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Schande! 
Laat ons juichen! Regeringsleider Wilfried Martens heeft het 
klaargespeeld een begin van uitvoering te verwezenlijken 
van een belangrijk element uit de jongste staatshervorming. 
We zouden het moeten geloven... De gewestregeringen krij
gen een dikke envelop „ristorno's" bedeeld. Premier Geens 
van de Vlaamse regering toonde zich daarover prompt 
uitermate tevreden. 
„Er is geen sprake van de in de Vlaamse pers gewraakte 
.Jioppeling" aan het dossier Cockerill-Sambre", zo stelde 
Martens zelfvoldaan op zijn perskonferentie, waar een aan
tal CVP en PW-ministers (inkluis Mark Eyskens) stilzwij
gend instemden. Nee, een regeringskrisis werd afgewend, 
door „een globale regeling voor vier prangende politieke 
kwesties". Dat is nog iets anders dan koppeling, zei Martens. 
Het verwarrende politiek jargon wordt gretig gebruikt om de 
Vlaamse gemeenschap te overtuigen van Pyrrhusoverwin-
ningen. 
Wat is er immers bekokstoofd tijdens de werkdagen van de 
Belgische ministers die nu stilaan aan vakantievaliezen 
denken. Er worden ettelijke verse miljarden (uit de nationale 
kas, en dus voor het grootste gedeelte uit de zak van de Vla
mingen) gemobilizeerd voor de redding van Cockerill-Sam
bre. De regering Martens V stelt zelf het bedrag van 57 mil
jard voorop. Ook dit is gewild volksbedrog want de Franse 
konsulent, die Martens volkomen involgt met zijn reddings
plan voor het Waalse staal, had voordien duidelijk minstens 
66 miljard extra investering vooropgesteld. Nu reeds is dus 
zeker dat de zoveelste „envelop" hoegenaamd niet zal vol
staan voor de uitvoering van Gandois' plannen. Bovendien 
wordt er in alle talen gezwegen over het feit dat Gandois zelf, 
op basis van zijn goedgekeurd scenario, duidelijk stelde dat 
er geen sluitende waarborg is dat deze zoveelste miljardenin-
jektie het Waalse staal een overlevingskans geeft. 
Als het om Vlaamse bedrijven gaat (Cockerill-Yards, Nobels-
Peelman, Fabelta... Boomse Metaalwerken) dan wordt er door 
de overheid op een nogal andere hakbijlmanier opgetreden. 
Maar de Vlaamse gemeenschap heeft niet te klagen, zo stelde 
Wilfried Martens. Met de toegekende ristorno's kan de 
Vlaamse regering nu spoedig de schulden uit het verleden 
van de vroegere deelregeringen afbetalen. 
En bovenop zal er nog geld overschieten om voortaan op ei
gen kracht ook nog de Kempische Steenkoolmijnen te subsi
diëren. Mocht er dan nog één frank overblijven (maar die 
rekening kan niet vóór '85 gemaakt worden) dan zou die 
frank ook nog kunnen besteed worden aan de financiering 
van de fameuze DIRV-projekten van de Vlaamse regering. 
Och ja, het was natuurlijk ook onontbeerlijk om terloops ook 
een half miljard extra toe te kennen aan het Brussels gewest, 
dat nochtans wettelijk geen rechtheeft op ristorno's. De even
tjes opgeworpen Vlaamse eis voor regionalizering van „de 
hefbomen van het nijverheidsbeleid" werd anderzijds kate-
goriek afgewezen. Voor Martens blijkt dit slechts een futili
teit. We zouden dus moeten geloven dat het toekennen van de 
„ristorno's (uit de nationale pot) voor de Vlaamse ministers 
een overwinning is. 
De realiteit is dat Martens V besliste andermaal de Vlaamse 
gemeenschap te laten opdraaien voor het miljarden-avon
tuur bij Cockerill-Sambre. Ook is het hoegenaamd niet zo dat 
de Vlaamse regering de beloofde ristorno's heeft verworven. 
Immers, er werd duidelijk gesteld dat de regionale regerin
gen over de gelden van lokalizeerbare belastingen (de fa
meuze ristorno's) vrij zouden kunnen beschikken. Dat is nu 
duidelijk met het monster-kompromis van Martens - Gol - De 
Clercq hoegenaamd niet het geval. Een ander element van 
het volksbedrog van Martens is dat met geen woord wordt 
gerept over de wegwerking van de schulden van het Waalse 
gewest. Die miljarden zalmen later dan wel met een zoveelste 
kompromis uit de nationale pot halen. Het zomerkompromis 
van de regering Martens Vis ronduit schandelijktDe toeken
ning van ristorno's waarover de Vlaamse regering zelf 
vrijblijvend zou kunnen beschikken, zou slechts een konse-
kwente uitvoering van Martens' manke staatshervorming 
zijn. Zelfs dit werd door de CVP en PW-ministers in de cen
trale regering niet uit de brand gesleurd. Q^^JJ. 
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Treffender kon het kompromis Martens niet verwoord worden. 
(Uit „De Standaard' van 25 juli 83J 

ders enige ernstige bankervaring 
heeft..! Geeneen. Het betreft de 
zoon van een gewezen minister, 
gewezen kabinetsmedewerkers 
(ook van SP'er Willockx), omhoog
gevallen leden van partijcenakels 
die het mooi weer maken bij Mar
tens V... 
Dat een openbare bank beheerd 
wordt door vertegenwoordigers 
van de grootste politieke strekkin
gen, daar is op zichzelf niet zoveel 
tegen in te brengen. Maar, het valt 
toch op dat de Vlaamsnationalis
ten met 20 procent van de Vlaam
se kiezers geen enkele stem in het 
ASLK-kapittel krijgen! 
Bovendien geldt hoegenaamd niet 
alleen voor de frankofone voorzit
ter van de kristelijke mutualiteiten, 
Jean Hallet, dat hij niet de minste 
kaas heeft gegeten van bankaffai-
res. 
Bijkomend-blijkt nu zeer flagrant 
dat uitgerekend de liberalen de 
politieke dekadentie ten top voe
ren door eerst te pleiten voor 
ontvetting van de staat en pre
cies het hardnekkigst ellenbo-
genwerk verrichten bij aandui
ding van beheerders bij de ver
nieuwde ASLK-overheidsbank! 
Uiteindelijk hebben vooral CVP en 
PVV (op basis van een scenario, 
mede-opgemaakt door SP'er Wil
lockx) ervoor gezorgd dat de or
ganieke drieledigheid, a la 
107 quater, in de openbare kre
dietinstellingen met vernieuwde 
politieke kracht wordt uitge
bouwd. De Vlaamse ASLK-spaar-
ders (55 procenO hebben geen 
zwaarder stem in de beheersorga
nen dan Wallonië (met 33 procenü 
en Brussel (met 11 procent markt
aandeel)... 

„Het schouwspel was bescha
mend". In zijn recent boek, geti
teld „Een machteloos minister' 
heeft gewezen minister van f i 
nanciën, Robert Vandeputte, on-

.der meer getuigd over de wan
smakelijke politieke poespas die 
de jongste ti jd gepresteerd werd 
bij de samenstelling van de be
heersorganen van de nieuwe 
overheidsbank ASLK die ook bij
komende aktiviteiten van ver
schillende verzekeringskassen 
ontwikkelt. 
Terloops: alleen reeds betreffen
de de voorgenomen gekombl-
neerde aktiviteiten van bank- en 
verzekeringsinstelling was er 
vernietigende kritiek van de 
bankkommissie en Europese in
stanties-
In eigen land was er vooral de 
zware tegenwind van de liberale 
families van beider kommunau-
tair kunnen. Het zijn precies die
zelfde politieke families die op 
de vooravond van 21 juli ervoor 
gezorgd hebben dat de ASLK-
instellingen in het Staatsblad of
ficieel omgetoverd werden in een 
gepolitizeerde afvalbank zonder 
weerga. Ook dit uitermate be
langwekkend financieel-ekono-
misch evenement is alweer 
„stoemelings" geschied tijdens 
het parlementair reces. 
We hebben er bij herhaling op 

cruciale momenten ruchtbaarheid 
aan gegeven dat binnen de ASLK 
een politiek-schaboiiwelijk spel 
werd opgevoerd. Het is de gewe
zen SP-mInister Willockx die de 
eerste wetgevende steen neer
plofte voor de oprichting van een 
Openbare Bankinstelling. Maar, 
het kan verkeren! 
Nadat gewezen minister van finan
ciën Geens (in de nationale rege
ring) zijn politieke rol terzake stra
tegisch meespeelde, was het nu 
uiteindelijk de beurt aan de liberaal 
Willy De Clercq om zijn pionnen te 
parachuteren. Hij heeft dit dan ook 
met bekwame ijver gedaan... 
De voorzitter van de raad van 
beheer van de ASLK-bank wordt 
inderdaad de Gentse liberale pro
fessor Devreker. 
Ondervoorzitter bij de verzeke
ringskas is de jonge ekonomist 
Van Oudenhove. En de stal van 
PVV-voorzitter Verhofstadt vondt 
het ook al niet te min om een bank-
onkundige, een zekere Gaelens, af 
te vaardigen. Uiteraard is in frans-
talige PRL en PSC-kringen, en ook 
bij de CVP, geen inspanning te 
veel gevonden om in de nieuwe 
SLK-beheersorganen hun „pou
lains" geparachuteerd te krijgen. 
Afgezien van die enge politieke 
benoemingen dient vooral de 
vraag gesteld te worden wie van 
al deze nieuwgekomen beheer-



m Brieven 

TER VERDEDIGING 

Graag reageer ik op de lezersbrief van 
P.V. uit Laakdal in „WIJ" van 6 juli 1.1. 
Ik vraag me af waarom de steller niet 
betoogt tegen de bezetting van volke
ren door de Russen in Afganistan, 
Oekraïne, Armenië, Mongolië. Polen, 
Tsjechoslovakije, Estland, Letland, 
Ethiopië, Mozambique, Vietnam enz... 
In al die staten zijn er Russische, 
Oostduitse of Cubaanse militairen. En 
als de USA naar El Salvador, waar er 
een door het volk gekozen regime is, 
200 advizeurs stuurt, dan zijn ze er, de 
betogers. 

Vergeet P.V. uit Laakdal dan niet dat 
de USA in het begin van de machts
overname grote hoeveelheden geld 

heeft gegeven aan Nicaragua, maar 
wat gebeurde er? Nicaragua gebruikte 
het geld om wapens te kop)en, om het 
grootste leger in Centraal-Amerika op 
te bouwen en iedere meningsuiting te 
smoren. Geen wonder dat Amerika 
afkerig staat tegenover Nicaragua 
Wat doet Rusland aan ontwikkelings
hulp? Niets. Alleen aan wapenhulp om 
volkeren uit te moorden (Eritrea). 
Wat gebeurde er niet in Cambodja als 
het kommunisme er baas werd? In de 
Stalintijd? Vietnam? Zimbabwe (één-
partijstaaü. 
Ik beweer niet dat de Amerikanen 
heiligen zijn, maar ik vind het nodig om 
onze bevrijders-tot-tweemaal-toe te 
verdedigen tegen hen, die geen kwaad 
woord over hebben voor de grootste 
onderdrukkers van de vrijheidsstrij
ders, de grootste kolonialisten. 

F.A., Oostakker 

HERDERLIJKE BRIEF (1) 

Met ontstemming de bijdrage in „WIJ" 
van 21 juli II. „Ontgoochelende bnef' 
gelezen. U stelt daarin dat de Belgi
sche bisschoppen radikaal stelling 
hadden moeten nemen tegen het 
plaatsen van de kemraketten. Maar 
denk eens even na: tussen de gelovi
gen zijn er mensen die er voor zijn en 
zijn er die er tegen zijn. De bisschop
pen waren dus verplicht van een mos
sel- nog visoplossing te kiezen en de 
geit en de kool te sparen. Dat ze Ons 
Heer daarbij sleuren vind ook ik ver
keerd. De kooplieden in de tempel 
waren weliswaar schurken maar on-
schuldigaards in vergelijking bij de 
wapenmarchandeurs uit Oost en 
W e s t Mijns inziens zou uw kommen-

taar deze moeten geweest zijn. De 
bisschoppen zijn bedienaars van de 
godsdienst en hoeven zich niet met 
politiek te moeien, het verieden en de 
stapels Belgische „herderlijke brieven" 
hebben dat reeds voldoende bewe
zen. Dus niet gelukkig met het half
slachtige bisschoppelijk standpunt, 
liefst geen. Maar ook geen kommen-
taar zoals deze in „WIJ". 

LV.R., Brussel. 

HERDERLIJKE BRIEF (2) 

Uw kommentaar bij het bisschoppelijk 
standpunt rond de raketten is verloren 
moeite. U wist toch bij voorbaat dat de 
Belgische bisschoppen niet zouden 
ingaan tegen de konservatieve Belgi
sche regering geleid door een CVP'er 
en een BZ-minister die ons de raketten 
verkoopt. Wat de halfslachtige inhoud 
van de brief betreft ook geen verras
sing. Wie herinnert zich de Mechelse 
uitspraak rond Leuven niet meer? Ein
delijk weer een kans voor een mon
seigneur om in een of ander heiligdom 
uit te roepen dat hij zich vergist heeft 
Tien jaar na datum, als het dan niet te 
laat isl 

K.D.C„ Aa ls t 

Wif ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertel^end Zi)n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wi). 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

COCKERILL-SAMBRE 

De aktie „Cockerill-Sambre — Nu is 't 
genoeg!" bevat weinig informatie over 
de fabrikage van staal zelf, noch over 
de rol van de holding met Albert Frére 
op kop. Graag meer informatie hierom
trent 

E.IC, Asse 

Wie doet wat op 
Vlaamse 
dienstenbeurs te 
Kortrijk? 
Op 5 november 1983 organizeert de 
FVK-West-Vlaanderen een „Vlaamse 
Dienstenbeurs" in het Sociaal Centrum 
West-Flandria te Kortrijk. 
Daarbij wil de organizatie zoveel mo
gelijk Vlaamse organizaties uit de 
dienstverienende en de socio-kulturele 
sektor samenbrengen, en deze voor
stellen aan een zo ruim mogelijk pu
bliek. Vandaar dat deze beurs niet 
beperkt zal blijven tot enkele infos-
tandjes, maar omkaderd zal worden 
met het nodige animo via voordracht 
demonstraties, video-, film-, en diamon
tages. 
Tot nog toe werden een 25-tal organi
zaties aangeschreven, maar het is na-
tuuriijk best mogelijk dat er enkele uit 
het oog werden verioren. Daarom 
doen we een oproep tot alle organiza
ties die wij niet aangeschreven en die 
geïnteresseerd zijn in deze beurs, om 
zelf eens kontakt met ons op te ne
men. Ook al wie op één of andere ma
nier denkt te kunnen bijdragen tot het 
welslagen van deze beurs of interes
sante voorstellen heeft is natuuriijk 
welkom. 
Inlichtingen: FVK-West (provinciaal se-
kretariaaü; West-Flandria, Gr. Gwijde 
van Namenstraat te 8500 Kortrijk 
(056/22.56.98). 

Aanbevolen huizen 

in maatwerk 
ZO'VEEL BETER 

meesterk leermaker 

Vèrmees 
STEENHOUWERSVEST 52 
ANTWERPEN T. 231.35.83 
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KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 582.14.41 

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

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-2127.57. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wi j bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

Koltegestraat 33. 2400 MOL 

0'4-31 13.76 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

< ^ uitgebreide heus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
in alle prijsklassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD H-LAAN-.205 
84S> OOSTDUINKERKE 
TEL. 058/11.28.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

qZTN STUDIO 
-*-*^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

Drukkerij A.D.B. 
Kerks t raa t 222 

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

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

Tel. 02/269.50.80 

Zondag en moandag gesloten 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar f i j ze l l e l . i d " 56c brugge 
050/3S /4 04 
baan brugge kortnjK 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.; 03/235.65.75 

PVBA SIMILLON 
T u i l e n b e r g s t r a a t 130 

1680 LENNIK 
Tel . 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elekt r ische installatie o o k in
dust r iee l - ver l icht ing - e lektr i 
sche verwarnri ing. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.. 03/35370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-213636 
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Mensen 

Schiltz 
waarschuwde 
Geens 
Op het ultieme ogenblik dat de 
regering-Martens het schande
lijk ristorno-kompromis aan het 
uitdokteren was heeft Gemeen
schapsminister Hugo Schiltz aan 
voorzitter Geens de bijeenroe
ping gevraagd van de Vlaamse 
Regering. De bedoeling was het 
Vlaams standpunt kracht bijzet
ten zoals het reeds op 29 maart 
unaniem werd geformuleerd 
door de Vlaamse ministers: een 
regionalizering van de bevoegd
heden en geldmiddelen van de 
vijf nationale sektoren, maar op 
voorwaarde dat ook meteen de 
overdracht geschiedt van de in
dustriële beleidsinstrumenten en 
dat de Vlaamse Regering de be
voegdheid krijgt over het tewerk
stellingsbeleid. 

Beide Vlaamse eisen vond 
Geens nu te min en hij vond het 
bovendien zelfs niet nodig te 
laten beraadslagen over het 
monsterverbond van Martens! 

Boudewijn 
zoekt 
eendracht 
Koning Boudewijn heeft een his
torische daad gesteld door op de 
vooravond van de nationale Bel
gische feestdag, 21 juli, dit jaar 
zelf de bevolking een boodschap 
te brengen. Dit behoorde tot dan 
hoegenaamd niet tot de nationale 
tradities. Wel blijkt het tot de 
tradities te gaan behoren dat de 
regering (monnenteel nog Mar
tens V) het staatshoofd voor zijn 
politieke kar spant. Het is inder
daad niet w^einig opgevallen dat 
andermaal in de koninklijke toe
spraak betv^istbare passages sta
ken. Op een moment dat ander
maal vanuit Wallonië miljarden
aanspraken op staatsgeld wer
den gemaakt maande de koning 
eenieder aan „in vrede de handen 
in mekaar te slaan". 
Als de Vlamingen immer ja-knik
ken is er in dit land inderdaad 
geen kommunautaire ruzie. 

Eyskens' 
nummertje 
in de nacht van zondag op 
maandag en ook nog de maan
dagvoormiddag heeft minister 
Mark Eyskens een prachtnum-
mertje opgevoerd. Hij gooide 
twee dossiers op tafel die hij 

Deze week dit... 
Wilfrled de Magier heeft het 
zoveelste konijn uit zijn hoge 
hoed getoverd. Reeds vaak 
heeft hij water en vuur 
bijeengebracht in een meesterlijk 
knutselwerk, zonder dat het vuur 
gedoofd en het water verdampt 
werd. Zijn handige konstrukties 
brachten weliswaar geen aarde 
aan de dijk. Ze losten de 
moeilijkheden ten gronde met 
op. De konflikten en 
tegenstellingen bleven 
voortwoekeren. Maar de Magiër 
werd niet weggejouwd. Hij 
behield steeds de eerste plaats 
op het podium. Meer beoogt hij 
trouwens niet. 
Deze keer overtreft hij de 
stoutste verwachtingen. Hij 
stond voor een onmogelijke 
opgave. De verschillende 
elementen van het dossier 
pasten hoegenaamd niet in 
elkaar Het plan-Gandois, door 
Martens geroemd als hoog 
intellektueel werk, was 
vernietigend voor Cockerill-
Sambre. De Franse 
regeringsraadgever voorzag 
meer dan zeventig miljard verse 
centen voor het Waalse 
staalbedrijf. En zelfs dan liet hij 
er geen twijfel over bestaan dat 
dit groot kapitaal wellicht niet 
zou baten. Langs Vlaamse kant 
werd van alle daken geroepen 
en tot in meer dan één' miljoen 
woningen ge-ZEGd dat de 
Walen zelf mochten betalen. De 

Waalse broeders verklaarden 
anderzijds dat de sollidariteit 
alleen geld uit de Belgische 
Rijkskas toeliet. Hoe was dit 
samen te rijmen? Na een maand 
valse en misleidende 
berichtgeving werd deze week 
de show opgevoerd. De 
grootmeester Martens bleek 
eens te meer een superster. 
Maar deze keer is zijn 
puzzelwerk met alleen handig in 
elkaar gestoken, het is met 
klatergoud omhuld. Het is je 
reinste fantazie. Het is inderdaad 
een zuivere goocheltruk. Dus 
schijn en bedrog! De blinde 
massa en bewonderaars juichten 
toe. 
Heel het bedrieglijk akkoord van 
de regenng is opgebouwd rond 
het uitgangspunt dat de Walen 
zelf moeten opdraaien voor hun 
zieltogende staalindustrie. Eens 
deze formule gevonden, kon 
alles uitgelegd worden. Maar 
zonder echte federalizering 
betekent dit een zoeken naar de 
kwadratuur van de cirkel. Ook 
Wilfried Martens snapt dit wel. 
Maar hij schrikt er niet voor 
terug de Vlamingen 
schaamteloos te misleiden. Rond 
het toch al onbegrijpbaar woord 
ristorno's heeft hij een 
mistgordijn gehangen. Met deze 
zogenaamde terug aan de 
gewesten betaalde belastingen 
zou Wallonië de kosten voor 
Cockerill-Sambre zelf betalen. 

