, ze te beschou
wen als een formaliteit 
HIJ weigerde ons bestuurslid een ver
gadenng te laten samenroepen, wei
gerde tot voor kort hem het reglement 
en de ledenlijst te geven, en werd 
hierin ijveng gesteund door zijn biblio-
tekans, Kokaert 
Uitnodigingen tot het bijeenroepen 
van een vergadenng, door ons be
stuurslid aan de bibliotekans ter ver
zending overhandigd, werden door 
deze laatste eenvoudigweg in de prul
lenbak geworpen I Sterker rwg, onmid
dellijk hierna liet de burgemeester een 

meuwe voorzitter aanstellen voor de 
advieskomrmssie 
WH de burgemeester misschien niet 
laten blijken dat de nederlandstaligen 
in Wemmei benadeeki w o r d e n ' 
Immers, uit gegevens blijkt dat de 
leesinteresse van de franstaligen in 
3 jaar is afgenomen met 20 %, terwijl 
het aantal nederiandstalige uitleningen 
gestegen s met 8 % 
De vertx)uding Nededandse-Franse 
boeken is 67 %—33 %, doch het le

zersaantal NedeHands-Frans is 
7 8 % - 2 2 % 

Wensen de franstaligen met langer 
gebruik te maken van de Wemmelse 
bblioteek dan is dat hun zaak, doch 
fueruit moet wel bestolen worden dat 
meer Nederlandse boeken moeten 
worden aangekocht 

Klacht tegen de duistere praktijken 
van de burgemeester en de biblioteka
ns werd ingediend 

ir 
DE KEIZER 

VAN HET GOEDE 
ZITMEUBEL 

>-

M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Silons - Kleinmeubelen • Lusiers - Geschenkartikelen 

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

Openincsuren; Di.. woe., vrij. van 13 tot l*u. 30 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
ZondaK van 14 tot IS u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brusscl-centrxim) 

Fiets-zoek-tocht in Vossem 
v u , de „groene" geel-zwarte parbj, 
bewijst haar met-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 met over de „milieu-po-
liöek" die meermaals in onze Brusselse 
tempel tot algemene hilanteit en woor-
den-schermutselingen aanleiding heeft 
gegeven en nog zal geven, maar wel 
over een aangename, speelsere wijze 
van mensen bewust te nnaken dat het 
„groen-ljefioud" voor een gemeente 
van vitaal belang isi 
En in Vossem doet men dit met met 
bneven en pamfletten, nnaar door b v 
een affiche-aktie 
Voor tal van Vossemse woningen han
gen de groen-gele Vujo-affiches, in
middels helemaal vergeeld, met de 
volgende opdruk 

„ V o s s e m , g r o e n , l ande l i j k 
en V laams. " 

Deze affiche-aktae was de eerste in de 
nj 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 
7-8-83 

We njden met meer zoals vonge jaren 
door de fusiegemeente, Tervuren, 
langsheen gevaarlijke straten, laten we 
't zelfs maar „autowegen" noemen 
Neen, dit jaar njden we in 't voetspoor 
van Rousseau (terug naar de natuur) 
doorheen landelijk Vossem, langsheen 
prachtige grachten, kasseitjes en veld
wegen 

W e tonen onze mensen opnieuw de 
sclwonheid van Vossem, welke de 
autochtoon blijkbaar niet meer „ziet" 
Omdat elke orgamzatie duur is en de 
te verdienen pnjzen meer dan waarde
vol zullen zijn, vragen we elke fietser 
een deelname in de onkosten van 
100 fr 
Starten, inschnjven, aankomst en pnjs-
uitreiking (met vermelding van de juis
te oplossingen der vragen, want fiet is 
een fietszoektochO gebeuren in of 
rond ons lokaal „cafe de Ck)ngo" ach
ter de kerk in Vossem 
We vertrekken tussen 13 en 14 uur en 
komen uiterlijk binnen om 18 uur 
Iedereen, ook en vooral de met-Vos-
semnaars, wordt hartelijk uitgenodigd 
om samen met ons en het weer, van 
deze dag. een zomerdag te maken 
(Alle vragen zijn ter plaatse optos-
baarl) 
We hopen dat U er ook bent" 

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

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarkjeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bi) u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsest raa l 38 
9300 AALST 
M o u n t s GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

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

ZCKKéliCl̂  
• Vlaams-sociale orgamzatie Uit 
Kortnjk zoekt dnngend voor 
BTK-projekt een uitkenngsge-
rechtigde-werktoze licentia(a)t(e) 
en een dito sociaal assistenKe) 
Inlichtingen bij volksvertegen
woordiger Franz Van Steenkiste, 
Dam 21, 8-11, te 8500 Kortnjk. 
Tel 056-21 0540 

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 228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 

Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
spectaliteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

