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Welvaart in eigen handen 
„Welvaart in eigen banden": het motto van de aanstaande 
IJzerbedevaart is méér dan aktueel. Een massale opkomst 
voor deze 55ste jaarlijkse bijeenkomst te Diksmuide moet 
meteen een klinkend antwoord zijn aan diegenen in Vlaande
ren die het neo-unitaristisch offensief hebben ingezet. Een 
gekoördineerd offensief, op vele fronten en met vele midde
len tegelijkertijd. 
Er is CVP-voorzitter Swaelen, die het spook van het separatis
me oproept om het behoud van de huidige halfslachtige toe
stand of de terugkeer naar het unitarisme te bepleiten. Er is 
een eminence grise Robert Houben, minister van Staat en 
voorzitter van een kersvers studiecentrum dat belooft „objek-
tieve studies" te zullen maken over de verdere staatsorgani-
zatie in België. Maar dat zijn unitaire remedies al aanprijst 
vooraleer het aan de diagnose toe is. 
Er is de zogenaamde nota Claes, of liever: het gebruik dat 
gemaakt werd van een zogenaamde nota Claes. De vraag 
naar het vaderschap van deze tekst is een halve politieroman 
op zichzelf. Gewezen SP-minister Willy Claes is nooit een 
voorvechter gewest van federalisme, laat staan ekonomisch 
federalisme. Op een debatavond begin juni in Antwerpen had 
hij een aantal genuanceerde verklaringen afgelegd waaruit 
kon besloten worden, dat hij zijn tegenstand tegen het 
ekonomisch federalisme had afgezwakt, althans had gerela
tiveerd. Het „uitlekken" nadien van een aan hem toegeschre
ven nota, waarin de vloer werd aangeveegd met de idee van 
het ekonomisch federalisme, had dan ook het effekt van een 
politieke voetzoeker. Die echter vrij vlug uitgeknald was toen 
ten eerste bleek dat de nota weliswaar afkomstig was uit de 
kabinets-achterban van de gewezen minister, maar ten twee
de dat Claes het persoonlijk en geestelijk vaderschap ervan 
loochende en ten derde dat het „lek" georganizeerd was door 
de uiterst bedrijvige Robert Houben... 
Hoe dan ook: de inhoud van het stuk blijft getundenes 
Fressen voor neo-unitaristen. De erin vervatte bewering dat 
het ekonomisch federalisme aan België 250.000 werkplaatsen 
zou kosten, duikt onder allerlei vormen op allerlei plaatsen 
terug op. 
De timing v& in ieder geval goed. Dat de huidige staatshervor
ming een flop is, wordt door niemand meer ontkend. Er moet 
so wie so een nieuwe stap gezet worden, ofwel een stap voor
uit ofwel een stap terug. De voorstanders van de stap terug, 
de unitaristen, beroepen zich op de huidige teleurstellende 
ervaringen met de gewest- en gemeenschapsvorming. Daar
bij verzwijgen zij zorgvuldig twee dingen. Ten eerste dat de 
huidige mikmak weinig of niets te maken heeft met ernstig 
en echt federalisme, laat staan met konfederalisme. En 
vervolgens dat zij terugwillen niet naar een eerlijk en 
volstrekt unitarisme van één man één stem, waarin de 
Vlaamse meerderheid zich zou kunnen laten gelden, maar 
naar het vervalst paritair unitarisme van 1970. Sinds dat jaar 
hebben de Franstalige immers de sleutel op zak: terugkeer 
naar vroeger kan dan ook alleen nog betekenen terugkeer 
naar een toestand, waarbij de Vlaamse meerderheid al de 
nadelen van een negatief federalisme inkasseert en geen en
kel voordeel van het unitarisme kan hanteren. 
„Welvaart in eigen handen". Degenen die deze stelling 
betwisten, zwaaien thans met de kostenf aktor die een verdere 
federalizering voor de Vlamingen zou meebrengen. Maar zij 
verzuimen hardnekkig, de rekening van het unitarisme op te 
maken: hoeveel miljarden en hoeveel werkplaatsen het 
Belgique-a-papa — dat nog altijd voortleeft, ook in de huidige 
strukturen — aan Vlaanderen heeft gekost 
De Fronters, die van de Uzer, wisten het reeds toen zij zegden 
„rekening, regeling, werk van duur; weg met de voogdens 
zelfbestuur". De rekening is al lang gemaakt Wat nog 
uitblijft is de regeling, het werk van duur. Wat nog aansleept 
is de voogdij. Wat nog moet afgedwongen worden is écht zelf
bestuur, (tvo) 

Foto van de week 

DE SLACHTING HOUDT AAN... — Terwijl rond de Libische hoofdstad Beiroet een gordel van Israëlische sol
daten ligt, vluchten duizenden radeloze inwoners uit deze spookstad weg. Deze man verdwijnt samen met zijn 
twee kinderen naar hopelijk vredevoller oorden, nadat zijn huis door bombardementen werd vernield. Bestand 
na bestand wordt verbroken en het diplomatieke overleg leidt vooralsnog tot niets, tenzij tot nog meer ellende 

en verschrikking... (foto UPD 

De faktuur van Claes, Houben en Co 
Vorige week was er het ophefmakend bericht als zou een doorvoeren 
van het ekonomisch federalisme in dit land niet minder dan 250.000 
mensen bijkomend werkloos maken, waarvan 100.000 In Vlaanderen. 
Vandaag wordt er nauwelijks nog over nagekaart Het „ophefmakend 
rapport' waarin termen voorkwamen als „dramatisch, huiveringwek
kend en gevaarlijk regionaal egoïsme' is terug geklasseerd in de 
mappen waar het thuishoort: in een bundel dokumenten van het 
nieuwbakken studiecentrum Robert Houben, dat in navolging van het 
Centrum Van Oudenhove (werkzaam geweest met een jaarlijkse 
overheldsbetoelaging van niet minder dan 8 miljoen frank!), alweer 
zoveel mogelijk oude politieke koeien uit de gracht tracht te halen om 
de federale opsplitsing van België te voorkomen. 
Na het kenbaar maken van de ken) alweer een neo-unitair offen-
nota-Willy Claes (die volgens zijn 
getuigenis in beperkte politieke 
kring zeker niet van zijn hand zou 
zijn en alleszins buiten zijn mede
weten aan de openbaarheid werd 
prijsgegeven) valt het nochtans 
met weinig op dat de besproken 
SP-politicus zelf met uitdrukkelijk 
reageert; hij doet alsof zijn neus 
bloedt.. 
Het IS een teken aan de wand dat 
ook de socialisten momenteel nog, 
wat de staatshervorming betreft, 
de kat uit de boom aan het kijken 
zijn en vooral tijdig trachten te zien 
vanwaar de wind komt 
Inderdaad is er momenteel vanuit 
diverse (en vooral CVP-PVV-hoe-

sief ontketend. 
Opportunistisch gebruik makend 
van de ekonomische krisis wordt 
met toenemende middelen ge
tracht te bewijzen dat de afbouw 
van de unitaire staat (of beter de 
manke staatshervorming waar
mee momenteéf wordt verder ge
knoeid) alles behalve van aard is 
om welvaart en welzijn ook voor 
de Vlaamse gemeenschap af
doend te waarborgen. 
Men laat de Vlaamse regering wél 
een kleine kans om een begin te 
maken met beleidsopties voor het 
opvangen van de onvermijdelijke 
derde industriële revolutie, maar 
intussen wordt er vooral gezorgd 

voor hemelhoge budgettaire klip
pen en andere koppig-unitai're 
handicaps. 
In een reaktie op de nota-Claes 
(die dus welles-nietes van zijn 
hand zou zijn) deed gemeen
schapsminister Hugo Schiltz een 
oproep „opdat in het det}at rond 
de staatshervorming de partjen 
meer duidelijk en open hun stellin
gen zouden bloot geven, zonder 
rond-de-pot-draaierij en dat ander
zijds de diskussie met meer ernst 
zou gevoerd worden op basis van 
kontroleerbare gegevens". 
Inmiddels is er de waarschuwing 
vanuit nog een andere studie
groep. Het VEV stelde zopas: 
„Omdat de gewesten geen enkele 
financiële verantwoordelijkheid 
dragen, kunnen zij zich momenteel 
engageren in weinig toerekende 
avonturen met de kwasi-zekerheid 
dat wanneer alles verkeerd af
loopt, de gehele last via het natio
nale budget op de sterkste regio 
zal worden afgewenteld. Vlaande
ren loopt het gevaar op die manier 
de faktuur aangetxxien te krijgen 
van een Waals beleid..." 

(hds) 
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Mfr Brieven 

maar meneere wilae met horen Toen 
spraken wij ervan hem te beschuldi
gen van het valselijk invullen van een 
gedeelte van de ongevalsaangifte (vi/at 
waar was) en van de rijkswacht er bij 
te halen om het ongeval te komen 
opmeten enz Mijnheere zakte in me
kaar zoals een pudding Hij belde 
terstond zijn maatschappij op in Ant
werpen in 't Frans natuurlijk, en wij 
hoorden hem zeggen dat daar twee 
„flamingants" in zijn bureau zaten Hoe 
hij dat wist' In Antwerpen waren ze 
echter nogal wat verstandiger en in 
een paar minuten werd alles telefo
nisch geregeld Mijnheer werd zeer 

vnendelijk en stak nu al van meters ver 
zijn hand uit om ons vnendelijk uitgelei
de te doen 
De landbouwer waarvan sprake durf
de met ons met meegaan naar het 
„kasteel" van meneere want hij had 
meneere dien dag al ne keer lastig 
gevallen en meneere hadde dat met 
geerne Dit gebeurde te Gistel op 
240682 op een kasteel Het boertje 
pachtte van meneere en was ook 
verplicht zijn .assurantie" bij meneere 
te nemen 
Vlaanderen anno 19821 

J H,, Koekelare 

WIM JORISSEN 

Mag ik er U attent op maken dat de 
ons te vroeg ontvallen betreurde voor
man Wim Jonssen, benevens al z'n 
radikaal-Vlaamse aktiviteiten, ook een 
stnjder was voor de belangen van de 
Vlaamse Voerenaars Zo ijverde hij 
voor het verwerven van 300 aandelen 
van 1 000 fr (waarvan ik er een nam) 
voor de aankoop van een Vlaams 
lokaal te 's-Gravenvoeren 

J.DD^ Erembodegem 

„DE NIEUWE ORDE" 

Ik was nog met geboren toen de 
bewuste feiten zich hier afspeelden 
Over die penode weet ik bijgevolg met 
zo veel te vertellen Wat ik wel weet en 
wat ik heel goed gemerkt heb bij het 
bekijken van de vjerste reeks aflevenn-
gen van deze serie is het feit dat 
Maurice De Wilde heel duidelijk partij 
kiest HIJ heeft als het ware de onzalige 
repressie nog eens willen overdoen In 
de reeks treedt hij op als een soort 
„knjgsauditeur", en dit tot groot jolijt 
van sommige van zijn BRT-kollega's 
Gelukkig kon ik ook vernemen dat 
bepaalde personen weigerden hun 
medewerking te verlenen aan deze 
groots opgezette show 
De sene „De Nieuwe Orde bewijst 
dat veertig jaar na de feiten de officiële 
Belgische staatszender het nog steeds 
met aandurft de werkelijke achtergron
den en beweegredenen van de kolla-
boratie bloot te leggen 
Ik heb kunnen vaststellen dat ook het 
Belgische establishment met gretig
heid aanpapte met het meest sukses-
njke voorbeeld van de nieuwe orde 
Maar toen alles voorbij was, werd 
alleen het kleine grut tegen de paal ge-
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ze t terwijl de grote haaien zich wisten 
te redden 

Ik hoop dat nu, na afloop van de eerste 
reeks aflevenngen uit de sene wat 
meer mensen tot het besef gekomen 
zijn dat het in 1982, 37 jaar na de oor
log, tijd wordt de laatste bladzijde om 
te draaien en de spons te vegen over 
het verleden Het gaat met op nu nog 
de kinderen en de kleinkinderen van 
de „zwarten" te achtervolgen, terwijl 
de zonen en de kleinzonen van de 
groten opnieuw het mooie en vooral 
het slechte weer maken m deze Staat 
De spons vegen heet amnestie i 

M.VW. Malie 

VLAAMS 
VOETBALKLASSEMENT 

Om aan te sluiten bij vonge artikels of 
bneven over het „voetbal" doe ik de 
volgende suggestie kan en wil er 
iemand van de ,Wij"-lezers zich opof
feren om elke week in de „Wij" een 
klassenng op te stellen van de uitsla
gen van alle ploegen uit het Vlaamse 
landsgedeelte, met inbegnp van Brus
sel ' Zo zouden wij al voorop lopen op 
een eventuele splitsing van de voetbal
bond, en op een daaropvolgende aan
passing in de zin van een „gesplitste" 
en „gescheiden" kompetitie Me dunkt 
dat zulks al lang „over there' gebeurt 
geen probleem dus Het prettige zou 

het mm of meer psychologisch effekt 
zijn om met een eigen Vlaamse kom
petitie uit te pakken 

DvSde, Zoersel 

DËN 
NIEUWEN TIJD 

Op 23 juni II had ik met mijn wagen 
een redelijk ernstig ongeval te Gistel 
Na het wederzijds invullen van de 
nodige paperassen namen de aannj-
der en ikzelf vnendelijk afscheid van el
kaar met de woorden als er wat is, je 
moet maar bellen en we moeten daar
om geen vijanden zijn Nu goed, ik kom 
thuis en er is wat Op die papieren wa
ren niet alle rubneken ingevuld zegde 
mijn rap op de hoogte gebrachte ver-
zekenngsagent Wij gebeld naar de 
vnendelijke landtwuwer en onmiddel
lijk er naartoe Ondertussen was die 
landbouwer naar zijn verzekenngs-
agent gereden en die had hem stellig 
de raad gegeven mets meer te teke
nen of bij te vullen De paperassen wa
ren al opgestuurd zei men en er was 
mets meer aan te doen Maar het 
kwam uit Het boertje zei ik ben naar 
„meneere' geweest en meneere' zegt 
dit en dat Wij vragen waar woont 
„meneere" Meneere woonde in een 
kasteel, hij sprak Frans en t was ne 
,dikken" Wij naar dat en meneere 
sprak toch ook een beetje klap de 
Vloms" WIJ het geval uiteengelegd 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Karthuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in het departe
ment gynaecologie en verloskunde van 
het algemeen ziekenhuis St.-Jan van het 
OCMW-Brugge 
VEREISTE VOORWAARDEN: 
A Belg zijn, 
B de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
C voldoen eian de militiewetten, 
D van onberispelijk gedrag zijn, 
E lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie 
F houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde 
G tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge
machtigd zijn, 
H in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de gynaecologie, 
I bereid zijn een samenwerkingsakkoord te ondertekenen 
J de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specializatie ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), 
K verplichting te Brugge gevestigd te zijn, een jaar na het 
einde van de proefperiode 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 6 augustus 1982 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge 1 
De sekretaris, De voorzitter, 
H Parrein F Bourdon 

(Adv. 104) 
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Mensen 

Tafelspringer 
De Croo 
Wie de nationale politiek de voor
bije jaren heeft gevolgd, zal zeker 
de naam en de persoon van de 
Brakelse PVV'er Herman De Croo 
hebben ontmoet. Ooit was hij 
eens minister van Onderwijs en 
toen slaagde hij erin op te vallen 
door een voorstel om kinderen 
van hun vijfde levensjaar af naar 
de lagere school te sturen. Van
daag „beheert" deze excellentie 
de portefeuille van verkeer. Van 
hem is ook geweten dat hij een 
fervent aanhanger blijft van het 
unitaire Belgié Wellicht kon hij 
deze hebbelijkheid niet camoufle
ren toen hij zo nodig tegen de 
Vlaamse regering ageerde. De 
Vlaamse executieve had immers 
een omzendbnef gestuurd naar 
de gemeenten met technische in-
strukties inzake de aanleg van 
verkeersdrempels teneinde de 
weggebruikers te verplichten in 
bepaalde straten de snelheid te 
verminderen. De Croo meent dat 
hijzelf deze lakens moet uitdelen 
en zond direkt een tegenbrief... 
met andere richtlijnen. Het tafel-
springen van deze minister en het 
touwtrekken tussen nationale- en 

m 
Vlaamse overheid is ergerniswek
kend voor de gemeentebesturen 
die een kindvriendelijk beleid wil
len voeren Of betreft het hier 
weer eens een stunt van De 
Croo? 

Subjektieve 
Eyskens 
ledereen schrok er van toen mi
nister Mark Eyskens in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 
verkondigde dat de benzine 
straks 50 fr. en de stookolie 25 fr. 
per liter zal kosten. Deze loze be
wering veroorzaakte een golf van 
verontwaardiging. De vereniging 
van stookolieverkopers, zelf
standige Invoerders en petro-
leummaatschappijen reageert bij 
monde van haar voorzitter bie-
zonder heftig tegen deze bewe
ringen: „Uw verklaring berust im
mers op geen enkele konkrete 
grond. Alle experten inzake ener
gieproblemen geloven trouwens 
in een periode van duurzame 
stabiliteit, wat de petroleumprij-
zen betreft. Deze tendens zou 
slechts dan kunnen ontkracht 
worden wanneer de regering zou 
beslissen om de petroleumpro-
dukten uitzonderlijk hoog te be
lasten of wanneer een ernstig 
internationaal politiek konflikt 
zich zou voordoen". Deze open 
brief wordt besloten met weinig 
lovende bewoordingen aan het 
adres van Eyskens: „Hierdoor is 
u afgestapt van de objektiviteits-
regels, die door elke houder van 
een openbaar mandaat in acht 
moeten genomen worden. Meer 
nog, u misleidt de verbruiker"-
Zo hoort men het ook eens van 
iemand anders. 

Adieu Debunne 
De jongste tijd is ook in de 
syndikale middens een duidelij
ke regionalizerings- (nog geen 
federalizerings-) tendens merk
baar. De verwachting blijft dat 
met de aflossing van de oude 
garde de Vlaamse syndikalisten 

Deze week dit... 
De jongste dagen werd in het 
zogenaamde Vlaams Parlement 
de begroting van de Vlaamse 
gemeenschap besproken. Naar 
weinig loffelijke gewoonte 
gebruiken de parlementsleden 
niet alleen de periode van de 
dag maar ook de tijd van de 
donkere nacht. Afgezien van 
de neiging tot slapen, maakt dit 
echter weinig verschil. In het 
halfrond van het Paleis der Natie 
— wanneer de Vlaamse natie? 
— kan men toch niet merken of 
de zon al dan niet schijnt 
Je kan je terecht afvragen of dit 
begrotingsdebat wel de moeite 
loont er nadien nog veel 
woorden aan te verspillen. 

Eens te meer kwam immers de 
onmacht van de eigen 
Vlaamse instanties duidelijk naar 
boven. De beperktheid van de 
middelen en bevoegdheden is 
schrijnend. Ik moet voor jullie 
niet herhalen hoe rampzalig 
deze toestand wordt voor ons 
volk. Hoezeer we het eigen 
Vlaamse geld broodnodig 
hebben om te besteden voor de 
opgestapelde eigen Vlaamse 
behoeften Ongeveer op alle 
terreinen van het 
maatschappelijk leven schieten 
we tekort. In de meest cruciale 
aspekten van de sociaal-
ekonomische ontwikkeling 
ontberen we de vele miljarden 
die Vlaanderen door het 
unitaire België ontstolen werden. 

Zoveel jaren lang. Aleen wat 
de werkloosheid tjetreft krijgt 
ons volk zijn volwaardig deel. 