Vermits deze procedure pas 
opgaat bij federalizering, behoudt 
hij het woord, maar haalt het 
geld uit de centrale Rijkskas, die 
voor zestig procent door 
Vlaanderen wordt gevuld. 
Nadien was het kleinigheid om 
ongeveer vijftig miljard vers geld 
weg te moffelen. En klaar is 
Kees Bovendien rekent Martens 
erop dat wij deze ingewikkelde 
en technische aspekten toch 
niet uitgelegd krijgen aan de 
goeie Vlaamse gemeente. 
Intussen ligt inderdaad de brave 
Vlaamse burger niet wakker van 
al die cockenllingen. Hij is met 
vakantie. De kinderen spelen in 
het zand. Pol en Katrientje zijn 
op huwelijksreis. Ik wens hen 
veel geluk. Ik hoop dat je het 
allemaal goed maakt... En... de 
boer, hij ploegde voort... 
Maar na de vakantie is er alle 
hens aan dek geblazen! 
Verdomd, deze broodroof van 
de Vlamingen heeft lang genoeg 
geduurd. Vlaams-nationalisten, 
die naam waardig, laten niet op 
hun kop zitten. Ook niet door 
een Vlaamse renegaat; zelfs al 
lijkt hij een magische goochelaar 

Vic ANCIAUX 

reeds maandenlang naar ver
luidt „van de ene kabinetsraad 
naar de andere meesleept', de 
staatswaarborg voor de gaster-
minaal in Zeebrugge en het 
overdragen van de „industriële 
hefbomen" (prototype- en on
derzoeksfondsen). 
Dinsdagnamidag zat hij dan 
mee aan de regeertafel op een 
perskonferentie waarbij de pre
mier meldde dat geen van Eys
kens' dossiers alsnog een fiat 
van de kabinetsraad kreeg. En 
Gol voegde er nadrukkelijk aan 
toe dat Eyskens' dossiers vri j
dag slechts „ter sprake zullen 
/ro/nen". Waarop de moedige mi
nister geen krimp gaf, niet weg
liep en stilzwijgend instemde. 
Op het CVP-partijbureau mag 
hij nu op een bank naast Vanden 
Brande gaan zi t ten-

Snel tevreden 
Tindemans 
Het bezoek van minister Tinde
mans van Buitenlandse Betrek
kingen aan Zaïre is één groot 
sukses geworden. Vooral omdat 
hij de stellige belofte heeft ver
kregen dat gestart zal worden 
met de terugbetaling van de vele 
miljarden schulden aan PTT en 
Sabena en van de vergoedingen 
van de onderwijskrachteji. 
Alleen reeds aan PTT heeft Zaïre 
een schuld van 1,4 miljard frank. 
Fier als een pauw mocht Tinde
mans een eerste betaling in ont
vangst nemen: een check van 
zegge en schrijve 25 miljoen Bel
gische franken? Waarmede de 
schuld dus in een belangrijke 
mate is teruggelopen tot 1,375 
miljard fr. 

Maar voor de toekomst hebben 
Tindemans en zijn Zaïrese kolle-
ga alle moeilijkheden willen ver
mijden. Het moet uit zijn met de 
schulden. Oplossing: wanneer 
een Zaïrees in de toekomst een 
Belgische inwoner opbelt, dan 
zal deze laatste vriendelijk ver
zocht worden de rekening te be
talen. 
Ja, op die manier-

Willockx' 
protest 
Gewezen SP-minister Freddy 
Willockx heeft „scherp gepro
testeerd tegen de liberale 
machtsgreep bij de ASLK' De 
wijze waarop de beheer- en di-
rektieraden van de nieuwe over
heidsbank en van de ASLK-ver-
zekeringskassen werden sa
mengesteld is inderdaad scha-
bouwelijk. Niet alleen is er de 
grandioze politizering van de 
ASLK waarbij onder meer de 
Vlaamsnationale strekking 
(20 procent in Vlaanderen!) 
kompleet werd genegeerd. Maar 

bovendien heeft men het ander
maal klaargespeeld een stelletje 
bankbeheerondeskundigen aan 
de topleiding van de ASLK te 
parachuteren. Dat nu uitgere
kend Willockx tegen die gang 
van zaken protesteert Is gran
dioos: die nieuwe overheids
bank is zijn eigenste ministerië
le uitvinding geweest En dat 
Willockx ontevreden is omdat 
„slechts' twee van zijn gewezen 
kabinetsmedewerkers ASLK-
beheerder werden strekt nog 
minder tot zijn politieke eer. 
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„De thuisblijvers" 
Wegens de krisis wordt vooral 
bespaard op het energieverbruik 
en op de vakantie Volgens een re
cent onderzoek van het West
vlaams ekonomisch studiebureau 
gebeurt dit door gev\/oon thuis te 
blijven, minder uit te geven, van lo-
giesvorm te veranderen, de reis in 
te korten of in eigen land te blijven 
Ruim de helft van de volwassen 
Belgische bevolking nam vong 
jaar geen vakantie. Bijna 23 % van 
de thuisblijvers geeft financiële re
denen op, meer dan 16 % verwijst 
naar familiale motieven en zowat 
12 % verklaart geen belangstel
ling te hebben om weg te gaan. 
Wie zijn die mensen? Wat doen 
ze? Waarom verkiezen ze met 
met vakantie te gaan? Op al deze 

«ragen brengt de Vlaams nationa
le omroepstichting een antwoord 
in haar uitzending van vanavond, 
donderdag 28 juli om 19 u. 15 op 
BRT 1 Aan dit programma wer
ken mee: Maunce Vanhelmont, 
verkoopingenieur, Karel De Meu-
lemeester, assistent VUB, Koen 
Pauli, voorzitter VU-Antwerpen, 
Wim Debbaut, werkzoekende on
derwijzer en het jeugdcentrum 
Oranje vzw te Brugge 

Verder wordt aandacht besteed 
aan de politieke aktualiteit, die zich 
uiteraard blijft toespitsen op de 
staalperikelen Studiogasten zijn 
Paul Van Grembergen, VU-volks-
vertegenwoordiger en Vic An-
ciaux, algemeen VU-voorzitter. 

Verschil: 6.000 fr... 
Terwijl in de voorbije zomermaand verschillende mensen aan de Vlaamse kust het leven hebben gelaten 
omdat de Brugse interventiedienst niet kon beschikken over een 900-helikopter werd op 21 juli in Brussel 
niet minder dan 5,5 miljoen BF op één namiddag tegen de straatstenen gegooid voor een Belgisch militair 
défilé. Toegegeven nochtans.ook bij Landsverdediging zijn er nog civieken die mee helpen besparen. Zo 
hebben we ervan kunnen genieten dat bij de show van de Luchtmacht de rode kleur van het Belgisch 
vaandel achterwege werd gelaten. Naar verluidt heeft minister Vreven echter niet het bevel gegeven van 
die zwart-gele show. 

Sociaal 
klimaat 
Voor wie nog niet mocht geloven 
dat het sociaal klimaat in Vlaan
deren heel wat gunstiger is dan 
in het zuidelijk landsgedeelte, 
geven we graag onderstaande 
cijfers ter overweging. Zij wer
den opgevraagd door Jef Valke
niers. 

In 1981 telde België welgeteld 
187.667 stakingsdagen. Daarvan 
vonden er 43.642 plaats in Vlaan
deren, 143.702 in Wallonië en 323 
in Brussel. 

Dat houdt in dat de Walen zowat 
75 t.h. van het aantal stakingsda
gen voor hun rekening namen, 
terwijl zij slechts één vierde van 
de werkende bevolking uitma
ken. 

Frankofone 
luchtwegen 
Na de beruchte „vrijdagbenoemin
gen" in het onderwijs, die door 
toedoen van Coens werden be
krachtigd, heeft de Raad van State 
nu ook benoemingen vernietigd bij 
de Regie der Luchtwegen. Twee 
jaar geleden werden in deze 
dienst dne franstaligen en één 
Vlaming in topfunkties benoemd 
Slechts die ene Vlaming wist iets 
af van luchtvaartzaken De Raad 
van State heeft de benoeming van 
de drie franstaligen vernietigd 
Passend gevolg dient nu gegeven 
te worden door minister De Croo 
Het Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel heeft alvast de be
noeming van dne deskundige Vla-
mhgen geëist 

ren. Eén van de belangrijkste 
maatregelen zal zijn dat de ge
handicapten een hogere per
soonlijke bijdrage zullen dienen 
op te brengen. 
Het is krisis voor iedereen en 
dus ook vooral voor de zwakste 
groepen in onze gemeenschap. 
Die besparing van 200 miljoen 
kondigde ze aan net op het mo
ment dat premier Martens een 
extra-krediet van 500 miljoen in 
het vooruitzicht stelde dat zal 

uit het verleden" af te betalen en... 
de Kempense Steenkoolmijnen te 
financieren. 
Mocht er dan ooit nog (niet vóór 
'86) 1 fr. overblijven dan zou die 
kunnen besteed worden aan de 
met veel brio en publiciteit aange
kondigde „derde industriële revo
lutie in Vlaanderen". 
Flanders' Technology zit dus al
vast reeds gedurende de komen
de drie jaren in de koelkast Een 
prachtprestatie van Geens! 

Samen hebben de 596 Belgische 
gemeenten een tekort van 46,5 
miljard. 1 SS gemeenten zijn defici-
tair. 

Voor het Vlaamse gewest be
draagt dat tekort 8,7 miljard, terwijl 
er 63 Vlaamse gemeenten van de 
315 deficitair zijn. In Wallonië is dat 
tekort opgelofsen tot ruim 24,7 

miljard en 59 gemeenten van de 
262 zijn deficitair. De 19 Brusselse 
gemeenten van hun kant hebben 
een tekort van 14 miljard. 

Wanneer we dat tekort omreke
nen per inwoner dan betekent dat, 
dat op elke Vlaming een gemeen
telijke schuld rust van-1 544 fr., op 
elke Waal 7.649 fr. en op elke 
Brusselaar 13.997 fr. 

...ondanks Gemeentefonds 
Nochtans wordt de Waalse inwo
ner niet benadeeld door het Ge
meentefonds. Wel integendeel! 
Dit jaar kent het Gemeentefonds 
gemiddeld 6.002 fr. per inwoner 
toe aan Vlaanderen. Elke Waal 
mag rekenen op 7.800 fr., terwijl 
de Brusselaar het moet stellen 
met 5.205 fr. Deze kiatste is even

wel nog goed voor een extra
dotatie. 
Ondanks deze bevoordeling van 
de Waalse gemeenten door het 
Gemeentefonds, staat de Vla
ming er 6.000 fr. beter voor dan 
zijn zuidelijke buur. Zelfs 
12.000 fr. beter dan de Brusse
laar. 

Och god. Happart... 

Steyaert 
snoeit 
Minister Steyaert heeft uiteenge
zet hoe zij in de minder-validen-
zorg 200 miljoen frank wil bespa-

kunnen verteerd worden door 
verkwistende Brusselse ge-
meentebesturen_ 
Maar de minder-validen hebben 
volgens Steyaert hoegenaamd 
niet te klagen want, zo meldde de 
bewindsvrouwe, per gehandicap
te wordt door de Vlaamse ge
meenschap gemiddeld 400.000 fr. 
uitgegeven. Cynischer en met 
meer demagogie kon Steyaert 
haar 200 njiljoen besparingen in
derdaad niet argumenteren. 

FT ook in 
koelkast 
Minister Geens is tevreden Zijn 
kollega — premier Martens — 
heeft het klaargespeeld de Vlaam
se regering ristornogelden toe te 
kennen Die op de eerste plaats 
moeten dienen om de „schulden 

Dat de Vlamingenhater Happart 
de Vlaamse jeugdherberg en het 
Vlaamse wandelheem in Voeren 
wil dichtpesten kan ons niet ver
wonderen. 

Hij heeft dikwijls genoeg zijn 
bedoeling laten blijken om het 
leven van de Vlaamse gemeen
schap in 't land van Overmaas te 
ontwrichten. Wél verwonderiijk 
is dat de brandweerinspektie 
voor Voeren zich nog steeds in 
handen van Battice en Verviers 
bevindt. 

Vooreerst eist de eenvoudige 
konsekwentie van de nu wel
haast twintig jaar oude overhe
veling van Voeren naar Limburg 
dat elke administratieve afhan
kelijkheid van Luik doorgeknipt 
wordt. 

Ten tweede hebben de inheemse 
franskiljons (goed door het poli
tieke Wallonië gesteund) al die 
jaren geen enkele twijfel gelaten 
over hun voornemen Voeren te 
verfransen en zo weer bij Luik te 
doen aansluiten. Everimin als aan 
hun beslistheid daarvoor ook de 
hatelijkste anti-Vlaamse midde
len te gebruiken. Zoveel vijandig
heid is een reden te meer om 
geen enkele gezagsband met 
Wallonië in stand te houden. Men 
kon vooraf weten dat er een anti-
Vlaams misbruik zou van ge
maakt worden. De geveinsde be
zorgdheid van Happart voor de 

brandveiligheid van Vlaamse 
trekkersverblijven zou wel uitge
bleven zijn, had hij zich tot Ton
geren of Hasselt moeten wen
den! 

Ten derde, nu de Waalse brand
weerinspektie zélf de proef op de 
som levert dat zij onder één 
hoedje speelt met Happart, be
grijpen wij niet waarom Hasselt 
of Brussel haar niet dadelijk het 
gezag over Voeren onttrekken. 
En nog minder waarom de 
Vlaamse pers tenminste deze eis 
niet stelt maar integendeel blijft 
stilstaan bij de pietluttigheden 
van het incident. 

Zinnebeeld 
We kunnen dan ook niet buiten 
de vraag aan wie het ligt dat 
Voeren voor brandweer en voor 

God weet wat nog onder Waals 
gezag blijft. Wie in de provincie 
Limburg en/of in het centrale 
bestuur te Brussel heeft nagela
ten, de overheveling behoorlijk 
te voltooien? 

Wordt Komen soms ook door de 
Westvlaamse brandweer be
schermd? 
Dit ogenschijnlijk kleine jeugd
herbergincident brengt ons tot 
de kern van de hedendaagse 
situatie van de Vlamingen in Bel
gië: 

# Slaperig volksbewustzijn bij 
vele Vlaamse verantwoordelij
ken die, in de Belgische en pro
vinciale administratie of politiek, 
weinig aandacht opbrengen voor 
het Vlaams-nationale aspekt van 
hun verantwoordelijkheid; 
• Blijvend op verovering ge
richte wakkere anti-Vlaamse 
houding bij franskiljons en inge
weken Walen; 

9 Bereidheid bij de Walen, tot 
en met bij hun toppolitici en hun 
„onkreukbare magistraten" om 
dadelijk in te gaan op verzoeken 
om hand- en spandiensten tegen 
de Vlamingen te presteren 
Het is het samenspel van deze 
drie faktoren, dat aan de oor
sprong ligt van vele kleine inci
denten en van hét grote incident, 
waarvoor zij zinnebeeld staan, en 
dat België heet. K.J. 
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De Vlaamse Raad: 
tussen Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak 
Het is nu reeds een paar weken geleden dat Guido Verhaegen, voorzitter van 
de CVP-fraktie van de Vlaamse Raad, zijn tevredenheid uitte over de werking 
van het Vlaamse parlement en de inbreng van zijn fraktie. 
Toen reeds stelden we dat de CVP-fraktievoorzitter wel erg snel tevreden is. 
Een vergelijking met de aktiviteiten van de — voorlopig nog kleiner bemande 
— VU-fraktie leert dat onmiddellijk. Alleen reeds op het vlak van de 
schriftelijke vragen moet de CVP de duimen leggen: 119 vragen tegenover 376 
voor de VU. Verder kan vermeld worden dat de fraktie van Paul Van Grember-
gen 20 in'arpellaties, 24 mondelinge vragen, 9 voorstellen van resolutie en 13 
voorstellen van dekreet op haar aktief heeft. Alle redenen dus voor Paul Van 
Grembergen om tevreden te zijn! 

Minder tevreden is de VU-fraktie-
voorzitter over de Vlaamse Raad 
zelf Zijns inziens treedt deze al te 
weinig de buitenwereld tegemoet 
als autonome wetgevende verga
dering. 
Als eerste oorzaak verwijst hij 
daarvoor naar de voorzitter van 
de Vlaamse Raad zelf, de liberaal 
Pede. In tegenstelling met zijn 
voorgangers Maurits Coppieters 
en Rik Boel die een belangrijke rol 
vervulden in het verder effenen 
van de paden naar een volwaardig 
zelfbestuur, sluit Pede zich op in 
een zeer minimalistische scfielp. 
Dat bleek nog onlangs uit zijn 
toespraak naar aanleiding van 
11 juli Daarin verweet hij de 
Vlaamse regering de adviezen van 
de Raad van State met voeten te 
treden en zich te bewegen op het 
terrein van de buitenlandse be
trekkingen. 

Met hem is steeds iemand aan het 
woord die lid is van de PVV, een 
partij die deel uitmaakt van de 
centrale regering Martens-De 
Clercq. Het is bijna een tweede 
natuur geworden bij hem om bij 
elk voorstel dat wat erg ruikt naar 
verruiming van de autonomie, de 
Raad van State te raadplegen. De 
man voelt zich duidelijk onwennig 

in de Vlaamse voorzitterszetel. 
Met zijn gedachten verwijlt hij bij 
het centrale parlement en de cen
trale regering. De Vlaamse staats
vorming IS aan hem voorbijge
gaan. Zelfs kunstmatig slaagt hij er 
met in zich een Vlaamse refleks 
aan te kweken. 

Als tweede oorzaak verwijst Paul 
Van Grembergen naar de half
slachtige staatshervorming van 
1980 De vele bevoegdheidskon-
flikten tussen het centrale en het 
Vlaamse niveau werken verlam
mend. Een verlamming die uiter
aard in de hand wordt gewerkt 
door de behoudsgezinde opstel
ling van de voorzitter van de 
Vlaamse Raad, de frakties van de 
meerderheid van de centrale rege
ring en de Raad van State. 

Grondwettelijk en wettelijk kan de 
Vlaamse Raad door niets gehin
derd worden om haar soevereini
teit ten volle op te nemen. Het 
voorstel van Vic Anciaux bij voor
beeld om een ruim Vlaams overleg 
op te zetten, had de Vlaamse 
Raad er kunnen toe bewegen de 
motor te worden van de zo brood
nodige Vlaamse frontvorming. 
Niets daarvan. Slechts met veel 
schroom wordt een dergelijk voor

stel in overweging genomen, ge
wikt en gewogen en uiteindelijk als 
een of andere akademische tijding 
gestemd. De veerkracht ont
breekt duidelijk. 
In een zelfde kader moet het dub
bele lidmaatschap van de Vlaamse 
verkozenen gesitueerd worden. 
Zij zetelen tegelijkertijd in het cen
trale parlement en in de Vlaamse 
Raad. Deze tweeslachtigheid 
komt vooral bij de CVP en de PVV 
perfekt tot uiting. Om het met de 
woorden van de VU-fraktievoor-
zitter te zeggen: Tijl Uilenspiegel 
in de Vlaamse Raad; Lamme 
Goedzak in het centrale parle
ment. De benoeming van Happart 
tot burgemeester van Voeren en 
de regionalizenng van de vijf natio
nale sektoren zijn daar twee 
prachtige voorbeelden van. Straf
fe resoluties en moties voor 
Vlaams publiek Brave ja-knikkerij 
tot en met de begrafenis van het 
eigen voorstel-Van den Brande 
voor Belgische toehoorders. 
Die tweeslachtigheid is zelfs door
getrokken tot in de Vlaamse rege
ring. Denk maar aan de benoe-
mingspolitiek en de bevoegd
heidsverdeling. De CVP en de 
PVV voelen zich geroepen om het 
centrale akkoord gewoon door te 
trekken tot op het Vlaamse ni
veau. 

Paul Van Grembergen aarzelde 
niet daarbij te verwijzen naar de 
heel wat radikalere houding van 
de Franstaligen Geen sekonde 
wordt in de Franse Gemeen
schapsraad of in de Waalse Ge
westraad getwijfeld om de toege
kende autonomie niet alleen maxi
maal, maar zelfs heel wat ruimer te 
interpreteren. Meer zelfs, ondanks 
alle grondwettelijke en wettelijke 
bepalingen wordt iemand als Pee-
termans er graag bijgenomen Dat 
die man eigenlijk lid is van de 
Vlaamse Raad deert hen daarbij 
niet. ZIJ wettigen dat zelf wel. 

Machteloze schroom 
Daartegenover staat die Vlaamse 
schroom en braafheid. Haast een 
machteloos gevoelen van met we
ten waar met de Vlaamse staats
hervorming naar toe. Een wedden 
op twee paarden, een Belgisch en 
een Vlaams, niet goed wetende 
welk het uiteindelijk zal halen, of 
beter: welk het best in de smaak 
van de kiezer zal vallen. 
Terecht mag Paul Van Grember
gen stellen dat enkel zijn fraktie de 
techniek van federalizering en 

staatsvorming onder de knie 
heeft. 
De Volksunie is dan ook de motor 
van de Vlaamse dynamiek. Kijken 
we maar naar het voorstel van Vic 
Anciaux om Brussel in te stellen 
tot hoofdstad van de Vlaamse 

^wf f 

Gemeenschap. Moet daarbij op
gemerkt dat Pede uiteraard om 
een advies van de Raad van State 
verzocht, waarna het voorstel in 
de Belgische mallemolen van 
overleg terecht kwam. 
Of kijken we naar de bijna eenpa
rig aangenomen resolutie betref
fende een Vlaams industrieel be
leid, naar de voorstellen inzake de 
noodzaak van een internationale 
samenwerking en een eigen aan
pak daarvan, naar het voorstel 
inzake de oprichting van een kom
missie ontwikkelingssamenwer
king, enzovoort. 
Systematisch poogt de Volksunie 
dus de thans geboden mogelijkhe
den ten volle te benutten, meer 
zelfs de grenzen van de ontluiken
de Vlaamse autonomie te verleg
gen om de Vlaamse natievorming 
tot werkelijkheid te laten worden. 
Een vrij eenzame strijd, aldus de 
VU-fraktievoorzitter, die er even
wel rotsvast in gelooft dat dit 
vroeg of laat moet leiden tot een 
definitief gesprek tussen de ge
meenschappen. Uitgangspunt van 
dat gesprek moet dan worden met 
wat de .gemeenschappen zelfstan
dig kunnen beredderen, wel wat 
nog overgelaten wordt aan de 
centrale staat om te beredderen. 

(j.aJ 

Klare taal in 
eigen taal 

In de gehele CVP-pers is uitgebreid 
ingegaan op de nieuwe wet op de 
geneesmiddelen, die vrijdag 15 juli 
II. in het Staatsblad verschenen is. 
De foto van staatssekretaris Aerts 
komt er aan te pas alsof hij er de 
initiatiefnemer van was en sommi
gen, zoals „De Standaard', drijven 
het zover, in dikke letters te titelen: 
„Bijsluiter moet patiënt in klare taal 
inlichten". 
In feite dateert het wetsontwerp, 
dat onlangs wet is geworden, van 
24 juni 1981. Het werd ingediend in 
de Kamer van Volksvertegenwoor
digers door de toenmalige minister 
van Volksgezondheid Dhoore 
(CVP). 
Zoals de „memorie van toelichting" 
Zelf aanduidt, is het de bedoeling 
van deze wet een aantal aanpassin
gen aan de bestaande wet van 25 
maart 1964 aan te brengen: interna
tionaal gekoördineerde bepalingen 
van geneesmiddelen, waarborg van 
hun degelijkheid, ingrepen tegen 
wanreklame, enzovoort 
Het inlichten van de patiënt nopens 
de ware aard van het geneesmiddel 
is slechts een onderdeel van dit 
geheel en betreft dan ook niet méér 
dan één artikel (art 9) van de der
tien. 
De nadruk van verdienstelijkheid 
die de CVP-pers op dit aspekt van 
de zaak legt is des te meer mis
plaatst als men bedenkt dat de 
oorspronkelijke tekst niet eens 
waarborgen inhield over de taal 
waarin de patiënt die geprezen in
lichtingen zou moeten verkrijgen. 
De CVP-minister was niet verder 
gegaan dan een mogelijkheid: „De 
koning kan bepalen dat de voor
lichting (_) tenminste in de taal of 
talen van het gebied waar het ge
neesmiddel wordt afgeleverd, ge
steld is". 