BRABANT 

VU-Overijse pakt uit 

met VU-krant 
De VU-afdeling Ovenjse meWt met 
terechte fiertieid de eerste uitgave van 
haar informatieblad „De Volksunie-
krant" Er zijn vier uitgaven per jaar 
voorzien die al de bewoners van Malei-
zen. Tombeek, Terlanen, Eizer, Jezus-
Eik en het (Centrum zullen bedienen Zij 
kunnen daann de VU-standpunten zo
wel op nationaal als op gemeentelijk 
vlak vernemen en het werk van de VU-
mandatans en de kaderleden ter plek
ke van nabij volgen Telkens zal ook 
een wijkprobleem aan bod konnen en 
de VU-voorstellen dienaangaande 
Zo bevat dit eerste nummer een bij
drage over de problemen rond fiet 
verwaarloosde Justus-üpsiusplein en 
de VU-aktie daaromtrent in de ge
meenteraad Verder info over Cocke-
nll-Sambre en een kalerxter met socio-
kulturele en sportgebeurtenissen m dit 
gekende serrendorp Een enige ru-
bnek lijkt ons „Vl>pnve" waarm de 
VU-afdeling kontakt zoekt met het 
leven in en rond de vele wijken 
In het volgend numnner van de VU-
krant verschijnt het vervolgvertiaal 
„Uit het leven van een vekdwachter" 
Uitkijken dus_ Tot daar de eerste VU-
krant uit Ovenjse, op stenal uitge
voerd kan het biad nog wel iets aan or
dening en lay-out winnen maar dat wil 
men een eersteling graag vergeven 

Wie meer wil weten over de uitgave 
neemt kontakt op met Henn Otte, 
Daloensdelle 21 te 1900 Ovenjse 
(k>ed werk, vrienden uit Ovenjse' 

Geslaagde 
barbecue te 
Wemmei 
18 juni was de dag waarop onze 
eerste bartiecue aangeboden werd 
aan de Volksumeteden van WemmeL 

We kunnen fiem niet anders dan ge
slaagd noemen, gezien de deelname 
van onze leden e n . het goede weer 

Niet minder te pnjzen is Stan Philips, 
onze fraköeleider, die m zijn eigen t u n 
dit feest mogelijk maakte en er mees
terlijk en geestdriftig voor kok speekle 

Onze leden kregen de gelegenheid 
elkaar beter te leren kennen, ook m de 
vroege uurtjes was de sfeer nog opfi-
maai. en zoals steeds fiadden de afwe
zigen ongelijk. Gieruchten doen de 
ronde dat er hoopvol uitgekeken 
wordt naar de volgende bart>ecue-
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18 ^m Wij in de Voll<sunie 

Senator Nelly Maes in open brief: 

„Het Waasland eist Uaariieid 
over toekomst Nobels-Peelman!" 

OOST-VU\ANDEREN 

VU-senator Nelly Maes heeft aan 
Wilfried Martens, eerste minister en 
aan Geens, voorzitter van de Vlaam
se Regering, een open brief geschre
ven over het drama Nobels-Peelman. 
Daarin vertolkt zij de wrange smaak 
die deze sluiting in het Waasland 
heeft nagelaten: 
FT3.Hef faillissement van Nobels-
Peelman heeft gans het Waasland 
diep geschokt Het verlies van 850 ar
beidsplaatsen w volle vakantieperio
de was meer dan de publieke opinie 
kan verdragen in een tijd dat de 
Belgische regering zonder meer aan
vaardt dat Cockerill-Sambre op
nieuw moet gered worden, om hel 
even tegen welke prijs, met om het 
even welke middelen', aldus onze 
senator. 
Nelly Maes: „Het sociale leed na de 
sluiting van de scheepswerf Cocke-
rill-Yards is nog steeds niet verteerd, 
evenmin als de herinnering aan de 
politiek van twee maten en twee 
gewichten inzake inlevering door de 
arbeiders en bedienden. De bevol
king heeft er geen boodschap aan of 
het om nationale of regionale sekto
ren gaat Het gaat om werk. het gaat 
om Vlaams geld, het gaat om politie
ke verantwoordelijkheid. 
Voor de staatshervorming van '80, 
die zulke manke strukturen heeft 
voortgebracht moeten ook de verant
woordelijken durven rechtstaan, in-
plaats van zich er achter te verschui
len. Het Land van Waas eist nu 
klaarheid in de financiële middelen, 
zowel voor de verdere ontwikkeling 
van de scheepsbouw, als voor de 
herstrukturering van Nobels-Peel
man. 

Een nieuw begin? 
„Het faillissement van A/obefe kan voor 
ons geen emdfxint zijn, slechts een 
neuw begin Nu f'Mt^s-Peelman be-
vnjd IS van de konkordatare schiMen 

OCMW 
Destelbergen 

Bij het OCMW van Destelbergen 
is volgende betrekking te bege
ven: 

1 maatschappelijk assistentie) 
met voltijdse prestaties 

Hiertoe zal overgegaan worden 
tot het aanleggen van een wer
vingpreserve. 