Dit alles werd door de 
Volksuniefraktie bewezen. 
Vaak met sprekende en 
onweerlegbare cijfers. 
Sommige sprekers van de 
traditionele Vlaamse partijen 
deden ook hun duit in het zakje. 
Enkelen onverbloemd. Anderen 
schoorvoetend. Meestal 
sussend. Zij trachten 
voortdurend te vergoeilijken. Zij 
spreken ons met tegen. Zij 
pleiten voor begrip en beloven 
maar! Lieve deugd, als we hen 
zouden geloven, ze bedoelen 
het toch zo goed. Alleen nog 
wat geduld en het zal met de 
Vlaamse zelfstandigheid wel 
goed aflopen... Om eerlijk te zijn: 
ik had tijdens dit debat 
evenveel last om mijn 
medelijden te onderdrukken als 
om een gevoel van minachtig 
weg te werken. 
Hoe IS het in godsnaam mogelijk 
dat die Vlamingen uit de CVP, 
SP en PVV elke nieuwe 
onrechtvaardigheid slikken. 
Reeds lang klagen ook zij de 
stenen uit de grond over het 
feit dat de Vlaamse 
gemeenschap niet beschikt 
over een eigen administratie. Nu 
kraaien ze viktorie. Martens op 
kop. HIJ heeft een koninklijk 
besluit getroffen dat de 
overheveling van de nodige 
administratie van de Belgische 
ministeries naar de 
gemeenschappen voorziet. Hoe 
verheugend deze kersverse 
evolutie lijkt te zijn, toch is dit 
besluit van Wilfried Martens 
onaanvaardbaar. Weeral 

worden de Vlamingen 
meesterlijk gerold. Omdat een 
deel van de Walen meent dat 
het kunstonderwijs unitaire 
bevoegdheid moet blijven, omdat 
Gol de jeugdbiescherming 
grotendeels in de macht van de 
Belgische minister van Justitie 
wil houden, omdat de Franstalige 
unitaristen vrezen voor een 
volstrekte autonomie van de 
Vlamingen inzake toerisme, 
blijft de administratie van deze 
materies unitair en wordt niet 
naar de gemeenschappen 
overgeheveld. Ook niet naar 
de Vlaamse gemeenschap. Wat 
de Waal wil, is voor Wilfried 
wet! Vlaanderen is gezegend 
met dergelijke voormannen. 
De Volksunie was tijdens dit 
debat doorlopend de sterkste 
fraktie. Zowel wat de 
aanwezigheid als de 
uiteenzetting betreft. Dit mag 
ook eens vermeld worden. 
Zeker wanneer de media 
geregeld de nadruk leggen op 
het absenteïsme in het 
Parlement. Dit zal je echter in 
geen enkele krant lezen. Dit 
zullen ze niet zeggen op de 
BRT. Want de persbanken 
bleven de meeste tijd 
volkomen leeg. 

in A B W en ACV een grotere 
eigen koers zouden kunnen gaan 
varen, los van de Franstalige 
vakbondsgenoten. 
Nu Georges Debunne aangekon
digd heeft een half jaar vroeger 
dan verwacht in de herfst zijn 
mandaat van sekretaris-generaal 
te zullen neerleggen, werd even
wel haastig erbij gevoegd dat 
„het socialistisch vakverbond 
één en ondeelbaar blijft en dat er 
geen sprake kan zijn van twee 
(gewestelijke of gemeenschaps-
sekretarissen-generaair. 
Er zal nog veel moeten gebeuren 
om de unitaire syndikale bas
tions helemaal af te bouwen. 

Mobotu 
voor de rechter 
Het Permanent Volkerentribu-
naal in Den Haag verklaarde de 
aanklacht van de Zaïrese oppo
sitiebewegingen tegen president 

Senator 
Draulans 
Hugo Draulans, tandarts, volgt 
wijlen senator Wim Jorissen op. 
Draulans werd geboren in 1934 
te Dessel en is vader van vier 
kinderen. In 1965 werd hij provin
cieraadslid voor de VU en in 
1970 gemeenteraadslid in Des
sel. Sinds 1978 fungeert hij als 
arrondissementeel VU-voorzitter 
van Turnhout Hij was stichter 
van de studentenorganizatie de 
„Kempense Rodenbachbonden', 
een rechtstreekse voortzetting 
van het roemruchte AKVS. Zijn 
biezonderste interessegebied 
bestrijkt de sociaal-ekonomi-
sche aangelegenheden van de 
Kempen. 
Wij wensen onze nieuwe senator 
veel doorzettingskracht en suk-
ses! 

Vic ANCIAUX 

Mobutu ontvankelijk en zal deze 
verder onderzoeken. De lijst van 
beschuldigingen is uitgebreid: 
schending van de individuele 
mensenrechten Cfolterpraktijken, 
willekeurige opsluitingen), mas
samoorden door het Zaïrese le
ger, mensonterende levensvoor
waarden van de Zaïrese bevol
king, moord op politieke tegen
standers, beknotting van de syn
dikale rechten, ekonomisch wan
beleid, sociale, kulturele en 
morele verloedering. De jury die 
een oordeel moet vellen is plua-
ristisch en Internationaal samen
gesteld. De uitspraak zal bekend 
worden gemaakt op 21 septem
ber. Zal dit gerechtshof het ook 
aandurven de verantwoordelijk
heid van de Belgische overheid 
en het Belgisch buitenlands be
leid aan te duiden? Want het is 
bewezen dat heel wat Belgische 
machthebbers en financiële or-
ganizaties het korrupte regime 
van Mobotu steunen en aldus 
meewerken aan de onderdruk
king van dit volk! Wij veroorde
len, terecht, kommunistische 
staatsdiktaturen, dus-
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m Kommentaar 

Deze week vond in Brussel de Europese top plaats 
van de tien lidstaten van de Europese Gemeen
schap. De slottekst slaagt er amper in de grote on
enigheid binnen de EG te verbergen. Vooral de me
ningen omtrent de Israëlische inval in Libanon lagen 
ver uiteen: Mitterrand en Papandreoe stonden dia
metraal tegenover de anderen. Ook de ekonomi-
sche „oorlog" met de Verenigde Staten stond op de 

agenda: de gasleiding van Siberiè naar West-Europa 
ligt onze Amerikaanse broeders zwaar op de ener
gieke maag. Toch beweert minister Leo Tindemans 
in een interview met het weekblad „Knack": „De EG 
is er tijdens het Belgisch voorzitterschap (nvdr: dit 
betekent tijdens zijn eigen voorzittersfunktie) van de 
ministerraad zeker niet op achteruit gegaan, integen
deel". Eigen lof... (foto Belga) 

Benadeeld? 
Bij gebrek aan een ernstige oppo
sitie heeft PS-voorzitter Guy Spi-
taels dan maar eens een aanval 
gedaan tegen Vlaanderen. Hij be
schuldigt de regenng ervan een 
beleid tegen de Franstaligen te 
voeren. En deze gegronde (?) 
bewering staaft Spitaels met vijf
tien dossiers, waaruit zou moeten 
blijken dat Wallonië benadeeld 
wordt: bijvoorbeeld de ontwikke
lingszone, de luchtvaartnijverheid, 
de kredieten voor onderzoek, het 
gemeentefonds en zelfs het staal-
dossierl Onvoorstelbaar. Deze 
Waalse socialist pikt er precies die 
dokumenten uit waarvan weten
schappelijk is bewezen dat Vlaan
deren de dupe is. O nee, wij gaan 
hier niet een „ja-neen - spelletje" 
beginnen. Wij verwijzen enkel 
naar recente publikaties van uni
versiteiten en antwoorden op par
lementaire vragen. Maar wat ba
ten kaars en bnl, als Spitaels niet 
zien wil... 

Stoute CVP 
Het is al langer bekend dat de jon-
gerenvoorzitter van de kristelijke 
(?) parbj krasse uitspraken doet 
— of moet doen. Wat de grotere 
partijbonzen vaak met kunnen of 
mogen zeggen, laten zij dan maar 

vertolken door het jongerenbaas-
je. Zo ook tijdens het afgelopen 
weekeinde. Eric Van Rompuy 
waarschuwde de andere meer
derheidspartijen dat „de brave 
CVP wel eens stout zou kunnen 
worden" 

Deze snoopy-woordspeling bevat 
evenwel een aantal „bekentenis
sen". Van Rompuy verwijt deze 
regering een té liberale en a-socia-
le politiek te voeren, wrijft de PVV 
enige leugens aan, veroordeelt de 
PSC-er Maystadt tot „onbe
kwaam" en konstateert dat de 
koalitie volksbedrog pleegt.. 
Deze weinig lieve komplimentjes 
aan het adres van o.a. zijn eigen 
CVP kunnen de voorbode zijn van 
een nakende regeringskrisis... of 
zijn een zoveelste uiting van ver
baal opportunisme. 

Einde van de 
„persoonlijke 
levenssfeer"? 
Vorige vrijdag besprak de minis
terraad een wetsontwerp ter vrij
waring van de privacy. 
Het ontwerp omvat twee luiken: 
enerzijds het afluisteren van tele
foons en anderzijds de „geauto-
matizeerde persoonsregistraties" 
(de „databanken"). Binnen welbe
paalde gevallen zou de overheid 
en de rijkswacht telefoons mogen 
aftappen. Verder zou allerlei infor
matie omtrent personen op com-
putertapes mogen worden vast
gelegd. Het is duidelijk dat dit in 
een aantal gevallen best nodig en 
nuttig kan zijn, maar er dient op 
deze toepassingen een biezonder 
nauwe kontrole te bestaan. Het is 
inderdaad nogal wiedes dat mis
bruik van deze middelen ernstige 
gevolgen kan veroorzaken en een 
totale afbraak van de persoonlijke 
levenssfeer zou kunnen beteke
nen. De wetgever moet hierover 
de grootste nauwgezetheid aan 
de dag leggen, zoniet wordt dit de 
wet „ter aantasting" van de pn-
vacy! 

Nota „Claes" 
Vorige week woensdag publi
ceerde „De Standaard'een zoge
heten „explosieve" nota van de 

hand van Willy Claes, SP-manda-
tarls en gewezen minister. Daarin 
werd onder meer gesteld dat ten 
gevolge van een doorgevoerde 
ekonomische federalizerlng, 
250.000 arbeidsplaatsen zouden 
sneuvelen. Dit stuk puilde uit van 
schrikwekkende voorspell ingen: 
„dramatisch, huiveringwekkend, 
chaotisch, gevaarlijk egoïsme". 
Onmiddelli jk daarna begon een 
„welles-nietes" spelletje. Daags 
nadien liet Willy Claes een recht
zetting publiceren, dit wil zeggen, 
hij verklaarde dat deze nota geen 
officieel SP-standpunt was. Vrij
dag verscheen een reaktie van 
VU-mInister Schiltz, waarin de 
loze beweringen uit dit dokument 
de grond werden ingeboord. 
Ondertussen werd bekend dat 
dit werkdokument hoorde bij een 
pakket van andere nota's van het 
„Studiecentrum Houben". Redak-
teur Hugo De Ridder van „De 
Standaard" pikte precies die 
anti-federalistische geschriften 
eruit, alhoewel daar een „embar
go" op bestond. Op die bewuste 
tekst stond geschreven dat Willy 
Claes de auteur ervan was. Na
dien trachtte men het vader
schap op een kabinetsmedewer
ker te schuiven die dan „toeval
l ig" Maes of Eric Claes zou heten. 
De socialistische krant „De Mor
gen" wuift de verantwoordelijk
heid weg van Willy Claes en 
beweert dat de ex-minister zijn 
unitaire belijdenissen afzwakt 
Het dagblad „De Standaard" 
blijft er evenwel bij dat Willy 
Claes nergens het vaderschap 
van deze werknota ontkent Was 
dit alles niet overduidelijk een 
proefballon van een groepje uni-
taristen en krabbelt men nu, on
der druk, terug? Hoe dan ook dit 
dubieus gefrutsel laat een onfi j
ne smaak na-

Alweer 
postzegels 
Dat er bij de verdeling van de 
gelden van de „postzegels met 
toeslag" nogal wat gesjacherd 
wordt is ons al lang duidelijk: vorig 
jaar ontving de militie van José 
Happart ruim 100.000 fr. en ook de 
studiediensten van de grote par
tijen delen rijkelijk uit dat gevulde 
potje. Uit het antwoord op een 
parlementaire vraag van VU-ka-
merhd Paul Van Grembergen blijkt 
nu ook nog het volgende. Het 
totaal bedrag van de bijtaksen in 
de periode januari 1977 tot sep
tember 1981 bedraagt 287 miljoen 
fr. Het Brussels gewest ontving 
hiervan 73 %, Vlaanderen 11 % 
en Wallonië 16 %. Uiteraard moet 
rekening gehouden worden met 
het feit dat de zetel van veel 
verenigingen in Brussel is geves
tigd. Niettemin is het voor ons 
zonneklaar dat Vlaanderen ook 
hier weer benadeeld wordt.. 

De laatste Belg miskien... 
Deze keer zijn het de ezelsruggen waarover hij 
herrie schopt Herman De Croo, gepatenteerde 
muil en grote schreeuwlelijk uit de Belgische 
politiek. Duidelijk levend naar het motto „goed of 
kwaad, het heeft geen belang: als er maar over u 
gesproken wordt". 

De aanleiding kan ditmaal miniem schijnen. Sinds 
lang wordt er geijverd om, vooral in wijken met een 
typische woonfunktie, het autoverkeer een beetje 
aan banden te leggen. Uit de statistieken viel de 
jongste jaren steeds weer te leren, dat er zich on
der de slachtoffers van het autoverkeer een 
toenemend aantal kinderen bevinden. Uitgaande 
van deze vaststelling werd steeds vaker en door 
steeds meer mensen de eis gesteld, dat in woon-
en schoolwijken verkeersdrempels zouden wor
den aangelegd: de zogenaamde ezelsruggen. De 
Vlaamse regering haakte in op deze eis, door aan 
de gemeentebesturen in Vlaanderen te laten weten 
dat zij rustig konden overgaan tot de aanleg van 
ezelsruggen en dat zij niet juridisch aansprakelijk 
zouden zijn indien — bij deskundige aanleg van de 
ezelsruggen — er schade zou ontstaan door te 
snel rijdende chauffeurs. 

Een voortreffelijke maatregel dus, kindvriendelijk 
en vriendelijk uiteindelijk ook voor de automobi
l i s t Want je vertraagt makkelijker en veiliger voor 
een goed gesignaleerde ezelsrug dan dat je op je 
rem moet gaan staan voor het altijd onverwachte 
kind dat een bal achterna hol t 
Nou, Herman De Croo ziet dat anders. De Vlaamse 
regering was nog niet goed rond met haar aanbe
velingen, of de nationale minister van Verkeerswe
zen stuurde op zijn beurt een bericht aan alle ge
meentebesturen. Hen de raad gevend, de medede
ling van de Vlaamse regering gewoonweg naar de 
papiermand te verwijzen. En in geen geval over te 
gaan tot de aanleg van verkeersdrempels. 
Zo is dat met De Croo: geen enkele aanleiding is 
deze klown te min voor een optredentje. Hij heeft 
zich weer maar eens in het nieuws gebokst En hij 
volhardt weer maar eens in het blauwselblauwste 
unitarisme dat hem uitermate lief is: hij, de nationa

le minister, is er lekker in geslaagd om de Vlaamse 
regering een Belgische pad in de korf te zetten. 
Het toeval wou, dat we hem verleden zondag op de 
radio hoorden. In de bekende uitzending Kramiek. 
Kramiekelijk was hij in ieder geval. Uit zijn kollege
ti jd bij de jezuïeten te Mons-Bergen heeft hij 
misschien wel zijn Frans onthouden, maar zijn 
Vloms is er definitief in de prak gegaan. In het 
skoonste Brakels heeft De Croo ons weer eens 

.geleerd wat hij verstaat onder beskavink, hoe hij 
de voorwaarden wil skeppen om als mieniester 
een beetse te doen voor de maatskappij en hoe hij 
op z'n eigen beskeiden wijze de welvaart op wil 
skroeven. Zoals de Fransen zeggen: Ce qui se 
conpoit bien, s'énonce clairement. 
In de buurt van Michelbeke en Brakel is hij 
populair: de traditie van de blauwe dorpsnotabel 
heeft nog altijd niet volledig uitgediend in de 
achterste hoeken van het Vlaamse platteland. 
Door de Wetstraat stoomt hij, vuur spuwend en 
rook verwekkend, met in zijn kielzog het wrakhout 
van zijn vele flaters en mislukkingen: omstreden 
benoemingen, geavorteerde aprilvissen, de passie 
voor Moboetoe. Wreed kontent van zichzelf: 
moest ik nu geen minister zijn, ik ware partijvbor-
zitter, in de plaats van die jonge bietekwiet 
En bovenal: een zuivere Belg, van het unitaire ka
raat 1830. 
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Sociaal-ekonomisch 
4K- Mfr 

Naar de 3 biljoen frank staatsschuld... 

Met jumboleningen de dieperik in 
Een nieuwe krisistrein wordt 
door Martens V in gereedheid 
gebracht om meteen na de 
grote vakantie te kunnen 
vertrekken. De lading zal 
bepaald worden in funktie van 
de opmaak van de begroting 
voor volgend jaar. 
Maar nu reeds werd In een 
TV-konfrontatie en bij de 
onderhandelingsrondes met 
de sociale partners een sluier 
opgelicht van de Inhoud van 
het zoveelste krisispakkeL 
Het zal er vooral om gaan 
met alle mogelijke 
kunstgrepen te besnoeien in 
de zogeheten courante 
transfer-uitgaven. 
Dat betekent dat vooral de 
burger alweer voor het 
verkwistend gelag van de 
voorbije jaren zal moeten 
opdraaien. Er wordt 
nauwelijks gekeken naar de 
mogelijkheden om de 
zogenaamde niet-
samendrukbare uitgaven toch 
samen te drukken. Nee, de 

krisis moet verder te lijf 
gegaan worden, zo heet het, 
met een aangehouden en nog 
verhoogde looninlevering, met 
een afbouw van de sociale 
voorzieningen, met 
besnoeiingen in het onderwijs, 
en dies meer_ 

Geruinne tijd al branden de knip
perlichten bij bosjes. Stilaan 
wordt de toestand (zelfs na de 
forse devaluatleingreep en de 
nieuwe muntontwaarding na de 
revaluatie van de Duitse mark) 
ronduit uitzichtloos. De „Tijd" 
herinnerde er woensdag nog 
aan dat in 76 een shock door het 
land zinderde toen gemeld werd 
dat de staatsschuld het biljoen 
frank overschreed (dat is 1.(K)0 
miljard, of een miljoen keer een 
miljoen frank). 

Nagenoeg elke staat staat er
gens in het krijt en staatsschuld 
moet nimmer globaal tegen een 
bepaald moment tot de laatste 
frank vereffend worden. Maar 

voor elke lening afzonderlijk 
moet de terugbetalingslast toch 

op een gegeven moment gedra
gen worden en het geleend be
drag terugbetaald worden. 
Door de enorme geldhonger van 
de staat wordt nu gemeld dat te
gen het eind van dit jaar voor de 
staatsschuld allicht de 3 biljoen 
frank zal overschreden zijn...! 
We tuimelen duidelijk in versnel
de vaart uit de topreeks van de 
welvarende Westerse geïndus-
trializeerde landen. Afgezien van 
de tanende kredietwaardigheid 
ten aanzien van het buitenland is 
het duidelijk aan het worden dat 
boven de terugbetalingskapaci-
teiten aan jumboleningen werd 
overschreven. Immers, drie bil
joen schuldenlast betekent min
stens een jaarlijkse rentelast van 
300 miljard (dus nog geen terug
betaling) voor vergoeding van 
het vreemde geldgebruik. 
Zulks betekent dat de overheid 
weldra meer centen moet reser
veren voor schuldenlast dan 

voor de uitgaven voor de sociale 
zekerheid. Zulks is ronduit mise
rabel te noemen. 

Arbeidskaart 
Hoe dan ook kunnen we die 
schuldenlast (ook al is hij voor 
een belangrijk gedeelte te wijten 
aan potverteringsp)olitiek ten 
voordele van één bep>aald ge
west en voor het vergooien van 
miljarden in bodemloze staalput-
ten) niet zomaar van ons af
schudden. 

Er dient trouwens ook in de 
Vlaamse ekonomische beleids
opties werk gemaakt worden 
van bezuinigingen. Dit is vooral 
een zaak van ernstige keuze. 
Een tijdelijke inlevering van de 
werknemers, ook in Vlaanderen, 
was nagenoeg onvermijdelijk om 
de bedrijven meer zuurstof toe 
te dienen. Zulks is inmiddels ge
schied. 

In de jongste konjunktuurnota 
van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen wordt dit uit
drukkelijk bevestigd: „Wat het 
effelft van de devaluatie en de 
overige overheidsmaatregelen 
op de onevenwichten betreft, 
stelt men vast dat zij hebben 
geleid tot een herstel van onze 
konkurrentiepositie. LJ Inzake 
overheidsfinanciën stelt men 

Als de anti-federalisten hun best blijven doen, en uiteindelijk na 150 jaar België erin zullen slagen tegen ftet einde van dit jaar 3 biljoen 
staatsschuld verzameld te hebben- Dan worden ook de Vlaamse gewesten omgetoverd in een avondland met vooral veel industriële 

puinhopen- (foto Paul Van den Abbeele) 

Van Eyskens' 
geknoei... 
Momenteel zijn tal van CVP-politi-
ci van De Panne, Geraardsbergen 
tot Brussel en Bornem j'n kontakt 
met het gerecht". Het gaat om 
verdacht knoeiwerk inzake ge
westplannen die onder de hoede 
ressorteren van opeenvolgend 
CVP'er Mark Eyskens en vandaag 
CVP'er Akkermans. Het is niet van 
vandaag dat het geknoei met ge
westplannen op het bevoegde ka
binet voor ruimtelijke ordening 
werd aangeklaagd. Op 11 mei 
klaagde VU'er Van Ooteghem in 
de senaat de ontdekte schandalen 
aan. Hij vroeg onder meer: „te het 

juist dat de staatssekretaris of zijn 
kabinetsleden wijzigingen hebben 
aangebracht aan de gewestplan
nen? Is het juist dat uit tiet onder
zoek van het Hoog Komitee van 
Toezicht is gebleken dat de uit 
gewestplannen stukjes werden 
geknipt en door andere vervan
gen? Is het juist dat het Hoog 
Komitee heeft vastgesteld dat de 
staatssekretaris nu nog op arbi
traire manier beslissingen treft die 
een schending van de gewest
plannen betekenen?" 