Vanuit de Rat der Deutschen Kul-
turgemeinschaft werd gereageerd 
met het verzoek, dat de koning dit 
ook echt zou doen of, beter nog, dat 
de tekst van de wet het gebruik van 
de drie landstalen zou voorschrij
ven. Maar ten slotte zijn dit, in ons 
staatsbestel, louter vrome wensen. 
Een konkreet voorstel om de tekst 
op dit punt afdoend te verbeteren 
kwam alleen van de VU die, bij 
monde van haar voorzitter dr. An
ciaux, een amendement indiende. 
Dit ontnam de koning de mogelijk
heid om met betrekking tot het 
taalgebruik helemaal niets voor te 
schrijven. Het legde zonder meer 
op dat „de voorlichting die voor het 
publiek bestemd is moet gesteld 
zijn in de drie landstalen" en, als dit 
voor sommigen te kras zou zijn, 
dan toch tenminste „in de taal of ta
len van het gebied waar het ge
neesmiddel wordt afgeleverd". 
Drie maanden later diende de uit 
het Duitse taalgebied stammende, 
in het arrondissement Verviers ver
kozen PSC'er Gehlen precies een
zelfde amendement in. 
De Kamerkommissie voor Volksge
zondheid, Gezin en Leefmilieu heeft 
over dit onderwerp nogal wat gere
detwist Uiteindelijk werd ze het 
toch eenparig eens over de zwak
ste van de beide teksten. De Se
naat heeft hem ongewijzigd gela
ten. 

Wij mogen dus gerust stellen dat 
de „klare taal" die patiënten in de 
toekomst bij wet verplicht op de 
bijsluiter van hun geneesmiddel 
mogen verwachten, hoofdzakelijk 
aan een initiatief van de Volksunie 
te danken is. 
Want wat zijn zij gebaat met klare 
taal in een vreemde taal? 

KJ. 
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VNOS op tv 

„De thuisblijvers" 
Wegens de krisis wordt vooral 
bespaard op het energieverbruik 
en op de vakantie Volgens een re
cent onderzoek van het West
vlaams ekonomisch studiebureau 
gebeurt dit door gevk^oon thuis te 
blijven, minder uit te geven, van lo-
giesvorm te veranderen, de reis in 
te korten of in eigen land te blijven 
Ruim de helft van de volwassen 
Belgische bevolking nam vorig 
jaar geen vakantie Bijna 23 % van 
de thuisblijvers geeft financiële re
denen op, meer dan 16 % verwijst 
naar familiale motieven en zowat 
12 % verklaart geen belangstel
ling te hebben om weg te gaan 
Wie zijn die mensen ' Wat doen 
zef Waarom verkiezen ze met 
met vakantie te gaan ' Op al deze 

"ragen brengt de Vlaams nationa
le omroepstichting een antwoord 
in haar uitzending van vanavond, 
donderdag 28 juli om 19 u 15 op 
BRT 1 Aan dit programma wer
ken mee Maurice Vanhelmont, 
verkoopingenieur, Karel De Meu-
lemeester, assistent VUB, Koen 
Pauli, voorzitter VU-Antwerpen, 
Wim Debbaut, werkzoekende on
derwijzer en het jeugdcentrum 
Oranje vzw te Brugge 

Verder wordt aandacht besteed 
aan de politieke aktualiteit, die zich 
uiteraard blijft toespitsen op de 
staalperikelen Studiogasten zijn 
Paul Van Grembergen, VU-volks-
vertegenwoordiger en Vic An-
ciaux, algemeen VU-voorzitter 

Verschil: 6.000 fr... 
Terwijl in de voorbije zomermaand verschillende mensen aan de Vlaamse kust het leven hebben gelaten 
omdat de Brugse interventiedienst niet kon beschikken over een 900-helikopter werd op 21 juli in Brussel 
niet minder dan 5,5 miljoen BF op één namiddag tegen de straatstenen gegooid voor een Belgisch militair 
défilé. Toegegeven nochtans.ook bij Landsverdediging zijn er nog civieken die mee helpen besparen. Zo 
hebben we ervan kunnen genieten dat bij de show van de Luchtmacht de rode kleur van het Belgisch 
vaandel achterwege werd gelaten. Naar verluidt heeft minister Vreven echter niet het bevel gegeven van 
die zwart-gele show. 

Sociaal 
klimaat 
Voor wie nog niet mocht geloven 
dat het sociaal klimaat in Vlaan
deren heel wat gunstiger is dan 
in het zuidelijk landsgedeelte, 
geven we graag onderstaande 
ciifers ter overweging. Zi j wer
den opgevraagd door Jef Valke
niers. 

In 1981 telde België welgeteld 
187.667 stakingsdagen. Daarvan 
vonden er 43.642 plaats in Vlaan
deren, 143.702 in Wallonië en 323 
in Brussel. 

Dat houdt in dat de Walen zowat 
75 t.h. van het aantal stakingsda
gen voor hun rekening namen, 
terwijl zij slechts één vierde van 
de werkende bevolking uitma
ken. 

Frankofone 
luchtwegen 
Na de beruchte „vnjdagbenoemin-
gen" in het onderwijs, die door 
toedoen van Coens werden be
krachtigd, heeft de Raad van State 
nu ook benoemingen vernietigd bij 
de Regie der Luchtwegen Twee 
jaar geleden werden in deze 
dienst drie franstaligen en een 
Vlaming in topfunkties benoemd 
Slechts die ene Vlaming wist iets 
af van luchtvaartzaken De Raad 
van State heeft de benoeming van 
de drie franstaligen vernietigd 
Passend gevolg dient nu gegeven 
te worden door minister De Croo 
Het Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel heeft alvast de be
noeming van drie deskundige Vla-
"iihgen geëist 

ren. Eén van de belangrijkste 
maatregelen zal zijn dat de ge
handicapten een hogere per
soonlijke bijdrage zullen dienen 
op te brengen. 

Het is krisis voor iedereen en 
dus ook vooral voor de zwakste 
groepen in onze gemeenschap. 
Die besparing van 200 miljoen 
kondigde ze aan net op het mo
ment dat premier Martens een 
extra-krediet van 500 miljoen in 
het vooruitzicht stelde dat zal 

uit het verleden" af te betalen en 
de Kempense Steenkoolmijnen te 
financieren 

Mocht er dan ooit nog (met vóór 
'86) 1 fr overblijven dan zou die 
kunnen besteed worden aan de 
met veel brio en publiciteit aange
kondigde „derde industnèle revo
lutie in Vlaanderen" 
Flanders' Technology zit dus al
vast reeds gedurende de komen
de dne jaren in de koelkast Een 
prachtprestatie van Geens' 

Samen hebben de 596 Belgische 
gemeenten een tekort van 46,5 
miljard 138 gemeenten zijn defici-
tair 

Voor het Vlaamse gewest be
draagt dat tekort 8,7 miljard, terwijl 
er 63 Vlaamse gemeenten van de 
315 deficitair zijn In Wallonië is dat 
tekort opgelopen tot ruim 24,7 

miljard en 59 gemeenten van de 
262 zijn deficitair De 19 Brusselse 
gemeenten van hun kant hebben 
een tekort van 14 miljard 

Wanneer we dat tekort omreke
nen per inwoner dan betekent dat, 
dat op elke Vlaming een gemeen
telijke schuld rust van 1 544 fr, op 
elke Waal 7 649 fr en op elke 
Brusselaar 13997fr 

...ondanks Gemeentefonds 
Nochtans wordt de Waalse inwo
ner niet benadeeld door het Ge
meentefonds. Wel integendeel! 
Dit jaar kent het Gemeentefonds 
gemiddeld 6.002 fr. per inwoner 
toe aan Vlaanderen. Elke Waal 
mag rekenen op 7.800 fr., terwijl 
de Brusselaar het moet stellen 
met 5.205 fr. Deze liiatste is even

wel nog goed voor een extra
dotatie. 
Ondanks deze bevoordeling van 
de Waalse gemeenten door het 
Gemeentefonds, staat de Vla
ming er 6.000 f r beter voor dan 
zijn zuidelijke buur. Zelfs 
12.000 fr. beter dan de Brusse
laar. 

Och god. Happart... 

Steyaert 
snoeit 
Minister Steyaert heeft uiteenge
zet hoe zij in de minder-validen-
zorg 200 miljoen frank wil bespa-

kunnen verteerd worden door 
verkwistende Brusselse ge
meentebesturen-
Maar de minder-validen hebben 
volgens Steyaert hoegenaamd 
niet te klagen want, zo meldde de 
bewindsvrouwe, per gehandicap
te wordt door de Vlaamse ge
meenschap gemiddeld 400.000 fr. 
uitgegeven. Cynischer en met 
meer demagogie kon Steyaert 
haar 200 miljoen besparingen in
derdaad niet argumenteren. 

FT ook in 
koelkast 
Minister Geens is tevreden Zijn 
kollega — premier Martens — 
heeft het klaargespeeld de Vlaam
se regering ristornogelden toe te 
kennen Die op de eerste plaats 
moeten dienen om de „schulden 

Dat de Vlamingenhater Happart 
de Vlaamse jeugdherberg en het 
Vlaamse wandelheem in Voeren 
wil dichtpesten kan ons niet ver
wonderen. 

Hij heeft dikwij ls genoeg zijn 
bedoeling laten blijken om het 
leven van de Vlaamse gemeen
schap in 't land van Overmaas te 
ontwrichten. Wél verwonderlijk 
is dat de brandweerinspektie 
voor Voeren zich nog steeds in 
handen van Battice en Verviers 
bevindt. 

Vooreerst eist de eenvoudige 
konsekwentie van de nu wel
haast twintig jaar oude overhe
veling van Voeren naar Limburg 
dat elke administratieve afhan
kelijkheid van Luik doorgeknipt 
wordt. 

Ten tweede hebben de inheemse 
franskiljons (goed door het poli
tieke Wallonië gesteund) al die 
jaren geen enkele twijfel gelaten 
over hun voornemen Voeren te 
verfransen en zo weer bij Luik te 
doen aansluiten. Evenmin als aan 
hun beslistheid daarvoor ook de 
hatelijkste anti-Vlaamse midde
len te gebruiken. Zoveel vijandig
heid is een reden te meer om 
geen enkele gezagsband met 
Wallonië in stand te houden. Men 
kon vooraf weten dat er een anti-
Vlaams misbruik zou van ge
maakt worden. De geveinsde be
zorgdheid van Happart voor de 

brandveiligheid van Vlaamse 
trekkersverblijven zou wel uitge
bleven zijn, had hij zich tot Ton
geren of Hasselt moeten wen
den! 

Ten derde, nu de Waalse brand
weerinspektie zélf de proef op de 
som levert dat zij onder één 
hoedje speelt met Happart, be
grijpen wij niet waarom Hasselt 
of Brussel haar niet dadelijk het 
gezag over Voeren onttrekken. 
En nog minder waarom de 
Vlaamse pers tenminste deze eis 
niet stelt maar integendeel blijft 
stilstaan bij de pietluttigheden 
van het incident 

Zinnebeeld 
We kunnen dan ook niet buiten 
de vraag aan wie het ligt dat 
Voeren voor brandweer en voor 

God weet wat nog onder Waals 
gezag blijft. Wie in de provincie 
Limburg en/of in het centrale 
bestuur te Brussel heeft nagela
ten, de overheveling behoorlijk 
te voltooien? 

Wordt Komen soms ook door de 
Westvlaamse brandweer be
schermd? 

Dit ogenschijnlijk kleine jeugd
herbergincident brengt ons tot 
de kern van de hedendaagse 
situatie van de Vlamingen in Bel
gië 

# Slaperig volksbewustzijn bij 
vele Vlaamse verantwoordelij
ken die, in de Belgische en pro
vinciale administratie of politiek, 
weinig aandacht opbrengen voor 
het Vlaams-nationale aspekt van 
hun verantwoordeli jkheid; 

9 Blijvend op verovering ge
richte wakkere anti-Vlaamse 
houding bij franskiljons en inge
weken Walen; 

# Bereidheid bij de Walen, tot 
en met bij hun toppolit ici en hun 
„onkreukbare magistraten" om 
dadelijk in te gaan op verzoeken 
om hand- en spandiensten tegen 
de Vlamingen te presteren 

Het is het samenspel van deze 
drie faktoren, dat aan de oor
sprong ligt van vele kleine inci
denten en van hét grote incident, 
waarvoor zij zinnebeeld staan, en 
dat België heet. K.J. 
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De Vlaamse Raad: 
tussen Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak 
Het is nu reeds een paar weken geleden dat Guido Verhaegen, voorzitter van 
de CVP-fraktie van de Vlaamse Raad, zijn tevredenheid uitte over de werking 
van het Vlaamse parlement en de inbreng van zijn fraktie. 
Toen reeds stelden we dat de CVP-fraktievoorzitter wel erg snel tevreden is. 
Een vergelijking met de aktiviteiten van de — voorlopig nog kleiner bemande 
— VU-fraktie leert dat onmiddellijk. Alleen reeds op het vlak van de 
schriftelijke vragen moet de CVP de duimen leggen: 119 vragen tegenover 376 
voor de VU. Verder kan vermeld worden dat de fraktie van Paul Van Grember-
gen 20 in'arpellaties, 24 mondelinge vragen, 9 voorstellen van resolutie en 13 
voorstellen van dekreet op haar aktief heeft. Alle redenen dus voor Paul Van 
Grembergen om tevreden te zijn! 

Minder tevreden is de VU-fraktie-
voorzitter over de Vlaamse Raad 
zelf Zijns inziens treedt deze al te 
weinig de buitenwereld tegemoet 
als autonome wetgevende verga
dering 
Als eerste oorzaak verwijst hij 
daarvoor naar de voorzitter van 
de Vlaamse Raad zelf, de liberaal 
Pede. In tegenstelling met zijn 
voorgangers Maurits Coppieters 
en Rik Boel die een belangrijke rol 
vervulden in het verder effenen 
van de paden naar een volwaardig 
zelfbestuur, sluit Pede zich op in 
een zeer minimalistische schelp. 
Dat bleek nog onlangs uit zijn 
toespraak naar aanleiding van 
11 juli. Daarin verweet hij de 
Vlaamse regering de adviezen van 
de Raad van State met voeten te 
treden en zich te bewegen op het 
terrein van de buitenlandse be
trekkingen. 

Met hem is steeds iemand aan het 
woord die lid is van de PVV, een 
partij die deel uitmaakt van de 
centrale regenng Martens-De 
Clercq. Het is bijna een tweede 
natuur geworden bij hem om bij 
elk voorstel dat wat erg ruikt naar 
verruiming van de autonomie, de 
Raad van State te raadplegen. De 
man voelt zich duidelijk onwennig 

in de Vlaamse voorzitterszetel. 
Met zijn gedachten verwijlt hij bij 
het centrale parlement en de cen
trale regering. De Vlaamse staats
vorming is aan hem voorbijge
gaan. Zelfs kunstmatig slaagt hij er 
met in zich een Vlaamse refleks 
aan te kweken. 

Als tweede oorzaak verwijst Paul 
Van Grembergen naar de half
slachtige staatshervorming van 
1980. De vele bevoegdheidskon-

, flikten tussen het centrale en het 
Vlaamse niveau werken verlam
mend. Een verlamming die uiter
aard in de hand wordt gewerkt 
door de behoudsgezinde opstel
ling van de voorzitter van de 
Vlaamse Raad, de frakties van de 
meerderheid van de centrale rege
ring en de Raad van State. 

Grondwettelijk en wettelijk kan de 
Vlaamse Raad door niets gehin
derd worden om haar soevereini
teit ten volle op te nemen Het 
voorstel van Vic Anciaux bij voor
beeld om een ruim Vlaams overleg 
op te zetten, had de Vlaamse 
Raad er kunnen toe bewegen de 
motor te worden van de zo brood
nodige Vlaamse frontvorming 
Niets daarvan. Slechts met veel 
schroom wordt een dergelijk voor

stel in overweging genomen, ge
wikt en gewogen en uiteindelijk als 
een of andere akademische tijding 
gestemd. De veerkracht ont
breekt duidelijk. 
In een zelfde kader moet het dub
bele lidmaatschap van de Vlaamse 
verkozenen gesitueerd worden. 
Zij zetelen tegelijkertijd in het cen
trale parlement en in de Vlaamse 
Raad. Deze tweeslachtigheid 
komt vooral bij de CVP en de PVV 
perfekt tot uiting. Om het met de 
woorden van de VU-fraktievoor-
zitter te zeggen: Tijl Uilenspiegel 
in de Vlaamse Raad; Lamme 
Goedzak in het centrale parle
ment. De benoeming van Happart 
tot burgemeester van Voeren en 
de regionalizering van de vijf natio
nale sektoren zijn daar twee 
prachtige voorbeelden van. Straf
fe resoluties en moties voor 
Vlaams publiek Brave ja-knikkenj 
tot en met de begrafenis van het 
eigen voorstel-Van den Brande 
voor Belgische toehoorders. 
Die tweeslachtigheid is zelfs door
getrokken tot in de Vlaamse rege
nng. Denk maar aan de benoe-
mingspolitiek en de bevoegd
heidsverdeling De CVP en de 
PVV voelen zich geroepen om het 
centrale akkoord gewoon door te 
trekken tot op het Vlaamse ni
veau. 

Paul Van Grembergen aarzelde 
niet daarbij te verwijzen naar de 
heel wat radikalere houding van 
de Franstaligen. Geen sekonde 
wordt in de Franse Gemeen
schapsraad of in de Waalse Ge
westraad getwijfeld om de toege
kende autonomie met alleen maxi
maal, maar zelfs heel wat ruimer te 
interpreteren. Meer zelfs, ondanks 
alle grondwettelijke en wettelijke 
bepalingen wordt iemand als Pee-
termans er graag bijgenomen. Dat 
die man eigenlijk lid is van de 
Vlaamse Raad deert hen daarbij 
niet. Zij wettigen dat zelf wel. 

Machteloze schroom 
Daartegenover staat die VlaaTnse 
schroom en braafheid Haast een 
machteloos gevoelen van met we
ten waar met de Vlaamse staats
hervorming naar toe. Een wedden 
op twee paarden, een Belgisch en 
een Vlaams, met goed wetende 
welk het uiteindelijk zal halen, of 
beter welk het best in de smaak 
van de kiezer zal vallen. 
Terecht mag Paul Van Grember
gen stellen dat enkel zijn fraktie de 
techniek van federalizering en 

staatsvorming onder de knie 
heeft. 
De Volksunie is dan ook de motor 
van de Vlaamse dynamiek. Kijken 
we maar naar het voorstel van Vic 
Anciaux om Brussel in te stellen 
tot hoofdstad van de Vlaamse 

Gemeenschap. Moet daarbij op
gemerkt dat Pede uiteraard om 
een advies van de Raad van State 
verzocht, waarna het voorstel in 
de Belgische mallemolen van 
overleg terecht kwam. 
Of kijken we naar de bijna eenpa
rig aange.nomen resolutie betref
fende een Vlaams industrieel be
leid, naar de voorstellen inzake de 
noodzaak van een internationale 
samenwerking en een eigen aan
pak daarvan, naar het voorstel 
inzake de oprichting van een kom
missie ontwikkelingssamenwer
king, enzovoort 
Systematisch poogt de Volksunie 
dus de thans geboden mogelijkhe
den ten volle te benutten, meer 
zelfs de grenzen van de ontluiken
de Vlaamse autonomie te verleg
gen om de Vlaamse natievorming 
tot werkelijkheid te laten worden. 
Een vrij eenzame strijd, aldus de 
VU-fraktievoorzitter, die er even
wel rotsvast in gelooft dat dit 
vroeg of laat moet leiden tot een 
definitief gesprek tussen de ge
meenschappen. Uitgangspunt van 
dat gesprek moet dan worden met 
wat de .gemeenschappen zelfstan
dig kunnen beredderen, wel wat 
nog overgelaten wordt aan de 
centrale staat om te beredderen. 

(i.aj 

Klare taal in 
eigen taal 

In de gehele CVP-pers is uitgebreid 
ingegaan op de nieuwe wet op de 
geneesmiddelen, die vrijdag 15 juli 
II. in het Staatsblad verschenen is. 
De foto van staatssekretaris Aerts 
komt er aan te pas alsof hij er de 
initiatiefnemer van was en sommi
gen, zoals „De Standaard', drijven 
het zover, in dikke letters te titelen: 
„Bijsluiter moet patiënt in klare taal 
inlichten'. 
In feite dateert het wetsontwerp, 
dat onlangs wet is geworden, van 
24 juni 1981. Het werd ingediend in 
de Kamer van Volksvertegenwoor
digers door de toenmalige minister 
van Volksgezondheid Dhoore 
(CVP). 
Zoals de „memorie van toelichting' 
zelf aanduidt, is het de bedoeling 
van deze wet een aantal aanpassin
gen aan de bestaande wet van 25 
maart 1964 aan te brengen: interna
tionaal gekoördineerde bepalingen 
van geneesmiddelen, waarborg van 
hun degelijkheid, ingrepen tegen 
wanreklame, enzovoort 
Het inlichten van de patiënt nopens 
de ware aard van het geneesmiddel 
is slechts een onderdeel van dit 
geheel en betreft dan ook niet méér 
dan één artikel (art 9) van de der
tien. 
De nadruk van verdienstelijkheid 
die de CVP-pers op dit aspekt van 
de zaak legt is des te meer mis
plaatst als men bedenkt dat de 
oorspronkelijke tekst niet eens 
waarborgen inhield over de taal 
waarin de patiënt die geprezen in
lichtingen zou moeten verkrijgen. 
De CVP-minister was niet verder 
gegaan dan een mogelijkheid: „De 
koning kan bepalen dat de voor
lichting L) tenminste in de taal of 
talen van het gebied waar het ge
neesmiddel wordt afgeleverd, ge
steld is'. 