Belangstellenden, max. 45 jaar, 
dienen in het bezit te zijn het 
diploma van maatschappelijk as-
sistentte) of dit te behalen in het 
schooljaar 1982-1983. Zij zullen 
een afschrift hiervan samen met 
een getuigschrift van goed zede
lijk gedrag en een militiegetuig
schrift (voor mannelijke kandi
daten) bij hun kandidatuur voe
gen, en eiangetekend versturen 
vóór 11 september 1983 aan me
vrouw Volckaert Rosti, voorzit
ster v«m het OCMW, Verenigde 
Natieslaan 17 te 9120 Destelber
gen Hierna zal een niet-vergelij-
kend eksamen ingericht worden. 

Namens het OCMW, 
De Sekretarls. De voorzitter. 
get get 
Seyssens Carlos Volckaert Rosa 

Udv. 104) 

en niet meer t>elast door eenzwaar so
ciaal passief, moet snel en doeltreffend 
opgetreden vnortien om opnieuw 
werkgelegenheid te scfteppen-
— door het afv/erken van de bestaan
de orders, 
— door het bmnenh^en van nieuwe 
orders. 
— door het starten van nieuwe pro-
dukten 
Daartoe moet snel een nieuwe maat
schappij opgericht worden zodat de 
bestaande kontakten en het bestaan
de potentieel zo snel mogelijk zouden 
kunnen renderen De miskikking van 
het vonge herstrukturenngsplan is m-
mers ook gedeeltelijk te wijten aan de 
op sabotage lijkende traagheid waar
mee de toegezegde fiulp reëel werd ir)-
gebracfrt 

Deze nieuwe maatschappij moet kun
nen beschikken over de nodige nvdde-
len OM over de geklen die aan Nobels 
voorwaardelijk werden toegezegd m 
het kader van het eerste tierstrukture-
mgsplan 

Ze moet daadwerkelijk vertrouwen 
knjgen van de nationale en de gewes
telijke mstanbes, zodat de buitenlandse 
opdrachtgevers overtuigd worden dat 
de nieuwe maatschappij als stathou
wer aanwezig tilijft op de werekim»kt 
met alles wat Nobels groot heeft ge
maakt 

Het Land van Waas zou niet kunnen 
aanvaarden dat de meuwe kansen 
onbenut blijven omdat door oneffKier)-
te stnMturen kostbare bjd verloren 

VU-Oudenaarde 
verwelkomde Herman... 
Ter gelegenhekl van 11 jd i heeft Herman van Verkeerswezen samen 
met de VU-afdeling van Oudenaarde, een trein-studiereis ondernomen 
van Leupegem naar Oudenaarde. V a n deze studiereis heeft hij gebruik 
gemaakt o m zijn „Kcht" op te steken i.v.m. de problemen van de trein-
wachters bij het uitschrijven van reisbiljetten voor een groep reizigers. 
Bij zijn aankomst in Oudenaarde werd hij door de V U attent gemaakt op 
de nog steeds hangende Sfxxxwegovergangproblematiek Hij heeft ons 
dan ook beloofd hiervoor d e juiste oplossing te vinden, desnoods op d e 
hem gekende manier: met zo weinig mogelijk ruchtt}aarfiekj. 

Over 11 juli en andere 

merkwaardigheden 

in en rond Wondelgem 
Dit jaar was het biezonder sUI m 
Wondelgem De plaatselijke GuWerv 
sporenviermg. mgencht door VOS-
VTB-WVG-DF kon niet meer door
gaan Gent heeft aOe sut)sidies voor 
die manifestaties in de deelgemeenten 
geschrapt en houdt het bij een centra
le plechtigheid in het Gravensteen 
Van stnjdbaarheid is daar absoluut 
geen sprake meer, CVP. P W en SP 
huiveren bij de gedachte van een 
stoute spreker. 
Iedereen s het erover eens dat er 
overal moet t>ezuinigd worden, maar 
als dit geldt voor de plaatselijke vienng 
van Vlaanderens feestdag, dan moet 
die lijn doorgetrokken worden naar de 
kunstmatige bedoening van 10 dagen 
later, én de door de NSB, tot eigen gk> 
rie en profijt misl)ruikte 11 novetvber-
tochten 

Ons raadslid, Lucien De Spriet, zal in 
die zm een voorstel Kxienen bij de l » -
voegde kommissie 
Gevlagd werd er overigens wel op 
GuWensporendag in Wondelgem. Ruw 
getekl waren zo'n dertig fiuizen be-
vlagd Maar ook hier het>ben wij met 
ons slecht karakter enkele opmerkirv 
gen te maken: geen enkele t>ankinstel-
Nrig was t>evlagd ook niet de bank 
waar Vlamingen- enz. (de extra dag 
vakantie wera natuurlijk met verge
ten)- Op verschilerKie officiële gebou
wen van de gemeente werd er pas 
rond 11 u. ge>^gd (wie zal het perso
neel betalen voor die prestatie op een 
vrije öagf Dat kon toch ook reeds op 
vrijdag get>eurd zijn) 
Het dient ook vermeM dat er m Gient 
biezorxJer krenterig nnet de leeuwe-
vlag wordt omgegaan Op het (Braverv 
steen wapperde bv. Ixjven de ngang 
de trikokjre, op Smt-Baafstoren ver
schijnt de üetiaert 1 keer per jaar en 
zodra 11 juli voortxj is, worden m het 
vooruitzicht van de Gïentse feesten, 
alle leeuwen fluks vervangen door 
driekleurige stoffen. Waarbij wij ons de 
vraag stellen wat er fiistorisch nneer 