Een jaar geleden reeds werd In 
„WIJ" gedetailleerd gewezen op 
onduldbaar knoeiwerk met de 
gewestplannen en werd de vraag 
gesteld: „komt de waarheid ein
delijk aan het licht?' 

tot Akkermans' 
beleid 
Ook alweer meer dan een jaar 
geleden stelde Oswald Van Oo
teghem in een interpellatie tot de 
minister van Openbare Werken 
zeer scherp: „Kabinetsleden van 
staatssekretaris Mark Eyskens 
hebben op de diensten van 
Openbare Werken in het Resi
dence Palace de definitieve ge
westplannen weggehaald en 
meegenomen naar het kabinet 
aan de Anspachlaan, waar teken
tafels werden opgesteld en de 
betrokken gewestplannen alles
zins met medeweten (of in op
dracht?) van de minister werden 
„bijgetekend". 

De minister van Openbare Wer
ken (alweer) CVP'er Jos Chabert 
antwoordde daarop lakoniek: „Ik 
akteer wat gij zegtF. 
Inmiddels behandelde het Hoog 
Komitee van Toezicht het lijvig 
knoeldossler verder, maar bots
ten de onderzoekers op onwil. 
De verdachte knoeiers zaten In
middels op het kabinet van Ak
kermans. Onder meer door diens 
kabinetschef werden ze van het 
kastje naar de muur gezonden. 
Vandaar dat nu de drastische 
beslissing werd genomen: twee 
kabinetsleden van Akkermans 
(waarbij de kabinetscheD werden 
aangehouden om een passend 
onderzoek en verhoor mogelijk 
te maken. 
Na nagenoeg tien jaar ruimtelijk 
beleid van CVP-ministers. Die 
gaan vandaag niet vrijuit 

daarentegen vast dat de Rijks-
schuld blijft toenemen..." 

Premier Martens van zijn kant 
ziet het enigszins anders: hij ziet 
goede lichtpunten, maar meldde 
toch dat de tewerkstelling dit 
jaar met nog 30.000 „eenheden" 
zal afnemen... 

Er werd dus duidelijk nog niet 
genoeg ingeleverd, volgens de 
premier. Wordt hij In zijn zoveel
ste krisisingreep niet gevolgd, 
dan dreigde Martens ronduit met 
een harde inkomenspolitiek. En 
dan niet gedurende enkele 
maanden maar (na de gemeen
teraadsverkiezingen D voor een 
uitzichtloze lange termijn. 

Zijn CVP-kollega en minister van 
sociale zaken, de ACV-er Jean-
Luc Dehaene, moet van zijn kant 
opdraaien voor besparingen in 
de sociale zekerheid. 
Hij heeft al aangekondigd dat het 
geraamde tekort van 36 miljard 
drastisch zal dienen terugge
schroefd te worden met bespa
ringen en nieuwe inkomsten. 
Verwacht mag worden dat met 
die nieuwe inkomsten de reeds 
ontzagwekkend hoge loonaf-
houdingen ten bate van de RSZ-
stelsels nog zal verzwaard wor
den, terwijl anderzijds de gepen
sioneerden, zieken, slachtoffers 
van arbeidsongevallen, kinderrij
ke gezinnen... eens te meer extra 
zullen getroffen worden door 
het snoeimes van de neo-liberale 
regering. 
Ook Dehaene liet al proefballon
netjes op: dat het miljardenver-
lies kan getemperd worden (zij 
het in zeer beperkte mate) door 
het niet-herstellen van de gewo
ne loon-indexering, door het be
houd van de drastische extra
heffing „ten behoeve van de 
kinderbijslagen" (wat een gran
dioze leugen blijft!), door extra-
afhouding van zeven procent op 
het vakantiegeld... 
Als het zo verder gaat zal ook 
nog de dertiende maand voor de 
hakbijl gaan, enzoverder en zo
meer». 

Het is nu onderhand overduide
lijk geworden dat wat gevreesd 
werd ook werkelijkheid is ge
worden: de regering zoekt het 
geld waar het het gemakkelijkst 
te halen valt: bij de zwakste 
groepen of de groepen met de 
minste vertiaalmogelijkheid, 
waaronder de werknemers. 
Inmiddels werd er evenwel nog 
niets, maar dan ook niets, ge
daan voor het waarmaken van 
de belofte dat de inleveraars 
kontrole zouden krijgen op de 
verplicht afgedragen gelden. In-
mkJdels ook is er in verband met 
de terugschroeving van de over
heidsuitgaven ook geen spoor te 
bekennen van een rapport om
trent het snoeien in de sinds 
jaren aangeklaagde 
verkwistingsprojekten. Eén 
voorbeeld: is men nu echt in alle 
stilte de bouw van de giganti
sche stormstuw bij Oosterweel 
nog aan het voorbereiden... ? 
En inmiddels ook worden de 
sociale tegenstellingen gevaarlijk 
scherp uitgebouwd, met onder 
meer het projekt voor het Invoe
ren van een eHjeidskaart Wie 
deze blezondere identiteitskaart 
niet op zak heeft wordt aange
duid als werkloze. Er hoeft niet 
veel meer te gebeuren of de 
werkloze wordt ook nog ver
plicht een kenteken (een ster of 
zo?) te dragen net zoals een 
bepaalde bevolkingsgroep In die 
historisch nog niet zo veraf gele
gen onzalige jaren... (hds) 
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Kommentaar 

Basken hongeren 
voor hun taal 

Wie ons blad enkele jaren leest kent het Vlaams Komitee voor 
steun aan de Baskische scholen, de zogenaamde „Ikastolas". Voor vijf 
jaar opgericht heeft dit komitee via de massale Baskenavonden inge
richt te Antwerpen en te Brugge reeds twee miljoen verzameld voor 
deze moedertaalscholen in Frans-Baskenland. Vorig jaar beloofden 
de Franse socialisten de erkenning van de minderheidstalen Veel 
kwam er niet van terecht. De beloften zonder gevolg beu, hebben vier 
leerkrachten van deze scholen sinds 1 juni een hongerstaking 
aangevat in de katedraal van Bayonne. Hun toestand gaat ziender
ogen achteruit Een van hen werd reeds overgebracht naar het hospi
taal van de Frans-Baskische kuststad. 

van humane solidariteit en van het 
basisrecht van elk volk op zijn taal 
steun te knjgen van senatoren uit 

ACV: dringend 
federalizeren! 
Op een studiedag van het ACV 
werd vastgesteld dat de argumen
ten die pleiten voor de regionalize-
nng van het ekonomisch beleid nu 
meer dan ooit tevoren gelden „De 
communautaire spanningen, de 
chantage tussen de gewesten en 
de onredelijke politiek van kom-
pensaties maken zelfs een zoge
noemd ernstig nationaal beleid on
mogelijk," aldus de kristelijke vak
bond Het ACV aanvaardt vol
strekt met dat de regenng beslis
singen zou nemen over de fusie 
van de sektonele financienngs-

I I 

maatschappijen of over de herzie
ning van de expansiewetgeving 
als die de mogelijkheden voor een 
aangepast regionaal beleid zou
den remmen of ingaan tegen een 
verdere opsplitsing van het indus
trieel beleid Deze klare en ver
standige beschouwingen gaan re
gelrecht in tegen de verklanngen 
van CVP-minister Mark Eyskens 
die opkomt voor een Belgische 
superholding Ook CVP-voorzitter 
Frank Swaelen doet er best aan 
met de standpunten van zijn zus-
terorganizatie rekening te houden 
wanneer hij overweegt nog unitai
re ideeën te verkondigen Of zal 
het ACV eindelijk ook de noodza
kelijke en onontkomelijke stap 
durven zetten breken met die 
regenboog-partij ' 

„Raad van 
wijzen' 
Dit land telt reeds vele studiecen
tra van verschillende gezindte Vo-
nge week is er eentje bijgekomen 
Onder impuls en voorzitterschap 
van minister van State, Robert 
Houben, werd het „Centrum Hou-
ben" opgencht Dit zou zich tot 
doel stellen de „objektieve studie 
van de problemen inzake de Belgi
sche politieke instellingen" In de 
beheerraad zitten uitsluitend wijze 
politici van staatsbehoudende par
tijen Een eerste bekendgemaakt 
(of uitgelekt) resultaat was de 
zogeheten „nota Claes", een doku-
ment dat uitpuilt van de ekonomi-
sche (Belgische) onzin Als objek-
tiviteit gelijk staat met een pleidooi 
voor unitansme, nou dan hoeft 
het voor ons met Toch beweert 
de voorzitter dat het studiecen
trum een lichtbaken wil zijn om te 
vermijden dat de politici met de 
staatshervorming „in de mist naar 

het moeras gaan" Over de huidige 
drijfzandpolitiek van het „ene" Bel
gië vooralsnog geen woordi 

Opnieuw bijten de Basken dus de 
spits af ZIJ kregen reeds talrijke 
solidariteitsuitingen uit Bretagne, 
Corsica, Frans-Catalome Ook via 
radio Uilenspiegel werd in Frans-
Vlaanderen hun aktie bekendge
maakt Maar de Franse regenng 
bleef stug Het oude jacobimsme 
in de linkse knngen leeft nog ver
der Opnieuw kwam de vraag naar 
Vlaanderen om de zaak te interna-
tionalizeren Onder leiding van le
raars uit het Antwerpse, begeleid 
door VU-senator Walter Luyten 
werd een paafistische akte ge
voerd aan het Frans konsulaat te 
Antwerpen Een dossier werd 
overhandigd aan de Franse kon
sul Dagbladen uit het Antwerpse 
gaven weerklank aan het gebeu
ren 

Hoe fel het bewustzijn in het lang 
sluimerende Frans-Baskenland is 
geworden toonden beelden op de 
tv van een zaterdag gehouden 
massale betoging in Bayonne als 
steun aan de hongerstakers 

Steun van parlementai
ren 
Terugkerend van de aktie aan het 
Franse konsulaat hield diezelfde 
avond in de senaat Walter Luyten 
nog een tussenkomst waarbij hij 
een oproep deed om in een geest 

elke partij om de aktie in Bayonne 
te stutten Uit elke partij (uitgezon
derd de liberalen en het F D B 
ondertekenden in een bliksemak-
tie 15 parlementairen een verzoek 
aan de Franse autonteiten alles in 
het werk te stellen om de gepaste 
maatregelen te nemen om de leef
baarheid van het onderwijs in de 
regionale talen te verzekeren 
In de begeleidende bnef aan de 
Franse president Mitterrand was 
de slotoproep van onze senator 
„Het komt mij dan ook totaal onbe
grijpelijk voor dat op een ogenblik 
dat men het recent geroemde 
„droit a la diversité" zou kunnen 
toepassen, de Basken in Zuid-
West Frankrijk met het gehoor 
kunnen vinden dat ze ondertussen 
op onderwijsvlak al wel hebben 
gekregen in een Spanje dat nog 
zo sterk is getekend door de 
gevolgen van 40 jaar fascistisch 
bewind" 

— Ondertussen heeft Frankrijk 
duidelijk onder de druk van de 
gebeurtenissen dan beslist dat 
men vanaf volgend jaar in eniger
mate de regionale talen mag on
derwijzen 
Meer dan wat stoom aflaten is het 
met De hongerstaking van Bayon
ne duurt onverminderd voort 

Duitsers bij Sabena 
door flaminganten gebroodroofd? 
In grote opmaak heeft de Grenz-
echo van 2 juni II uitgepakt met 
een Sabena-incident 
Zoals men weet heersen er bij 
deze Belgische parastatale nog 
steeds onbillijke taaitoestanden, 
meer bepaald met betrekking tot 
de piloten 
Nog dit voorjaar verklaarde de 
voorzitter van Sabena zelf dat 
82 % van de piloten franstalig is 
en dat zulks nog wel 20 jaar lang 
zo zou blijven 

Om deze toestand recht te trek
ken heeft zelfs een minister van 
Verkeerswezen als de Croo het 
besluit genomen de eerste tijd 
alleen nog Vlaamse piloten aan te 
werven 

De Walen zijn de slachtoffers van 
zulke politiek Nu blijkt echter ook 
een Belgische Duitser, in een 
Brusselse randgemeente gehuis
vest onder deze maatregel te 
vallen 

Dat de Sabena sedert haar ont
staan voor de Vlamingen nadelige 
taaitoestanden heeft tot stand ge
bracht en meteen gedurende tien
tallen jaren hen zovele betrekkin
gen ontnomen, daarop gaat Gren-
zecho met in Niet het minste 
begrip dus voor een zeer gematig
de maatregel die oud onrecht 
langzaam vermindert 
De uitgebreide verontwaardiging 

van deze belgicistisch-Duitse 
krant geldt uitsluitend de omstan
digheid dat het personeelskader 
van Sabena geen Duitsers kent en 
verder dat de Duitsers bij de Wa
len worden gerekend Dit alles 
omdat er alleen voor Vlamingen 
plaats IS Nu zijn wij de laatsten om 
onze Duitsers als Walen te be
schouwen Niemand minder dan 
de betreurde senator Jonssen 
heeft er steeds voor gepleit hen 
een aangepast zo autonoom mo
gelijk statuut toe te kennen 
Meestal stond hij met zijn pleidooi 
alleen Wat meer is, de Grenzecho 
reageerde op zijn edelmoedige 
tussenkomsten steeds humeung 
Zo in de zin van waar moeien die 
Vlamingen zich m e e ' en van die 
(nationalistische) boer lusten wij 
geen eieren 

Als er in België een groep is, die er 
steeds voor geijverd heeft, de 
Duitsers te bevrijden uit de Waal
se wurggreep, is het wei die van 
de bewuste Vlamingen geweest, 
tegen de onverschilligheid van de 
anderen en tegen het hoerapatno-
tistische impenalisme van de Wa
len in 
Wat de Duitsers zelf betreft (1), de 
30 % die de PDB volgen hebben 
steeds de hen betreffende VU-
tussenkomsten op applaus ont
haald De anderen hebben, uit 
moedeloosheid of opportunisme. 

zich geschikt naar een beleid dat 
hen als Wallons germanophones 
(2) behandelt Het meest recente 
stadium in dit proces is de grond
wettelijke inlijving van het Duitse 
taalgebied bij het Waalse Gewest 
Van dit beleid is Grenzecho 
steeds de tolk geweest Sedert 
H Toussaint hoofdredakteur is, 
wordt wel een kntischer toon aan
geslagen, zonder nochtans de ver
bondenheid tussen Walen en Duit
sers fundamenteel op de helling te 
(durven) zetten 
Grenzecho zou dus de allerlaatste 
moeten zijn om nu tranen met 
tuiten te schreien over de gevol
gen van een toestand, die het zelf 
heeft helpen voortduren 
In de plaats van de Vlamingen aan 
te vallen (er is sprake van Diskri-
minierung, door de überzeugter 
Flame die minister de Croo zou 
zijn, ten geneve van een fragwür-
dige Proporz) zou het konse-
kwenter geweest zijn, maar na
tuurlijk pijnlijker, op de eigen borst 
te slaan Of van koers te verande
ren 

Karel Jansegers 

(1) Oe aandachtige lezer zal bemerken dal 
wi| ons met gelegen laten aan de onnozele 

officiële benaming „Duitstahgen" 

(2) Een uitspraak van PRL-volksvertegen-
woordiger Damseaux (Verviers) minister 
binnen de huidige Waalse deelregermg 
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Wetstraat 

Energienota-Knoops: Energieverspilling? 
De begrotingen 1982 zullen voor de vakantie niet meer aan bod 
komen in het Parlement Daarmee eigent de regering Martens zich 
volmachten toe tot op het budgettaire vlak. Van enige kontrole kan in 
oktober nog nauwelijks sprake zijn. 
Toch is het druk in de Wetstraat De Kamer legt vandaag de laatste 
hand aan het energiedebat terwijl tussendoor de staatshervorming 
van 1980 eindelijk naar de Duitstaligen doorgetrokken wordt In de 
Senaat werd tijdens de voorbije week een hele trits wetsontwerpen 
afgehandeld en kreeg de regering voldoening met nieuwe voorlopige 
kredieten. 
Bij dit alles komen dan nog de zittingen van de Vlaamse Raad, waar 
deze week de eerste autonome Vlaamse begroting besproken werd. 

Het energiedebat is niet uitge
groeid tot die historische gebeur
tenis, waarop nu bijna tien jaar 
lang wordt gewacht Daarover zijn 
haast alle politieke kommentato-
ren het eens. Over de oorzaken 
ervan bestaat minder eensgezind
heid. Te technisch en te gedetail
leerd volgens de enen, te opper
vlakkig volgens de anderen. 
Feit Is dat aan de VU-woordvoer-
ders weinig kan verweten worden. 
Integendeel, in belangrijke mate 
hebben zij en vooral dan Willy 
Desaeyere het debat geschraagd 
en gepoogd het op te tillen tot een 
ruime gedachtenwisseling over 
energie en de samenleving van 
morgen. 
Die algemene benadering van het 
probleem werd op een sublieme 
wijze gebracht door Jaak Ga
briels. Niet ten onrechte merkte 
hij daarbij op dat het debat in 
belangrijke mate aan zijn eigenlijke 
bedoeling voorbijschiet De grote 
opties zijn reeds genomen en aan 
de liefde van Knoops voor kern
energie valt lastig te tornen. Toch 
pleitte het VU-kamerlld krachtda
dig voor een herhaling van het 
debat op regelmatige tijdstippen. 
De eigenlijke energienota van 
Knoops werd tot op het bot ultge- , 
beend door Wllly Desaeyere. Zijn 
besluit Het weinig ruimte over voor 
enige twijfel de nota-Knoops is de 

meest konservatieve tekst inzake 
energie, die men zich kan inden
ken. Dat bleek even nadien ook bij 
de tussenkomst van Jan Caudron, 
die nader inging op de alternatieve 
energiewinning. Ondanks de mo
gelijkheden op het vlak van de 
tewerkstelling, de bevordering van 
de spitstechnologie en de verbe
tering van onze betalingsbalans 
blijft de overheid weigeren vol
doende kredieten ter beschikking 
te stellen om op dit vlak aan 
fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek te doen. 
Tot slot behandelde Oktaaf Meyn-
Ijens namens zijn fraktle de bevel-
liging van de bevolking, vooral dan 
op het vlak van de kernenergie. 
Deze Inbreng van de V U werd 
tevens vertaald In een aantal 
amendementen. Moet daarbij op»-
gemerkt worden dat ze een voor 
een door de meerderheid weg
gestemd worden? Niet te onrech
te merkte Willy Desaeyere op dat 
de energienota van Knoops op 
vele domeinen een voorbeeld van 
energieverspilling zal blijven; het 
voornaamste Is evenwel dat er 
eindelijk een diskussie Is tot stand 
gekomen. 

Bitterzoet 
Tot heel wat energieverspilling 
leidt ook de staatshervorming van 
1980 Dat bleek nog maar eens uit 

de toelichting van Gemeen
schapsminister Hugo Schiltz bij 
de eerste autonome Vlaamse be
groting. 

Weinig talrijk zijn de terreinen 
waar centrale overheid en Vlaam
se regering zonder konfllkten kun
nen politiek bedrijven. Bovendien 
wordt het met de dag duidelijker 
dat de centrale regering weigert 
de konsekwenties te trekken uit 
haar al zo beperkte staatshervor
ming. Nog steeds is geen begin 
gemaakt met de reglonallzering en 
splitsing van sommige nationale 
parastatale instellingen zoals het 
Nationaal Werk voor Kinderwel
zijn, de Nationale Maatschappij 

P-Sprokkels 
• Na de Kamer besprak deze 
week de Senaat het verzoek van 
de regering om opnieuw voorlopi
ge kredieten toe te kennen. VU-
woordvoerder Hektor de Bruyne 
stipte daarbij aan dat de regering 
sinds haar ontstaan op budgettair 
gebied in de onwettigheid leeft 
Voor de nieuwe voorlopige twaalf
den kan zij zich niet langer op de 
aloude uitvluchten beroepen. De 
volmachten van hun kant zijn en
kel nodig om de meerderheid zelf 
te beschermen tegen interne 
spanningen en om de samenwer
king tussen de regeringspartijen 
mogelijk te maken. 