Vanuit de Rat der Deutschen Kul-
turgemeinschaft werd gereageerd 
met het verzoek, dat de koning dit 
ook echt zou doen of, beter nog, dat 
de tekst van de wet het gebruik van 
de drie landstalen zou voorschrij
ven. Maar ten slotte zijn dit in ons 
staatsbestel, louter vrome wensen. 
Een konkreet voorstel om de tekst 
op dit punt afdoend te verbeteren 
kwam alleen van de VU die, bij 
monde van haar voorzitter dr. An
ciaux, een amendement indiende. 
Dit ontnam de koning de mogelijk
heid om met betrekking tot het 
taalgebruik helemaal niets voor te 
schrijven. Het legde zonder meer 
op dat „de voorlichting die voor het 
publiek bestemd is moet gesteld 
zijn in de drie landstalen' en, als dit 
voor sommigen te kras zou zijn, 
dan toch tenminste „in de taal of ta
len van het gebied waar het ge
neesmiddel wordt afgeleverd'. 
Drie maanden later diende de uit 
het Duitse taalgebied stammende, 
in het arrondissement Verviers ver
kozen PSC'er Gehlen precies een
zelfde amendement in. 
De Kamerkommissie voor Volksge
zondheid, Gezin en Leefmilieu heeft 
over dit onderwerp nogal wat gere
detwist Uiteindelijk werd ze het 
toch eenparig eens over de zwak
ste van de beide teksten. De Se
naat heeft hem ongewijzigd gela
ten. 

Wij mogen dus gerust stellen dat 
de „klare taal' die patiënten in de 
toekomst bij wet verplicht op de 
bijsluiter van hun geneesmiddel 
mogen verwachten, hoofdzakelijk 
aan een initiatief van de Volksunie 
te danken is. 
Want wat zijn zij gebaat met klare 
taal in een vreemde taal? 

KJ. 
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Libanon verder 
dan ooit 
van herstel eenheid 
Toen in juni vorig jaar de Israëlische invasie in Libanon begon, be
groetten heel wat Libanese kristenen de Israëli's als bevrijders die de 
Palestijnen uit hun land zouden verjagen. De falangistische militie, die 
geleid werd door Beshir, de in september vorig jaar vermoorde broer 
van de huidige president Amin Gemayel, vocht weliswaar niet aan de 
zijde van de Israëli's maar verleende hen wel hand- en spandiensten. 
Nu echter vrezen diezelfde kristenen dat de Israëli's nooit meer uit Li
banon zullen wegtrekken. President Gemayel noemde Israels plan om 
zijn troepen in Libanon te hergroeperen achter een stevig verdedigde 
linie op ongeveer 40 km ten noorden van de Libanees-lsraëlische 
grens een „feitelijke opdeling" van zijn land. 

mi 
•<m0m-miiw.'-'. • 

Onze wereld 

De situatie in Libanon ziet er van
daag de dag minder hoopgevend 
uit dan ooit Het noorden en oos
ten van het land wordt gekontro-
leerd door Syrische troepen, naar 
schatting veertigduizend man 
sterk. In het zuiden, tot aan Bei
roet, bevindt zich een Israëlische 
troepenmacht van 25.000 a 30.000 
man. 
In het kleine stuk land dat onder 
regeringskontrole staat, slaagt Ge
mayel er nauw/elijks in het staats
gezag te herstellen. Van de hoop 
dat Gemayel en zijn mohamme
daanse premier Chafik Wazzan 
het vertrouwen van zowel kriste
nen als moslims zouden kunnen 
winnen blijft weinig over. De 
slachtpartijen die de falangisten 
hebben aangericht in de Palestijn
se kampen Sabra en Chatlla vorig 
jaar, hun aanhoudende brutalitei
ten en pesterijen tegen de Libane
se mohammedanen en Palestijnse 
burgers deden veel van Gemayels 
positieve initiatieven teniet. Ook 
de meest gematigde moslims vre
zen opnieuw dat herstel van het 
staatsgezag zal betekenen dat ze 
weer aan de krlstehjke overheer
sing zullen worden onderworpen. 
Libanon is niet alleen verdeeld 
tussen kristenen en moslims. In 
dat land dat met zijn plaatselijke 
chefs en clans op nog bijna feoda
le leest geschoeid is zijn de ge
meenschappen ook onderling ver
deeld. Aan kristelijke zijde scha
kelden de falangisten onder Be
shir Gemayel hun rivalen (de „tij
gers" van Camille Chamoun, de 
zoon van ex-president Frangié) in 
bloedige gevechten en aanslagen 
uit, maar dat bloedvergieten is 
noch vergeten noch vergeven. 
Aan moslimzijde zijn er de soen
nieten, de Druzen, de sjiieten wier 
militie Amal o.m. in gevechten met 
Palestijnen gewikkeld is geweest 
De toevloed van Palestijnse stnj-
ders en burgers naar Libanon na 
de „zwarte september" van 1971 
in Jordanië kwam die ingewikkel
de toestand nog meer komplice-
ren. Vooral de maronieten (de 
Libanese kristenen) zagen die 
komst met lede ogen aan. Daar
door vermeerderde immers nog 
het mohammedaanse bevolkings
deel en kwam hun heerschappij, 
die door de Libanese moslims al 
aangevochten werd, nog meer in 
gevaar. 

De in 1977 vermoorde leider van 
de Libanese Druzen, Kamal Joem-
blatt, één van de markantste per
sonaliteiten van het land, hielp de 
nationalistisch-links-Palestijnse 
koalitie tot stand brengen in de al 
lang smeulende burgeroorlog die 
in 1976 In volle hevigheid uitbrak. 
Die burgeroorlog leidde tot de 
intrede in Libanon van een voorna
melijk uit Syriërs bestaande Arabi
sche vredesmacht De Syriërs 
kwamen er ironisch genoeg op 
verzoek van de regering en steun
den in een eerste faze de kristelij

ke zijde die het onderspit aan het 
delven was tegen de mohamme
daanse milities en Palestijnse troe
pen. Sindsdien bezetten Syrische 
troepen delen van noord- en oost-
Libanon, o.m. de Bekaa-vallei. De 
Israëlische invasie vorig jaar, waar
bij de Israëli's doorstootten tot 
Beiroet en die stad zwaar bombar
deerden, bracht het diep geteister
de land een nieuw hoogtepunt van 
geweld. En kompleteerde de lap
pendeken door een Israëlische be
zetting van het zuiden van het 
land. 
Gemayel en de Amerikaanse re
gering, die hem steunt proberen 
als eerste stap om orde op zaken 
te stellen alle buitenlandse troe
pen uit Libanon weg te krijgen. 

Beiroet januari '82: Joemblatt aan een dodelijke aanslag ontsnapt 

Israël als gevolg van een invasie. 
Israël moet zich dus zonder voor
waarden terugtrekken. Pas dan 
kunnen we praten over onze troe
pen en een globale oplossing in 
het Nabije Oosten", dat was in 
grote lijnen wat Shultz van presi
dent Assad te horen kreeg. 
Israël weigerde daarop eveneens 
te vertrekken en besloot vorige 
week, zeer tegen de zin van de 

Innerlijk verscheurd, 

bezet door Israël en Syrië 

Een poging die tot nog toe bitter 
weinig sukses kent In mei jl. kwam 
door bemiddeling van de Amen-
kaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Shultz een Libanees-lsraë-
lisch akkoord tot stand. Dat voor
ziet de terugtrekking van Israels 
troepen uit Libanon, maar geeft 
Israël wel patrouillerechten in het 
zuiden van dit land. Dat akkoord 
wordt echter pas uitvoerbaar als 
ook Syrië zijn troepen weghaalt 
Maar tijdens zijn bezoek aan Da
mascus kreeg Shultz nul op het re
kwest „Wij staan niet in dezelfde 
positie als Israël. Wij zijn in Liba
non op verzoek van de regering, 

Amerikaanse regering die net Ge
mayel op bezoek had, tot een 
gedeeltelijke terugtrekking. Het 
haalt zijn troepen weg uit de om
geving van Beiroet en uit het 
Chouf-gebergte ten zuiden van 
Beiroet In die gebieden staan de 
Israëli's namelijk het meest blot 
aan guerrilla-aanvallen en aansla
gen: Sinds het eind van de oorlog 
zijn in Libanon 155 Israëli's gedood 
en meer dan 2.000 gewond. De 
troepen gaan zich, zo besloot het 
kabinet-Begin, tegen oktober te
rugtrekken achter een versterkte 
linie die van de monding van de 
Awali-rivier in het westen tot de 

Parijs oktober '82: Joemblatt en president Gemayel verzoenen zich. 
Niet voor lang„ 

Bekaa-vallei in het oosten loopt 
Daar die linie ongeveer samenvalt 
met de „veiligheidszone" die Israël 
destijds eiste om Palestijnse aan
vallen vanuit Libanon op Israëlisch 
grondgebied te voorkomen, 
vreest Beiroet nu dat de Israëli
sche troepen zich daar permanent 
zuilen ingraven. 
Bovendien zullen de Syriërs nu 
minder dan ooit geneigd zijn zelf te 
vertrekken. Als ze dat tenminste 
ooit van plan zijn geweest Syrië 
beschouwt immers Libanon, dat 
door de Franse koloniale heersers 
uit het Syrisch grondgebied werd 
weggekerfd ten behoeve van de 
maronieten, als een deel van zijn 
historisch grondgebied. 
Die geblokkeerde situatie vervult 
de regering in Beiroet dan ook met 
sombere voorgevoelens en tast 
tegelijk ook de Amerrikaanse ge
loofwaardigheid in het Nabije Oos
ten aan. 
De gedeeltelijke terugtrekking van 
de Israëli's dreigt op korte termijn 
nog een ander gevaar mee te 
brengen. Nu al woedt in het 
Chouf-gebergte een kleine bur
geroorlog tussen falangisten en 
Druzen die vorige week opnieuw 
talrijke doden eiste. Als de Israëli
sche buffer wegvalt kan dat ge
weld alleen maar toenemen want 
de Druzen hebben gezegd dat ze 
er niet aan denken zich aan een 
kristelijk-falangistische heerschap
pij te onderwerpen 
De leider van de Druzen, Walid 
Joemblatt, zoon en erfgenaam van 
Kamal, heeft trouwens afgelopen 
weekeinde een soort tegenrege
ring tegen die van Gemayel afge
kondigd die duidelijk pro-Syrisch 
van strekking is. Tot dit „nationaal 
reddingsfront" behoren ook de 
kristelijke ex-president Frangië 
(wiens zoon Tony, diens vrouw, 
baby en tientallen medewerkers 
en dienaren enkele jaren geleden 
door falangisten werden ver
moord) en ex-premier Karamé. Dit 
f ront zo zei Joemblatt, zal de 
regering overnemen van de „be
vrijde gebieden", wat beschouwd 
werd als een verwijzing naar de 
zones die door Syrië worden ge-
kontroleerd, met name het noor
den met de belangrijke havenstad 
Tripoli. 

Gemayel, die begin deze week 
met lege handen uit Washington 
terugkeerde — Reagan kon hem 
geen toverformule beloven om het 
vertrek van Israëli's en Syriërs uit 
zijn land af te dwingen — vond 
ook thuis weinig verheugend 
nieuws. u ^ » u 

H. Oosterhuys 

Wie of wat zijn de Druzen ? In de 
Arabische Levant zijn er zowat 
een italf miljoen, min of meer 
gelijkelijk verdeeld over Libanon 
en Syrië, en nog eens vijftigdui
zend in Israël De Druzen zijn 
geen taalkundige of raciale, maar 
een godsdienstige minderfteid. 
De vraag is echter welke hun 
godsdienst is. Zijn wortels ligt in 
de islam (de sekte werd in de 
elfde eeuw in Kaïro gesticht door 
kalief Al Hakim en naar Libanon 
gebracht door Ismail al Darazi, 
vanwaar de naam Druzen) maar 
slechts weinig islamieten zijn be
reid de Druzen als ware moslims 
te erkennen. De Druzen zijn strikt 
monoteïstisch en hun morele 
kode gebiedt o.m. waarheidslie-
vendheid en eerlijkheid, onderlin
ge hulp onder Druzen, onderwer
ping aan Gods wil en de afwijzing 
van andere godsdiensten. 
Hun geloof is zeer esoterisch en 
de geheimen ervan worden 
slechts aan ingewijden onthuld. 
Tot het Druzen-geloof behoort 
een soort reïncarnatie waarbij de 
gelovige in verschillende levens 
naar geestelijke vervolmaking 
streeft waarna hij in het paradijs 
komt Om onnaspeurlijke redenen 

Wie zijn 

de Druzen? 
bevindt dit paradijs zich ergens 
boven China, en volgens sommi
ge bronnen bestaat dit paradijs 
niet uit een eeuwige gelukzalige 
beschouwing, maar uit een 
opeenvolging van gelukkige le
vens die elk zowat 120 jaar duren. 
Door hun sterke samenhang ont
wikkelden de Druzen zich tot een 
soort micro-nationaliteit wier le
den bekend staan als ernstig, 
vlijtig en betrouwenswaardig. In 
Libanon en Syrië zijn ze meestal 
boeren gebleven die in ruige 
berggebieden wonen. 
Door hun samenhang speelden 
de Druzen vaak een rol die groter 
was dan hun aantal. In de zeven
tiende en achttiende eeuw waren 
er in het Chouf-gebergte sterke 
Druzen vorstendommen. Deze 
eeuw waren de Druzen in Syrië, 
prominent, o.m. in het leger, tot ze 
van de macht verdrongen werden 
door een nog esoterischer min
derheid, de Alawieten, waartoe de 
huidige president Assad behoort 
In het onafhankelijke Libanon 
speelden de Druzen een aanzien
lijke rol in de regering, vooral 
dank zij de sterke en fascineren
de persoonlijkheid van hun leider 
Kamal Joemblatt die erin slaagde 
tegelijk een feodaal heerser en 
socialist, een sluw politicus en 
yogi te zijn. Joemblatt was ver
scheidene malen minister, hielp 
twee presidenten ten val brengen, 
en was de voornaamste leider 
van de nationalistisch-links-Pa-
lestijnse koalitie in de burgeroor
log van 76. Hij was een fel tegen
stander van de intrede van Syri
sche troepen in Libanon en werd 
in 1977 vermoord. 
Een van de weinige grappen die 
men Kamal Joemblatt ooit hoorde 
maken in het openbaar sloeg juist 
op de vreemde Druzen-gods-
dienst Hij zei ooit lachend dat 
zijn linkse aanhangers een ruim 
paradijs boven kontinentaal Chi
na zouden hebben terwijl zijn 
rechtse tegenstanders het zou
den moeten stellen met een bene
pen hemeltje boven Taiwan-
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8 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 1 
1800 Appie - 1805 Kosmos 
(dokJ - 1900 Het verhalenboek 
(D - 1945 Nieuws - 2010 
Duizend miljoen (show) — 21 10 
Een persoonlijk gevecht (tv-film) 
— 2245 Nieuws 

NED 1 

19 05 De Dukes uit Hazzard (f J -
2000 Nieuws - 2028 Blokletters 
(spel) - 21 00 Dallas (fJ - 21 50 
Televizier magazine — 2230 De 
toestand in de wereld — 2235 
Silvans grote goochel-show 
(show) — 23 25 Avro s sportpano-
rama — 2355 Nieuws 

NED 2 

1900 Nieuws - 1912 Walt Dis-
ney prezenteert — 2000 De Euro
pa kwis (kwis) — 20 35 De roman
ce van Charles en Diana (tv-film) 
— 2230 Nieuws - 2250 Tros 
sport — 2330 Een bnef van een 
onbekende vrouw (liefdesfilm) 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Les ani-
maux du soleil (dokJ — 2040 
Tendrement vache — 22 30 C'est 
chouette la musique (show) — 
2330 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 L'assassin 
est dans la ville — 21 50 Shogun 
(O - 2 2 55 22, v'ta rock (show) -
23 25 Nieuws - 23 40 Un soir une 
etoile 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 La plus 
belle affiche (filmmuziek) — 2205 
La chasse aux tresors (spel) — 
23 05 Worstelen - 23 35 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Festivals d'ete (show) -
22 05 Nieuws - 22 25 Zone rouge 
(tv-film) - 2315 Musi-ctub 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 üeder-
Rhythmen-Melodien (folklore) — 
2145 Nieuws - 2205 Banditen 
ohne Maske (western) — 2335 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Nero Wol
fe — 2015 Wunschfilm der Wo-
che (filmkeuze) — 21 55 Nieuws 
— 2200 Sportmagazine - 2315 
Drei Engel fur Charlie (fJ — 000 
Nieuws 

D 3 
2015 Jazz und klassik —21 15 Die 
phantastischen Reisen des Isaac 
Asimov (gesprek) — 21 45 Das 
Gluck lauft hinterher (tv-spel) — 
2315 Nieuws 

LUX. 

2010 Prestige - 21 00 Si on chan-
tait (show) — 2200 Les Espions 
(O 

Zondag 

BRT 
15 30 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1600 Het geheimzinnige 
eiland (jeugdfilm) — 1710 Nachte
lijke bezoekers (D — 17 55 Appie 
- 1800 Sesamstraat - 1815 De 
haaien (dok) — 1910 Aktie open
baar vervoer — 1945 Nieuws — 
2005 Sportweekend - 2035 De 
kronieken van Barchester (f) — 
21 25 Tineke, Marleentje en de 
anderen (huideprogramma Emiel 
Hullebroeck) - 2215 Nieuws 

NED 1 
1300 Nieuws - 1700 Ontdek je 
plekje — 1710 Honderd beroem
de schilderijen (dok) - 18 00 Stu
dio Sport extra — 2000 Nieuws 
— 2010 De piramide van Orlando 
— 2045 Knstus ging aan Eboli 
voorbii (film) — 2310 Nieuws 

NED 2 
1900 Nieuws — 1905 Mr Merlin 
(f) — 1930 Countdown (pop) -
2010 Magnum (f) - 2100 Het 
leven op het IJsselmeer (dok) — 
22 00 Hammer House of Horror (f) 
- 2250 200 jaar ballonvaart (dok) 
- 2315 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 20 05 Si on chan-
tait (variete) — 21 00 La manipula
tion (tv-film) 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Les Char
iots font l'Espagne (kluchtfilm) — 
2200 Nieuws - 2210 Droit de 
question (interview) 

A 2 
20 00 Nieuv»« — 20 35 Bonjour Mr 
Lewis (show) — 21 35 Paysage du 
temps (dok) - 2235 Chefs d'oeu-
vre en penl — 2305 Nieuws 

F 3 
2035 Gaudi (film) - 2135 As
pects du court-metrages frangais 
— 2205 Nieuws — 2230 La Ra-
gazza (film) — 015 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Dieren aan 
de Amazone (dok) — 21 00 Erich 
Heckel (portreü - 2110 Lolita 
(film) - 2340 Nieuws 

ZDF 
19 30 Leben in der Betonstadt (re
portage) — 2015 Leute wie du 
und ich (kortfilms) - 21 15 
Nieuws — 21 30 Romeo und Julia 
(opera) — 2350 Nieuws 

D 3 
2015 So und net anders (show) — 
21 00 Heilberufe unter Kontro l le ' 
(reportage) — 21 45 Bngitte Bar
dot telle quelle (dok) - 2245 
Berliner Jazztage 1978 — 2340 
Nieuws 

LUX 
2005 Racines ( f ) - 21 00 II pleut 
sur Santiago (film) — 2250 Les 
grandes villes (Wenen) 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 

1800 Appie - 1805 Merlina ( f ) 
— 1835 Tussen kolen en gruis 
(dok) - 1945 Nieuws - 2015 
Mozart ( f ) — 2140 Leren leven 
met de bom (dok )— 2230 
Nieuws 

NED. 1 
1855 Cijfers en letters (spel) — 
19 25 Anna en de koning van Siam 
( f ) - 2000 Nieuws - 2028 Lou 
Grant ( f ) — 2 1 20 Brandpunt -
21 45 Music in time (dok) - 2250 
Nieuws 

NED 2 
1900 Nieuws - 1912 De uitvin 
der (stnp) — 1925 Funny face 
(musical) — 21 00 Stief been en 
zoon (fJ - 21 35 Tibet (dok) -
2215 Tot besluit - 2230 Nieuws 

RTB 1 
1908 Waalse gewestelijke aktuali-

teiten — 1930 Nieuws - 2000 
Padre Padrone (film) — 21 50 Me
dici s 1980 (reportage) - 2250 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 La charge 
heroique (western) — 2200 
Nieuws — 2215 Journal de voya
ge (RembrandO — 2310 Nieuws 

A 2 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Un pont 
trop lom (oorlogsfilm) — 2155 
Koncert — 2245 Nieuws 

FR 3 

1915 Gewestelijk nieuws - 2 0 3 5 
Un man c'est un man (film) — 
2210 Nieuws - 2230 Thalassa 
- 2300 Prelude a lui nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Von Web-
stuhl zur Weltmacht (fJ — 21 15 
Das Volk der nur verliert die Hei
mat (dokJ — 21 45 Wir vier — 
2230 Tagesthemen — 2300 Das 
Spiel ist aus (film) — O 30 Nieuws 

ZDF 

21 00 Heute-joumal — 21 20 Der 
grune Stern (tv-film) — 2250 En
gels ontbijt — 2320 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Kleine 
Computer, grosse Verwirrung 
(dok) — 21 45 Wege zu Beetho
ven (5) (dok) - 2245 Das Bild 
der Woche — 2255 Nieuws — 
2300 Die Rebellen von l i ang Shan 
Po (film) 

LUX. 
1945 Bal van vogels en vampiers 
- 2010 Motiere (f) - 21 00 La 
derniere mission (tv-film) — 2245 
Les espions (f) 

Dinsdag 

[ 2 AUGUSTUS 

BRT 
18 00 Appie - 18 05 Sesamstraat 
— 18 20 Het familieorkestje (jeugd
film) — 1945 Nieuws - 2015 
Benny Hill show - 2045 Op zoek 
naar Adam (dok) — 21 45 Cen
traal station (f) — 2230 Nieuws 

NED 1 
1600 Het protestantisme in de 
Verenigde Staten (dok) — 1650 
Smokkelaar (f) — 1855 Circus 
Gusto (stnp) - 19 02 Walt Disney 
prezenteert (TV-film) — 2000 
Nieuws — 2028 Op volle toeren 
- 21 20 Falcon Crest (f) - 2205 
Tros aktua TV - 2240 Lionel 
Hampton in het Scheveningse Kur-
haus (jazz) - 2320 Nieuws 