verantwoord is. De keuze tussen 
leeuw, stadsvlag enerzijds en dnekleur 
anderzijds is voor ons duidelijk 
De redenenng die men nu gaat toepas
sen om het „Toreken" op de Vnjdag-
markt te versieren kan en moet 
doorgetrokken worden voor alle 
stadsgebouwen en vooral de histon-
sche panden, nl de Vlaamse vlag, de 
stadsbanier en oude gtkienvlaggen 
Voor een stad die zich hoofdstad van 
Vlaanderen noemt moet dat toch de 
normaalste zaak zijn Maar mag men 
van CVP, P W en ook SP iets normaal 
en Vlaams verwachten? 

Dienstbetoon kamerlid Van Grambergen 
Aan huis: Em hHullebroekstraat 14, 
9068 ErtveWe. Enkel maandag van 17 
tot 19u. 
Elke eerste zaterdag van de maand: 
900-10.00: Paul Van Kerckhove, Le

delaan 47 te 9940 Sleidinge, tel 
57.41.73 
10.00-11.00: Daniel De Poorter. Leest 
54 te 9950 Waarschoot, tel 77.39.69. 
11.00-1 ZOO: Café Middenstandshuis. 

Markt 2 te 9900 Eekk>, tel 7726.91. 
13.30-1430: Daniel Coppejans, Molerv 
straat 58 te 9970 Kaprijke, tel 73.67.47. 
Elke eerste donderdag van d« 
maand: 
1830-19.00: L De Lange, Me«<wegel 
16 te 9210 Neusden, tel. 30.65.91. 
1000-1930 A Oienck, Dendermond-
sesteenweg 127 te 9120 Destett>er-
gen, tel 2828.9& 

or ^tè 

/ 
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VU-Merelbeke: eerst aandacht 
voor Vlaamse toekomst! 

Glazenwasserij pvba ALLOO 

9300 AALST - Tel. 053-21.86.60 

Voor het wassen van alle ruiten van winkelzaken, bureaus, 
fabrieken en ook privé. Het beste adres. 

Firma met 30 jaar ervaring 
Vrijblijvende prijsopgave. (**». 21) 

Het VU-bestuur, afdeling Merelbeke, 
treeft naar aanleiding van de Vlaams-
nationale feestdag een standpunt aan 

Het bestuur is van oordeel dat de 
Vlaamse gemeenschap niet langer 
mag opdraaien voor de financiering 
van de zoveelste reddingspoging van 
het Waalse staal. Vlaarxleren kan en 
wef«t niet langer op te draaien voor de 
zoveelste herstrukturering van Cocke-
riH-Samtxe. Volgens de Fransman 
Gandois zou nog eens 120 tot 140 mil
jard nodig zijn voor een reddingsope
ratie. Tot einde 1982 pompte de Belgi
sche staat reeds 157 miljard in het 
Waalse staal. AHe 157 miljarden waren 

boter aan de galg. terwijl tal van Vlaam
se bedrijven met eens een minimum 
aan steun ontvangen en worden afge
bouwd of gewoon gesteten. Het vol
staat hiervoor te verwijzen naar Fabel-
ta-Zwijnaarde. 
Vandaag nnoet de aarxkht prioritair 
naar de eigen Vlaamse toekomst gaan. 
Uit aHe gegevens t>lijkt dat Vlaanderen 
opgewassen is tegen de knsis als het 
kan beschikken over zijn eigen werk, 
zijn eigen gekl en zijn eigen toekomst 
Kortom: Vlaarrw gek) in Vlaamse han
den. Vlamingen en Franstaligen moe
ten elk hun eigen pot koken. Dat zijn 
beide gemeenschappen ook financieel 
verantwoordelijk voor de politiek die 

ze volgens eigen inzKhten wensen te 
voeren. 

In dit kader lad^t VU-Merelbeke de 
dubt>elzinnige fioudir^ die in het extra-
nummer van het CVP-blad ..Zeg" werd 
ingenomen en schaart zich dan ook 
achter de door Paul Daels uitgespro
ken redevoering, bijgetreden door de 
60.000 aanvrazigen op de Uzervlakte 
zondag H. 

Daarom roept de Volksunie-afdeling 
Merelbeke de Vlaamse ministers uit de 
nationale regenng op om hun |X>rte-
feuille op tafel te gooien, niet verder te 
kapituleren en een breed Vlaams over
leg op gang te brengen. 