• De Senaat keurde een wets
ontwerp goed dat de vrijstelling 
van legerdienst beoogt voor 
dienstplichtigen met een of meer 
kinderen. Walter Peelers verzette 
zicli echter tegen het feit dat 
jonge dienstplichtige artsen hier

voor de Waterleidingen en de so
ciale huisvestingsmaatschappijen. 
Evenzeer komen er nog steeds 
een aantal kredieten en fondsen 
ten onrechte voor op de centrale 
begroting. Deze betreffen dan 
voornamelijk het Industrieel beleid 
en het toegepast wetenschapfje-
lijk onderzoek met betrekking tot 
de gereglonallzeerde ekonoml-
sche sektoren. 
Bij dit alles past Inderdaad, zoals 
Hugo Schiltz bemerkte, de bitter
zoete bedenking dat de fiskale en 
andere opbrengsten die de Vla
mingen zich getroosten niet zo
zeer henzelf dan wel de kas van 
de centrale regenng ten goede 
komen. 

van worden uitgesloten. Zijn 
amendement werd verworpen. 
• Eenparig werd een resolutie 
van Nelly Maes goedgekeurd, 
waann de bezorgdheid geuit 
wordt over het lot van de Zaïrese 
parlementsleden die op dit ogen
blik hun taak niet kunnen uitoefe
nen. Verder wordt het Zaïrese 
staatsfioofd verzocht de vrijheid 
terug te schenken aan de parle
mentairen, die zich kritisch hebben 
opgesteld. 
• De VU-senatoren hebben ge
weigerd een wetsontwerp goed te 
keuren waardoor sommige benoe
mingen bij het Fonds voor de 
bouw van ziekenhuizen en me-
disch-sociale inrichtingen gevali
deerd worden. Volgens Rik Van-
dekerckhove strekt deze wet er 
enkel toe onwettige benoemingen 
te valideren, ook al zijn deze eer
der door de Raad van State ver
nietigd. 

Jan Caudron: ,.ln tegenstelling tot 
kernenergie heeft research naar 
de natuuHijke energiefluxen geen 
militaire toepassingen. Is het mis
schien daarom dat in de afgelopen 
vijftien jaar voor kernonderzoek 
meer dan dertig miljard werd uit
gegeven, terwijl alle alternatieve 
energiebronnen samen niet eens 
het miljard halen... ?" „ ^ ^ 

Jaak Gabriels: „Ik stel vast dat het 
energiedebat aan zijn eigenlijke 
bedoeling voorbijgaat, aangezien 
de grote opties door de regering al 
zijn genomen. Geopteerd werd 
voor kernenergie. Een open debat 
wordt daardoor moeilijk... Het 
voorstel van de Vlaamse Raad om 
ten minste om de vijf jaar een 
energiedebat te houden, moet dan 
ook gesteund worden." 

Oktaaf Meyntjens: „De bevolking 
moet vooral inzake kernenergie, 
beter beveiligd worden. De voor
lichting is daar één element van, 
maar wordt onvoldoende behar
tigd. Daar is de overheid verant
woordelijk voor Waar blijven de 
aangekondigde en overigens ge-
realizeerde brochures? Of moe
ten de gemeenten het stellen met 
het kinderachtig boekje dat in de 
plaats daarvan gekomen is?" 

Willy Desaeyere: „Ik meen dat de 
regeringsnota de meest konserva
tieve tekst inzake energie is, die 
men zich kan indenken. De vorige 
energienota van de heer Willy 
Claes, die bepaald géén revolutio
nair is, moet als een anarchistisch 
pamflet beschouwd worden in 
vergelijking met de nota-Knoops. 

En de VU was al niet erg opgezet 
met de nota-Claes." 

/ # Beter zelf" 
In haar beleidsverklaring had de 
Vlaamse regering drie voorne
mens gekoesterd op het vlak van 
het begrotingsbeleid: zo snel 
mogelijk één globale begroting 
indienen, die de weergave is van 
een gezond financieel beheer. 
Enkel het tijdschema werd onvol
doende nageleefd. Pas deze 
week kan de Vlaamse Raad de 
begroting 1982 van de Vlaamse 
Gemeenschap bespreken. Het 
ontbreken van een eigen admi
nistratie en de afhankelijkheid 
van de centrale overheid op het 
vlak van de inkomsten verklaren 
deze achterstand. 

De twee andere voornemens 
werden gerealizeerd. In zijn toe
lichting kon Gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz dan ook ver
klaren dat de eerste autonome 
Vlaamse begroting de bevesti
ging is van de politieke wil om 
het beleid van de Vlaamse Ge
meenschap te koncipiëren als 
één geheel. Alle middelen zullen 
globaal aangewend kunnen wor
den ter financiering van alle uit
gaven volgens de gekozen prio
riteiten. Een samenhangend be
leid wordt mogelijk zonder hin
der van het onderscheid tussen 
Gemeenschap en Gewest 
Ondanks de zorgwekkende bud
gettaire toestand is de Vlaamse 
regering er eveneens in geslaagd 
haar begroting sluitend te hou
den. Zonder beroep te doen op 
leningen en zonder bijkomende 
fiskale lasten. Op korte termijn 
betekent dit een drastische be
perking van de budgettaire be-
weegruimte, vooral omwille van 
de vele verbintenissen van het 
verleden. Naar de toekomst op 
evenwel moet deze moedige in
greep borg staan voor een ge
zond financieel beheer. 
Deze eerste autonome begroting 
laat ons toe een evaluatie te 
maken van de financiële omvang 
van onze autonomie. Zestig mil
jard is zeker geen formidabel 
bedrag. Hugo Schiltz wees dan 
ook op het opvallende verschil 
tussen de juridische kwaliteit en 
de budgettaire macht van de 
Vlaamse instellingen. „Zelfs zon
der uitbreiding van de bevoegd
heden zullen de huidige financie
ringsmechanismen ons niet in 
staat stellen onze taak de ko
mende jaren naar behoren te 
vervullen'. 

Een ernstige bezinning over de 
verdeling van de fiskale be
voegdheden en de financiële 
middelen tussen de centrale in
stanties en de gemeenschappen 
is dan ook dringend. Vooral in
dien men deze laatste niet tot 
onmacht wil doemen!In afwach
ting moeten wij, aldus Hugo 
Schiltz, onze belofte nakomen 
dat wij het beter zouden doen 
wanneer wij het zelf konden 
doen. Helaas kunnen wij het nog 
onvoldoende zelf doen! 
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Kommentaar Ml 
Knelpunt Brussel 

Geen affairistisch zaakje voor „communards" laten 
Deze week maakte VU-voorzitter Vic Anciaux 
het VU-staadpunt inzake Brussel bekend, 
nadat dit netelig politiek probleem alweer 
door enkele politici uit de koelkast werd 
gehaald. 
Iets meer dan twee jaar geleden hield de 
Volksunie van het arrondissement Brussel 
haar kongres over de Brusselse strukturen. 
Van regeringszijde was toen een oplossing 
voor Brussel beloofd tegen de gemeente
raadsverkiezingen van 1982. Het probleem 
Brussel belandde echter in de koelkast. 
Wij stellen vast dat het anti-Vlaamse opbod 
weer hoogtij v iert Naast het FDF-voorstel La-
gasse om „Le grand Bruxelles" te organize-
ren, is er het wetsvoorstel Moureaux waar
mee de Franstalige socialisten mogelijk nog 
verder willen gaan. 

De oorzaken van de ontvolking 
vormen meteen de hoofdproble
men van deze stad: de aanwezig
heid van vreemdelingen en de 
rampzalige urbanistische politiek. 
Het aantal vreemdelingen vormt 
een steeds groter wordend pro
bleem. Nu reeds is 45 % van de 
geboorten vreemdelingen. Bij de 
jeugd onder de 20 jaar is een 
derde vreemdeling. De gastarbei
derskinderen (overJbevolken 
Franstalige klassen. Franstalige 
kinderen vluchten in Nederlands
talige scholen. Inmiddels degene
reert het onderwijs voor de gast
arbeiderskinderen. 
Het vreemdelingenprobleem is 
geen gemeentelijke aangelegen
heid. De Brusselse gemeenten 
kunnen — of willen — hier niet 
aan verhelpen Dit probleem vergt 
een geïntegreerde aanpak op het 
hoogste niveau. De regering moet 
hier dringend haar verantwoorde
lijkheid opnemen. 
Brussel moet andere strukturen 
krijgen met het oog op een doel
matiger en zuiniger bestuur, doch 
ook en vooral met het oog op de 
Vlaamse vertegenwoordiging. 

Het wanbeheer 
Brussel vormt op dit ogenblik een 
samenraapsel van 19 gemeenten. 
Zij worden als een dorp bestuurd 
door 19 volledig of overwegend 
Franstalige en vaak anti-Vlaamse 
meerderheden. De 19 gemeente
raden, de 19 OCMW's, de agglo-
meratieraad, de GOM, NCC en 
FCC, ministerkomitee... enz. leve
ren ongeveer 3.000 politiek ge
mandateerden op. 
Dit alles om een volgens Europese 
normen middelgrote stad te bestu
ren. De Vlamingen in Brussel vor
men geen kleine minderheid. Ob-
jektieve feiten leren ons dat het 
verfransingsproces niet onom
keerbaar is. 
Waar het vroeger echter de eko-
nomische, sociale en kulturele om
standigheden waren die van de 
Vlamingen een sociologische min
derheid maakten, daar worden zij 
nu platgewalst door het gemeen
telijk administratief apparaat Eén 
Vlaming op twee wordt adminis
tratief verfranst. De Vlamingen ko
men binnen de huidige Brusselse 
strukturen amper aan bod. De 
Volksunie wenst dat de Vlamin
gen onmisbare koalitiepartners 
zijn, tot op het gemeentelijk vlak. 
Daarom is de fusie van de 19 
gemeenten een eerste vereiste. In 
het gefusioneerde Brussel wor
den op eentalige kandidatenlijs
ten twee gemeenteraden verko
zen: een Nederlandstalige en een 

De inrichting van Brussel als volwaardige 
hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap en 
als volwaardige stad voor de Vlaamse inwo
ners is voor de P W eerder van onderge
schikt belang. 

De CVP hecht meer belang aan het behoud 
van enkele schepenambten in Noord-Brussel 
dan aan een globale oplossing. 
In dit verband moet zeker de intentieverkla
ring van minister Dehaene en de CVP worden 
geciteerd. Dat de CVP het gesprek over 
Brussel onder de Brusselse „communards" 
wil laten verlopen, getuigt van een enorme 
naïviteit Wat is er van een „gesprek onder 
Brusselaars" immers te verwachten dan een 
paar kruimels, omgezet in goed klinkende 
doch weinig beduidende schepenzetels? 

BRUSSEL- de stadskern raakte ontvolkt Slechte wie geld had bleef er wonen bejaarden, vreemdelingen 
marginalen De verkrotting volgde. 30.000 woningen staan leeg. 200.000huizen moeten vernieuwden 40000 
afgebroken Plaate en geld voor Manhattan-projekten waren er blijkbaar in overvloed. Duizenden vierkante 

meters kantoorruimten staan leeg... 

Franstalige Door poolvorming 
geschiedt de verdeling van de 
zetels op de matematisch zo kor-
rekt mogelijke wijze. De twee ge
meenteraden en schepenkolleges 
zijn gelijkwaardig bevoegd over 
alle stedelijke en hoofdstedelijke 
aangelegenheden. Voor zaken 
van gemeenschappelijk belang, 
wordt samen vergaderd. 
Beslissingen worden genomen 
met een dubbele meerderheid. 
Het gemeenschappelijk schepen-
kollege is pantair samengesteld. 
De burgemeester is afwisselend 
Nederlandstalig en Franstalig. 

Geen tweetalige 
lijsten 

Voor de vreemdelingen wordt een 
verkiesbaar orgaan opgericht met 
verplichtend adviserende be
voegdheid. 
Vanuit haar principiële optie voor 
kleinschaligheid en integraal fede
ralisme en rekening houdend met 
de sociologische realiteit van de 
Vlamingen in Brussel en de Brus
selaars in het algemeen, pleit de 
Volksunie voor de parallelle op
richting van deelgemeenteraden. 
Wat de parlementaire verkiezin
gen betreft, eist de Volksunie on
verminderd de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Hal-
le-Vilvoorde. 
De Volksunie zal pas na de ge
meenteraadsverkiezingen het ini
tiatief nemen om een politiek ge
sprek onder Vlamingen op gang te 
brengen. Zij wenst hierbij niet al
leen de overige politieke partijen 
te betrekken, doch tevens het 
dynamisch sociaal-kulturele leven 
en de sociale en ekonomische 
kringen. 
De Volksunie zal zich ten slotte 
blijven verzetten tegen het door 
de CVP voorgestelde „gesprek 
onder Brusselaars" zolang het in
stitutioneel kader voor Brussel 
niet voorafgaandelijk werd vastge
legd en zolang de Vlamingen geen 
onmisbare en gelijkwaardige koa
litiepartners van de Franstaligen 
zijn Het debat onder de Brusselse 
„communards", zoals voorgesteld 
door de CVP, zou immers niet 
alleen alle eisen van de Vlaamse 
beweging naast zich neerleggen, 
doch zou de Vlaamse klok in 
Brussel jaren achteruit draaien. 
De Volksunie is bijgevolg gekant 
tegen de tweetalige kandidaten
lijsten bij de gemeenteraadsver
kiezingen. 
* De volledige tekst van het VU-
standpunt inzake Brussel is te beko
men op het VU-sekretarlaat, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel 
(02-219.49.30). 
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Politieke belangstelling 
voor milieu 
De Wereldmilieudag van zaterdag 5 juni viel samen met het 20ste 
partijkongres van de Volksunie, gewijd aan het tema „Ecologie en 
Ekonomie, naar een nieuw evenwicht'. Dit is geen toeval, want tien 
jaar na de eerste milieukonferentie van de Verenigde Naties te Stock
holm staan de milieuproblemen meer dan ooit in de politieke belang
stelling. Dat moderne politieke partijen zich nu daadwerkelijk inzetten 
voor een milieubeleid, is een kentering die, ook in Vlaanderen, gunsti
ge gevolgen heeft, voor een sektor die al te lang werd genegeerd. 
Hei ogenblik is dus goed gekozen om wat dieper in te gaan op een 
aantal milieuproblemen, die dringend moeten worden opgelost en 
waaraan tot nu toe te weinig aandacht werd besteed. Het gaat om de 
natuurbescherming en de Noordzeevervuiling. 

Inzake natuurbescherming schiet 
het huidig beleid ernstig te kort 
Het landinrichtingsdekreet, in zijn 
huidige vorm. biedt weinig of geen 
waarborgen voor natuurbehoud 
en landschapszorg. Integendeel, 
de niets ontziende ruilverkaveling 
en de stelselmatige verminking 
van de natuurlijke loop van beken 
en rivieren worden erdoor bevor
derd. 
In de begroting '82 werd wel dras
tisch bezuinigd in de uitgaven voor 
de aankoop van bossen en natuur
gebieden, maar het budget voor 
ruilverkaveling en beeknormaliza-
tie bleef zo goed als ongewijzigd. 
Het landschapsdekreet en het na-
tuurbehoudsdekreet werden in de 
koelkast gestopt, terwijl organiza-
ties zoals de Vereniging voor 
openbaar Groen de vertragings
pogingen van minister Akkermans 
steunen, door één dekreet voor 
groenbeleid te eisen. Op deze 
wijze doorgaan, betekent dat 
Vlaanderen in het jaar 2000 nog 
steeds met zal beschikken over de 
nodige instrumenten om daadwer
kelijk zijn schaarse en kostbare 
natuur te beschermen. De aanwe
zigheid van bouwmaatschappijen 
in de Vereniging voor Openbaar 
Groen legt blijkbaar een zware 
hypoteek op de doelstellingen van 
deze organizatie: de bevordering 
en het behoud van groen in de 
ruimste zin! 

Het rooien van houtwallen bosjes 
en bossen en het ontwate r< n van 
natuurgebieden is in Vlaatidaren 
nog steeds niet onderworpen aan 
een vergunning, alhoewel zulke 
verplichting vrij eenvoudig zou 
kunnur worden opgelegd, over
eenkomstig de wet op de Ruimte
lijke Ordening. Naar verluidt heeft 
minister Akkermans echter ande
re zorgen, onder meer met in
vloedrijke jagers. 
Deze lieden oefenen, via de Hoge 
Jachtraad, momenteel zware druk 
uit op de Antwerpse aannemer 
om, naar aanleiding van de uitvaar
diging van de jachtbesluiten '82-
'83, nog voor het einde van deze 
maand, de jachtreglementering af 
te zwakken. Indien dit gebeurt, zal 
Vlaanderen eerlang weer terecht 
worden bestempeld als het barba-
renland van de Europese Ge
meenschap, waar wrede klem

men, giftige eieren en vuurwapens 
op minder dan honderd meter van 
bewoonde huizen worden ge
bruikt en waar de nachtelijke loer-
jacht op eenden en de jacht op 
een twintigtal elders beschermde 
watervogels weer mogelijk is. Hoe 
de nakende harmonizering van de 
jachtwetgeving in de Benelux dan 
zal moeten worden verwezenlijkt, 
weet wellicht alleen minister Ak
kermans. Zijn houding wordt intus
sen niet met dank aanvaard, want 
heelwat bekende kunstenaars en 
prominenten hebben reeds onver
bloemd laten weten wat ze den
ken van zulk wanbeleid. 

Noordzeevervuiling 
afremmen 
De jongste jaren zijn de 
afvaltransporten vanuit de Vlaam
se havens Antwerpen, Gent en 
Zeebrugge naar de Noordzee nog 
toegenomen. Ook in dit opzicht 
heeft Vlaanderen een bedenkelij
ke faam gekregen in de Gemeen
schap. Een bondig overzicht van 
de toestand toont aan waarom. 
Kornos-Gent en Bayer-Antwer-
pen lozen per jaar, ondanks de 
Europese richtlijn ter zake, 
650.000 ton titaandioxide afval, 
waarvan 135.000 ton zwavelzuur, 
bijna 10.000 ton ijzer, 8.000 ton 
andere metalen en 8.000 ton onop
losbare stoffen. De rederijen Vola, 
met het schip Faico en Ahlers, met 
de Wadsy-tanl<er zorgen voor het 
vervoer naar de dumpingsplaats 
vóór de kust van Walcheren. 
Gist en spiritus-Brugge stort per 
jaar 8.000 ton fermenten voor de 
kust van Zeebrugge, waarvan 
1.600 ton organisch materiaal en 
150 ton aluminium De rederij De-
pret organizeert het transport met 
klepbakken, die naar zee worden 
gesleept. 

Hooker-Genk laat elk jaar ruim 
7.000 ton plastics met fenol, glyco
len, organisch matenaal en onop
losbare bestanddelen, via het Al-
bertkanaal naar de Noordzee ver
voeren door de redenj Transtank, 
met de schepen Boom en Blaton. 
Dezelfde rederij bedient ook het 
bedrijf Stauffer, dat hierdoor jaar
lijks ruim 30.000 ton herbiciden, 
met keukenzout organisch mate
riaal en thiokarbonaten in zee 
kwijtgeraakt 

Bovendien worden via Antwerpen 
ieder jaar zowat 100.000 ton ge
chloreerde en gefluoreerde kool
waterstoffen op zee verbrand. 
Volgende drie schepen knappen 
de karwei op: de Vulcanis, de 
Matthias en de Vesta. 
Daarbij komen nog de zowat 
30 miljoen ton baggerslib, belast 
met zware metalen en andere 
stoffen, die jaarlijks vlakbij de 
Vlaamse kust worden gestort 
Tenslotte zijn er de klandestiene 
transfjorten met schepen en vlieg
tuigen, waarvan de cijfers wellicht 
nooit in officiële rapporten zullen 
verschijnen en is er het vervoer 
van radio-aktief afval, waartegen 
onlangs nog werd betoogd, maar 
dat hier buiten beschouwing 
wordt gelaten. 

Kortom, de huidige toestand toont 
aan dat de nationale Belgische 
regering niet bij machte is om dat 
rotzooien te kontroleren, laat 
staan om op te treden en dit 
ondanks een indrukwekkende 
reeks van konventies en wetten 
die bij gebrek aan uitvoeringsbe
sluiten echter geen enkel prak
tisch nut hebben. 

Daarom moet Vlaanderen het roer 
overnemen en zich zo spoedig 
mogelijk in regel stellen, door een 
interne aanpassing van de eigen 
wetgeving, in het licht van de 
harmonizering van het Europees 
milieubeleid. Pas dan zal Vlaande
ren ten volle zijn verantwoordelijk
heid kunnen opnemen bij het tot 
stand komen van een Europees 
beheer van de Noordzee. 
Natuurbescherming en bestrijding 
van de Noordzeevervuiling moe
ten bij voorrang worden opgeno
men in het milieu-urgentiepro
gramma van elke politieke partij, 
die zich als milieupartij wil waarma
ken. 

Twee nieuwe nummers in de reeks 

„Vlaams-Nationale Standpunten" 

Nummer 7: 

/ / Nationalisme in Wales 
t t 

door Lieven Dehandschutter 

De auteur van deze brochure is geen onbekende in Welshe nationalistische 
knngen — getuige de inleiding van Gwynfor Evans, oud-voorzitter van de Welsh-
nationalistische partij Raid Cymru 
In deze brochure wordt de problematiek van Wales op een zeer overzichtelijke 
en grondige wijze beschreven 
Het Welshe volk heeft het inderdaad met gemakkelijk Het vormt 4,8 % van de 
bevolking van de Bntse staat Een staat die zich ontwikkelde tot een grootmacht 
en één van de meest gecentralizeerde staten buiten de kommunistische wereld 
De staat strekte zich uit over een kwart van het aardoppervlak in een njk dat zich 
erop t)eroemde dat de zon er nooit onderging Engeland was er het moederland 
van en Engels de taal. Wales echter was een interne kolonie 
Na een l)eknopt histonsch overzicht gaat de auteur dieper in op de teloorgang 
van de oud-Keltische taal, de Welshe tjeweging, de Welsh-nabonalistische partij. 
Uit deze brochure blijkt eens te meer hoe tselangnjk de taal voor een volk is en 
hoe sterk nationalistische en sociale strijd in elkaar verweven zijn 
Deze brochure verdient alle aandacht van hen die geloven in en ijveren voor het 
Europa der volkeren, een Europa waann ook Wales een volwaardige rol zal 
spelen. 