NED 2 
19 00 Nieuws — 1912 EO zomer-
krant - 1930 De Waltons (O — 
2020 De bedreigde natuur van 
Alaska (dok) - 2045 Gospelfesti-
val 82 - 21 05 De wereld van 
moeder Theresa (dok) — 2135 
Tenslotte - 21 40 Der Ring des 
Nibelungen — 2230 Nieuws 

RTB 1 
1908 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Sn Lanka landbouw ambachten 
en godsdienst (dok) — 21 00 Le 
tourbillon des jours (f) — 2200 
L Aventure de I art moderne (dok) 
- 2255 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Mardi-ver-
tissement (show) — 21 35 Nieuws 
— 21 45 Cousine je taime (film) — 
2315 Nieuws 

2000 Nieuws - 2035 Un pont 
trop lom (oorlogsfilm) — 2325 
Nieuws 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 20 50 
LAventurier du Rio Grande (wes
tern) - 22 25 Eddy Mitchell -

2240 Nieuws - 2255 Trahison a 
Athenes (film) — 040 Prelude a la 
nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Alles oder 
nichts (kwis) — 21 00 Panorama 
- 21 45 Quincy (f) - 2230 Ta
gesthemen - 2300 ARD-Talk-
show (Karlhemz Bohm) — 2345 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 193 
chen Musik (film) — 2 
Journal — 21 20Kannr 
Beirut leben? - 2205 
mos — 2245 Taget 
Landschaft — 000 Nu 

D 3 

2000 Nieuws - 201 

Z A T E R D A G G O JUIO - D e weekend f i lm Een 
persoonlijk gevecht ( A pr iva te bat t le) verhaal t d e vier 
laatste ja ren uit he t leven van Corne l ius Ryan, auteur 
van d e bestse l lers o v e r d e Tw/eede W e r e l d o o r l o g „ D e 
langste d a g " e n „ D e laatste s lag" T o e n hij bez ig w a s aan 
zi jn d e r d e boek, da t e v e n e e n s e e n bestsel ler zou 
w o r d e n e n ver f i lmd w e r d „Een b r u g te ver " o v e r de 
mis lukte slag o m A r n h e m , o n t d e k t e m e n da t hij leed aan 
ongenees l i j ke kanke r T o c h ze t te hij, m e t d e s teun van 
zi jn v r o u w , zi jn w e r k v o o r t (BRT) — Terwi j l BRT in d e 
z o m e r p e n o d e s top t me t Dallas, gaat d e A v r o lust ig ver
de r W a n n e e r d e vo lgende reeks in A m e n k a van s tar t 
gaat zul len enke le f i lmgoden hun in t rede d o e n in de 
reeks o m d e konku r ren t i e van o a D y n a s t y e n Falcon 
C r e s t te c o u n t e r e n Soph ia Loren , Be t te Dav is en de 
j onge ak teur C h n s t o p h e r A t k i n s (uit o a „Blue Lagoon" ) 
z i jn al zeke r in d e ro lverde l ing o p g e n o m e n Hrermee 
w o r d e n alle genera t ies bi j d e zaak b e t r o k k e n d e 
o u d e r e n (Be t te Davis) , d e midde lbare leeft i jd (Soph ia 
Lo ren ) en d e j o n g e r e n (de moo ie A tk ins ) D e z e laatste 
z o u de rol t oebedee ld k r i jgen van e e n e legante bonv i -
van t d ie me t Lucy 's hart en fo r tu in w e l e e n s zou kunnen 
gaan lopen He t l ieve meis je me teen d e zovee ls te 
on tgooche l ing bezo rgen w a n t A t k i ns is e e n f i lmakteur 
die nog v o o r z'n ca rnè re staat e n d u s zi jn lot niet kan o f 
m a g b inden aan een TV- reeks D u s e e n tussendoor t je 
v o o r Lucy ( A v r o / N e d 1) — In juni is de f i lm Een bnef 
van een onbekende vrouw (Le t te r f r o m an u n k n o w n 
w o m a n ) van M a x O p h u l s (1948, z w / w ) weggeva l len 

H IJ w o r d t v a n a v o n d h e r n o m e n o p N e d 2 (Tros) He t is 
het verhaa l ove r de b iezondere l iefde tussen d e 

C H R I S T O P H E R B A N T Z E R a ls de v o l w a s s e n M O 
Z A R T 
( M a a n d a g 1 a u g u s t u s o m 2 0 u . 15 o p BRT 1) 

v i j f t ien jange Lisa e n d e t ien jaar i 

H IJ ziet de relatie als een kortstonc 
dat anders M a a r het leven gaat 
gaan uit e lkaar Lisa t rouwt njl 
s t rand t Z i j zoek t S te fan opnieui 
e e n relatie S te fan w e e t echter n 
w ie hij deze ve rhoud ing hee f t zijn 
IS Radio V a r a (Hi lversum 1) 
„Ca r ré " uit BRT- reeks Pluche P, 
tea te rs (14 u 03) 

Z O N D A G (31 juh) - V 
vierdel ige reeks po r t re t ten van \ 

D e z e eers te a f levenng is gewi jd < 
(1878 Gen tb rugge-L iedekerke 19 
— D e pol i t iek en sociaal geengac 
c o Rosi k reeg van d e Italiaanse J\ 
autob iogra f i sche fi lm te maken 
fermato a Eboli, een u i tdrukking 
o o k kennen O v e r een gemeei 
en igsz ins is bl i jven sti lstaan, als bv 
„Kns tus IS daar nog niet gepassee 
d e titel van de fi lm Knstus ging é 
1935 D e fasc is ten regeren in Itali 
t iek o p het s ys teem Car lo Levi, e 
d e r uit Tur i jn w o r d t o m politieke 
naar een afge legen gat, Gagl iano i 

He t do rp j e li jdt onder armoed 
geb rek aan hygiene, een g e m 
z iek ten D e o n w e t e n d e bevolk ing 
do rpsno tabe len de pastoor d e 
burgemees te r , enz Aanvankel i jk • 
uit de s tad v r e e m d tegenover hi 
van de ve rpaupe rde boerenbe\ 
groe i t zi jn be t rokkenhe id Me t o £ 
I rene Papas, Lea Massar i , e a (V 

MAANDAG (1aug)-Z.a 
IS de cyn ische titel van een Amenl 
(1982) ove r de bewapen ingsw( 
b reng t n v a de 38ste ver jaardag v 
a t o o m b o m o p Hirosj ima (6-8-1945 
ley D o m e n heef t z i jn faam als re 
f i lms def ini t ief geves t igd met zijn f 
waar in de hoofdro l len w o r d e n 
As ta i re en A u d r e y Hepburn een 
een met meer te evenaren me 
spre id t D e muziek van George G 
van b roer Ira Gershw in , stuk vc 
maak t van deze fi lm een uniek 
musica l -genre (1956) ( N C R V / N e 

D I N S D A G (2 a u g ) - G a s i 

zi jn K id Creo le and the Coconuts 
k i jker een un ieke gelegenheid o m 
H a m p t o n aan het w e r k te zien in 
e e n op t reden in het Kurhaus in J 
Hampton in het Kurhaus) — D e ^ 
V a r a hebben de handen in elkaar 
o p vier op elkaar vo lgende avonc 
W a g n e r s Ope racyc lus ,Der Rir 
V a n a v o n d zendt de N O S (Ned 2 
g ramma uit ove r deze cyclus di 
s tar t gaat in (controvers ië le) pr 
Che reau en d ingent Pierre Boule 

WOENSDAG (3 aug) 
V e r d r e n g h s zomermagaz ine Met 
W a r d de Ravet, G u s t de Coster , 
Jean Blaute Muz ika le inbreng S( 
Star S is ters (BRT) - V P R O (Nee 
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M\ TV-programma's 

jws - 1930 Wir ma-
k Cfilm) - 21 00 Heute-
21 20 Kann man denn in 

•n? - 22 05 Unser Kos-
2245 Tagebuch einer 
t — 000 Nieuws 

JWS — 2015 Gisteren 

Chemnitz, vandaag K Marx-Stad 
(dok) — 21 00 Formel eins (hitpa
rade) — 21 45 Jean-Michel Folon 
(dok) - 22 35 Vor 40 Jahren 
(dok) - 2305 Nieuws - 2315 
Soap oder trautes Heim 

LUX. 
21 00 Johnny Guitare (western) 
2250 Les espions (fJ 

Woensdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 

18 00 Appie - 18 05 Belfi et üllibit 
(stnp) — 18 25 Hamilton, de muzi
kale olifant — 1835 Circus Ron-

le tien jaar oudere pianist Stefan 

ïn kortstondig avontuur Bij Lisa is 
leven gaat verder en hun wegen 

trouwt njk, maar het huwelijk 
'fan opnieuw op en zij beginnen 
set echter met dat de vrouw met 
ig heeft zijn oude jeugdliefde Lisa 
'ersum 1) brengt de aflevering 
3 Pluche Palace over beroemde 

juli) — Vier van Hier is een 
etten van Vlaamse komponisten 

3 IS gewijd aan Emiel Hullebroeck 
dekerke 1965), (BRT) (herhaling) 
aal geëngageerde filmer Frances-
taliaanse TV de middelen om een 
te maken Het werd Cristo si è 
jitdrukking die wij in Vlaanderen 
sen gemeenteken waar de tijd 
staan, als bv Vlekkem, zeggen wij 
3t gepasseerd" Dat betekent ook 
'istus ging aan Eboli voorbij Italië 
jeren in Italië en dulden geen kn-
^arlo Levi, een arts en kunstschil-
)m politieke redenen verbannen 
t, Gagliano in het zuiden van Italië 

Ier armoede, ondervoeding en 
een gemakkelijke prooi voor 

5 bevolking ziet hoog op tegen de 
astoor de dokter, de baron, de 
invankelijk staat de jonge dokter 
ïgenover het plattelandsbestaan 

boerenbevolking, maar stilaan 
3id Met o a Gian Maria Volonte, 
«an, e a (Vara/Ned 1) 

aug) — Leren leven met de bom 
I een Amerikaanse dokumentaire 
apeningswedloop, die de BRT 
erjaardag van het werpen van de 
ia (6-8-1945) - Regisseur Stan-
faam als regisseur van musical-
|d met zijn produktie Funny Face 
n worden vertolkt door Fred 
pburn een duo dat in deze film 
'enaren meesterschap tentoon 
1 George Gershwin met teksten 
nn, stuk voor stuk evergreens, 
een uniek eksemplaar in het 

CNCRV/Ned 2) 

j g ) - Gasten in Juke Box (BRT) 
e Coconuts — Tros bezorgt de 
jenheid om de meesterlijke Lionel 
k te zien in een TV-opname van 
>urhaus in Scheveningen (Lionel 
us) - De VPRO, KRO, NOS en 
in in elkaar geslagen en brengen 
ende avonden de vier delen van 
s ,Der Ring des Nibelungen" 
lOS (Ned 2) een introduktiepro-
e cyclus die morgenavond van 
^ersiele) produktie van Patruce 
'lerre Boulez 

(3 aug) — gasten in Mike 
gazine Met Mike in zee zijn o a 
de Coster, Johan Verminnen en 
inbreng Spandau Ballet en The 
VPRO (Ned 1) geeft de start aan 

de vier delen van de operacyclus „Der Ring des 
Nibelungen" met Das Rheingold Het verhaal van „Der 
Ring" IS ontleend aan de Noordeuropese en germaanse 
mythologie, een legendansche wereld van goden, mon
sters, tovenarij Met als hoofdtema de eeuwigdurende 
strijd tussen macht en liefde — Harry's spel (Harry's 
game), een Brits TV-spel, gebaseerd op het gelijknami
ge boek van Gerald Seymour speelt in Ierland en ligt tra
gisch dicht bij de realiteit de problematiek van Ulster 

Harry Brown een top-geheimagent, wordt naar Belfast 
gestuurd om de dader van de moordaanslag in Londen 
op een Bntse minister op te sporen Het wordt een 
tragisch spel tussen IRA en de Bntse Geheime Dien
sten, met daartussen de dader van de aanslag en top
agent Harry Brown (Nos/Ned 2) 

D O N D E R D A G (4 aug) - De Panorama
uitzending kreeg de futunstische titel „1984 Revisited" 
mee Het is een Amenkaanse CBS-produktie waann de 
bekende TV-figuur Walter Cronkite de inhoud van 
George Orwells beroemde boek „1984" toetst aan de 
aktuele toestand in de wereld (BRT) — Enkele jaren 
terug zond de Vara de BBC-misdaadreeks „Malice 
aforethought" uit Het is een sterke reeks die gebaseerd 
IS op het gelijknamige boek van Francis lies De Vara gaf 
aan de reeks de benaming „Met voorbedachten rade" 

De BRT start vanavond met die reeks en noemt ze 
Boos opzet De hoofdpersoon is een arts (op knappe 
wijze vertolkt door Hywell Bennett), een op het eerste 
gezicht keurige heer, die stapsgewijs door middel van 
vergif zijn tirannieke vrouw uit zijn leven drijft — De 
NOS besteedt met de tweede aflevenng van De Maffia 
van Sicilie aandacht aan „La nouvelle Maffia", de nieuwe 
lichting Maffia-leden die „werkmetodes" uit Amerika 
hebben overgenomen en in Europa hebben geïntrodu
ceerd (Ned 2) 

V R I J D A G (5 aug) — In de films met Louis de Fu-
nes gaat het meer om een opeenstapeling van gags dan 
om het verhaal Zo ook in Le petit baigneur, de Franse 
komische film van Robert Dhery (1967), met Louis de 
Funes, Robert Dhery zelf, Michel Galabru, Jacques 
Legras e a Het verhaal waarrond de gags opgehangen 
werden Andre Castagnier (Dhery) werkt als ontwer
per op de scheepswerf van de machtige Fourchaume 
(de Funes) Zijn zuster Charlotte (Colette Brosset), ge
trouwd met een wijnbouwer, staat hem bij zijn proefne
mingen bij ZIJ hebben met een nieuw ontworpen boot 
een belangrijke wedstrijd gewonnen Onmiddellijk 
werpt een zekere Marcello Cacciaperotti zich op als 
hun manager Terug op de werf wordt de te waterlating 
van een door Castagnier ontworpen boot een totale 
mislukking Schuimbekkend ontslaat Fourchaume de 
ontwerper en scheurt het ontwerp aan stukken En dan 
komt de manager opdagen met een map vol orders 
BRT) — Vara noemt augustus „filmmaand" De huwe
lijksdag opent De film is van de Zwitser Claude Goretta 
van wie de Vara er dne uitzendt Het verhaal van ,De 
Huwelijksdag' (Le jour de noces - 1971) De slotenma
ker Dufour trekt er op een mooie dag met zijn familie op 
uit om ergens buiten Geneve te gaan lunchen In het 
restaurant is echter een huwelijksfeest aan de gang De 
Dufours worden geaksepteerd maar moeten piknikken 
op het grasveld behalve zoon Philippe De traditie wil 
immers dat de eerste vreemdeling die door de geblind
doekte bruid aangewezen wordt, samen met de feest
vierenden de benen onder de tafel mag steken En die 
eer valt uitgerekend Philippe ten deel (Ned 1) — In 
KRO's laatavondfilm Hogeschool der onderwereld (The 
Killers) van Don Siegel (1964) speelt Ronald Reagan de 
rol van een gangster Alhoewel Reagan bekend staat 
als een middelmatig akteur schijnt deze rol hem opper
best te bevallen (Ned 2) 

dau (fJ - 1910 Achter de scher
men van een moderne zoo (dokj 
- 1945 Nieuws - 2015 Van 9 
tot 5 (fJ - 2040 Met Mike in zee 
— 21 40 De trein voorbij (dokJ — 
2210 't Kan voor alleman (reporta
ge) — 2240 Nieuws 

NED 1 

1530 De oorlog van de kinderen 
(jeugdfilm) — 1855 Het mitrail-
leursnest (fJ — 1921 Aktualitei-
tenrubnek — 1946 Socutera — 
2000 Nieuws — 2028 Der Ring 
des Nibelungen — 2305 Nieuws 

NED 2 
1840 Sesamstraat — 1900 
Nieuws -- 1912 Van gewest tot 
gewest — 2000 Harry's spel (tv-
film) — 22.10 Het Amadeus-kwar-
tet speelt Schubert — 2230 
Nieuwa 

RTB 1 

19 08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws - 20 00 La 
chasse aux trésors (spel) — 21 05 
Des rumeurs dans la f6ret (tv-film) 

F 1 
2000 Nieuws. - 2035 Vagabon
dages (show) — 21 35 Portraits 
francophones (José Van Dam) — 
2235 Nieuws - 2245 Caméra 
fantastque (SF-dokJ - 2310 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Le kimono 
rouge (tv-film) — 21 35 Koncert 
(Prokofiev) — 2225 La vie quob-
dienne de nos ancètres (dok j — 
2255 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 2035 
Fregoli (dokj — 21 35 Nieuws — 
21 55 Chariot pabne (film) - 22 30 
Prova d'orchestra (fabelfilm) — 
2340 Prelude a la nuit 

ARD 

1900 Maneuververtialen (fJ — 
2015 Bitterer Honig (tv-spel) — 
21 45 Bilder aus der Wissenschaft 
(dokJ 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Konsul Mol-
lers erben (fJ — 21 00 Heute-
journal — 21 25 Der Denver-clan 
(fJ - 2210 Pfarrer Johannes 
Kuhn antwortet — 2240 Show 
Paradox oder eine Idee setzt zich 
durch — 005 Nieuws 

D 3 
2145 Auslandsreporter (Mijn 
Elba) - 2215 Marokko (film) -
2345 Nieuws 

LUX. 
2010 Sherif fais-moi peur (f) — 
21 00 Ouvert contre X (politiefilm) 
- 2235 Les Espions (f) 

Donderdag 
AUGUSTUS 

BRT 
1800Appie - 1805Galactica80 
(SF-f) - 1850 Beweging (kort-
film) - 19 45 Nieuws - 2015 The 
best of the Midnight special show 
— 2100 Panorama-zomereditie 
(1984 revisited) - 2150 Boos 
opzet (f) - 22 40 Nieuws 

NED 1 
16 50 Filmstunts uit „Firebird Torna
do" (dok) — 1710 Hoogtepunten 
uit de wereldmuziekliteratuur — 
1905 De jonkvrouw van Avignon 
(O - 2000 Nieuws - 2028 Mary 
Benjamin (O — 21 15 Hier en nu 
- 21 55 Kerkepad '83 - 22 25 Hill 
Street Blues (f) - 2320 Nieuws 

TV- EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 

NED 2 

RTB 1 

F 1 

A 2 

F 3 

ARD 

ZDF 

D 3 

LUX. 
19 45 Aventures des plantes (dokJ 
— 2010 Les chevaliers aux 108 
etoiles (film) — 21 00 Ombre sur le 
stade (tv-film) - 2230 Les es
pions (f J 

Vrijdag 
AUGUSTUS 

BRT 

1900 Nieuwa - 1912 Walt Dis
ney prezenteert — 2000 Demck 
(O — 21 00 Nationale taptoe Bre
da — 21 30 De mafia van Sicilie 
(dok) — 2230 Nieuvi/s 

1908 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Graine d'amour (film) — 21 30 Le 
carrousel aux images — 2220 
Tupilak a<ortfilm) — 2240 Nieuws 

2000 Nieuws — 2035 Le Boome
rang noir (tv-film) — 22 05 Nieuws 
— 2215 Camera Festival - 2315 
Nieuws 

2000 Nieuws — 2035 Le mystere 
des sept cadrans (tv-film) — 22 55 
On fera mieux la prochaine fois 
(vanete) — 2320 Nieuws 

1915 Gewestelijk nieuws — 2035 
La femme rompue (tv-film) — 
22 05 Nieuws - 2225 Prelude a la 
nuit 

2000 Nieuws — 2018 Gesichter 
Asiens (dok) — 21 15 Wissen sie 
es besser' — 22 30 Tagesthemen 
- 2300 Die Truhe und das Ge-
spenst (tv-film) — 025 Nieuws 

1900 Nieuws — 1930Dassusse 
Leben des Grafen Bobby (film) — 
2100 Heute-journal - 2120 
Nieuws uit Oost en West — 22 05 
Sterben mit 30 (tv-speD - 2340 
Nieuws 

2000 Nieuws — 2015 Robin und 
Manan Qiefdesfilm) — 21 55 Die 
Goldenen Hungerjahre (dok) — 
22 55 Portret van het echte Panjs 
— 010 Nieuws 

1800 Appie - 1805 Klem, klem 
kleutertje - 1820 Rode Zora (fJ 
- 1845 Popeye - 1850 Juke
box — 1900 Vnje bjd vnjdag — 

1945 Nieuws. — 2015 De kleine 
bader (film) — 22.35 Nieuws. 

NED 1 

2000 Nieuws. - 2028 De avontu-
ren van Rnokkio (fJ — 2125 
Achter het nieuws — 21 55 Portret 
van de Zwitserse kineast Oaude 
Goretta - 22 35 De huwelijksdag 
(tv-film) - 2350 Nieuws 

NED 2 

1900 Nieuws — 1912 Tom & 
Jerry — 1920 Anna en de koning 
van Siam (f J - 19 45 De KRO zo-
meravondshow — 2045 Hokus 
Pokus (show) — 21 40 Formule 
H - l (dokJ - 2230 Nieuws -
2250 Hogeschool der onderwe-
reld (gangsterfilm) 

RTB 
19 08 Waalse aktualiteiten — 1930 
Nieuws — 2000 Kleine klanten, 
grote markten (reportage) — 
21 00 To Woody Allen from Europe 
with love (dokJ — 2230 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 Je l'aimais 
trop (toneel) — 2220 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Verdi (fJ 
— 21 50 Literair magazine — 2305 
Nieuws — 2315 Les autres (film) 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 2035 
Vendredi — 2135 Nieuws — 
21 55 L'aventure (dokJ — 22 50 
Festival intemational du jazz a 
Juan-les-Pins - 23 20 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Das letzte 
Wort hat Tilby (film) - 21 45 Men-
schen und Strassen (reportage) 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Die Sportschau — 2325 Hagen 
(fJ - 010 Nieuws 

ZDF 

19 30 Korrespondenbes uit het bui
tenland — 2015 Gefahrliche Ert> 
schaft (fJ — 21 31 Jagdszenen in 
Hollywood - 22 00 Heute-Joumal 
- 2220 Aspekte (kuituur) -
2250 Das Madchen am Ende der 
Strasse (politiefilm) 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Rudis Ta-
gesshow — 21 (X) Nachncht vom 
Stamme der Mandan-lndianer 
(dokJ - 21 45 Musikszene 83 -
2230 Toekomst der Duitse 
scheepswerven — 2340 Nieuws 
- 2345 Rockpalast 

LUX. 