21 JUU 1983 



Wij in de Volksunie m 19 

Aanbevolen huizen 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur 

Ko/legestraat 33 2400 MOL 

014-3113 76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenw/eg 101. Ternat 
Tel 02-5821312 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

STUDIO 
OANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/arcliitekluur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

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-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 ' 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Gemeenteraad 

Waasmunster achter staalmotie 
Het gemeentebestuur van Waasmun
ster in vergadering bijeen op vrijdag 
8 juli 1983, heeft aandacht besteed 
aan het raport-Gandois over Cocke-
rill-Sambre en aan de mogelijke ge
volgen daarvan voor Vlaanderen De 
voltallige gemeenteraad keurde on
derstaande motie goed en onderte
kende deze meteen 

Het gemeentebestuur is van oordeel 
dat de Vlaamse gemeenschap niet 
langer mag Ofxlraaien voor de financie
ring van de zoveelste reddingspoging 
van het Waalse staal 
Onze aandacht gaat pnontair naar 
onze eigen Vlaamse bedrijven 
Iedereen kent de lijdensw/eg van No-
bels-Peelman te St-Niklaas 

VU-Oudenaarde doet stad 
vakantievoorstellen 
VU-Oudenaarde schreef aan burge
meester en schepenen van de stad 
een brief over het gebrek aan beleid in
zake kinderopvang tijdens de vakantie 
De VU schnjft o a „Verklaarde de 
schepen van welzijnszorg immers met 
dat hij van deze opvang „werk zou ma
ken"' WIJ zijn nu juli, de vakantie is be
gonnen en waar kunnen de kinderen 
naartoe' 

Met kinderen bedoelen wij de leeftijds
groep tussen 4 en 14 jaar 
In de ons omringende steden en ge
meenten wordt er wel aan speelplein-
werking gedaan Waarom kan Ouden
aarde dat niet' Is het stadsbestuur 
bang voor de financiële kant van de 
zaak' 
De Volksunie-afdeling Oudenaarde 
stelt daarom voor dat vanaf 1 augus
tus tot en met 31 augustus dn juli zal 
het nog moeilijk realizeerbaar zijn), het 
stadsbestuur een vakanbepleinwer-
king in het leven zou roepen, tegen vol
gende voorwaarden 
1) per kind en per dag 50 fr, waann 

begrepen zijn een fnsdrankje, busop-
haaldiensten, verzekering Deze 50 fr 
wordt betaald door middel van tickets, 
2) de aankoop van deze tickets zou 
pjer 5 stuks kunnen gebeuren, liefst 
vooraf in het stadhuis of op de diverse 
VP's te bekomen De niet-gebruikte 
tickets zouden terugbetaalbaar zijn na 
de vakantie Bij aankoop van 5 tickets 
zou een gratis fnsdrankje begrepen 
zijn, 

3) het toezicht zou kunnen gebeuren 
door mensen van de in Oudenaarde 
gevestigde jeugdbewegingen Ook 
zou men het nodige p>ersoneel kunnen 
rekruteren bij de werklozen, die hier
voor vrijstelling van de stempelkontro-
le zouden knjgen, 
4) de opvang zou kunnen gebeuren 
tussen 8 en 18 uur" 
VU-Oudenaarde rekent erop dat met 
dit schnjven rekening zal gehouden 
worden daar heel wat ouders voorral 
werkende, gedurende de vakantie niet 
weten waar naartoe met hun kinderen 
Afwachten wat het kollege antwoordt 
Als het antwoordt! 

Weer moeten er 448 mensen afvloeien 
om de rest van het bednjf en de 
arbeidsplaatsen te redden, als er nog 
te redden valt, een half miljard voor 
Nobels-Peelman kon met worden bij
gepast 
Het textielplan was in evenredigheid 
een peulschil vergeleken bij het Waal
se staal, maar is nooit uitgevoerd 
Veel arbeiders uit onze gemeente zijn 
reeds of zullen in de nabije toekomst 
hiervan het slachtoffer worden Het 
aantal werktozen in onze gemeente is 
nu reeds opgelopen tot 404 uitkenngs-
gerechtigden en zal in de nabije toe
komst gevoelig stijgen 
Intussen hield men zich met aan de af
spraken bij Cockenll-Sambre 
Men maakt met veel te veel mensen 
veel te duur staal zodat per ton, door 
de staat, duizend frank moet worden 
bijgepast 
Dit IS voor Vlaanderen onaanvaard
baar omdat uit alle gegevens blijkt dat 
Vlaanderen opgewassen is tegen de 
krisis, als het kan beschikken, over zijn 
eigen geld en zijn eigen toekomst 
Kortom Vlaams geld in Vlaamse han
den i 
Vlamingen en Franstaligen moeten elk 
hun eigen pot koken 
Dan zijn beide gemeenschappen ook 
financieel verantwoordelijk voor de 
politiek die ze volgens eigen inzicht 
wensen te voeren 
Dit IS geen egoïsme maar wettage 
zelfverdediging, werk verschaffen op 
basis van eerlijke politieke cntena 
Het gemeentebestuur van Waasmun
ster dnngt er dan ook op aan dat er 
soedig een beraad op gang komt 
tussen al degenen die in Vlaanderen 
verantwoordelijkheid dragen, zowel in 
de politiek als in de syndikale en 
patronale orgamzabes, en in de stnjd-
en kultuurveremgingen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