Nummer 8: 

/ / Een nummer worden... 
i t 

Schets van het gevangeniswezen in België 
door Raf Declercq 
Terwtjl iedereen — terecht i — opkomt voor de mensenrechten in Derde Wereld
landen en diktaturen, terwijl wantoestanden in verre staten dagelijks de aandacht 
van media en publiek knjgen, vergeten wij maar al te vaak dat er ook in ons eigen 
land heel wat misloopt De gevangenissen en hun tjewoners hebben nooit kunnen 
rekenen op veel aandacht noch van de politici, noch van de media, noch van het 
publiek 
De misdadiger staat in het centrum van de (vaak ongezonde) belangstelling 
zolang het proces duurt Eens veroordeeld, wordt hij een nummer anoniem en 
vergeten 
Toen de Vlaams-Nationale Omroepstichting in de kerstperiode van vorig jaar een 
televisieuitzending aan de situatie in de Belgische gevangenissen wijdde, bleek uit 
de talrijke telefonische en schriftelijke reakties dat het Belgisch gevangeniswezen 
voor velen de zere plek van onze samenleving is 
Deze brochure door kamerlid Raf Declercq geschreven voorziet dan ook in een 
leemte Weinig mensen weten dat ons gevangeniswezen ooit tot voorkjeeld strek
te in Europa Waren wij echter ooit voorlopers wat Ijetreft de vermenselijking van 
het gevangenissysteem, dan moeten wij ons nu schamen 
Deze brochure tsevat relevante informatie, relevante cijfers Als parlementair 
mandatans, als lid van het t)eschermingskomitee en voorspreker van talrijke 
gedetineerden komt de auteur dagelijks in kontakt met de wantoestanden in de 
Belgische gevangenissen Hij kent zowel de onhygiënische en verouderde 
getKJuwen als de moderne Lantin-gevangenis, hij kent de onmenselijke en verne
derende reglementen, hij geeft ons de zelfmoordcijfers en wijst ons op de 
resultaten van de Belgische penitentiaire aanpak, het enorm hoog aantal 
recidivisten. 
De persoonlijke kontakten die de auteur onderhoudt met gevangenisdirekteurs, 
sociale begeleiders, advokaten en gedetineerden maakten het mogelijk de 
problematiek vanuit een andere, diep-menselijke hoek te benaderea 
„Vlaams-Nationale Standpunten" zijn een uitgave van het Vlaams-Nattonaal 
Studiecentrum. 
U kan deze nummers tsestellen op het VU-sekretanaat Bamkadenplein 12 te 
1000 Boissel (tel 02-21949.30) 
De pnjs van de afzonderlijke nummers t>edraagt 50 f r, te storten op rekening 435-
0259801-18 van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum. 
Het IS echter voordeliger u te abonneren! 
Een at)onnement (tien nummers) kost slechts 350 fr. 
U ontvangt dan meteen de zes reeds verschenen nummers 
Hoe akxjnneert u zich*? 
• U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening. De strook zendt u 
naar „Vlaams-Nabonale Standpunten", Bamkadenplein 12 te 1(XX) Brussel. 
• U zendt ons de strook toe en voegt een check ter waarde van 350 fr. bij. 
• U zendt ons de strook toe en voegt een overschnjvingsformulier \»\ ter 
waarde van 350 fr 
De afzonderiijke nummers kan u op dezelfde wijze bestellen. 

BON 
Mevrouw/De Heer 

Adres 

L 

besteh hierbij. ek& van „Nationalisme in Wales" (50 fr j 
eks van „Een nummer worden„ (50 frJ 

stort op onze rekening/voegt een check bij/voegt een overschnj
vingsformulier bij 
at)onneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten en ontvangt de acht 
reeds verschenen nummers 
De nieuwe abonnee • stort op onze rek (435-0259801-18) 

• voegt een check bij 
* voegt een overschnjvingsformulier bij 
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De 55ste IJzerbedevaart 4 juli 1982 

Welvaart in eigen lianden 

Diksmuide, 1958 
„De bedevaartplechtigheid is verlo
pen in een kalme en waardige atmo
sfeer, terwijl vooral de optocht van de 
tientallen vrachtwagens met stenen 
voor de nieuwe toren zeer indrukwek
kend was. Een der ontroerendste 
ogenblikken van de bedevaart was 
anderdeels dat waarop men overging 
tot de onthulling van het „Nooit meer 
oorlog". Op de eerste IJzertoren 
stond deze leuze in vier talen. Zij was 
de uiting van de sterke humanitaire en 
antimilitaristische stroming waarop 
de frontbeweging rustte. De tweede 
wereldoorlog en zijn nasleep van 
haat-ontploffingen vernielde, boven 
het graf van de Vlaamse soldaten die 

er hun leven voor gaven, ook deze 
leuze. Thans, eveneens in vier talen 
staat zij daar opnieuw, in groter let
ters, op de enorme blokken die het 
voetstuk van het nieuwe monument 
vormen. Daarmee sluit de IJzerbede
vaart als het ware nog dichter aan bij 
de geest van de eerste bedevaarders, 
de geest van de moeë, gekrenkte 
soldaten die naar de vernielde IJzer-
vlakte terugkeerden om er op het graf 
van hun gevallen kameraden te bid
den opdat hun ideaal eenmaal werke
lijkheid zou zijn: vrede in de wereld, 
vrede in Vlaanderen". 

(Uit- XXXIe IJzerbedevaart naar Vlaanderens do-
denveld 1958) 

Welvaart 
De politieke aktualiteit verleent 
aan de eerstkomende IJzerbede
vaart met het tema „Welvaart in ei
gen handen" een uitzonderlijk be
lang. De recente cijfers inzake de 
begrotingstekorten over 1981 zijn 
ontstellend. 
Voor de periode van 1975-1981 
bedroegen de gekumuleerde defi
cits 732 miljard. 
Hierin kw/am Brussel tussen voor 
33 miljard en Wallonië voor 728 
miljard, terwijl Vlaanderen nog een 
bonus vertoonde van 29 miljard. 
Het deficit op de lopende begro
ting 1981 bedroeg per hoofd: 
voor Vlaanderen: 36.119 fr.; 
voor Brussel: 58.299 fr.; 
voor Wallonië: 95.447 fr. 
Ook de andere recent bekendge
maakte gegevens, de debatten in
zake de Kempische steenkoolmij
nen, het Waalse staal, de textiel, 
het energiebeleid bew/ijzen over
duidelijk dat het waarachtig zelfbe
stuur op ekonomisch, financieel-
en sociaal vlak een dringende 
noodzaak geworden is voor ons 
volk en dat krachtig moet gerea
geerd worden tegen alle vertra-
gings- of afleidingsmaneuvers. 

Vrede 
De onderstaande tekst, 24 jaar 
oud, verrast ons door de aangrij
pende aktualiteit Nog steeds be
staat er geen vrede. Ondanks VN-
resoluties, humanistische en ker
kelijke verklaringen wordt er over
al ter wereld gedood, vermoord en 
vernield. Per minuut besteedt men 
40 miljoen frank aan moordtuigen, 
terwijl twee op drie mensen weg
kwijnen in armoede. O ja, bij ons 
gaat het nog goed en de vrede ligt 
betekend door internationale ver
dragen — zo denken wij. De 
krankzinnige Falkland-oorlog be
wees echter de broosheid van 
dergelijke afspraken. 
Zondag zal veel aandacht worden 
besteed aan het vredesvraagstuk 
en het gerechtvaardigde verzet 
tegen de idiote kernbewapening in 
Oost én West in Zuid en Noord. 
Met tienduizenden zullen wij ons 
uitspreken tegen de nutteloosheid 
van alle bloedvergieten, dat nooit 
vermocht gerechtigheid te doen 
heersen. Want nooit bracht een 
oorlog vrede... 

Programma 
1 o u. tot 1 o u 45 beiaardspel door 
Kristiaan Van Ingelgem. 11 u.: eu
charistieviering door Anton van 
Wilderode, Jef Sterck, Ignace De 
Sutter en P. Aernouts. Oproep tot 
steun door R. Van de Sompel, 
ondervoorzitter. Het lied der Vla
mingen. Betekenis van de IJzerbe
devaart 1982. Wij gedenken onze 
Vlaamse frontsoldaten 1914-1918: 
1ste Dodenappel: Daels, Goosse-
naerts; Bloemenhulde en symboli
sche vlaggengroet; „Lied van 
Nele"; „Lied van mijn land"; „Bede
vaartlied". Wij gedenken de ge
sneuvelden en slachtoffers van de 
2de wereldooriog: 2e Dodenap
pel: Lode Van der Kinderen, Wies 
Moens, Cyriel van Hove; Bloe
menhulde en symbolische vlag
gengroet; „Het Lied der Vlaamse 
meisjes"; „Vlaanderen"; „Bede
vaartlied". Wij gedenken alle jonge 
mensen die in deze gewelddadige 
wereld strijden en sterven voor 
recht, vrede en vrijheid: 3de Dode
nappel: Guido Provoost Remi Van 
Duyn; Bloemenhulde en symboli
sche vlaggengroet; „Vaarwel mijn 
broeder"; „Mijn Vlaanderen heb ik 
hartelijk lief'; „Bedevaartlied". „Wie 
Brussel zegt": een evocatie. Groet 
uit Noord-Nederiand door J.A.R. 
Dittrich, voorzitter Nederiand van 
het Algemeen Nederlands Ver
bond. „Groeninghe". Toespraak 
door Paul Daels, voorzitter IJzer-
bedevaartkomitee. Oproep voor 
bazuinen. Apoteose met Eed van 
trouw door weduwen van Vlaam
se voormannen, besloten met de 
nationale liederen. 

Met onze dank aan Rik De Ghein, 
sekretaris van het IJzerbedevaart-
komitee, voor het dokumentatie-

materiaal. 

Enkele praktische punten: 
De toegangsprijs (het herken
ningsteken) kost 100 fr. (kinderen 
tot 12 jaar: gratis!). Wie een zit
plaats verlangen moeten die zo 
spoedig mogelijk bestellen door 
overschrijving van 90 fr. op post
rekening 000-0882192-74 „IJzer
bedevaart Diksmuide". De Vossen 
'14-'18 en hun echtgenoten kun
nen een gratis zitkaart bekomen 
op het Vossesekretariaat Jacq-
mainlaan 124, 1000 Brussel De 
lichamelijk gehandicapten kunnen 
eveneens gratis een zitkaart ont
vangen, maar moeten die zo spoe
dig mogelijk aanvragen op adres: 
IJzerbedevaart, IJzerdijk 49, 8160 
Diksmuide De kosteloze zitkaar
ten zijn strikt persoonlijk en mo
gen niet doorgegeven wofden 
Deze kaarten kunnen bekomen 
worden op het IJzerbedevaértse-
kretanaat IJzerdijk 49, 8160 Diks
muide. Telefoon 051-500286 
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Vlaamse Beweging Mi 11 

Diksmuide is ook herinneren 
Drie 
vergeefse 
pogingen 

1918 

Wilfried 
Marlens 

(1958) 

Tot driemaal toe trachtten anti-
Vlaamse krachten de boodschap 
van de Fronters te vernietigen. 
Tevergeefs- Reeds vóór het ein
de van de oorlog werden de 
heldenhuldezerkjes beschadigd. 
De letters A W - W K werden 
dichtgemetseld. Op het kerkhof 
van Oeren (Alveringem). Onmid
dellijk werd deze hatelijke daad 
ongedaan gemaakt door het op
nieuw overschilderen van de be
schadigde kruisjes- (zie foto). 

1925 
In 1925 werden 500 heldenhulde
zerkjes verbrijzeld en gebruikt 
voor de aanleg van een weg in 
Adinkerke. Deze grove ontering 
werd beantwoord met het bou
wen van de IJzertoren als sym
bolische vereniging van alle 
Vlaamse gesneuvelden. Maar 
nog bleek de haat sterker dan de 
verzoening- (zie foto) 

1945-46 
Want in 1945-46 werden twee 
bomaanslagen gepleegd tegen 
deze eerste toren. Een eerste 
aanslag veroorzaakte grote 
schade aan de toren. De reaktie 
hierop was eerder lauw- de 
Vlaamshatende repressiesfeer 
bleek even te zegevieren. Een 
tweede en totale dynamitering, 
mét hulp van de militaire over
heid (munitie van Houthulst) én 
het medeweten van de Belgische 
overheid (de minister en de 
Westvlaamse goeverneur), ver
nietigde de toren. De franskiljon
se Belgische elite kraaide vikto-
rie. Kortstondig evenwel- De 
verontwaardiging in Vlaanderen 
was groot Onmiddellijk werd be
gonnen met de bouw van een 
tweede en hogere toren. Liefde 
overwon, wat haat vernielde! 

Tijdens ons snuffelen in de histo
riek van de Bedevaarten naar de 
Graven van de IJzer vonden wij 
een biezonder treffende toe
spraak terug van de huidige eer
ste minister Wilfried Martens. In 
1958 was deze jonge advokaat 
voorzitter van het Jeugdkomitee 
voor de Wereldtentoonstelling. 
Hij sprak op deze bedevaart als 
„de stem der jeugd". Zijn woor
den van toen, vandaag bijna een 
kwarteeuw oud, blijven interes
sant én aktueel. Daarenboven 
lijkt het ons nodig bepaalde men
sen te konfronteren met het „tes
tament van hun jeugd"- en niet in 
het minst de eerste minister zelf-

„Vlaamse jeugd, 

Wanneer wij vandaag de doden 
van de IJzer komen herdenken, 
dan beklemt ons een grote zorg. 
Veertig jaar gelden werd als er
kenning van het offer van onze 
Vlaamse gesneuvelden de Ko
ninklijke belofte „Gelijkheid in 
rechte en in feite" afgelegd. 
Zolang wij niet [beschikken over 
een eigen apparaat, zijn wij ge
doemd minderwaardigen te blijven 
en uiteindelijk als volk te verdwij
nen. Maar eens de Vlamingen 
zelfbestuur zullen verknjgen en zo 
in staat zullen zijn om te voorzien 
in de specifiek Vlaamse ekonomi-
sche noden om een vooruitstre
vende sociale politiek te voeren 
tot welvaart van de ganse Vlaam
se gemeenschap, om het Neder
lands en de Nederlandse kuituur 
van bovenuit te steunen en aan te 
wakkeren, dan zullen wij ons als 
volk kunnen herstellen. C.J 
Ziedaar dan de voltooiing van ons 
werk. een perfekte aanpassing 
van de staatsstruktuur en de de-
mokratische herverdeling van de 
machtsposities aan dit land op 
basis van de Vlaamse en Waalse 
volksgemeenschappen. C.J 
Vlaamse jongeren van heden, wij 
voelen ons onverbreekbaar ver
bonden met de IJzerjeugd. Deze 
band dwingt ons ertoe een on
weerstaanbaar, eendrachtig 
Jeugdfront te vormen en de 
Droom van de Ijzerhelden uit te 
bouwen tot stralende Werkelijk
heid." 

Ook socialisten 
naar bedevaart 

(1938) 
„De Socialistische Liga neemi 
deel aan de IJzerbedevaart te 
Diksmuide 

De jongste vergadering van hel 
Uitvoerend Bestuur besprak 
breedvoerig de politieke en socia
le verhoudingen in ons land, het 
nationaliteitenvraagstuk en onze 
houding daartegenover, kwamen 
natuurlijk in behandeling. 
In onze vorige nummers werd 
onze houding ten aanzien van de 
nationaliteitenkwestie reeds dui
delijk toegelicht want nieuw is 
onze houding dienaangaande niet 
De vraag werd gesteld: Wat doet 
de Liga ten aanzien van de IJzer
bedevaart? 
Eenpang luidde het antwoord: 
deelnemen. 
Waarom? 
Omdat de Liga op haar plaats is in 
een betooging tegen eiken oorlog, 
tegen elk militarisme, voor de af
schaffing van het leger. 
In den IJzertoren staat de leuze 
gebeiteld: Nooit meer oorlog! Dat 
is de leuze van VOS, maar dat is 
ook de leuze van de Liga. 
Dat IS meer dan voldoende om 
ons te doen besluiten. Allemaal 
naar Diksmuide. 
Er zal ook betoogd worden voor 
algeheele amnestie. 
Ook dien eisch moesten wij on
voorwaardelijk bijtreden, ten eer
ste, omdat het een schande is dat 
20 jaren na den oorlog de Belgi
sche Staat niet heeft begrepen 
dat hij die naweeën van den oor
log moest opheffen, ten tweede 
omdat zij voor wie amnestie 
geëischt wordt in onzen oogen 
slechts slachtoffers zijn van een 
oorlog dien zij niet geschapen 
hebben. 

Een volk, dat onderdrukt wordt 
door een vreemde of andere 
macht is niet vatbaar voor het 
socialisme, wanneer dit laatste met 
strijdt tegelijkertijd voor de volk
sbevrijding en voor de persoonlij
ke bevrijding, en dit zoowel op 
kultureel als op mateneel gebied. 
De Liga heeft dus redenen over 
om naar Diksmuide te gaan? zij 
heeft voor plicht aan de zijde van 
al de Vlamingen die aan den voet 
van den IJzertoren oprecht gaan 
betoogen tegen den oorlog, voor 
amnestie en voor Vlaanderens 
rechtsherstel. 

Omdat wij er naartoe gaan met de 
eerlijkste bedoelingen, omdat wij 
ons hebben voorgenomen ons te 
onthouden van elke partikuliere 
betooging, verwachten wij van het 
Bedevaartkomitee dat het alle 
schikkingen treffen zal OfxJat ie
dereen, zoowel een socialist als 
een katholiek, er zich op zijn ge
mak zal voelen, dat niemand er zal 
gekrenkt of aangevallen worden in 
zijn politieke of filosophische over
tuigingen. 
Wij hopen dat omdat wij wen-
schen dat binnen afzienbaren tijd 
gansch het werkende Vlaanderen 
zich zal terugvinden om in een 
geest van samenwerking en ver
standhouding te werken aan de 
schepping van een vrij en welva
rend Vlaanderen. 

Nooit meer oorlog! 
Amnestie, 
Vlaanderens Rechtsherstel". 

(Uit: „Liga Sinjaal. Orgaan 
van de Socialistische Liga-

Vlaanderen', 23 juli 1938) 

I Jzerbedevaartkomitee: 

„Neo-fascistische 
groepjes 
ongewenst" 
Het IJzerbedevaartkomitee 
verzoekt ons onderstaande 
oproep te publiceren om al
dus duidelijkheid te schep
pen: 
„De vereniging die de IJzer
bedevaarten inricht wenst 
zeer duidelijk positie te ne
men ta.v. de volgende feiten. 
Sedert enkele jaren hebben 
een aantal groepjes uit 
Frankrijk, Nederland, Duits
land, Engeland enz. de ge
woonte aangenomen op de 
vooravond en de dag van de 
IJzerbedevaart te Diksmui
de samen te komen tenein
de er, misbruik makend van 
de toegestroomde massa's, 
hun misplaatste propagan
da te voeren en op uitdagen
de wijze te paraderen. Dit 
optreden heeft niets te ma
ken met de IJzerbedevaar
ten en is zelfs erg storend. 
De toegang tot de IJzerbe-
devaartweide werd aan die 
groepjes dan ook stelselma
tig en radikaal geweigerd. 
Meerdere malen heeft het 
komitee hun optreden dui
delijk afgekeurd. 
In het biezonder werd in mei 
1979 in een belangrijke ver
klaring „Geen misbruik van 
de IJzerbedevaart" zeer 
scherp afstand genomen 
van deze marginale groep
jes. Deze verklaring werd in 
acht talen vertaald en aan 
alle Europese nieuwsmedia 
overgemaakt 

Niettemin blijven een aantal 
buitenlandse — en ook 
sommige binnenlandse — 
persorganen en nieuwsme
dia blijk geven van verwar
ring en gebrek aan inzicht In 
de verslagen over de IJzer
bedevaarten wordt meer 
aandacht besteed aan de 
enkele tientallen buitenland
se provocateurs dan aan de 

tienduizenden Vlaamse Be
devaarders; hecht men meer 
belang aan enkele inciden
ten uitgelokt door onverant
woorde herrieschoppers 
dan aan de belangrijke ver
klaringen van de woord
voerders van het komitee, 
o.m. inzake de Vlaamse aan
spraak op zelfbestuur, de 
sociaal-ekonomische her
vormingen en het vredes
vraagstuk en aan de steeds 
hoogstaande artistieke op
luistering! 