1945 Les aventures des plantes 
(dokJ — 2010 Le dossier secret 
des tresors (dokJ — 21 00 Garou, 
Garou, le passe-muraille (gangster
film) — 22 30 Les espions (f J 
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10 m Kritisch bekeken 

Willem De Meyer, een zingend leven voor Vlaanderen 
Vandaag donderdag wordt om 
10 uur in de St.-Janskerk te Bor
gerhout de Vlaamse bard Willem 
De Meyer ten grave gedragen. De 
lezers van WIJ deze zingende 
Vlaams-nationalist voorstellen is 
natuurlijk overbodig, toch is het 
goed even in herinnering te bren
gen wai deze man voor Vlaande
ren en de zelfstandigheidsstrtjd 
van ons volk heeft betekend. Wil
lem De Meyer werd op 23 decem
ber 1899 te Mechelen geboren en 
kwam als kind nog in Borgerhout 
terecht waar zijn vader onderwijs-
inspekteur was, hij studeerde aan 
de normaalscholen van Mechelen 
en Lier en werd muziekleraar. 
Reeds na de eerste Wereldoorlog 
kwam de pas afgestudeerde De 
Meyer in kontakt met de Belgi
sche repressie. Omdat vader'om 
zijn aktivistische bedrijvigheid ge
schorst was, kon zoon Willem in 
het onderwijs geen betrekking 
krijgen... Wel in het Waalse La 
Louvière. Daar huwde hij Josephi
ne Hubeau, beter gekend als Fien-
tje, zijn lieve echtgenote die 
steeds met groot entoesiasme het 
werk van haar echtgenoot heeft 
gesteund en hem vaak vergezelde 
op zijn ontelbare tochten door het 
Vlaamse land. 

In 1933 stichtte Willem De Meyer 
samen met Karel Peeters het 
Vlaamsch Nationaal Zangver
bond, de voorloper van het huidi
ge ANZ en was in datzelfde jaar 
de initiatiefnemer van het eerste 
Vlaams Nationaal Zangfeest. De 
Meyer en Peeters werden trou
wens op het jongste zangfeest 
daarvoor in de bloemen gezet. Het 
was toen reeds te merken dat het 
Willem niet al te best ging. 

Net zoals Emiel Hullebroeck gaf hij 
duizenden zangstonden en propa
geerde daarbij in gloedvolle be
woordingen en met klare stem het 
goede Vlaamse lied. Maar er was 
nog meer, als opvoeder leerde De 
Meyer zijn publiek ook levensstijl. 
Voor hem was Vlaams zingen 
alleen niet genoeg. Wij hebben 
meer dan een keer meegemaakt 
hoe hij vooral jongelui, slordi-
gaards — zelf was De Meyer een 
voorbeeld van verzorgde levens
stijl, zijn verzorgde taal en dito 
kledij getuigden daarvan — te
rechtwees om hun taal, onver
zorgde kledij of onfatsoenlijke 
houding. Voor hem waren al deze 
elementen ondeelbaar, zij dienden 
te behoren tot het gelaat van ons 
volk. De repressie na W O 2 is ook 
aan De Meyer niet voorbijgegaan, 
hij was in 1941 inspekteur be
noemd voor het zangonderwijs. 
Om den brode leurde hij na een 
korte gevangenistijd met zeep en 
ander geurig spul, eens die nare 
tijd voorbij hernam hij zijn werk 
ten bate van het Vlaamse lied. Met 
nog meer entoesiasme breidde hij 
zijn werkterrein uit... tot in de ka
zernes van het Belgische leger. 
Ontelbaar zijn de miliciens die hij 
heeft doen zingen en Willem ging 
er terecht fier op dat hij de meest 
gesloten en ruwen soldatenharten 
met trekzak en lied wist in te 
palmen. Ondertussen rotste hij on
vermoeibaar het Vlaamse land af, 
scholen, jeugdbewegingen, de on
telbare vakantiekampen van de 
Kristelijke Mutualiteiten, maar ook 
in Nederland, Zuid-Afrika,in de 
VSA en Canada trad hij meer dan 
een keer op. Zijn ijver voor het 
Vlaamse lied en zijn eeuwige glim
lach kenden werkelijk geen gren
zen. Niet minder dan 37 van zijn ra-
diokoncerten onder de titel 
„Vlaanderen mijn land! U mijn lief
del U mijn hart!" kenden groot 
sukses, hij gaf ontelbare liederen
bundels uit die vaak oplagen haal

den tot bij de 100.000 eksempla-
ren. 
Toen Willem De Meyer de pen
sioengerechtigde leeftijd bereikte, 
werd hij ontdekt door de bonden 
van de derde leeftijd die hem vaak 
tot driemaal per dag ergens in 
Vlaanderen om een optreden ver
zochten... 

De suksesvolle optredens van 
Willem De Meyer waren ons in
ziens gestoeld op twee krachten: 
zijn diep geloof in de macht van 
het goede lied en de wijze waar
op hij dat geloof bij het publiek 
wist over te brengen. 

Hoe verdraaid handig kon De 
Meyer „een lastige zaal" naar zijn 
hand zetten, hoe fijn bespeelde hij 
de harten van klein en groot, van 
jong en oud. Met truukjes alleen 
houdt men dat niet vol, met over
tuiging en geloof wel! 
Wij kennen geen Vlaamse artiest 
die het hem ooit heeft na gedaan. 
Willem De Meyer was een goede 
vriend van onze redaktie, vaak 
schreef hij ons om mee te delen 
wanneer iets niets naar zijn zin 
was, ook wanneer iets hem ple
zierde. Nooit was zijn kritiek afbre
kend, steeds vriendelijk verma
nend en gemeend opbouwend. 
Wij waren altijd welkom op zijn flat 
te Borgerhout en hij begroette zijn 
vele vrienden steeds even harte
lijk. 

Willem De Meyer leed onder de 
verdeeldheid onder de Vlaams
nationalisten en onder de kloof 
tussen Noord en Zuid. Het vers op 
zijn doodsbericht: „Heer laat het 
prinsenvolk der oude Nederlan
den niet ondergaan in haat, in 
broedertwist en schande..." is daar 
het bewijs van. 
De redaktie van het weekblad WIJ 
biedt aan Fientje, zoon en schoon
dochter en de kleinkinderen van 
Willem De Meyer zijn diep mede
leven bij het afsterven van deze 
biezondere man die voor zijn volk 
van zo'n onschatbare waarde is 
geweest. 

Op voorstel van minister Schiltz 
heeft het Antwerpse schepenkol-
lege de beslissing getroffen Wil
lem De Meyer op het erepark van 
de Antwerpse begraafplaats 
Schoonselhof aan de Vlaamse 
aarde toe te vertrouwen. 

(M.VL) 

De man met de trekzak 
Déze herinnering is de oudste 
en misschien wel de scherp
ste: een mooie lentedag van 
1941, een paar honderd lagere 
scholieren uit de Assebroek-
se gemeentelijke en gesubsi
dieerde scholen „samenge-
dreven" in het zaaltje van het 
parochiaal centrum „Patrla", 
een veertiger met onmisken
bare Antwerpse tongval om 
die snaken te leren zingen, 
vooral om hen aan te zetten 
hun ouders en grootouders 
terug de liedjes van hiin jeugd 
te laten zingen. 

De latere herinnering is die 
van een herfstavond in 1948, 
een zangstonde (van het Da-
vldsfonds?) in een zaaltje te 
Oostkamp, jonge mannen die 
er de trip Brugge-Oostkamp
en-terug te voet voor over 
hebben, dezelfde man met 
trekzak en onmiskenbare Ant
werpse tongval, jonge man

nen die rechtstaande het 
„mijn schild ende betrouwen" 
aanheffen als slot van het 
samenzijn, ergernis en ver
veeldheid in de zaal, maar de 
man-met-de-harmonica die 
zwijgend en met gebogen 
hoofd toeluistert 

Bepaalde dingen In dit leven 
laten zich niet vangen door 
rationale uitleg of wiskundige 
formules. Elke gedachte, elke 
sociale beweging, drijft ook 
op roerselen die men niet kan 
meten, niet kan peilen. De 
Vlaamse gedachte, de Vlaam
se sociale beweging ontsnapt 
— wellicht tot wrevel van ve
len — aan deze gemoedsre-
gel n iet Begenadigd degene 
die op het juiste moment en 
op de goede manier weet in te 
spelen op deze ongeschreven 
werkelijkheid. En zo bij velen 
iets losmaakt wat ze, later 
misschien, meer rationeel 

kunnen verwoorden. En er 
was toch een moment waarop 
toneelschrijvers-akteurs, ar-
chitekten-aannemers, kompo-
nisten-musici, schrijvers, 
schilders, beeldhouwers, gla
zeniers, dichters, schijnbaar 
moeiteloos speelden met en 
inspeelden op het Vlaamse 
sentiment. En erin zijn ge
slaagd elke benauwende 
grens te overschrijden. Hoe
wel hen niet werd gevraagd 
hoe zij de eindjes te samen 
knoopten noch hoe ze, na een 
uitputtende voorstell ing, te
rug thuis geraakten. 

Staat Willem De Meyer (1899-
1983) model voor deze gene
ratie? En wie zal zijn opdracht 
om het ondefinieerbare los te 
weken, met even veel resul
taat verderzetten? 

Guido Van In, senator 

Magenta bekent kleur... 
Uit het Antwerpse twee eigen 
produkties van gehalte: vooreerst 
het nieuwe singeltje van groep 
Magenta. Een gekende naam na 
die eerste elpee die precies tien 
jaar geleden verscheen en een 
Antwerps antwoord was op de 
tweede kleinkunstgeneratie die 
met Zjef van Uytsel, Kris De Bruy-
ne, Johan Verminnen en Jan De-
wilde vanuit Brabant de grote suk-
sessen boekte. Magenta nam 
even later deel aan de Nacht van 
de Poëzie te Vorst, Mallemunt-
Brussel, het Humorfestival te Heist 
en Nekka in het Antwerps Sport
paleis. Om maar de grootste feiten 
van hun palmares te noemen. Hun 
deelname aan het Songfestival in 
75 werd echter niet in dank afge
nomen, men verweet de groep op 
verschillende paarden te wedden. 

De tweede elpee „De Lifter" kwam 
er pas in 77 — té laat om het te
gengestelde te bewijzen — en 
verloren in het opkomende punk-
geweld. Met de kleinkunst ver

dween Magenta even later en 
zanger-tekstschrijver Roland Ar-
nould en komponist-pianist Wim 
Reiling keken uit naar de tachti
gerjaren. Waarop ze prompt weer 
aan de slag gingen en hun singel
tje „We gaan naar zee" zomerkan-
sen kreeg. Het jaar hierop volgde 
„Je t>ent mijn type niet", maar de 
derde is wellicht de beste keer. 

Met steun van Hans Kusters is 
een stevig plaatje gemaakt dat 
hen in de belangstelling moet 
brengen. Op de ommekant „Ze 
doet niks", een modern luisterlied 
dat nog even doet denken aan de 
betere kleinkunst van toen en met 
Boudewijn de Groot en Jan de 
Wilde in het achterhoofd. Maar wij 
verwachten dat „Fitness center", 
inpikkend op de lichaamscultus en 
dito muziek het doet op de radio's 
omwille van vooral de pittige aan
pak. 

Het is te verwachten dat het 
trio Magenta, nu met gitarist Paul 
Gyles (plus twee studiomuzikan

ten) aangevuld in het najaar dé 
grote kans krijgt om zowel op de 

plaat als op de planken het grote 
publiek weet te heroveren. 

Hans De Booy: „Annabel" 

Met „Een vrouw zoals jij" scoorde 
de Antwerpse Nederlander hier 
en boven de Moerdijk een be
scheiden hit en een elpee met 
voornoemd werkje maar ook 
„Sammy" en „leder het zijne" erop 
toonden aan dat het Vlaamse 
chanson weer in opmars is. Het 
singeltje „Annabel" is een goed 
klinkend tussendoortje, op muziek 
van Boudewijn de Groot en tekst 
van H.P. De Boer. Een pittig num
mer om in de belangstelling te 
blijven nu de plannen stilaan vaste 
vorm krijgen om bij de jaarwisse
ling met groep de baan op te gaan 
en de kleinteaters aan te doen. De 
podiumervaring die De Booy 0|> 
deed, toen als tweede lid van het 
kabaretduo „Circus Stupido", zal 
hem zeker van pas komen. Nu hij 
met een eigen programma naar 
het publiek t rekt Info hier omtrent 
kan via Spiraal, Nachtegaalstraat 

26 te Antwerpen, telefoon 
03-232.71.18, waar ook onder 
meer Wannes van de Velde, Jas-
perina, Paul van Vliet en Freek de 
Jonge te boeken zijn. In middels 
loopt het singeltje van Johan Ver-
minnen „Meneer Middelmaat" vrij 
goed en staat het tweede plaatje 
van (akteur Luk De Koninck) Wa
terlanders „Beter dan..." in de 
Vlaamse top. Maar nummer één 
staat groep Radeis, die dus niet 
enkel met mime-act maar ook met 
het singeltje „Praten met jou" de 
belangstelling opeist Eind deze 
maand is de groep voor vijf dagen 
te gast op het festival van Avig
non, daarop volgen Barcelona en 
Quebec. In '84: zes voorstellingen 
op de Olympische Spelen van Los 
Angeles. Vlaanderen zendt (nog 
steeds) zijn zonen (én suksesvol) 
uit.. 

Serglus 
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Van Impe: 
veertien Tours en... 

veertien jaar ouder 

dan Fignon! 
De drieentwintigjarige Laurent Fignon heeft de zeventigste Ronde van 
Frankrijk gewonnen De Parijzenaar, de eerste in de Tourgeschiedenis die m 
het geel de eigen stad binnenreed, is ongetwijfeld een verdienstelijk en be
kwaam laureaat Want de Tour was ongemeen zwaar en er werd harde strijd 
geleverd Al bleven de individuele topprestaties zeldzaam 
Fignon, een gewezen student in de veeartsenijkunde en zeker geen dwaas, is 
eigenlijk geen geboren winnaar Hij is wel een komplete coureur Hij is een 
hardfietser met karakter Hij kan afzien en wordt gedreven door zijn 
temperament Hij bezit meer persoonlijkheid dan de meeste van zijn kollega's 

Fignon overigens een debutant in 
de Tour heeft het biezonder ver
standig aan boord gelegd Hij is de 
enige die in de vele uitputtingssla
gen overeind wist te blijven Hij 
heeft het wedstnjdgebeuren als 
dusdanig met gekleurd hij heeft 
het wel suksesrijk ondergaan In 
de vlakke ritten reed hij attent In 
het gebergte beperkte hij de scha 
de ten overstaan van de wisse
lende winnaars Hij was echter de 
enige die altijd vooraan zat In 
de tijdritten groeide hij met het 
verstnjken van de Tour naar de 
piek van zijn mogelijkheden In de 
voorlaatste nt plaatste hij het or
gelpunt Fignon won de tijdrit over 

vijftig kilometer met overwicht 
De onverwachte overwinning van 
de blonde Fransman leent zich 
uiteraard tot bespiegelingen Zij 

moet de Belgische wielerwereld 
zelfs ongemakkelijk stemmen 
Fignon was geen amateur met 
onvergelijkbare klasse Hij was als 
jong renner wel onveranderlijk 
mild in de inspanning Hij schuwde 
geen gevechten en treurde met 
om nederlagen Toen hij vong sei
zoen prof werd vond hij dan ook 
moeiteloos onderdak bij Guimard 

Eddy Annijs 
in onbekende 
Zeer waarschijnlijk wordt Eddy An
nijs de Belgische sportman van het 
jaar '83 Zaterdag kliefde de hoog
springer immers onbekende luchten 
Tijdens de nationale atletiekkam-

luchten... 
pioenschappen sprong hij over 
2,34 meter Een verbetenng van zijn 
nationaal rekord met maar liefst vijf 
centimeter, de derde wereldprestatie 
van het seizoen en de zesde hoogste 
sprong aller tijden. Het is met mis en 
vooral, het is hoog Eddy Annijs, 
187 m groot en 70 kg zwaar, heeft in 
korte tijd een onmogelijke weg afge
legd In het hoogspringen, een zeer 
explosieve bedrijvigheid voor lange 
jongens (en meisjes), wordt de voor
uitgang vaak met een centimeter uit
gedrukt Annijs lacht daarmee en 
niemand zal durven beweren dat 
Eddy met nog hoger kan De man 
straalt overigens rust en zelfvertrou
wen uit Vorige week hoorden we 
hem in een radio-interview Hij weer
legde beheerst de op- en aanmerkin
gen van zijn gesprekspartner Annijs 
beeft met voor Amerikanen Russen 
en Oostduitsers Hij gaat gewoon zijn 
eigen weg Hij zoekt geen verklann-
gen in systemen en technieken Hij 
gelooft in de individuele inspanning 
Wellicht de enige betrouwbare waar
demeter voor een atleet van bij ons 
Maar Annijs heeft onze overigens 
herlevende atletieksport een nieuw 
gezicht gegeven We zij met langer 
een volk van afstandslopers We kun
nen meer en we durven veronderstel
len dat Anrijs' prestaties door de 
atletiekjeugd als een stimulans zullen 
ervaren worden Ovengens werden 
er op de Heizel zeven jeugdrekords 
scherper gesteld Dat bewijst toch 
een en ander Is het ovengens met 
ironisch dat na een winter klagen en 
jammeren over de uitzichtloze situa
tie van onze atletiek plots weer alles 
mogelijk b l i jk f Hoewel de begelei
ding en de strukturen amper veran
derd of aangepast werden'' Wie zei 
daar weer dat atleten het altijd en 
overal ,zeir en alleen" zullen moe
ten doen? 

en Hinault In Franknjk rekruteert 
men jonge renners immers met 
uitsluitend op uitslagen Men 
houdt ook rekening met de menta
liteit met de ingesteldheid van de 
opkomende pngeren Wie in 
Franknjk twintig amateurskoersen 
wint wordt met noodzakelijkerwij
ze als een toekomstig kampioen 
aangewezen 
In zijn eerste profjaar heeft Fignon 
in alle stilte veel geleerd Spora 
disch liet hij zijn grote mogelijkhe 
den blijken In zijn tweede profjaar 
heeft hij zich gebruik makend van 
gunstige omstandigheden ontwik
keld tot een jong kampioen en 
aantrekkelijk Tourwinnaar 
Het kan geen toeval zijn dat in 
Franknjk moeiteloos jonge cracks 
worden ontdekt Het rekruterings 
systeem is er deugdelijker en de 
grote wielerploegen worden er 
met meer bekwaamheid en grote
re bednjfszekerheid geleid In zes 
jaar heeft Guimard vijfmaal de 
Tourwinnaar begeleid Hij vierde 
gele tnomfen met Van Impe Hi
nault en Fignon Kampioenen met 
uiteenlopende begaafdheden en 
verschillend temperament Gui 
mard is een meester in zijn vak 
Vaak wordt gesuggereerd dat hij 
tijdens de koers de juiste overeen
komsten afsluit In de voorbije 
slotweek zou Van Impe een halve 
ploegmaat van Fignon geworden 
zijn waardoor de winstkansen van 
de Spanjaard Angel Arroyo tot 
een minimum herleid werden 
WIJ zullen het tegengestelde met 
beweren Maar het is een publiek 
geheim dat er in de grote ronden 
okkasionele bondgenootschaf>-
pen worden gesloten Guimard 
heeft die praktijken met uitgeven 
den hij heeft er hooguit handig op 
ingespeeld 

Fignon Alban Bernaudeau en Ma-
diot met vier renners in de eerste 
tien IS Frankrijk momenteel veruit 
de Sterkste wielernatie De opeen
volging van generaties schijnt er 
moeiteloos te verlopen Het zou 
geen kwaad kunnen indien onze 
wielerleiders zich daarover eens 
zouden beraden 

Twaalf landgenoten hebben de 
Tour uitgereden Achttien staak
ten de strijd Lucien Van Impe 
werd mooi vierde en won een 
zesde keer de Bergprijs Daarmee 
evenaarde hij het rekord van de 

Spaanse klimmer Federico Baha-
montes Maar de bijna zevenerv 
dertigjange Oostvlaming vestigde 
nog een ander rekord hij zette 
aan in veertien Tours en reed ze 
allen uit Nooit werd dit hem door 
iemand voorgedaan i 
Lucien Van Impe is wellicht de 
grootste — met de suksesnjkste 
— Tourrenner uit onze wielerge-
schiedems Jarenlang heeft hij ge
leefd in funktie van de Franse 
Ronde Hij stemde er telkens op
nieuw zijn ganse seizoen op af 
Het heeft hem duidelijk geen win
deieren gelegd Zijn carrière duurt 
ongewoon lang Men mag immers 
met vergeten dat hij een tijdge
noot IS van Merckx Godefroot 
Van Spnngel en De Vlaeminck 
Dat hij pas nu — als renner van de 
derde leeftijd — erkend wordt als 
s lands beste renner bewijst nog 
maar eens van welk uitzonderlijk 
gehalte bedoelde lichting wel rrwDet 
geweest zijn Wij behoren even
wel met bij degenen die geloven 
dat Van Impe deze Tour had kun
nen winnen Daarvoor mist hij 
weerstand en duurzaamheid Van 
Impe IS de man van de korte 
flitsende inspanning Misschien 
had Guimard hem nog eens naar 
de absolute top kunnen voeren 
maar hij zou dan wel veel bondge
nootschappen hebben moeten 
aangaan en bovendien zou men 
het wedstrijdverloop gesloten 
hebben moeten houden Het valt 
te betwijfelen of dit met het huidi
ge deelnemersveld wel mogelijk 
was 