. , . ^ LEOPOLD ll-LAAN-,205 
<f uitgebreide keus gemeubelde «illa s - appart en studio s , j j , ooSTDUINKERKf 

in alle pri|sklassen alles inbegrepen jn^ 051/1126 29 
vraag gratis katalogus met toto s WOENSDAG GESLOTEN 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

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

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

lustrerie 

mare 
de vriese 
OSO/J') / 4 04 
b a a n b m q i j e kot tn jk 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkenj typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermondeschoonaard» 
tel 052-42 3304 - 423916 

FW-Lede: 

Interessante uitstap naar 

„ ' t Cruydenhof" 
Lede — Zondag 17 juli vertrok vanop 
de Markt Lede en het Dorp Oorde-
gem een groep van 25 personen nch-
ting Oosterzele voor een gratis bege
leid bezoek aan het domein „'t Cruy
denhof' dat bestaat uit o a een njk ge
stoffeerde kruidentuin, kweekterrei-
nen voor de verkoop, een 
verkoopsruimte in het kasteel, ver-
bruiksgelegenheden, een prachtig 
park met veel water, een bos en een 
speeltuin Profiterend van het uitzon
derlijk aangenaam weer werden de 
bezoekers verzameld onder de lom-
mernjke bomen De gids stelde voor 
om uit het uitgebreide gamma bereidin
gen die mogelijk zijn met kruiden, een 
kruiden-apentief uit te proberen Daar
om werd naar de kruidentuin, afdeling 
„zoete kruiden" (er zijn ook o a afdelin
gen sausenkruiden, medische kruiden, 
enz) getrokken In aanwezigheid van 
de bezoekers werd een kruidenpakket 
samengesteld dat als smaakmaker zou 
dienen Zij konden ook proefondervin
delijk de groene kruiden aan de uitleg 
van de gids „testen" Terwijl dan de 
apentief (op basis van witte droge 

wijn) aan 't trekken was, onderhiekd de 
gids de aanwezigen over andere mo
gelijkheden die het gebruik van krui
den inhoudt en over o a de doelstellin
gen en plannen van „'t CruydenhoF 

Het proeven van de verfnssende en 
eetlustverwekkende aperitief gaf aan
leiding tot gesprekken, diskussies en 
vragen In de verkoopsruimte van hot 
kasteel werden de aanwezigen verrast 
door het uitgebreide aanbod van arti
kelen, gemaakt op basis van natuurlij
ke kruiden, dat hier ter beschikking 
was Van schoonheidsprodukten, over 
potenttevermeerderende middelen tot 
kruidenbier Dat zette de aanwezigen 
aan om in de hovingen, onder een 
zachte zon, te genieten van een glas 
, Cruydenbier" of een andere natuur
drank Na een bezoek aan de rest van 
de kruidentuin, het park en het grote 
bos, was het de beurt aan de kinderen 
om hun hart op te halen in de speeltuin 

Dat was dan meteen het laatste onder
deel van een geslaagde en interessan
te familie-uitstap 
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20 m Mensen van bij ons 

Paul Craenen: 

Ronde van Vlaanderen door de woestijn? 
MEISE — Zaterdag 23 juli 
wordt in Halle het startsein 
gegeven vooreen biezonde-
re „Ronde van Vlaanderen" 
zoals er voorheen nog nooit 
één werd gepresteerd. Aan
vankelijk was gedacht de 
manifestatie over heel het 
Belgisch Koninkrijk te laten 
plaatsgrijpen, maar dat was 
toch wel wat té ambitieus. 

Ook nu nog trouwens zal de 
merkwaardige „tour" de 
avontuurlijke allures verto
nen van de eerste fabuleuze 
wieler-tours. 
Dit keer betreft het, zoals 
door de organizatoren werd 
aangekondigd, de Plus 2.000 
kilometer van de vriend
schap. Een merkwaardige 
manifestatie waaraan een 
kerngroep reeds sinds sep

tember van vorig jaar hard 
aan het werken is om én 
deelnemers én volk op de 
been te brengen. 
Paul Craenen uit Meise is 
één van de eerste initiatief
nemers. 
Het wordt alles behalve een 
massa-bedoening. Verre 
van. Maar het zal voor een 
massa mensen niet onopge
merkt voorbijgaan dat van 
23 juli tot 29 juli een specia
le karavaan doorheen de 
Vlaamse provincies trekt: 
van Halle in Brabant, over 
Vilvoorde, Leuven, Tienen, 
Sint-Truiden, Hasselt, Geel, 
Antwerpen, Gent, de bad
plaatsen aan de kust, Diks-
muide. Kortrijk, Oudenaarde 
en via Aalst, Asse en Wem
mei tot het eindpunt in 
Laken-