En in sommige publikaties 
en TV-uitzendingen worden 
de IJzerbedevaarten — al
licht op grond van verkeer
de informatie — voorge
steld als belangrijke bijeen
komsten van ultra-rechts en 
neo-fascisme in Europa! 
Daarom wenst de Raad van 
Beheer van de v.z.w. „Bede
vaart naar de Graven van de 
IJzer" nogmaals duidelijk te 
onderstrepen wat volgt: 
1. De neo-fascistische 
groepjes die bij gelegenheid 
van de IJzerbedevaart naar 
Diksmuide trekken worden 
niet uitgenodigd, doch inte
gendeel als ongewenst be
schouwd. 
2. Hun motieven en doelstel
lingen zijn niet in overeen
stemming te brengen met 
deze van de IJzerbedevaar
ten. 
3. De IJzerbedevaarten zijn 
fundamenteel gericht op de 
integrale bevrijding en het 
volwaardige bestaan in ei
gen staatsinstellingen van 
onze volksgemeenschap — 
en van alle volkeren ter We
reld — en op de vestiging 
van een duurzame vrede 
tussen de volkeren en dit in 
een geest van waarachtige 
demokratie, oprecht plura
lisme en eerlijk pacifisme." 

ape 
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12 TV-programma's vy 
Zaterdag 

BRT 1 
15.30 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.00 Emilie, - 18.05 
Leven op aarde CdokJ. — 19.00 
Duel in de diepte (fJ. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Matches, een 
liedjestoto. — 21.10 De hoofdver
dachte (tv-film). - 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
14.58 Tennis uit Wimbledon (repor
tage). 

NED 1 

18.58 Nieuws. — 19.00 De zeven 
van Blake (SF-D. - 19.50 Muren 
(dokJ. - 21.10 Woensdag (tv-film). 
— 21.37 Nieuws - 21.55 Film 
thuis (Chiedo Asilo). — 23.50 
Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. — 18.59 Alfons 
(strip). — 19.10 Zo moeder, zo 
zoon (kwis). — 19.35 Verhalen uit 
de Bijbel (fJ. - 20.00 Nieuws. -
2027 Michel Strogoff (fJ. - 21.25 
Zuiderzeespel (zeskamp). — 2225 
Hier en nu. — 22.55 Tot besluit — 
23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.10 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
— 20.40 Cherchez l'Erreur.» (film). 
— 22.10 Spa 1982. - 23.00 
Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Starsky et 
Hutch (f J. — 22.30 7/7 Le magazi
ne de la semaine. — 23.15 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Messieurs 
les jurés (f) . — 22.45 Worstelen. 
— 23.20 Nieuws 

FR 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Jeugdprogramma. — 20.00 
Les jeux de l'été (spel). — 20.35 Le 
bavard imprudent (toneel). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (spel). — 22.00 Nieuws. 
— 22.20 Herrin der toten Stadt 
(western). — 23.55 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Die Ban
kiers (fJ. — 20.15 Der Mustergatte 
(film). - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Das aktuelle Sport-Studio. — 23.15 
Demonen des Bösen (thriller). — 
0.20 Nieuws. 

D 3 
19.55 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Muziek en maat
schappij. — 21.20 Duits weekover
zicht van 8 juli 1942 (dok). — 21.55 
Ministerium der Angst (thriller). — 
23J20 Rockpalast - 0.20 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Chopper Squad (f). - 21.00 
W K voetbal. 

Zondag 

BRT 1 

14.30 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.58 Tennis uit Wimbledon 
(reportage). — 18.35 Emilie. — 
18.40 Geheimen van de zee (dok J. 
— 19.30 Lieve plantjes. - 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportvyeekend. 

- 20.30 De Holvaks (fJ. - 21.20 
Mezza Musica. 

BRT 2 

15.45 Ronde van Frankrijk (repor
tage). — Wereldbeker voetbal in 
Spanje: 17.00 Winnaar Groep 5 — 
Nr. Groep 4 (reportage). — 20.30 
Samenvatting. — 20.50 Nr. 2 
Groep 6—Winnaar Groep 3 (re
portage). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.19 Chantons 
FranQais (wedstrijd). — 21.20 Un 
neveu silencieux (tv-film). — 23.00 
Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Op de 
praatstoel. - 19.30 KRO's wereld
circus. — 20.20 De ijsman komt (tv-
film). — 23.15 Nieuws 

NED. 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Nemo's 
langste nacht (film). — 16.10 Het 
meesterwerk (klassiek). — 17.05 
W.K. voetbal. - 19.00 Ti-Ta-tove
naar (fJ. — 1925 Ck)mputers in de 
cockpit (film). — 20.00 Nieuws — 
20.10 Studio Sport - 20.50 W.K. 
voetbal. — 22.45 Nieuws. 

F1 
19.15 Het milieu van de olifanten 
(dokJ. - 20.35 Popeye. - 20.50 
W.K. voetbal. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Yorktown, 
le sens d'une victoire (dokJ. — 
22.10 Jazzmuziek. - 22.40 La folie 
ordinaire (dok). — 23.15 Nieuws. 

F3 
20.35 II était une fois le pouvoir 
(dok). - 21 25 Korte Franse fi lms 
— 22.30 Prisonniers du passé 
(film). 

ARD 
2000 Nieuws - 20.15 Der Ring 
des Nibelungen (opera). — 22.55 
Hundert Meisterwerke (dok.). — 
23.05 Nieuws. - 23.10 De media in 
de oorlog (dok.). — 23.55 Nieuws. 

D3 

1955 Regionaal nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 De reis naar 
Peking (dokJ - 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Die Wiedert)ele-
bung des Angriffspiels. — 23.25 
Literair magazine. 

LUX. 

20.00 Operation Danger (fJ. -
21.00 Montparnasse 19 (film). 

Maandag 

BRT 1 
15.05 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.00 Emilie. - 18.05 
Sesamstraat — 18.20 Klein, klein 
kleutertje. — 19.00 Nepal (dokJ. -
1927 Uitzending door derden (Sy-
ndikJ. - 19.45 Nieuws. - 20.20 
De roos en de pijl (film). - 22.00 
Kuituur en beschaving (dok.). — 
22.50 Nieuws. 

BRT 2 

Wereldbeker voetbal in Spanje: 
17.00 Winnaar groep 6—Nr 2 
groep 3 (reportage). — 20.10 Sa
menvattende reportage. — 20.50 
Winnaar groep 4—Nr. 2 groep 5 
(reportage). 

NED 1 
19.00 Het rijk der dieren (strip). — 
19.08NederiandSurfland. - 19.40 
Tros sport extra. — 20.00 Nieuws. 
— 20.50 WK voetbal. - 22.55 
Nieuws. 

NED 2 

18.54 Bereboot — 18.59 Dieren in 
beweging. — 1925 Shelley (O. -
20.00 Nieuws. — 2027 Achter het 
nieuws (Info). — 21.10 PoWark (O. 
— 22.00 Teater thuis (toneel). — 
23.00 Simon C^armiggelt — 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.05 Inédits 
(dok). - 20.30 L'Odyssée du Hin-
denburg (film). — 22.50 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 La bataille 
du rail (ooriogsfilm). — 22.00 
Vraaggesprek met regisseur René 
Clément — 23.00 Nieuws. 

A~2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Des chif-
fres et des lettres (spel). — 20.55 
WK Voetbal Winnaar groep 4 te
gen nr 2 van groep 5. (Recht
streekse reportage). — 22.50 Jazz. 
— 23.15 Nieuws 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de leté (spel). — 20.35 
Les Barbouzes (film). — 22.20 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade 
im ZDF. - 20.15 Impulse - 21.00 
Heute-Journal. — 21.20 Eugenie 
Mariltt und die Gartenlaube (TV-
spel). — 22.50 Man müsste Klavier 
spielen können (humor). — 23.20 
Nieuws 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws — 20.15 Montagabend lm 
Dntten. — 21 45 Die Geschichte 
des Chevalier Des Grieux und der 
Manon Lescaut (f). - 22 40 Grie
kenland (dok.). - 23.25 Nieuws 

LUX. 
20.00 Mission impossible. 

Dinsdag 
6 JULI ] 

BRT 
1525 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.00 Emilie. - 18.05 Er 
was eens... de mens (strip). — 
18.30 Een jongen, een hond en een 
kikker (jeugdfilmpje). — 18.40 Le
ven in de Pyreneeën (dok). — 
19.45 Nieuws - 2020 Gilbert Bé-
caud a Montreux (show). — 21.10 
Het lange zoeken (f). — 22,05 De 
elektriseermachine van Wimshurst 
(film). — 22.40 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Motorsportgala. — 16.25 D r 
Dolittle: land of the Tiger Moo 
(strip). — 16.45 Goud van oud 
(muziekshow). — 19.00 E.0. fami
liedag 1982. - 21.37 Nieuws. -
21.55 De bijbel open (dok). — 
22.50 Nieuws 

NED 2 
18.54 Bereboot - 19.00 Archibald. 
- 19.05 De Dukes uit Hazzard (f). 

- 20.00 Nieuws - 2027 Dallas 
(O. - 21.20 De berging van de Be-
telgeuse: dne In een (dok). — 22.10 
Televizler magazine. — 22.50 De 
toestand in de wereld. - - 22.55 
Allee (f). - 23.20 Honderd be
roemde schilderijen (dok). — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.05 In 
Suriname, bij de Indianen Trios en 
Akulio (dok). — 21.10 Lucien Leu-
wen (O. — 22.10 Les contes du 
mardi (O. — 22.35 Ligne rock 
(rockmagazine). — 23.10 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le quadra
ture du eerde (toneel). — 22.20 
Document (dok). - 23.20 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les ju-
meaux (tv-film). — 23.15 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. - 20.05 
Les jeux de leté (spel). — 20.50 Le 
train sifflera trois fois (western). — 
22.35 Nieuws. - 22.50 La perie 
noire (film). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Alles oder 
nichts (kwis). — 21.00 Panorama. 
- 21.45 Dallas (f). - 22.30 Tages-
themen. - 23.00 Heut'abend (hu
mor). — 23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Die Prasi-

dentin (blijspel). — 
journal. - 2120 V\ 
gesprek met Frans 
22.35 Das Wiegenl 
schlag (Indianenfilr 
Nieuws. 

D~3 

19.45 Gewestelijk ni« 
Nieuws. — 20 25 
(gesprek). - 21.00 
(decamerone) — 21 
- nachfrage. — 22.3( 
vom Liang Shan I 
Nieuws. 

LUX. 

20.00 Médecins d'a 
- 21.00 Balsers vol 

BRT 1 

15.00 Ronde van Fre 
tage) - 17.00 Op h 
plein. — 17.30 De ka 
Emilie. - 18.05 W 
( d o k J - 1 8 . 3 0 Buck I 
- 19.17 Uitzending 
(VNOS) - 19.45 Nie 
Arnold (f J - 20.50 Hi 
Fu Manchu (avoni 
2220 Puur kuituur... 
(Marie Curie) — 2 

NED 1 
15.55 Lefty, het m« 
linkerarm (jeugdfilm) 
geheim van de derde 

Z A T E R D A G (3 JUID — vandaag gaat de Ronde van 
Frankrijk definitief van start Hoe gaan onze Belgen het eraf 
brengen? Ons wielrennerspeloton is gedegradeerd tot hulpjes 
Mogen zij hier en daar een kruimeltje meepikken? — Het wrak 
Matches, een liedjestoto, sleept zich maar verder (BRT) — 
Nogmaals moeten wij de verantwoordelijken an de Filmdlenst 
die instaan voor de keuze van o.a. de Weekendfilms een 
bloempje toegoolen. Hun keuze voor vanavond De hoofdver
dachte (Prime SuspecO is er een van het hoogste gehalte, een 
bijna-viersterrenprodukt uit de Amerikaanse TV-flIm-frabrie-
ken. Mike Farrell (o.a. in „M.A.S.H.) speelt de hoofdrol: Frank 
Staplin, een suksesvol en tot nog toe gerespekteerd zaken
man, die door een samenloop van omstandigheden en ten ge
volge van voortijdige gevolgtrekkingen, verdacht wordt i.v.m 
een reeks moorden op jonge blondharige meisjes. Alhoewel hij 
niet gearresteerd word t wegens gebrek aan bewijzen, wordt 
hij door de mensen met de vinger gewezen en als de dader 
aangezien. Topjoumaliste Amy McCleary wordt erop afge
stuurd. En dat draagt niet bij tot de sereniteit.. (BRT). — Nog 
sport: Tenn/s; Wimbledon en Autosport: GP. van Nederland in 
Zandvoort 

Z O N D A G (4 juli) — W,A. Mozart krijgt de grootste 
aandacht in Eva Maria's llcht-klassiek muziekprogramma Mez
za Musica (BRT 1) — In Op cte praatstoel, een reeks 
programma's waarin kinderen praten met t>ekende Nederlan
ders, is de oud-aartsbisschop van Utrecht kardinaal Alfrink te 
gast (Ned 1 /KRO). — De ijsman komt (The leeman cometh). Is 
een minder bekende film van John Frankenhelmer (1973), al
hoewel gebaseerd op een toneelstuk van de suksesschrijver 
Eugene O'Neill (auteur van o.a. „Rouw past Elektra"). Met Lee 
Marvin, Frederick March, Robert Ryan, Bradford Dillman. Lee 
Marvin speelt HIckey, ooit een joviale graaggezlene vent die 
gul was met z'n rondjes, op wie in een volkse bar t.g.v. de ver
jaardag van een vaste klant, gewacht wordt. Wanneer Hickey 
dan uiteindelijk arriveert blijkt hij totaal veranderd te zijn (Ned. 
1/KRO). 

M A A N D A G (5 julO - Oe roos en de pijl (Robin and 
Manon) speelt in de 12de eeuw. Robin Hood en zijn vriend 
Little John zijn na de dood van Richard Leeuwenhart, die tij
dens een kruistocht overieed, naar Engeland terug gekeerd. 
Hier heerst nog^tf igds Robins aartsvijand, de schout van Not-

tingham. Robin zoekt de rust en wil zl 
rian terugzien die nu abdis van een \' 
schout van Nottingham wil Marian ecf 
betekent dat Robin helemaal nog niel 
Richard Lester (1976), met Sean 
Audrey Hepburn (Marian) (BRT 2). -
hoofdzakelijk voetballen geblazen, rr 
Brazilië tegen Argentinië of Italië — D 
films, TV-spelen, toneelstukken enz ( 
onder „Teater thuis", „Film thuis" enz. 
komt vanavond Kennis (Knowledge) 
TV-spel van de auteur Jack Ros 
Maureen Lipman, Brenda Weller in h« 
de Londense taxiwereld, een gedisci 
hoge beroepseisen worden gesteld, 
feurs worden aan zware eksamens ( 
moeten zij kennen als hun broekzak, 
gens elk probleem van de klanten hoi 
oplossing weten. Vier mensen zijn 
periode waarin zij de stad als het ware 
tussen doen zij een andere soort ken 
relatie met de omgeving. Met Nige 
(Ned. 2). 

D I N S D A G (6 juli) - Nu de 
Belgié vertoeft, laat het voetbal de wi 
— Tevens een unieke kans om de filr 
van Wimshurst naar de novelle van V 
(BRT). W.F. Hermans Is een Nederlanc 
het vitterlge kikkerland ontvluchtte er 
waar hij plots erg produktief werd. Ziji 
machine van Wimshurst" werd verfiln 
regisseur Erik van Zuyien en verhaal 
man die bij het sterfbed van zijn groo 
voorbij ziet glijden... Met Gerard T 
NIjhoff (oma), Early Monsanto (de k 
profiteert ervan om op de deze ' 
motorliefhebbers te verwennen He t ' 
vangt aan met een uitgebreid magaz 
Het motorsportgala in de Ahoy-haller 
Indoor speedway. Een echte indoor-n 
(fire-burn-ouO: vliegende start, met aa 
Indoor-tnal; Motorball: Nederiand —Di 

W O E N S D A G (7 jui,)-E, 
gelukkig maeg-. want het voetbal had g« 

1 JULI 1982 



Ml TV-programma's 13 

Cblijspei) - 2100 Heute-
- 21 20 Willy Brandt in 

(. met Franse burgers — 
Jas Wiegenlied vom Tot-

(Indianenftlm) — 0 25 

ewesteiijk nieuws — 20 00 
- 2025 Liselott Diem 

k) - 21 00 Lapo erzahit 
erone) — 21 45 Panorama 
age - 2230 Die rebellen 
ang Shan Po — 2315 

Redeems d'aujourd'hui ( f ) 
) Baisers voles (film) 

oensdag 
7 JULI 

jnde van Franknjk (repor-
1700 Op het Schildpad-
1730 De kat (fJ - 1800 

— 1805 William Turner 
18 30 Buck Rogers (SF-f J 

7 Uitzending door derden 
I — 1945 Nieuws — 2025 
Ü - 20 50 Het masker van 
nchu (avonturenfilm) — 
uur kuituur over derden 
Cune) - 2255 Nieuws 

film) - 1858 Nieuws - 1900 Van 
gewest tot gewest — 1950 De 
kronieken van de planeet mars 
(SF-fJ - 21 37 Nieuws - 21 55 
Atletiek - 2220 Ontmoetingen 
(De tekenaar Peter Vos) - 23 05 
Nieuws 

NED 2 

1854 Bereboot (stnp) - 1859 
Christina's afscheid (jeugdfilm) — 
1925 Kenmerk (info) - 2000 
Nieuws — 20 32 Countdown (pop
muziek) — 21 20 The Inmates - a 
love story (tv-film) — 2255 Agen-
da (info) — 2307 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws - 20 05 La 
chasse aux tresors (spel) — 21 05 
Madame Ie juge (fJ — 2235 
Nieuws 

RTB 2 

1900 Oorzaken en medeplichtig-
heden van de greep naar de macht 
van Hitler in 1933 (gesprek) 

F 1 

2000 Nieuws — 2035 Les eaux 
melées (tv-film) — 2230 Chêteaux 
de sable Arms Ocortfilm) — 2300 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Requiem 
pour un pigeon (tv-film) — 21 55 
Un homme dans la tourmente 
(dok j — 22 45 Passie voor archeo
logie — 2315 Nieuws 

efty, het meisje met de 
n (jeugdfilm) - 1640 Het 
van de derde planeet (SF-

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 2000 
Les jeux de l'été (spel) — 2035 

Une autre femme (tv-film) — 22 00 
Nieuws - 2230 De jaren 10 
(dok) - 2255 Prelude a la nuit 
(Chopin) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Kaltgestelt 
(tv-spel) — 21 45 Bilder aus der 
Wissenschaft 

ZDF 

21 25 Die prof IS ( f ) - 2220 Reli-
gieuze rock- en popmuziek — 
22 50 Aktualiteitenmagazine — 
2335 Nieuws 

D 3 

1945 Gewestelijk nieuws. — 2000 
Nieuws — 2145 Het Keniaanse 
eiland Lamu (reportage) — 2215 
Vier schwestem (film) — 005 
Nieuws 

LUX. 