Maar desondanks heeft Van Impe 
onze eer gered Hij is momenteel 
onze enige coureur met internatio
nale klasse Criquielion is een ver
edelde meeloper en de ovengen 
zijn al blij als ze zich eens in een 
vroege ontsnapping mogen laten 
zien Ritoverwinmngen waren nog 
wel weggelegd voor Vanderaer-
den (de proloog) en Rudy Matthijs 
(Valenciennes-Roubaix) maar bei
den gaven nadien op Alles wijst er 
nu op dat we volgend jaar wan
neer Van Impe — die in de klimtij-
drit Morzine-Avonaz iedereen met 
verstomming sloeg — thuis blijft 
een absoluut dieptepunt zullen be
reiken 

Twee bedenkingen nog Hoewel 
het experiment met de open 
Ronde beperkt bleef tot de in
breng van de Columbianen is dit 
zeker met tegengevallen Welis
waar bereikten slechts vijf renners 
van de wanhopige ploegleider 
Ocana de eindstreep maar Corre-
dor en Jimenez (respektievelijk 
zestiende en zeventiende m de 
eindstand) tekenden in de onmen
selijke Pyreneeenrit van Pau naar 
Luchon mee het definitieve profiel 
van de Tour 83 Van onervaren 
amateurs kan men bezwaarlijk 
meer verwachten 
Verder was de belangstelling voor 
de Tour 83 ongewoon groot Er 
mocht dan wel geen absoluut top-
rijder in aanwezig zijn het open 
gevecht en de onzekerheid over 
de uiteindelijke afloop hield zowel 
in Frankrijk als daarbuiten de 
sportliefhebbers in spanning Het 
heet dat op zaterdag 23 juli onge
veer twee miljoen toeschouwers 
langs het parcours van de indivi
duele tijdrit stonden Dat zal wel 
flink overdreven zijn maar dat de 
wielersport nog leeft in het hart 
van de massa staat wel buiten 
twijfel Ook daarom verdienen 
onze renners beter begeleid te 
worden verdienen zij wielerploe
gen (en sponsors) die verder den
ken dan het onmiddellijke belang 
BIJ ons zitten de strukturen — dat 
IS nu toch voor iedereen duidelijk 
geworden — immers fouti 
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Waardige 21-juli viering: 
Belgische rommelmarkt 
Op 21 juli jl richtte de Vlaamse Aktie-
en Kultuurgemeenschap te Antwer
pen haar jaarlijkse Belgische rommel
markt in Daar Belgische rariteiten 
steeds zeldzamer worden en/of waar
deloos blijken te zijn, bestond de bij
eengebrachte rommel uit van alles en 
nog wat 
Grootmoeders spullen werden van de 
zolder gehaald, uit de kelders werden 
enkele waardevolle en interessante 
zaken opgediept Sommigen deden 
zelfs autentieke opgravingen, doch de 
resultaten hiervan zijn ons tot op he
den nog met bekend Volgens de 
traditie greep de rommelmarkt plaats 
in het gastvrije Oranjehuis, waar de 
organizator-uitbater Bert De Bruyne 
ons met raad en daad bijstond 
's Morgens werd de bijeengescharrel-
de rommel door noeste vnjwilligers 
van het sekretanaat aan de Wetstraat 
naar het Oranjehuis aan de Hoogstraat 
overgebracht Daar werd de rommel 
door vrouwelijke vrijwilligers op een 
kundige en smaakvolle wijze geëta
leerd 
Vanaf 10 uur begon de verkoop Wer
den er o m verkocht boeken (gaande 
van Courths Mahler prentboeken 
tem de Mechelse Catechismus), 
snuisterijen potten en pannen, neten 
manden, opa s fototoestel enz Dit laat
ste werd voor grof geld en tegen 
woekerprijs verkocht aan volksverte
genwoordiger Andre De Beul, die be
loofde dit apparaat te zullen gebruiken 
Op hoop van zegen dan maar 
Verder werd er nog te koop aangebo
den antieke stofzuigers CLouis XV) 
thermosflessen uit Napoleons' tijd, een 
vooroorlogse flipperkast voor kinde
ren van 3 tot 6 jaar, juwelen uit de tijd 
van de Romeinen, een scheermesje uit 
het Duitsland van voor de tweede 
wereldoorlog en nog enig ander waar
devol spul 
Vlak naast onze stand stond er een be
roepsverkoper HIJ verkocht beeltenis
sen van diverse leden van het konings
huis Tevens bood deze brave borst 
een, naar hij zelf zegde, raar boek aan 
ivm de gevallenen des vaderlands. 

alsmede een beschrijving van de Belgi
sche koncentratiekampen van tijdens 
WO II Op onze vraag of hij over 
eenzelfde (raar) boek beschikte over 
de kampen van na W O II, kon of wilde 
hij ons met antwoorden Tegen 17 uur 
werd alles terug ingepakt en opgela
den alhoewel dan de meeste kooplus-
tigen langskwamen 

De verkoop zelf was zeker met slecht 
geweest Het moeilijkste echter blijft 
het bepalen van de pnjs Zo'n prijs uit 
je duim zuigen is met gemakkelijk, de 
koper kan wel eens een kenner zijn 
Of iemand die er daarentegen hele
maal mets van kent zodat je spijt hebt 
dat je de pnjs met hoger hebt opgedre
ven Maar gedane zaken nemen geen 
keer 

Ook opkopers komen langs en dan 
wordt het spannend De specialisten-
verkopers onder ons mogen dan de 
aandacht met laten verslappen en die
nen de prijs hoog genoeg in te zetten 
waarna er dan gepingeld kan worden 
Met weglopen en terugkomen inkluis 
Enkel de keiharden blijven in zo'n 
slijtageslag van bieden, op- en afbie-
den, overeind 
's Avonds konden dan de boeken 
gesloten worden met een naar wij 
aannemen batig saldo Tevens hadden 
WIJ het besef op 21 juli gewerkt te heb
ben en iets nuttigs gedaan te hebben 
Voor ons blijft 11 juli immers de enige 
en waarachtige feestdag, dag waarop 
er met dient gewerkt te worden Tot 
spijt van wie dit benijdt 

Frad Van Raemdonck 

Tuinfeest bij VU-Wommelgem 
:^ 11 juli te Wommelgem 

Deze benaming, U door ons aller se-
kretaris Staf Van Looveren toebe
deeld laat het U toe om met uw gezin 
deel te nemen aan het tuinfeest aange
boden door de VU-Wommelgem op 
zaterdag 6 augustus 1983 vanaf 15 u 
Er zullen die namiddag diverse sporten 
kunnen beoefend worden, zoals ping
pong paapke-schiet petanque en van
zelfsprekend kaarten Natuurlijk kan 
er ook aardig wat worden gebabbeld 
of gezongen of gewoon „niks" gedaan 
Om breukresten van serviezen of een 
ondankbare afwas achteraf te vermij
den wordtledere deelnemer verzocht 
vork en mes bord, kopje en glas mee 
te brengen Wie ook enkel eigen vlees-

specialiteiten wenst brengt die gerust 
mee bakken kan zo 

Praktische regeling 

Zaterdag 6 augustus 1983 vanaf 15 u 
Waar Familie Herbosch, „Hovingen" in 
de Kastanjelaan 4 
Wat Gezellig samenzijn en barbecue 
vanaf 17 u 
ZIJ die voor 30 juli 1983 mets van zich 
hebben laten horen, zullen als afwezig 
beschouwd worden 
Daarom verwittigen bij Staf Van Loo
veren, Welkomstraat 116 (3538668) 
of bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 4 
(3536894) 

ANTWERPEN 
JULI 

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

Voor een bomvolle en tot een sauna 
herschapen Klauwaert hield onze na
tionale voorzitter een 11 ju'i-toespraak 
die spijtig genoeg met op tv of in de 
kranten gekomen is Zijn waarschu
wende stem tot het misbruiken van 
11 juli in toespraken, op vienngen inge
richt door stedelijke, gemeentelijke 
e a door politici van alle pluimage 
waarvan er een zelfs zo straf was de 
bevrijding te vergelijken met 11 juli is 
een bedreiging voor de Vlaams-natio
nalisten Daarom is het een noodzaak, 
tot zelfs een plicht erover te waken dat 
waar het ook mogelijk is op 11 juli onze 
liederen te zingen Én ook dit werd in 
Wommelgem met veel overtuiging ge
daan en de jongeren met hun poppen-
stoet en Bremermuzikanten kregen 
een overdonderend applaus dat ook 
even voordien aan Vic Anciaux was te 
beurt gevallen Nogmaals dank aan alle 
medewerkers en aanwezigen 

Vlaggen 
Op 11 juli 1982 werden er 104 leeuwe-
vlaggen geteld in Wommelgem Doel 
voor 1983 een winst van 20 % Datge
ne wat velen onmogelijk waanden 
werd waargemaakt 6 masten werden 
bijgeplaatst en 124 leeuwen wapper

den 1984'? Geen woorden maar da
den, naar -(- 20 % i 

Fietstocht 

Zondag 7 augustus fietstocht door lan
delijk Wondelgem Vertrek om 14 u in 
den Klauwaert Voor jong en oud 
Einde ± 17 u Rustpauze is voorzien 

WH 

Barbecue 
te Schilde 
Op 27 augustus orgamzeert VU-Schil-
de-'s Gravenwezel een barbecue in de 
Orangene van Schilde-Hof Aanvang 
18 u Inschnjven op het sekretanaat 
Azalealaan 1 Tel 3531663 

Ekeren: 
mededeling 
Veerie Thijssens deelt mede dat zij als 
maatschappelijk assistente bereid blijft 
tijd beschikbaar te maken voor ieder
een, die haar hulp wil vragen Mensen 
helpen is haar levensopdracht In volle 
vertrouwen mag u zich steeds tot haar 
nchten, Geestenspoor 72, tel 
5410441 Steeds hartelijk welkomi 

Behoudt parlementszetels en vergroot aantal gemeenteraadszetels 

Welshe Playd Cymru 
hield stand bij jongste verkiezingen 
De Welshe nationalistische par
tij Piald Cymru slaagde er niet in 
om tijdens de jongste Britse al
gemene verkiezingen een serieu
ze vooruitgang te boeken. Toch 
vergrootte ze tijdens de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen 
haar vertegenwoordiging in gro
te delen van Wales. Tijdens de 
parlementsverkiezingen behield 
Plaid Cymru haar in 1979 be
haald stemmenpercentage en 
werden haar twee parlementsle
den, Dafydd Wigley (de huidige 
voorzitter) en Dafydd Elis Tho
mas herkozen met een ruimere 
meerderheid. 

De gemeenteraadsverkiezingen in 
mei vonden plaats tegen de ach
tergrond van de in juni verwachte 
parlementsverkiezingen en in de 
wetenschap dat de resultaten pre

mier Thatcher zouden beïnvloe
den in haar beslissing al dan met 
het parlement te ontbinden In der
gelijke omstandigheden ontstond 
dan ook een polarizatie tussen de 
twee grootste Bntse politieke par
tijen. 

Plaid Cymru deed het niettegen
staande dit alles uitstekend 18 % 
van de Welshe kiezers schonk 
haar vertrouwen en het aantal 
gemeenteraadszetels werd met 
13 eenheden verhoogd tot 71 Dit 
is een beter resultaat dan de „Al
liantie" tussen Liberalen en So-
ciaal-Demokraten 

PC genegeerd 
Tijdens de campagne voor de al
gemene verkiezingen negeerde 
de pers de nationalistische kandi
daten in Wales en Schotland De 

Londense media schilderden de 
verkiezingen af als een strijd tus
sen slechts drie partijen de Con
servatives, Labour en de Alliantie 
van Liberalen en Sociaal-Demo-
kraten Waar tijdens vorige verkie
zingen vaak op nationalistische 
kandidaten gestemd werd als pro
test tegen het tweepartijensys-
teem, kon de Britse kiezer nu ook 
stemmen op de kandidaten van de 
„Alliance" 

Toch behaalde Plaid Cymru een 
verdienstelijk resultaat Ze behield 
haar 8 % stemmen van 1979 
evenals haar twee parlementsle
den De „Alliantie" behaalde 23 % 
van de stemmen (te vgl met 11 % 
voor de liberalen in 79) maar 
vergrootte slechts haar parle
mentszetels van 1 naar 2 De 
„Conservative Party" verloor 2 % 

stemmen (31 i p v 3 3 % ) maar 
verhoogde haar zetelaantal van 11 
naar 14 

Labour daarentegen leed de 
grootste verliezen In 1966 behaal
de ze nog 32 van de 36 Welshe 
parlementszetels Nu strandde ze 
op 38 % van de stemmen (47 % 
in 1979) wat 19 verkozenen ople
verde — het slechtste resultaat 
van Labour sinds de tweede we
reldoorlog 

Hoop voor de toekomst... 
Op twee plaatsen slaagde Plaid 
Cymru er nipt niet in om een 
bijkomende zetel te behalen 

Zo „verloren" we de zetel te Ca-
merthen in West-Wales Ooit werd 
die behaald door onze vonge 
voorzitter, Gwynfor Evans, tijdens 

zgn „by elections" in 1966 Evans 
werd nu op de meet geklopt door 
de Labour-kandidaat en schoot 
slechts 2 500 stemmen te kort We 
slaagden er tevens met in „Angle
sey eiland" te veroveren Deze 
zetel werd in 1979 door de Kon-
servatieven veroverd op Labour 

Nu viel labours stemmenaanta! op 
de helft en kwam onze kandidaat 
slechts 1700 stemmen te kort om 
de konservatieve kandidaat te ver
slaan 

Hoe dan ook twee resultaten die 
het beste doen verhopen voor de 
toekomst 

Rosanne Reeves 
Verantwoordelijke buitenlandse 

betrekkingen Plaid Cymru 
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lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

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

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wi|nen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 lot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakken] 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

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

SANO 

Emiel Witmannbtraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Lt^vert kwaliteitskoffie bi| u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45 72 

Hotel-restaurant-pub 

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

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten 03/65841 76 

Wij verzorgen al uw feesten 

Het ^almgl^uij$ 
WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D . familiazaak mal (raditia 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

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

„Fleurig Wijgmaal" overwoekerd 

Wijgmaal „klein duimpje" 
van Leuven? 

BRABANT 
VU-Ruisbroek ontstelt over CS. 

De door het Kultureel en Groenkomi-
tee van Wijgmaal georganizeerde be-
bloemingsaktie onder het motto „Fleu-
ng Wijgmaal", kende bij de inwoners 
heel wat sukses Vanuit het Leuvens 
stadsbestuur blijft men echter, qua 
medewerking, de kat uit de boom 
kijken 
Een be^in maart aan het stadsbestuur 
gericht schrijven door beide komitees 
met de vraag te mogen overgaan tot 
het aanleggen van de ontworpen 
bloemperken in Wijgmaal bleef tot op 
heden nog onbeantwoord Eerder 
was er al sprake dat de stad de 
betonnen beplantingsbakken en de 
nodige teelaarde zou leveren, de inwo
ners die zo'n bak zouden aanvragen, 
moesten echter voor beplanting en het 
nodige onderhoud zorgen Om een of 
andere (financieel of organizaton-
sche ' ) reden bleek dit met uitvoer
baar Dan volgde het voorstel om over 
het Wijgmaalse zon achttal prieeltjes 
en plantsoenen aan te leggen op of 
rond Wijgmaals meest bekende hoek
jes en vrije ruimtes 
Het IS juist dit projekt waar van stads-
wege geen schot schijnt in te komen, 
en dit spijts het voorstel door een 
Wijgmaalse vasteplantenkwekerij ge
daan om alle bloemen en planten nodig 
voor deze perken gratis ter beschik
king te stellen Het wachten is nog 
steeds op het plantnjp maken van de 
perken door de stadsdiensten Van de 
vooropgestelde bloemschalen of 
bloemperken is in Wijgmaal dus nog 
steeds geen spoor te bekennen 
Daartegenover staan in schnl kontrast 
ae reeds maanden bebloemde voor
tuintjes vensterbanken en gevelbal
konnetjes van de inwoners 
De Volksunie-afdeling Wijgmaal vond 
dat men best zelf de handen uit de 
mouwen stak en toverden een door 
onkruid overwoekerde plantenschaal 
aan de Groeningestraat om tot een 
kleung beplant geheel met Pelargo
niums, Tagetes, Petunias, Ageratum, 
enz 

Nu drie maanden na het bebloemings-
initiatief is dit tot dusver het enige wat 
aan de openbare bebloemmg van 
Wijgmaal werd toegevoegd 

Wijgmaal is zo'n veertig verenigingen 
njk als elke vereniging nu eens zijn 
plantenschaaltje bijdroeg en zou in
staan voor beplanting en onderhoud 
van deze schaal of perk, dan zou 
Wijgmaal meteen het „Fleung Wijg
maal" zijn dat men nastreefde 
Volksunie-Wijgmaal steunt dergelijke 
initiatieven, te meer daar het om een 
projekt gaat met een minimum aan 
onkosten en dergelijke aktiviteiten het 
sociaal kontakt in de toch niet zo kleine 
woonwijken die Wijgmaal rijk is bevor
dert In de rand van dit initiatief stellen 
WIJ ons echter de vraag, dat indien 
blijkt dat Wilsele-Putkapel al de Asse
poester van Groot-Leuven is (dixit 
Burgemeester Vansina op een CVP-
vergadenng te Wilsele-Putkapel ID 
waarom Wijgmaal dan steeds maar 
weer als Klem Duimpje moet behan
deld worden 
W I J hier in Wijgmaal geloven echter al 
lang niet meer in sprookjes 

Het bestuur van de Volksunie-afdeling 
Ruisbroek heeft in zijn vergadenng 
van 15 juni 1983 aandacht besteed aan 
het rapport Gandois over Cockenll-
Sambre en de mogelijke gevolgen 
ervan 

Met ontsteltenis stelt het vast dat 
weerom een poging wordt onderno
men om Vlaams kapitaal te doen af
vloeien naar een van de meerdere 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aeriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
TeL 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

bodemloze putten in de Waalse huis
houding 

Het eist dan ook zonder meer de totale 
financiële zelfstandigheid voor beide 
gemeenschappen en dringt er bij de 
bevoegde Vlaamse politici op aan voor 
eens en altijd het been stijf te houden 
en in dit opzicht geen enkele toegeving 
te doen 

Vlaanderen is opgewassen tegen de 
krisis indien het zijn eigen verantwoor
delijkheid mag dragen Verdere af
vloeiing van Vlaams geld naar Wallonië 
zou totaal onverantwoord zijn De 
Franstaligen dienen zelf hun zelfstan
digheid te verwerven om zodoende 
zelf de nodige maatregelen te kunnen 
treffen ter oplossing van hun proble
men 

Toegeven aan dit plan zou voor gans 
Vlaanderen de zoveelste schaamtelo
ze kaakslag betekenen 

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 KOlSfTICH 
Tel 031 57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed
koop ptpn 

VUJO-Leuven (arr.) 

vraagt sociaal toerisme 

in eigen streek 
Naar aanleiding van het afsluiten van 
de zandwinningspias in Rotselaar voor 
verdere rekreatie stellen de Volksunie-
jongeren van het arr Leuven dat er in 
Oost-Brabant nog een groot tekort is 
aan rekreatiemogelijkheden Meer be
paald IS er voor het publiek zwemmen 
in open lucht alleen de Halve Maan in 
Diest beschikbaar Hofstade en de 
Vijvers in Averbode liggen op de 
grens van het arrondissement 

VUJO wil dat .er in het Provinciaal 
Domein van Kessel-Lo een openlucht
zwembad wordt gerealizeerd en ook in 
het Tiense dient zo'n infrastruktuur 
uitgebouwd (Viandrai ') 

Wat het meer in Rotselaar betreft 
hekelen de Volksuniejongeren het uit
blijven van de overdracht van de Belgi
sche naar de Vlaamse reg^nng Tegen 
volgend jaar moet Bloso de plas kun
nen uitbouwen tot een volwaardig do
mein voor aktieve rekreatie Op korte 
termijn vraagt VUJO de heropening 
van het meer op basis van een voorlo
pige regeling waarin ook de gemeente 
Rotselaar haar verantwoordelijkheid 
neemt en waaraan een plaatselijk ak-
tiekomitee wil meewerken 
VUJO zal haar mandatarissen vragen 
hiervan werk te willen maken zodat de 
uitbouw van het sociaal toensme in 
eigen streek nieuwe kansen knjgt 

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 8500 
Kortrijk Telefonisch kan kontakt 
opgenomen worden tijdens de 
werkuren 056-22 56 98 en buiten 
de werkuren bij Jef Piepers VU-
gemeenteraadslid tel 056-
354864 

Het Franstalig 
kleuteronderwijs 
te Brussel 
Diegene die denken dat het Franstalig 
kleuteronderwijs te Brussel erop voor
uit gaat heeft het verkeerd voor 

Uit een vraag die senator Vandezande 
heeft gesteld blijkt dat het totaal van 
het aantal kleuters in de Rijks-, Provin
ciale- Gemeentelijke- en Vnje instellin
gen in het jaar 1980-1981 32151 leer
lingen en in het schooljaar 1981-1982 
32 205 leerlingen bedroeg 

Wat het gewoon lager onderwijs be
treft moet men de cijfers als volgt zien 

Eveneens voor het Rijk, de Provincies, 
de Gemeente en het Vnj onderwijs 
bedraagt het aantal 74763 voor het 
schooljaar •80-'81 en 73077 voor het 
schooljaar 1981-1982 

Daaruit blijkt dat er alleszins geen 
vooruitgang is in het Franstalig basis
onderwijs De Franstaligen zouden dus 
best een toontje lager zingen 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - KleiniaeubeleA - Lusters - Gescheiikartikel«B 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels e n sa lons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openinssureni Di.. woe., vrij. van 13 tot 19 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondacvan M tot U u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
Cop slechts 15 km van Brussel-centruakJ 
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tt \/laams-Nationale Standpunten" 

Neem nu een abonnement '83 
en bespaar 150 f r. 