De Plus 2.000 kilometer van de 
vriendschap wordt gereden en 
gelopen door verscheidene tien
tallen jonge sportamateurs, 
waarbij een groot deel- minder
validen. Dit is precies het aparte 
sportieve karakter van deze Ron
de van Vlaanderen zoals die nog 
nooit voorheen werd gereden. En 
waarom wordt zulks nu georgani-
zeerd; overigens met biezonder 
beperkte middelen, maar klaar
blijkelijk met ongemeen grote in
zet van de organizatoren-? 
Paul Craenen: „Het is reeds gerui
me tijd geleden dat we in een klub 
samenwerken, vooral sportief trai
nen, dansen, musiceren waar min
dervaliden en jongelui die het ge
luk hebben niet te moeten leven 
met een handicap mekaar aan
moedigen om nog beter te preste
ren. Het is de Expressiekring van 
Assumpta in Laken die deze Ron
de heeft uigedacht en volgende 
week ook zal presteren. 
Waarom ? Natuurlijk, het ligt voor 
de hand, om met onze werkgroep 
naar buiten te treden. Er wordt de 
jongste tijd nogal veel gejammerd. 
Ook in organizaties van minderva
liden. En terecht Want we leven 
weer in een tijd dat de zwaksten in 
onze maatschappij het hard te 
verduren krijgen. 
Werken veel instellingen die hen 
huisvesten niet met enorme, en 
voor onze samenleving haast 
schandalige, rode cijfers...? 
Terloops, deze eerste Ronde van 
Vlaanderen is bedoeld om wat 
geldmiddelen in te zamelen voor 
drie instellingen die aan ons initia
tief meewerken: de „Floere" uit 
Halle, de vzw „Levedaele" van 
Meise en „Ons Tehuis Brabant" in 
Berg 

Afgezien van deze en andere kon-
krete doelstellingen is het er mij 
om te doen in deze tijd van veel 
negativisme iets zeer konkreet po
sitiefs te presteren. We hebben 
allemaal veel recht en reden om 
aan de klaagpaal te gaan staan — 
de mindervaliden die misdeeld 
worden zeer zeker — maar het is 
zeker toch ook onze taak om zelf 
uit de hoek te komen. Om door 
eigen prestaties ons lot — fysiek, 
financieel en wat betreft de alge
mene konditie — in eigen handen 
te nemen en te verbeteren. 
Vandaar dit klein tour-avontuur. 
In een brief aan de sympatizanten 
hebben we het zo geformuleerd-
We willen door een grootse opzet 

onze fysisch anders-validen en de 
validen samen aanzetten tot een 
uitzonderlijke prestatie die, welis
waar een lange en doorgedreven 
voorbereiding vergt, maar vooral 
morele kracht en doorzettingsver
mogen opeist bij de uitvoering; op 
het moment zelf van onze Ronde 
in de Vlaamse provinciën. Het is 
bijkomend de hoop van de organi
zatoren dat de betrokkenen na
derhand ook nog hun inspannin
gen zullen blijven voortzetten. 
Men zal wel begrijpen dat een niet 
onbelangrijk aspekt van ons initia
tief de betrachting omvat om de 
noodzakelijke financiële middelen 
te verzamelen voor het voortzet
ten en uitbreiden van onze wer
king. 

Wij hopen alvast dat wij in deze 
laatste week van juli niet letter
lijk en figuurlijk door de Vlaamse 
woestijn zouden trekken-" 

Avontuurlijke tocht 
— Op het eerste gezicht zou 
men kunnen zeggen: het is een 
zoveelste poging van mensen 
die het lot van mindervaliden 
behartigen om uit het verdomde 
isolement te breken. In de voor
bije jaren zijn er inderdaad zo
veel iniflatieven genomen, dik
wij ls door onbetoelaagde werk
groepen en kringen, om het lot 
van gehandicapte medemensen 
ter harte te nemen. Tot en met tv-
shownummertjes met sinter
klaasallures werden opgevoerd. 
Dit keer betreft het een knappe 
innovatie. Geen bedeltocht Wél 
door opmerkelijke prestaties die 
toeschouwers, sympatizanten en 
supporters langs de weg laten 
deelnemen (en elkeen mag dat 
ook aktieO aan de sportieve be
doening. En, wie wil kan dan 
vri jbli jvend ook een financiële 
inbreng doen. Net zoals bij de ge-
officializeerde sportfestijnen 
waar dan Integendeel wel meest
al een verplichte toeschouwers-
kaart aan de man wordt ge-
bracht-

Paul Craenen: „Wij verplichten 
niemand om wat dan ook te doen. 
Ook de deelnemers aan onze ron
de met Alleen wijzelf de organiza
toren, hebben ons verplichtingen 
opgelegd 
Voor het overige is er de grote sti
mulans om elkeen aan te zetten 
maximaal te presteren. Maar, dus 
hoegenaamd niet gedwongen. 

Niet de deelnemers. Niet de sym
patizanten. Kijk, de boodschap die 
we extra willen meegeven is toch 
uiteindelijk deze: als we allemaal 
vandaag de dag in ons klein 
hokje opgesloten blijven, al dan 
niet jammerend, dan kan er be
zwaarlijk iets ten goede verande
ren. 