2000 Hit-parade - 21 00 Un She-
nf a New York (f J 

Donderdag 

[ 8 JULI 

BRT 1 

1445 Ronde van Franknjk (repor
tage) - 1800 Emilie (stnp) -
1805 Er was eens De Mens 
(strip) — 1830 Avonturenboeken 
( f ) - 1 9 1 3 J u k e B o x - 1 9 1 7 U i t -
zending door derden (CVP) — 
1945 Nieuws — 2015 Paradijsvo-
gels ( f ) - 21 00 KnokkeKiup '82 
- 2 2 1 0 Het Valkenest (fJ -
2300 Nieuws 

rust en wil zijn vroegere geliefde Ma-
dis van een klooster is geworden De 
vil Marian echter gevangen zetten Dat 
maal nog met aan rust toe is Film van 
met Sean (Donnery (Robin Hood), 

1) (BRT 2) - Op BRT 2 - Ned 1 is het 
geblazen, met de belangnjke match 

' of Italië — De Vara brengt een reeks 
tukken enz die worden gegroepeerd 
m thuis enz In de reeks Teater thuis 
Knowledge) aan de beurt een Bntse 
r Jack Rosenthal, echtgenote van 
a Weller in het stuk Het stuk speelt in 
I een gedisciplineerde wereld waarin 
den gesteld De Londense taxichauf-
5 eksamens onderworpen en de stad 
un broekzak Zij moeten voor omzeg-
le klanten hoe gek ook een passende 
mensen zijn in die voorbereidende 
i als het ware in zich opnemen Onder-
jre soort kennis op die van zichzelf in 
ig Met Nigel Hawthorne, Nick Ford 

lil) — Nu de Ronde van Franknjk in 
voetbal de wielersport de vnje ruimte 
jns om de film De elektnseeimachine 
lovelle van W F Hermans te bekijken 
en Nederlandse omstreden auteur die 
intvluchtte en domiciel zocht in Panjs 
tief werd Zijn novelle, De elektnseer-
werd verfilmd door de Nederlandse 

n en verhaalt de jeugdjaren van een 
van zijn grootmoeder z'n eigen jeugd 
3t Gerard Thoelen (Richard) Loudi 
isanto (de kleine Richard) — V O O 
) de deze voetballoze dinsdag de 
vennen Het VOO-middagprogramma 
'breid magazine over de motorsport 
s Ahoy-hallen in Rotterdam Met o a 
chte indoor-motorcross Indoor-spnnt 
start met aankomst buiten de hallen 

ïderland-Duitsland (Ned 1,15 u 30) 

(7 juli) — En weer geen voetbal En 
oetbal had geen kijkajfers geh3ald,.«r 

IS immers Uitzending door derden, met de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting (VU) als gast (BRT) Dat Chnstopher Lee, de 
Bntse akteur die vooral bekend raakte om zijn Dracula-rollen, 
de hoofdrol speelt in de Bntse avonturenfilm „Het masker van 
Fu Manchu (The face of Fu Manchu) geeft enigszins aan welke 
nchting de film uitgaat de gnezelfilm — En op Ned 1 (Avro) 
gaat nog eens een echte, zij het korte, science-fictionreeks van 
start De kronieken van de Planeet Mars (The Martian 
Chronicles) Het is een ingewikkelde zaak die speelt rond 1999-
2000, met terugblikken naar 1926 Speelterrein de aarde, de 
planeet Mars en de ruimte ertussen Met Rock Husdon, Gayle 
Hunnicutt De dnedelige reeks is gebaseerd op het al uit 1950 
stammende boek van Ray Bradbury, waarvan inmiddels al ruim 
zes miljoen eksemplaren zijn verkocht Voor het maken van de 
reeks werden enkele mannen aangetrokken die reeds hun ver
diensten hadden in het science-fictionbednjf, zoals Charles 
Fries, Dick Berg, Richard Matheson, scnpt (Twilight Zone The 
night stalker The Kolchak Papers), Michael Anderson, regie 
(Logan's Run), John Stears, speciale effekten (Thunderball, 
Star Wars) 

D O N D E R D A G (S julO - Een stukje „Deutsche 
Neue Welle" in Juke Box D A F met Der Rauber und der 
Pnnz • (BRT 1) - En nog heeft de BRT geea afstand wjllen 
doen van het gezwets dat de eter ingestuurd wordt t g v de 
jaarlijkse Knokke-Cup De BRT, die statuutsgewijs kuituur 
moet verspreiden zorgt hier voor een stukje promotie van anti-
kultuur en van een elitaire goktent het Casino van Knokke 
(BRT 1) 

V R I J D A G (9 juli) - Hef proieki een Bntse TV-film 
herbergt een sublieme stunt enkele leerlingen maken een 
schoolprojekt over „de bank en haar rol in de dorpsgemeen
schap" De direkteur van de plaatselijke bank werkt entoesiast 
mee en laat hen van alles zien Een van de jongens Spark, is 
overal bij en fotografeert naar believen Hij neemt ook foto's 
van de sleutels van de direkteur (BRT) — De Cowboys stond 
al eerder gepland maar werd verschoven naar vanavond John 
Wayne speelt een rol die hem op het eerste gezicht met zo op 
't lijf schijnt te zijn geschreven hij speelt leraar-cowboy voor 
een dozijn jonge cowboys-in-spe Daartoe wordt hij gedwon
gen doordat zijn volwassen cowboys zijn ranch laten voor wat 
die is en optrekken naar een gebied waar goud gevonden zou 
zijn De goudkoorts heeft hen te pakken De rancher ziet zich 
verplicht zich te t>ehelpen met jonge snaken om een kudde van 
twaalfhonderd stuks vee over een afstand van vierfionderd mijl 
te begeleiden Regie Mark R ^ | l l ( l j j | ^ | « g ^ e d 1) 

Om de veertien dagen op donderdag 
bij uw dagbladhandelaar! 

De sleutel tot een 
nieuw inzicht! 

WEST: eigen wijs. 

Wijsheid op eigen wijs uit ons eigen Westen in een 
nieuw veertiendaags magazine, bedoeld voor Neder
land en Vlaanderen en West-Magazine geheten. Een 
opinieblad dat niet wenst mee te huilen met de 
wolven (en beren) in het grote bos. integendeel, 
West-Magazine stelt zich onmiskenbaar op een 
geprofileerd pro-Westers standpunt. Geen blad dus 
dat voor subsidie in unmerking zal komen. Wat 
ook niet hoeft als velen in Nederland en Vlaanderen 
zich als abonnee aanmelden! Wacht niet af! Vraag 
nu een proefnummer ter kennismaking aan. 

^ 

Grimbert 1 

2210 Borsbeek 

Ondergetekende 

Naam „.. . . . , . . . „ 

Adre i „ „ . . „ nr 

Postcode „ Gemeente .„ „ _ 

wenst Q een gratis proefnummer, Q abonnement voor: 

D een jaar - 1 3 0 0 f r D 1/2 jaar - 7 0 0 f r D 1/4 jaar • 3 5 0 f r 

Zal d i t bedrag storten op rekeningnr. 403-5041771-75 t n . v . 

West-Magazine 

BRT 2 

Wereldbeker voetbal in Spanje 
1700 Winnaar groep A—Winnaar 
groep C (reportage) — 20 30 Sa
menvattende reportage — 2050 
Winnaar groep B — Winnaar Groep 
D (reportage) 

NED 1 

1530 Roby en Boby (stnp) -
15 40 Doe het zelf es' (f J - 15 50 
De dne van Joghurtdorp (stnp) — 
1605 Meneer Rossi (stnp) — 
1625 Het goud van de Kraaien-
be rg ( f ) - 17 05 WK Voetbal -
1900 Rollebol (fJ - 1905 Verha
len uit de bijt)el — 19 25 Kerkepad 
'82 - 2000 Nieuws - 2050 WK 
Voetbal - 2305 Nieuws 

NED 2 

18 54 Bereboot - 18 59 Cijfers en 
letters (spel) - 19 25 De Sullivans 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 
Centennial ( f ) - 22 05 Brandpunt 
— 22 30 Naieven in de lage landen 
(dok) - 2330 Nieuws 

RTB 1 

1900 Antenne-soir (Waalse ge
westelijke aktualiteiten) — 1930 
Nieuws — 2005 Promotiereizen 
(reportage) — 2030 Les grands 
espaces (western) — 2310 
Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 Le eerde 
ferme (tv-film) - 22 00 Un debar-
quement insolite (dokJ 

A 2 

2035 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 2250 Jazz - 2315 
Nieuws 

- 1 

poggenpohl 
keukens 

<uchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007^72 

FR 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Les jeux de lete (spel) — 2035 
L'hentage (film) — 22 15 Nieuws 
— 2250 Max Linder (dok) — 
2315 Prelude a la nuit (Chopin) 

ARD 1 

2000 Nieuws - 2018 Politiek 
praatprogramma — 21 15 Er und 
sie und etwas Nostalgie (retro) — 
21 45 , Scheibnerweise' (kaba-
reO — 2230 Tagesthemen — 
2300 Julian Bream und John Wil
liams'? (wereldt)eroemde gitans-
ten) — 2355 Nieuws 

ZDF 2 

1900 Nieuws - 1930 Wieder 
sehn macht Freude — 2015 ZDF-
WM-studio Madrid - 2050 WK 
Voetbal - 2245 ZDF-WM-studio 
Madnd - 2330 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Der verzauberte 
Tag (film) - 21 55 Pans 1900 
(montagefilm) — 23 00 Soap oder 
trautes Heim (1) — 2325 Nieuws 

LUX 
2000 Prestige (film) De zeven 
wensen van een rijk kind 

Vrijdag 
9 JULI I 

BRT 
IBOOEmilie — 18 05 Sesamstraat 
— 1820 Klem klein kleutertje — 
1835 Timm Thaler (f) - 1900 
Juke-Box — 19 07 Het vrije woord 
- 1945 Nieuws - 2015 Het 
projekt (tv-film) - 21 00 Knokke 
Cup 82 (halve finale) - 22 10 Het 
zal je buur maar wezen (dok) — 
23 10 Nieuws 

NED 1 

18 58 Nieuws - 19 00 De Flintsto-
nes (strip) — 19 25 De Cowboys 
(western) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Praten met de premier — 

^ i j n de spelers klaar ' (film 

over toneelamateurs) — 2235 
Nieuws 

NED 2 

1845 Bereboot - 1859 Op volle 
toeren — 2000 Nieuws — 2027 
Familiekwartet (kwis) — 21 10 Zo
mer 1982 (show - 21 35 Aktua tv 
- 2 2 1 0 Onze ouwe (O 

RTB 

19 00 Antenne-soir Waalse gewes
telijke aktualiteiten — 19 00 Weer-
tiericht - 1930 Nieuws - 1955 
Barcelona (dok) - 2055 Get Rol-
lin (film) - 2220 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 Music Me
lody (Variete) - 21 30 Mano (O 
— 22 30 La pêche a coup (dok) 

A2 
2000 Nieuws - 20 35 Le Chnst 
sest arréte a Eboli (tv-film) — 
21 40 Gevaneerd magazine — 
2305 Une journee bien remplie 
(Thriller) 

FR 3 

19 20 Gewestelijk nieuws - 2000 
les jeux de lete (SpeO — 2035 
Aktualiteitenprogramma — 21 35 
Jean Giono (dok) — 22 30 Nieuws 
— 2300 L Encyclopedie audiovi-
suelle du cinema — 23 25 Prelude 
a la nuit Chopin 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Blauwbarts 
achte Frau (film) — 21 45 Waffen 
gegen Panzer (dok) — 22 30 Ta
gesthemen — 2300 Die Sport-
schau - 2345 Kaz & Co (f) 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal - 2015 Derrick (f) -
21 15 Fremde Federn (Parodieën) 
- 2200 Heute-joumal - 2220 
Aspekte — 23 05 Die toten Augen 
von London (griezelfilm) — 040 
Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Medien in Afnka 
(Reportage) — 21 00 In concert 
Excelsior Brass Band — 21 45 In 
nach neun 

LUX 
2000 Le riche et le pauvre (O — 
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14 m Kritisch bekeken 

PERSpektief 
Het rommelt dus in de regering. Terwijl de begroting voor dit jaar nog 
niet is goedgekeurd, wordt er al ruzie gemaakt over die van volgend 
jaar. Minister Maystadt — en achter hem de vakbonden in Wallonië 
— willen de nieuwe lasten uitstellen tot na de gemeenteraadsverkie
zingen. Kwestie van het verlies voor de PSC zo klein mogelijk te hou
den. Ook de liberalen, die verlies vrezen, zouden niet afkerig zijn van 
uitstel. Een moedig beleid is anders! 

DAT zegt ook Hugo Camps in 
Het Belang van Limburg: 

„Het is niet toevallig dat Begroting
sminister Maystadt de opmaak 
van de begroting voor 1983 — en 
dus de aankondiging van nieuwe 
offers voor de bevolking — wil 
uitstellen tot na de gemeente
raadsverkiezingen. Alle officiële 
verklaringen ten spijt, staat Mays
tadt niet alleen. Ook Martens zou 
de strijd om de gemeentehuizen 
liever laten voorbij waaien alvo
rens uit te pakken met een nieuwe 
inlevenngsgolf voor de gezondma-
king(?) van de staatsfinancién. 
Vooral de politici met syndikale 
strekking oefenen druk uit om te 
temporizeren. En zelfs als de be
groting in grote lijnen nog vóór 
oktober wordt vastgelegd, is het 
vrijwel zeker dat met de konkrete 
gevolgen voor de burger nog een 
tijdje verstoppertje zal gespeeld 
worden. Het was nooit anders op 
de vooravond van een of andere 
stembusgang." 

INDERDAAD: ondanks alle man
moedige verklaringen zal ook 

de CVP pas na oktober de zure 
appel doen doorbijten door de 
bevolking. Ook de CVP vreest 
immers klappen. 
Dat zegt De Nieuwe Gids welis-

vi/aar niet maar die krant wijst op 
de strijd binnen de PSC tussen 
rechts en links: „In de PSC verte
genwoordigt Maystad de Démo-
kratie chrétienne of arbeidersvleu
gel die de matigingspolitiek met 
tegenzin ziet toepassen. In Luik 
weigerde de DC de PSC te volgen 
in het kartel met de liberalen dat 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen tegen het kartel van de PS 
met de linkse groeperingen werd 
gevormd. En die lastige minder
heid moet hij proberen te verzoe
nen met de regeringspolitiek met 
de liberalen. 
Er komt nog bij dat de PSC een 
strategie volgt voor een eigen 
profilering als Waalse regerings
partij Het is begrijpelijk dat ze zich 
niet door de liberalen van Gol wil 
laten overvleugelen, maar de me
todes die ze gebruikt zijn zeker 
niet goed gekozen en doen soms 
aan zelfmoord denken. Maystadt 
had moeten weten dat Martens 
niet zou dulden dat het opstellen 
van de begroting tot in oktober 
werd uitgesteld. Ongetwijfeld wa
ren er ook liberalen voor te vinden 
omdat ze dan vóór de verkiezin
gen geen nieuwe lasten in de 
sociale zekerheid moesten aan
vaarden. " 
Al met al moeten we dus tot in het 

najaar wachten om te weten hoe
veel we méér moeten afdekken. 
Want inlevering zal er zeker bij 
zijn, maar een gezondmaking van 
de staatsfinancién dreigt eens te 
meer te worden uitgesteld. Tot m 
de pruimentijd. 

INTUSSEN is het energiedebat in 
' de Kamer een karikatuur ge
worden van inspraak van de be
volking. Lees Het Volk: „Het ener
giedebat is echter voor de mees
ten een grote ontgoocheling ge
worden. De belangstelling lag trou
wens beneden het fatsoenlijke en 
heel wat volksvertegenwoordi

gers hebben hun betoog voor lege 
zetels moeten houden. De Kamer 
heeft met het energiedebat een 
enorme kans gemist om het presti
ge van het parlement opnieuw wat 
luister bij te zetten Integendeel is 
het bewijs geleverd dat het parle
ment nu zeer snel het roer zal 
moeten omgooien wil het niet al 
zijn krediet bij de bevolking verlie
zen. " 

De kommentaarschrijver van Het 
Volk IS spijtig genoeg niet volledig: 
het waren vooral de regeringspar
tijen die schitterden door hun af
wezigheid en de regering zet toch 
haar zinnen op de kernenergie, 
wat het parlement ook zegt of 
doet. Wie bedriegt hier wie? 

G^j» 

D IE vraag mag ook worden ge
steld aan de liberale Nieuwe 

Gazet Daar lazen we een rasech
te federale geloofsbelijdenis, die 
zo uit de pen van een volksnatio
nalist zou kunnen komen. Het gaat 
over de autonomie voor de Duits
talige gemeenschap: „Opvallendis 
toch wel weer dat het verzet 
vooral van Waalse socialistische 
zijde komt Men vreest er, naar het 
heet, de omsingeling van Vlaamse 
en Duitse kant Van degenen die 
zich voortdurend benadeeld noe
men door „het Vlaamse overwicht 
in de Belgische staat", zou men o.i. 
veeleer mogen verwachten dat zij 
het ruimste begrip opbrengen 
voor de verzuchtingen van de 
Duitstaligen, die tot hiertoe volle
dig onder Waalse en Franstalige 
voogdij leefden. Maar het complex 
van de Waalse linkerzijde is wel
licht altijd maar een pose geweest, 
om met de taalsolidariteit ook het 
politieke bondgenootschap van 
Brussel te waarborgen (en vice-
versa). De gelijkberechtiging van 
de drie gemeenschappen zou 
nochtans een mooie gelegenheid 
zijn Om dit land tot een voorafbeel
ding van het Europa der Volkeren 
te maken. Het is een kans die we 
al méér gemist hebben." 

JUIST gezien, Nieuwe Gazet. 
Maar door wiens schuld heb

ben wij die kans gemist? Welke 
partijen hebben de mislukte 
staatshervorming van '80 in me
kaar gebokst? Was daar toevallig 
de PVV niet bij? En willen invloed
rijke PVV'ers en CVP'ers nu niet 
terug naar la Belgique unitaire a 
Papa? Nu, voor ons niet gelaten. 
Misschien dat door een neo-unitair 
offensief België vlugger uiteen
spat.. 

isiémmmêt' 

•i/n [Tiffft.lSBcts. e vaKantie 
fieeft u recht 

Aandacht voor u 
bij de KB. 

Een beter onthaal Waarbij onze mensen, 
ook tijdens de val<;antie, rustig aandacht voor 
u hebben Met, in klare taal, grondige uitleg 
en deskundig advies over al uw geldzaken. 
In volle vertrouwen. En mèt begrip voor de 
menselijke kanten. 

Zo ontvangt u bij 
uw eerste bezoek 
meteen dat mooie en 
interessante service-
boek. Kwestie van te 
weten dat uw bank u 
een bijzonder breed 
gamma diensten biedt. 
En ook krijgt u meteen 

ons nuttige 
I visitekaartje 

Geen wonder dus dat de KB-cliënten zo 
tevreden zijn over "hun" bank. Informeer 
gerust naar wat ze denken over onze bank-
ser\'ice en kom eens nader kennis maken. 
U bent van harte welkom. Ook tijdens de 
vakantie... 

Service begint bij 
het betere onthaal. 

KREDIETBANK 
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Beiaardierster Adèle Colson opnieuw aan het klavier 

Op 17 juli a.s. zinderen weer bronzen beiaardstemmen 
over de stad Gent. Na zoveel jaren weg-zijn, zullen uit 
de belforttoren klokken groot en klein aaneengeregen 
klinkende tonen doen weerklinken. Drie beiaardiers 
zullen op deze wijze de beroemde Gentse Feesten 
nog meer luister bijbrengen: Jos D'Hollander (de 
kersverse beiaardier van Gent), zijn jeugdige zoon 
Geert en ten slotte Adèle Colson, zevenenzeventig 
jaar oud. 

Z e is een merkwaardige vrouw, als je ze zo ontmoet: 
tijdeloos is ze geworden, de jaren gleden aan haar 
voorbij zonder haar geheugen, haar kunde en geest
drift aan te tasten. 
Z e is tevens een boeiende vertelster, en op de haar ei
gen, zelfs zeer specifieke wijze een pionierster, een 
voorvechtster. Adèle Colson was de eerste vrouw die 
er ooit in staagde beiaardierster te worden. 

Geboren te Mechelen in 1905, 
studeerde ze zang en piano aan 
het muziekconservatorium te Ant
werpen bij Flor Alpaerts. Op zeke
re dag gingen de leerlingen de 
beiaard van Antwerpen in de 
Onze-Lieve-Vrouwetoren bezoe
ken. „Ik ging stil in een nis zitten, en 
toen wist ik het: ik zou beiaardier
ster worden!" zo zegt Adèle. al die 
jaren later. 
Haar vriendinnen geloofden het 
niet maar het tengere meisje bood 
zich op de beroemde belaard-
school te Mechelen aan. Eerst had 
ze weerstanden thuis moeten 
pverwinnen, maar ze wist precies 
wat ze wilde en niets of niemand 
zou haar daarvan afhouden. 
Toen waren Jef Denijn, Jef Van 
Hoof en StafNees de grote heren 
die over het klokkenspel regeer
den. Bij de twee eersten zou ze 
een grote steun verwerven. De 
toen vijfenzestigjarige Jef Denijn 
besloot het tengere meisje zelf les 
te geven. Ze was de eerste en eni
ge vrouwelijke leerlinge en zowel 
bij sommige leraars als bij de 
meeste van haar mede-studenten 
moest ze heel wat vooroordelen 
overwinnen. Klokken konden niet 
door vrouwenhanden worden ge
leid, een beiaard bespelen is niets 
voor vrouwen- dit hoorde ze regel
matig. Maar ze zette door. Om te 
bewijzen dat ze beter was dan al 
die stevige mannen. „Dikwijls al 
oudere heren mét baarden", be
sloot ze het beiaardklavier zonder 
vingerbescherming te besfjelen. 
„Na de eerste dag had ik een grote 
bloedblein aan pink en wijsvinger, 
de volgende dag waren de toet
sen met bloed besmeurd, maar ik 
speelde voort en ik ben nu nog 

steeds de enige die zonder vinger
bescherming beiaard speelt!" 