* frUiVïindewalle, 
Van Kanaal tot Kanaltal" 
Frans Vlannderen" 

Maurits Coppieters, "Welk Vlaanderen" 
Marh Vandommele, "Vlaanderen en de 
Derde Wereld" 
Jaak Vandemeulebroucke, "Een Vlaams 
Onderwijsplan" 
Maurits Coppieters, "Ik was een Europees 
parlementslid" 
Lieven Dehandschutter, "nationalisme in 
Wales" 
Raf Declercq, "Een nummer worden " 
Josef Dries, "Duitse Belgen ' Ken ik met '" 
Marl* Heirman, "Mooit meer oorlog" 

"Vlaams-Mationale Standpunten" biedt 
u maandelijks, tienmaal perjaar, waarde
volle informatie, behandelt een waaier van 
onderwerpen vanuit volksnationale hoek, 
bezorgt u dus andere informatie, vanuit 
een politieke en maatschappelyke overtui
ging die in de traditionele pers haast nooit 
aan bod komt 

Wie nü abonneert opjaargang '83 kan 
dat tegen gunstprys van 350 P Bu nabe
stelling of verkoop van losse nummers 
bedraagt de prijs 50 F per exemplaar 

De nieuwe abonnee ontvangt uiteraard 
het reeds verschenen "Advokaat in som
bere tyden" van mr Frans Van der Eist 

Andere geplande ondenwerpen zijn 

Vlaamse 
pulpliteratuui, 
gastarbeid. Polen en 
Midden-Amenka, Vlaamse ekonomie in 
knsis, energiebeleid 

Wie evenwel abonneert voor 1983, kan 
óók de jaargang 1982 aan een voordeel-
prijs betrekken Voor de tweejaargangen 
700 F in de plaats van 850 F Bovendien 
ontvangt u een verzamelband waarin de 
tien nummers van 1982 handig kunnen 
opgeborgen worden 

Een blik op diejaargang zal u zeker 
overtuigen 

BOM 
MevrVDhr 

Adres 

D abonneert zich op de jaargang 1983 
Dabonneert zich op de jaargang 1983 en 
wenst eveneensjaargang 1982 in een 
handige verzamelband 
De nieuwe abonnee 
D schryft 350 F/700 F over op rekening 
435-0259801-18 van het Vlaams 
nationaal Studiecentrum 
D voegt een check bij ter waarde van 
350 F/700 F 

Zenden naar: 
Vlaams-Nationale Standpunten 
Barrikadenpiein 12 - 1 0 0 0 Brussel 

28 JULI 1983 



Wij in de Volksunie m 15 

Oostduinkerke-Koksijde: aktieve VU 
De Volksunie-afdelingen van Oost-
duinkerke en Koksijde blijven zo maar 
niet bij de pakken zitten i Zowel op het 
vlak van de nationale als van de lokale 
politiek laten ze duchtig van zich horen 
Plakbrieven over Cockenll-Sambre 
met de gekende slogan ,Nu is 't ge
noeg' werden netjes en goed zicht
baar op heel wat plaatsen aange
bracht In de gemeenteraad werd een 
motie op de agenda geplaatst door 
ons raadslid Maurits Boucquez. Dat 
de Vlaamse gemeenschap niet langer 
mag opdraaien voor de zoveelste red
dingspoging van het Waalse staal en 
de aandacht pnontair naar de eigen 
Vlaamse toekomst moet gaan" Maar 
ons CVP-PVV gemeentebestuur ant
woordde hierop 

„Rekening houdend met de bepalingen 
van art 75 van de Gemeentewet moe
ten WIJ tot onze spijt mededelen dat 
het voorgestelde punt met kan opge
nomen worden op de dagorde van de 
gemeenteraad De gemeenteraad is 
immers slechts bevoegd voor zaken 
van gemeentelijk belaag Een en ander 
neemt echter niet weg dat U tijdens de 
eerstvolgende zitting van de gemeen
teraad de gelegenheid zal geboden 
worden uw standpunt in verband met 
de financiering van de reddingspoging 
van het Waalse staal door de nationale 
regenng uiteen te zetten 
Het verwonderde ons dat de gekende 
zin „met de dood in het hart" er niet in 
voorkwam We hebben echter onze 
voorgestelde, maar met aanvaarde mo
tie samen met het antwoord van het 
gemeentebestuur op een vlugschnft in 
gans de gemeente verspreid om aan al 
de bewoners aan te tonen hoe de 
CVP-PVV voor de zoveelste maal 
haar verantwoordelijkheid ontvlucht 
en onder de dekmantel van een stukje 
reglement op laffe wijze in haar schelp 
kruipt 

Resem brieven 
Daarbij werd zowel door onze leden 
als door ons bestuur met argusogen 
uitgekeken naar iedere nalatigheid, 
vergetelheid gemis aan Vlaamse fier
heid vanwege ons gemeentebestuur 
om daartegen onmiddellijk een krach
tig protest aan te tekenen 
Zo schreef raadslid Maunts Boucquez 
volgende bneven aan het kollege van 
burgemeester en schepenen 
— op 2 februan 1983 om er op aan te 
dnngen langs de Houtsaegerlaan en 
Koksijdesteenweg voetpaden aan te 

— op 8 maart om een bijkomend 
straatnaambord te plaatsen in de Bit-
terzoetlaan, aldus aanduidend dat een 
doodlopende zijweg ook nog tot de 
Bitterzoetlaan behoort, 
— op 8 maart om te laten weten dat 
een inwoonster van Wulpen over geen 
dnnkbaar water beschikt, 
— op 28 maart om het bruaie in de 

Uitgave van hef Vlaams Pers-
Radio- en TV-instituut vzw 

Opstel en èamenstelling 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer Johan Ar-
tois, Pol Van Den Dnessche, M~ 
Van Liedekerke en Toon van 
Ovarstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen 
ten publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139 31 van .-WIJ» Barn-
kadenplein 12 1000 Brussel 
(Tel 02 219 4930) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaarlijks 400 fr 
Driemaandelijks 225 fr 
Losse nummers 22 fr 

Verantw uitgever 
Vic Anciaux Houba de Strooper 
laan 142 1020 Brussel 

Publiciteitschef de h Karel Se 
vers tel 02 2194930 toestel 25 
(s voormiddags) of pnve Al 
sembergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02-3800478 

De trekpaarden van VU-Oostduinkerke-Koksijde: van I. naar r.: Achiel 
Goderis, Karel Christiaens en raadslid Maurits Boucquez. 

Svinkxstraat te willen herstellen tenein
de ongevallen te voorkomen, 

— op 6 apnl om te protesteren tegen 
de eentalige Franse propaganda voor 
de tentoonstelling van de Europese 
Kunstverdienste, 

— op 8 apnl om het gemeentebestuur 
attent te maken op de gevaarlijke 
oversteekplaats Pannelaan-Komnklijke 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dlchtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel , 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Baan-Terlincklaan en te vragen het 
nodige te willen doen, 
— op 21 apnl om te wijzen op de ge
vaarlijke sleet die de toestellen van de 
kinderspeelpleintjes beginnen te verto
nen, 
— op 6 jum om te vragen een fietsrek 
te willen plaatsen aan de bushalte 
kruispunt Zeepanne, 
— op 19 juni om te protesteren tegen 
de eentalige Franse propaganda die 
kunstschilder Godefroid uit f^oes-
kroen maakt voor de tentoonstelling 
van zijn werken 
Met voldoening kunnen we melden dat 
praktisch aan al deze bneven een 
gunstig gevolg werd gegeven 
Deze waslijst bneven toont duidelijk 
aan dat wij dicht bij ons volk staan en 
begaan zijn met het lot van de gewone 
man Zo zien we ook dat een VU-frak-
tie die slechts uit een man bestaat toch 
nuttig werk kan vemchten als de wil 
hiertoe maar aanwezig is' 
Maar de ,clou" van de werking van ons 
raadslid Maunts Boucquez is wel mi
lieubeleid Daarover een volgende 
maaM 

Een zomerzoektocht 

in en rond 

Oostende 
Gedurende de nnaanden juli en augustus kan iedereen mee 
doen aan de speciaal uitgestippelde autozoektocht „WIJ 
zoeken aan zee" Kuierend over de Vlaamse wegen in een 
straal van 20 km omheen Oostende, kan met de hele familie 
van deze autozoektocht een ware vakantiedag worden ge
maakt Tijd speelt hierbij geen rol de zoektocht kan zowel in 
een dag, of over en hele tijd worden gespreid 

Voor de luttele som van 250 fr per persoon ontvangt U van 
ons een volle dag zomers genot 

De pientere vinders worden door ,WIJ aan zee' en WIJ-
nationaal" beloond naast een video-recorder als hoofdprijs is 
nog voor ruim 150 000 fr aan prijzen voorzien 

De prijsuitreiking, waarop wij uiteraard iedereen verwachten, 
gaat door op zaterdag 10 september a s vanaf 16 u in het Pa
rochiaal Centrum, Breendoncklaan te Bredene-Sas 

Overtuigd"? Schrijf dan vlug in op onderstaande adressen, 
waar U het volledig wedstrijdreglement alsmede het parcours 
zult ontvangen 

— Oostends Trefcentrum, P Benoitstraat 58, 8400 Oosten
de, tel 059/50 52 77 

— Toerismebureau Oe Haan, Tramstation De Haan. 

WEST-VUU\NDEREN 
Met VU-Damme 

Familiale Voeruitstap 
Geen mooier land dan het onze 
Geen mooier Volk dan het onze 
Maar, men moet het leren kennen 
Daarom onze zingende familiale uit
stap naar onze Voerstreek geen be
toging, geen optocht maar louter het 
in ons opnemen van een streek met 
weiden als wiegende zeeën waar ook 
een deel van ons Volk woont 
Meer dan 200 km verwijderd van 
onze Noordzeegouw wonen ook 
mensen welke zich Vlaams noemen, 
daarom deze uitstap 
Uitstapdatum 15 augustus as. onder 
een stralende zon 

Deelnamepnjs 320 fr (fooi bestuur
der inbegrepen) 

Inschnjven Bij alle bestuursleden -i-
cafe Breydelhof (Brugge) 
Plaatsen m de bus Beperkt tot 
50 personen 
Opstapplaatsen Vivenkapelle om 
6 u 45 (a /h paard van mm Cloens) 
en Astndpark om 7 u te Brugge 
(gratis parking) 
Terugkomst rond 21 u 30 
Alle inlichbngen bij mevr E Demonie 
(BreydelhoO, Mare Vandemoortel 
(323559), Luc Reckelbus (354463), 
Reimide Verbnjggen (500604), Ma-
nette Snauwaert (500249), Jef Proot 
(500157), üdwina Cordy, Ghisleen 
De Baets (788528) en Johan De 
Baets 

J.GERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

OOST-VLAANDEREN 

Rupelmonde-Diksmuide 
een harde tocht 
Ter gelegenheid van de Uzertiede-
vaart had dit jaar de 3de bedevaart
voettocht Rupelmonde-Diksmuide 
plaats Ondanks het gennge aantal 
deelnemers (3) werd op zaterdagmor
gen 2 juli rond 8 u vanuit Rupelmonde 
vertrokken met de vaste wil Diksmuide 
te bereiken 
En ze hielden woord, met 3 vertrokken 
zijn ze ook alle dne op zondagmorgen 
3 juli te Diksmuide aangekomen, 24 u 
deden ze over de 115 km lange ver
moeiende tocht Voor Leo Qaus was 
het de eerste maal dat hij Diksmuide 

t)ereikte, voor Caesar Van Hoyweghen 
reeds de 2e keer op een nj en voor 
orgamzator R De Roeck zelfs 3 op 3 
De deelnemers die gedurende het 
grootste gedeelte van de tocht zelf 
hun matenaal meedroegen houden 
eraan Greta Bnjs en Patnck Van den 
Eynde te danken voor de begeleiding 
en de morele steun die zij verleenden 
vanaf Deinze tot een 20 km voor 
Diksmuide Tot slot kunnen wij mede
delen dat voor 1984 reeds de 4e 
voettocht is gepland, alle sportieve 
Vlamingen zijn van harte welkom 

Glazenwasserij pvba ALLOO 

9300 AALST - Tel. 053-21.86.60 

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

Firma met 30 jaar ervaring 

Vrijblijvende pnjsopgave (Adv 2t) 

Dienstbetoon kamerlid Van Grembergen 
Aan huis Em Hullebroekstraat 14, 
9068 Ertvelde Enkel maandag van 17 
tot 19 u 
Elke eerste zaterdag van de maand 
900-1000 Paul Van Kerckhove, Le

delaan 47 te 9940 Sleidinge tel 
5741 73 
1000-1100 Daniel De Poorter Leest 
54 te 9950 Waarschoot tel 773169 
1100-1200 Cafe Middenstandshuis, 

Markt 2 te 9900 Eekio tel 772691 
13 30-14 30 Daniel O^ppejans, Mderv 
straat 58 te 9970 Kapnjke, tel 73 67 47 
Elke eerste donderdag van de 
maand 
1830-1900 L De Lange, Melkwegel 
16 te 9210 Heusden, tel 306591 
1000-1930 A Clienck Dendermond-
sesteenweg 127 te 9120 Destelber-
gen tel 282898 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 

tel 052-423304 - 423916 

2a JUU 1383 



16 ^^l Mensen van bij ons 

André Ver Eist 
ZEMST — De zomerperiode 
IS bij ons jaarlijks het moment 
van de massale vlucht uit de 
dagelijkse sleur Zeer velen 
nemen genoegen met alleen 
maar luilekkeren. Maar er is 
ook dat legertje „eeuwige ver
kenners" dat ontspanning 
zoekt door er eens duchtig 
„op uit te trekken". De wereld 
zien. Evenwel, met de aansle
pende ekonomische krisis 
blijven steeds meer mensen 
m eigen land. Het is mis
schien precies daarom welge-
komen dat steeds meer „gid
sen" zich aanbieden om op 
een aangename wijze de ei
genste omgeving te verken
nen. Om eens rustig door 
onze gewesten te slenteren 
„met de ogen open'. 
Zo'n gids is sinds laren de 
schrijver André Ver Eist 
Deze Brabander heeft mo
menteel zijn 75ste (!) boek 
uitgebracht Vooral al wat op 
land, in de lucht en te water 
beweegt geniet zijn interesse: 

Ardense 
gastarbeiders 
We nemen de publikatie van dit 
boekwerk te baat om te wijzen 
op de nog al te weinig bekende 
mogelijkheden om de eigen 
streek — met het recente verle
den — op aangename wijze te 
verkennen. 
Het kanaal Leuven-Mechelen is 
tweehonderd dertig jaar oud. 
Amper zo oud En wat er al niet 
in die tijdsspanne is gebeurd-
Gans het leven van het Oost-
Brabantse volk kan getekend 
worden door een beeldschets 
van wat zich in al die recente ge
schiedenis op en rond het ka
naal heeft afgespeeld. Ook de 
wijze waarop het kanaal werd 
gegraven doet even opkijken. 
Ten eerste: „er werden vijfhon
derd Ardeense boeren aange
worven, ze kwamen in Leuven 
aan op 4 mei 1750 " 
Ten tweede: ze gingen tewerk 
zoals het vandaag bijvoorbeeld 
nog in Egypte gebeurt Met 
schop, mandjes en kruiwagens. 
En al bij al is dat nog niet zo heel 
veel generaties geleden. 
Of, met hoeveel meewaren bin
nen zoveel jaren zal teruggeke
ken worden op onze miljardenbe-
doening bij het bouwen van bij
voorbeeld de LNG-terminal in 
Zeebrugge 

Niet alleen voor de streekbewo-
ners, maar ook voor al die andere 
streektoeristen is zo'n gids als 
Ver Eist onbetaalbaar verdienste
lijk Om het bij dit Dij le-„kanaar 
te houden: enorm veel valt er 
vandaag niet te beleven. Het is 
er rustig op het jaagpad, dat wel. 
Maar met de boekgids Ver Eist 
bij de hand wordt zo'n kanaal
wandeling én een leerrijke en 
een amusante gebeurtenis. 
André Ver Eist „Ik ben nu vijfen
twintig jaren begaan met volks
kunde En het is mijn streven altijd 
gebleven historische evenemen
ten met in geleerde boekwerken 
te begraven, maar bij de heimat-
liefhebbers te brengen Een groot 
gedeelte van mijn jeugd heb ik 
doorgebracht langs het kanaal 
Leuven-Mechelen, waarin ik ging 
zwemmen Mijn eerste foto's da
teren van '54, dertig jaar geleden 
Schepen en schippers hebben 
mij immer geboeid Ik vond het 
zonde dat ons recente verleden 
(de belevenissen van een volk 
rond deze vaart) teloor zou gaan 
Te voet en per fiets heb ik her
haaldelijk de vaart op-en-af ver
kend en vooral getracht dingen 

boten, vliegtuigen, trams, bus
sen.. 

Zo heeft hij bijvoorbeeld na
genoeg alle buurttrams in 
Vlaanderen in beeld gebracht. 
Deze oud-student van profes
sor K. Peeters heeft zich op
geworpen als een aangename 
gids voor streekverkenners 
die ook nog wat interesse 
voor onze volkskunde heb
ben Vooral zijn jongste publi
katie IS merkwaardig „Het Ka
naal Leuven-Mechelen (Dijle) 
in beeld" is een prachtig luie-
stoelverhaal dat alle ingre
diënten heeft van de moderne 
Britse schrijfmode 

Een verhaal dat stukken meer 
is dan alleen maar simpele 
kommentaar bij plaatjes Wie 
aan zo'n kijk- en leesboek 
begint heeft op het einde van 
zijn lektuur een ongemeen in
teressante wandeling (én 
amusante belevenis) aan de 
oevers van het besproken en 
afgebeelde kanaal gehad. 

^ . f ^ 1$^ -^ 

„Niet ver reizen voor amusement 
en boeiende exploraties" 
uit het verleden te „herkennen" 
Altijd met mijn „Leica" op de rug 
Stapels merkwaardige en amu
sante verhalen, en tweeduizend 
foto's, werden mijn oogst Hier
van wil ik elke gegadigde laten 
mee genieten via het lees- en 
kijkwerk dat ook rijkelijk geïllus
treerd werd met historische fo
to's 
— Zoiets is een werk van lange 
adem_? 
Andre Ver Eist Al bij al ben ik 
daar inderdaad bijna dertig jaar 
mee bezig geweest Van in mijn 
studententijd was de vaart een 
passie voor mij De tochten per 
fiets naar de Petermannenstad 
leverden mij vooral achteraf ja
renlang herhaalde boeiende ge
sprekken op met schippers, sluis-
meesters, brugwachters, ik heb 
de folklore van de vaart op die 
manier ontdekt 
En ik ben dan ook in de stadsar
chieven van Leuven en Mechelen 
gaan neuzen Maar ik hield mij 
blijvend voor ogen in de publika
tie het heden en verleden met 
mekaar te konfronteren Precies 
op het moment dat alweer langs 
de vaart veel veranderd en gemo-
dernizeerd werd is het gepast 
even terug te blikken op de enor

me inspanningen die in het verle
den werden opgebracht om met 
dit kanaal het lot van de streek te 
verbeteren 
Ik nam me voor als gids (via het 
boek) het monument, de mensen 
en het moment te belichten 
Het monument is de vaart zelf 
met de infrastruktuur, de sche
pen De mensen zijn op de eer
ste plaats natuurlijk de brugwach-
ter, de schipper, de rattenvanger, 
de sluiswachter en noem maar 
op, maar ook al die andere dag
jesmensen die er rondkuieren 

Het boek „KANAAL LEUVEN-
MECHELEN IN BEELD" werd uitge
geven door de Europese Biblioteek, 
Zaltbommel (NI) Het kost 675 frank. 
Het is ook te verkrijgen In „Huize 
Zennedijk', Edgar Tinelstraat 8, 
Zemst 2940 

En elk moment dat monument en 
mens mekaar vinden (het begint 
met het opendraaien van de eer
ste sluis aan het Zennegat voorbij 
Mechelen) heb ik getracht te 
„vereeuwigen" Het blijft dus ze
ker met bij het aanduiden en met 
foto's tonen van mooie toeristi
sche plekjes 
Ik heb er bijvoorbeeld genoegen 
in gehad ook dijkwachter Pierre 

te fotograferen bij een verkeers
bord waarop gewaarschuwa 
werd „Opgelet, zachte boezem' 
(ipv berm) 
En onze zeden langs het kanaal 
zijn mettertijd ook danig veran
derd van de gestrenge badpak
ken tot de zonnende mono-kim 
meisjes die ik twee zomers gele
den betrapte Niet alleen de oor
logsmomenten hebben de vaart 
op veel plaatsen van uitzicht dras
tisch doen veranderen De over
stromingen en dijkbreuken zorg
den voor memorabele taferelen 
Maar ook de veermannen en de 
uitbaters van café-terrasjes heb
ben hun aparte verhalen" 
Met zo'n kanaalgids van Ver Eist 
bij de hand is het zeker een 
boeiende tocht vol verrassin
gen. 

Even op een brug gaan staan en 
aan de hand van de door Ver 
Eist bijeengebrachte prentkaar-
ten de taferelen heroproepen 
die zich in het verleden op die
zelfde plaats hebben afge
speeld. Wat voor een bekge-
vecht, oorlogsgeweld, gefeest 
en gestoei zich op dezelfde plek 
hebben afgespeeld- Ver reizen 
om veel te leren en zich te amuze-
ren is echt met elk jaar nodig 

Ongenoegen 

„Op het kanaal bevonden 
zich dne sluizen, namelijk in 
Kampenhout, in Mechelen 
(Plaisancebrug), en aan het 
Zennegat Deze waren „on
genoegzaam berekend" om 
de watermassa bij een totaal 
verval van veertien meter te 
stutten De „konsistentie"van 
de dijken bleek van meet af 
„met zonder enige onzeker
heid te zijn" Op 25 januan 
1753 brak een deel van de 
sluis van Kampenhout, tot 
groot leedvermaak van de 
Mechelaars 

In 1757 gebeurden er dijk
breuken aan het Zennegat en 
op twee plaatsen in Kampen
hout 
Op 1 december 1757 bega
ven de brug en sluis in Me
chelen en in de nacht van 14 
op 15 juni 1759 stortte (sabo
tage' ) de duiker onder de 
vaart (Barebeek) te Muizen 
in Het gevolg overstromin
gen en,ware rampen" 

Vlucht 

naar Tienen 

„Toen de moeilijkheden met 
de infrastruktur begon en de 
kas leeg was werden de 
toenmalige _ kommissarissen 
baron d'Eynatten, Claes en 
Vranckx in 1755 beschuldigd 
van fraude De baron vlucht
te naar Tienen Vranckx 
werd gevat en opgesloten in 
Brussel waar hij op 3 oktober 
1756 stierf Later werden al
len onschuldig bevonden " 

2,15 frank 

per dag 

, De aanleg van de vaart zou 
4 miljoen 73 duizend en 
978,5 frank gekost hebben 
Een arbeider verdiende toen 
2,15 frank per werkdag van 
elf uren Berekend volgens 
het uurloon moet het kanaal 
toen bijna 1,9 miljoen man-
werkdagen gevergd heb
ben" (hds) 

28 JULI 1983 