Plus 
2.000 
kilometer 

van de 
vriendschap 
De tocht loopt door 80 gemeen
ten. 
Op 23 juli vanuW Halle (Brabant) 
om 9 u. 30. Over Ternat, Meise, 
Grimbergen, Vilvoorde, Mache-
len, Kampenhout, Kortenberg, 
Leuven, Lovenjoel, Boutersem, 
Tienen, Sint-Truiden. (Aankomst 
16 uur). 
Avondshow om 20 uur in het 
Sint-Aloyslusinstituut te Zep-
peren (Kasteelstraat). 
Op 24 juli langs Alken (11 uur) 
over Beringen, Oostham (13 
uur). Geel, Kasterlee, Herentals, 
Westmalle (16 uur). 
Avondshow in Monnikenheide, 
Zoersel. 
Op 25yi///langs Schilde (11 uur), 
WIjnegem, Deurne, Antwerpen, 
Zwijndrecht (12u. 30), Sint-NI-
klaas, Lokeren, Lochrlsti, GenL 
(Avondfeest in het Sint-Bavo-
Instltuut, Reep 4). 
Op 26 juli over Belzele 
(lOu. 15), Zomergem, Eekio, 
Maldegem(12 u. 15), Oostkerke. 
Tot Knokke-Heist Avondfeest 
In Zon en Zee te Westende. 
Op 27 juli: kleine uitstap naar 
Zeebrugge. Avondfeest op de 
Zeedijken in Oostduinkerke (18 
uur) en Nieuwpoort (20 u. 30). 
Op 28 juli: over Veurne (11 uur), 
langs DIksmulde, Roeselare, 
Izegem en Kuurne naar Kortrijk 
Om 18 uur avondfeest in het 
Winkelcentrum (Kleine Steen
straat) In Kortrijk. 
Op 29 juli: over Zwevegem 
(lOu. 30) langs Avelgem, Ou
denaarde, Zottegem (13 uur), 
Mere, Aalst, Asse, Wemmel tot 
In Laken. 

Trouwens, dan zorgen we zelf 
voor vervreemding van mekaar 
Anderzijds, het dient toch ook 
toegegeven te worden, is er nog 
veel werk voor de boeg om ook 
veel mindervaliden te prikkelen 
zelf opnieuw wat aktlever te wor
den en „terug onder de mensen te 
komen". 
En, zoals in elke kring, in elk gezel
schap, is toch nog immer de t>este 
metode om met voorbeelden an
deren tot verhoogde daden aan te 
zetten. 
Zonder ons te bezondigen aan 
goedkope sensatie mag hier toch 
vermeld worden dat aan onze 
Ronde van Vlaanderen van de 
eerste tot de laatste kilometer 
onder meer zal deelgenomen wor
den door een 71-Jarige senior-
mindervalide die gans de tour op 
de fiets zal meerijden! Maar zo'n 
prestaties zijn natuurlijk het werk 
van buitent)eentjes. 
Anderen zullen het kalmer aan 
doen, maar met daarop niet min
der opmerkelijke prestaties. Zoals 
een deelneemster die zoveel mo
gelijk kilometers zal meerijden in 
de rolstoel; achterwaarts fietsen 
omdat dit haar enige lichamelijke 
mogelijkheid is. 

De Ronde wordt een dagenlange 
estafette door het Vlaamse land 
die voor sommige deelnemers een 
aflossingsmaraton betekent, ter

wijl anderen meelopen, stappen, 
fietsen.. Een week voor de start 
was het nog met duidelijk of ook 
een groepje snellopers zou deel
nemen. We zullen wel zien. We 
zijn er hoedanook vast van over
tuigd dat het een memorabele 
Ronde zal worden." 

Ook avondshows 
Er is voorzien in een uitgebreide 
ronde-karavaan. Uiteraard met 
EHBO-ploegen, bezemwagens 
én ook een publiciteits-karavaan 
die moet beletten dat de organi
zatoren in de rode cijfers duike
len. Want het ronde-avontuur ge
schiedt zonder subsidies van de 
overheid. 
Op het einde van elke dag-esta-
fette is er een avondshow die 
door leden van de Expressie-
groep Assumpta wordt gepre-
zenteerd. 
Natuurlijk zal dit sportfestijn niet 
de grote krantekoppen halen. 
Onbekend is onbemind. Maar we 
kunnen u wel aanraden even uit 
te kijken of deze merkwaardige 
sport-karavaan niet dezer dagen 
voorbij uw buurt t rekt Een ap-
plausje nemen de deelnemers 
aan de 2.000 kilometer van de 
Vriendschap graag naar hun 
eindpunt mee. En, meedoen waar
deren ze nog beter: meelopen, 
meefietsen. Het kan allemaal. 
Van Halle, doorheen alle Vlaam
se provincies, langsheen de kust 
tot in Laken. Een Ronde waarbij 
nu eens niemand uit de weg 
wordt gedrumd, (hds) 

Koördinatie van deze Ronde van 
Vlaanderen is in handen van Paul en 
Monique Craenen, Kraaienbroeklaan 
3, 1860 Meise. Tel. 02-269.01.40. 
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