Eksamen op 
kousevoeten 

Toen kwam de dag van het eksa
men, nadat ze één jaar les aan de 
beiaardschool had gevolgd. Boven 
in de Romboutstoren te Mechelen 
moest het gebeuren. Aan het kla
vier had ze ook een paar oude 
schoenen staan, om beter de pe
dalen te kunnen bewerken en om 
haar elegante, hooggehakte 
schoentjes te sparen. 
„Iemand moet aan mijn schoenen 
hebt}en geknoeid, want toen ik 
goed en wel bezig was, knapte 
iets los. Wat moest ik doen'' Op
houden mocht niet want dan was 
elke kans op een diploma verke
ken. Ik speelde dan maar op kou
sevoeten verder." 
De jury, waarvan o.a. Paul Gilson, 
Flor Peeters en Jef Denijn deel uit
maakten, kende haar de eerste 
prijs met onderscheiding toe. 
Zij was op slag beroemd: omdat 
ze de eerste vrouwelijke beiaar
dier ter wereld was èn omdat zij 
op kousevoeten de klokken had 
bedwongen, zelfs de zware Salva-
tor van acht ton was voor haar be
velende handen gezwicht. 
Haar foto hing in de krantenwin
kels en boekhandels van toen 
naast die van Alice Nahon. Er 
kwamen aanbiedingen uit Amen-
ka, maar Adéles ouders wilden 
niet in de verre reis toestemmen. 
Wel gaf ze overal in de Lage 
Landen allerlei beiaardkoncerten, 
tot de tweede wereldoorlog. Toen 
was het uit met het klokkenspel, 
ook met alle optredens op toneel, 
want naast haar muzikale aktivitei-

Adele Van Panjs-Colson tijdens een BRT-opname, zomer 1981 

ten (Adèle komponeert ook mu
ziek voor beiaard), speeWe ze 
toneel, nadat ze te Brussel lessen 
bij Herman Teirlinck had gevolgd. 
Ze trouwde in 1944 de Gentse 
hotelier Van Parijs en het was 
slechts op aandringen van haar 
man dat ze zich weer aan het 
klokkenklavier zette. 
Toen bood ze zich bij het Gentse 
stadsbestuur aan om de beiaard 
te bespelen. 
„Maar ze stuurden me van het 
kastje naar de muur, ik was wel 
bereid het voor mets te doen, 
maar ze aanvaardden een ander 
Ik had gehoord dat de motivatie 
was: veel mannen hebben de job 
nodig en mevrouw Van Parijs 
met" 
Toen ze de eerste klanken van het 
Gentse belfort hoorde, waarvan 
de beiaard door een ander werd 
bespeeld, huilde ze van ontgoo
cheling. Ze verbrandde alle mu
ziek die ze had geschreven èn 
haar diploma. 
„Ik word toch met erkend, waarom 
moet ik dat nog bewaren?" zo 
dacht ze toen. 

Eigen klok.. 
Haar man wist mets van haar strijd 
om erkenning en haar innerlijk 
konflikt Ze wou hem daarmee met 
lastig vallen. 
Twintig jaar later ongeveer heeft 
de stad Gent haar gevraagd de 
nieuwe beiaard in te huldigen, het 
is een zoete wraak misschien, 
zeker een eerherstel om het on
recht dat haar toen werd aange
daan. 
Ondertussen., draagt een klok in 
het Mechels klokkenmuseum haar 
naam, (de jubileumklok „Adèle 
Colson, 1929-1979"), loofde ze 
een prijs van 50.000 frank voor de 
beste kompomst-beiaardter uit 
heeft ze haar financiële medewer
king aan de stad Gent toegezegd 
voor het bevorderen van de bei-
aardkunst in de Arteveldestede. 
Haar echtgenoot is ondertussen 
gestorven, maar door opnieuw te 
spelen, wil ze ook zijn gedachtenis 
eren. 
„Ik zwoer dat ik zijn naam toren
hoog zou verheffen", zegt ze Na al 
die vele jaren non-aktiviteit was 
het wel een hele prestatie op
nieuw aan het beiaardklavier te 
gaan zitten 
„Je moet de bronzen klok een hart 
en een ziel geven" zegt de frêle 
Adèle Ondertussen volgden vrou
wen haar voorbeeld 
„Daar heb je Gladys Watkins uit 
Nieuw-Zeeland en Martha Velde-

mans. De beiaardier van Brussel is 
een vrouw en in Brugge heb je 
Linda De Schepper." 
Ze is erg trots op haar nichtje. Els 
De Bie, die ook zal leren de klok
ken te doen zingen. 
Tóén zegden de mannen: „Beiaard 

IS niet voor vrouwen". 
Adèle weerlegt: „Je ziet wat vrou
wen kunnen als ze willen en als 
vrouwen willen, kunnen ze alles." 
Haar hele leven heeft ze dat zo be
wezen dat het onweerlegbaar is. 

Huguette De Bteecker-lngelaere 
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Mallemunt 
weer op dreef... 

Willy „Mink" Deville 

Ook dit jaar neemt Mallemunt 
weer het leeuweaandeel van de 
zomerammatie voor zich Voor ve
len was de jubileum-uitgave vorig 
jaar een zwak broertje, maar deze 
elfde keer is Mallemunt als de 
fenix herrezen Alles gebeurt tel
kens op donderdag en vrijdag, 
tussen 12 en 22 u Inzet donder
dag 29 juli met van 20 tot 22 u. 
Dogtroep met hun Geverfde Ver
halen een zaalproduktie die de 
rondtrekkende groep als straatto
neel op het Muntplein brengt met 
als ingrediënten fascinerende 
beelden en fijne muziek die een 
geheel van sterk visueel teater 
waarmaken Vrijdagnoen in zelfde 
lijn ons welbekend teater Radeis, 
met hun „Ik wist met dat Engeland 
zo mooi was", waarmee het overal 
lovende kntieken kreeg Om 13 u 
Rum, in versterkte formatie, ge
volgd door voor de steeds tainjker 
opkomende kinderschare het 
Speelteater en het Bnck Brothers 
Circus, tot 17 u Vrijdagochtend 
vanaf 19 u „2 Belgen", tweede 
pnjs-laureaten op Rock Rally 81, 

en om 20 u. de grote David Lind-
ley, de rechterhand van Jackson 
Browne, die topattraktie is op het 
dubbelfestival Torhout-Werchter. 
De twee eerste weekeinden van 
augustus brengen op voornoem
de dagen en uren animatie in 
zelfde lijn, met als Mallemunt '82-
projekt de Janusgroep, een eigen 
produktie-straatteater, in tien de
len. Verder de Scheurbuikshow. 
met Sjef van Oekel (O en Kama-
gurka en Guy Mortier, opnieuw 
Sheer Madness, teater Poppen-
keet en ook de Amsterdamse 
Carrousel met Jason en zijn Hel
den BIJ de koncerten de Rock 
Rally Winnaar van '78, '80 en '82 
Luna Twist, de Gentse Machines 
en de Limburgse Chrome. Met om 
af te ronden Paul Jones met zijn 
Bluesbanden op dertien augustus 
de Au pairs, een Bntse meiden
groep die in de stijl van vandaag 
(en van de Gang of Four) een 
eigen plaats zoekt in het rockwe-
reldje. Ondertussen zijn er ook de 
Peerse Feesten, op 11 en 12 juli, 
met als belangrijkste namen de 
Happy Traum Band, de steengoeie 
Paula Lockheart (vong jaar op 
Mallemunü en Mickey Jupp voor 
wie eindelijk de verdiende erken
ning te beurt valt De Gentse 
Flesten brengen de week erop 
eveneens Paula Lockheart de 
Hongaarse groep Vizonto, Le 
Ouator, Earl Okin en Johan Ver-
minnen Omtrent de Sfinksfees-
ten, de Lokerse feesten, de Ni-
noofse Savooifeesten, Dranouter 
en Jefa-folk die in augustus door
gaan zie onze vakantiekaiender 
over veertien dagen Voor wie van 
eigen en buitenlandse volksmu
ziek houdt zijn er op 11 juli ook 
nog de Pajottenfeesten te Kester 
in het Pajottenland. 

Sergius 

1,4!DU,1^2 



16 m 

Mundial: Een lach en vele tranen 
Maandagavond trokken de Polen wellicht een streep onder het Mun-
dialavontuur van de Rode Duivels. Onder impuls van een geweldige 
Boniek, naast een mateloze drinkebroer ook nog een begenadigd 
voetballer, legden de Polen de tekortkomingen van de Belgische 
ploeg en van ons voetbal in het algemeen meedogenloos bloot. Bij 
ons wordt nog uitsluitend countervoetbal bedreven. Onze voetballen
de bedienden (want „spelers" wensen wij ze niet te noemen) cijferen 
van in hun prilste jeugd tot op hun laatste werkdag. Aan het resultaat 
wordt alles opgeofferd. In het beste geval kan dit leiden tot een partij 
doordacht schaakvoetbal. Insiders kunnen daar nog enige vreugde 
aan beleven. De openingsmatch tussen de Rode Duivels en de we
reldkampioenen uit Argentinië kon model staan voor dat soort 
wedstrijden. 

Wat daarop volgde was onwaar
schijnlijk. In de match tegen El 
Salvador bleken onze voetbal
lers gewoon onbekwaam enig 
doelgevaar te scheppen tegen._ 
de zwakste ploeg op de Mundial. 
In de over de eerste ronde be
slissende wedstri jd tegen de be
scheiden Hongaren werd onze 
ploeg op de rand van de afgrond 
gezet door een tegenstander die 
meer last ondervond van de leef
t i jd en de warmte dan van., de te
genpartij. Wie de wedstri jd met 
„open" en „onbevooroordeelde" 
ogen volgde kon voorspellen dat 
in de tweede ronde wellicht alles 
zou mislopen_ 

Wi j wensen er niet verder over 
door te bomen: ons voetbal zit 
op het verkeerde spoor. Organi-
zatorisch, mentaal en speltech-
nisch. We betwijfelen dat daarin 
spoedig verandering zal komen. 
Voetbal zal pas opnieuw een 
„spel" worden wanneer het pu
bliek volgehouden zijn afkeer 
laat blijken. Zover zijn we (voor
lopig) nog niet. 

Afgezien van de Belgische ont
goochelingen werden er op de 
Mundial nog andere tranen ge
plengd. 

Om de bedroevende spelkwali-
teit, om de geringe publieke be
langstelling, om de beschamen
de arbitrage, om het bedrog ti j
dens het broederduel tussen 
Oostenrijk en Duitsland, om de 
organizatorische poespas. De 
voetbalsport lijdt in Spanje grote 
verliezen. In de eerste ronde ging 
te veel geloofwaardigheid verlo-

Het absolute hoogtepunt werd 
bereikt tijdens de wedstri jd Oos
tenri jk—Duitsland. Beide ploe
gen gooiden het ti jdens de match 
schaamteloos op een akkoord. 
Met vereende krachten duwden 
zij Algerije, de briljantste verte
genwoordiger van het zogeheten 
„ontwikkelingsvoetbal", uit de 
tweede ronde. Europa voelt zich 
immers gegriefd door de ruime 
bijval die Algerije, Honduras, 
Koeweit, Nieuw-Zeeland, Kame
roen en uiteindelijk ook El Salva
dor genoten. De inbreng van 
deze kleine landen was wel niet 
vernieuwend maar zeker verrui
mend en verblijdend. De machts
positie van Europa werd er ern
stig door aangetast. Temeer daar 
de overtalri jke vertegenwoordi
gers van het oude kontinent 
speltechnisch bijna in blok faal
den. Europa krijgt het hard te 
verduren wanneer in de komende 
jaren binnen de Fifa de krachtli j

nen voor de toekomstige ontwik
kelingen worden uitgezet. En het 
is maar goed ook! 

Konden de kleine landen de voet
balwereld verbazen met hun aan
leg, hun organizatie en hun on
derschatte atletische mogelijk
heden, zij brachten hem ook aan 
het lachen toen Sjeik-Weet-ik-
Veel in hoogsteigen persoon in
greep tijdens de wedstri jd Frank
rijk—Koeweit. Hij vermocht wat 
zelfs Louis Wouters — wat moet 
die aartsvader geknarsetand 

hebben toen zijn Arabische „kol-
lega" wereldwijd beroemd werd 
— nooit heeft gekund. Hij deed 
een geldig doelpunt annuleren, 
legde de wedstri jd tien minuten 
stil en deed iedereen op het veld 
— op de Franse coach Michel 
Hidalgo na — gehoorzamen. 

Wij begrepen de ergernis van 
een aantal „bestuurders". Maar 
desondanks verheugden wij ons 
over het voorval. De ganse we
reld schaterlachte. En wat kon 
daar verkeerd aan zijn? Want 
achter alles zou voetbal een spel 
moeten blijven dat zijn overle
vingskansen onder meer ont
leent aan de vele stof tot diskus-
sie die in het gebeuren opgeslo
ten ligt. 

Die namiddag begrepen miljoe
nen televisiekijkers dat het in
derdaad maar een spel betrof. 
Daaraan waren we overigens 
gaan twijfelen na het dagelijks 
doorslikken van kilo's krante
voer- Theo Custers kijkt machteloos toe bij het derde doelpunt 

Twee nieuwe kampioenen 
Van een korte adempauze in de 
Mundial-maraton hebben Alex Ha-
gelsteens en Frank Hoste gebruik 
gemaakt om de aandacht naar 
zich toe te trekken. 
In Oslo liep Alex Hagelsteens, één 
van die vele Vlaamse atleten die 
zich destijds bij... FC Luik aansloot 
de 10000 meter in 27.26.95. De 
vierde beste tijd ooit over die 
afstand gelopen en uiteraard ook 
een nieuw Belgisch rekord. De 
oude besttijd werd voor tien jaar 
door Miei Puttemans gevestigd-
27.39 61 Een „monument" werd op
geruimd... 
De prestatie van Hagelsteens, die 
in bedoelde race derde werd ach
ter de Portugees Carlos Lopez en 
de Amerikaan Alberto Salazar 
(van Cubaanse herkomst), kwam 
totaal onverwacht Onze atletiek-
sport bevindt zich momenteel im
mers in een diep dal en vorige 
week nog hoorden wij kenners 
steen en been klagen over de 
geringe waarde van de huidige 
generatie lopers en kampers Er 
werd hen, wellicht met helemaal 

ten onrechte, een gebrek aan 
ernst en ambitie verweten on
danks de begeleidingsmogelijkhe
den vandaag aanzienlijk beter zijn 
dan vroeger 
Alex Hagelsteens, wiens onmis
kenbare aanleg al in 1975 werd 
opgemerkt, is echter een van die 
atleten die alles eerst heeft moe
ten „ondervinden" alvorens naar 
een top te kunnen groeien. In een 
interview na zijn rekordrace ver
klaarde hij vroeger veel te veel 
getraind en wedstrijden gelopen 
te hebben Hij was vaak al hele
maal opgebrand toen de vlammen 
het hoogst hadden moeten op
slaan Over training en begeleiding 
in de atletieksport werden albiblio-
teken vol geschreven. Zonder dat 
iemand de absolute waarheid kon 
ontdekken. Atleten zijn evenwel 
individualisten bij uitstek en het is 
met onwaarschijnlijk dat de waar
heid verschilt van loper tot loper 
Daar zullen zich uiteindelijk ook de 
kenners moeten mee verzoenen. 
Toch durven wij hopen dat onze 
atleten, die je nu eenmaal niet naar 

Frank Hoste (Foto FM) 

de internationale top kunt „pro
grammeren", in het voorbeeld van 
Alex Hagelsteens een nieuwe sti
mulans zullen vinden. Want onze 
atletieksport die voorheen gedra
gen werd door kampioenen van 
uitzonderlijk gehalte als Reiff, 
Moens, Roelants, Puttemans, Lis-
mont en de betreurde Ivo Van 
Damme, verkeerde duidelijk in 
ademnood. 
Hetzelfde mag ook worden ge
zegd van de wielersport. Zondag 
werd te Tertre bij Bergen het 
nationaal kampioenschap gere
den. Zelden werden over zo korte 
afstand zoveel uiteenlopende te
kortkomingen blootgelegd. Ons 
wielergild telt geen echte kam
pioenen meer Hooguit nog een 
klem aantal hoogbegaafde cou
reurs die in „bepaalde" omstandig
heden bij de wereldtop behoren 
Maar van een nieuwe De Vlae-
minck, een nieuwe Godefroot of 
zelfs maar een nieuwe Herman 
Vanspringel — aan Eddy Merckx 
durven we niet eens meer denken 
— valt vooralsnog geen spoor te 
bekennen. „Het rijke Vlaamse wie-
lerleven" hunkert nochtans naar 
een crack die een seizoen lang het 
wedstrijdgewicht durft helpen dra
gen, naar een vechter die geen ne
derlagen vreest 

In Tertre geleek de titelrace op 
een veredeld criterium. De wieler
bond doet immers het onmogelij
ke om de huidige malaise toch 
maar zo lang mogelijk te rekken. 
BIJ de toewijzing van de titelstrijd 
wordt met eens meer naar het 
parkoers gekeken. Enkel de uit
koopsom heeft voor de heren 
belang. Voorlopig brengtzo'n race 
de bond nog altijd enkele miljoe
nen op maar men hoeft geen 
profeet te zijn om te voorspellen 
dat daarin spoedig verandering zal 
komen. Zondag dachten wij dat 
het publiek de race opzettelijk 
negeerde. Zo weinig volk voor 
een titelkoers had men nog nooit 

eerder meegemaakt Kandidaat-
orgamzatoren zullen in de toe
komst wel dubbel nadenken wan
neer ZIJ het beroepsrennerskam-
pioenschap „aanbesteden" Moge
lijk zullen de bondsbestuurders, 
voor wie recepties en diners min
stens even belangrijk zijn als de 
wedstrijden zelf (en dan drukken 
we ons nog voorzichtig uit), dan 
ook eens gaan nadenken... 
Dat in de gegeven omstandighe
den Frank Hoste kampioen werd 
mag als een groot sukses worden 
aangezien. De 27-jarige Oostvla
ming, een machtsmens met wel
licht wat weinig lef, was in de 
voorbije maanden ongetwijfeld 
onze suksesrijkste coureur Hij 
won Gent-Wevelgem en zegevier
de in de Vierdaagse van Duinker
ken. In de ploeg van Jan Raas is 
Hoste tot volle ontplooiing geko
men. In zijn beste dagen durft hij 
naar de overwinning mikken. In 
andere omstandigheden is hij een 
uitmuntende helper voor de ambi
tieuze Zeeuw. Frank Hoste, wiens 
bescheidenheid na afloop van de 
titelkoers uit al zijn verklaringen 
bleek, wenst met dat zijn statuut 
binnen de ploeg-Raas wordt her
zien. Daarmee bekent hij kleur 
voor gans onze wielrennerij: nie
mand acht zich bekwaam een sei
zoen lang op het voorplan strijd te 
leveren Misschien ontbreekt 
daartoe inderdaad de klasse, maar 
zeker ook de ambitie. 

In de Ronde van Frankrijk, die 
vrijdagavond van start gaat mo
gen we bijgevolg geen ambities 
koesteren. Er zullen kleine mira
kels moeten gebeuren om Ber
nard Hinault van een nieuwe over
winning te houden en zonder gro
te mirakels zal niemand het wed
strijdverloop uit de eentonigheid 
kunnen optillen. We vragen ons in 
alle eerlijkheid af hoelang de wie
lersport in zijn huidige gedaante 
zich nog in de volksgunst zal mo
gen verheugen. 
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in de Volksunie 

vu-Gent stelt 
programma en 
kandidaten voor 
GENT — Op een perskonferentie werd door de Volksunie van groot-Gent de 
bijna volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld, samen 
met het uitgebreid programma. 
De VU-li jst wordt aangevoerd door vier uittredende gemeenteraadsleden (De-
roo, Verpaele, Waeterloos en De Spriet) en een provincieraadslid (Huguette 
De Bleecker-Ingelaere). Als l i jstduwers fungeren volksvertegenwoordiger F. 
Baert, senator O. Van Ooteghem, dr. J. Van Den Broecke en provincieraadsle
den M. Stals en K. Baert 

De vrouv^^en treden voor de gemeen
teraadsverkiezingen met 14 aan (op 
51), wat bijna 30 % van de kandidaten 
IS De jongeren (— 35 j ) halen slechts 
de 25 % 
De VU heeft ook haar lijst opengesteld 
voor onafhankelijke kandidaten, zoals 
TAK-leider Ene Crommelynck, tenein
de te pogen de aanhangers van de 
volksnationale gedachte te bundelen 
De lijst werd in haar geheel met méér 
dan 80 % der stemmen aangenomen 
in de politieke raad, samengesteld uit 
de afgevaardigden van de VU-afdelm-
gen van groot-Gent 

Zuinig en doeltreffend 
Het programma van VU-Gent werd 
voorgesteld door gemeenteraadslid A 
Verpaele, voorzitter van een werk
groep die hiertoe' speciaal werd opge-
ncht 
Dit programma draagt de titel „Voor 
een zuinig en efficient beleid in een 
Vlaamse grootstad", wat onmiddellijk 
de twee hoofdlijnen weergeeft waarop 
volgens de VU het gemeentebeleid 
moet steunen zuinigheid in de uitga
ven en efficiëntie in het beheer 
Het IS geen pamflet maar een studie 
steunend op de ervaring die de VU de 
voorbije 6 jaar in de gemeenteraad 
heeft opgedaan, de inbreng van een 
aantal specialisten terzake en de 
Vlaams-nationale visie op het gemeen
tebeleid V U Groot-Gent heeft zich 
een totaalbeeld gevormd van de be-
stuursmogelijkheden en -vereisten zij 
wenst zich aan te dienen als een 
kandidaat bestuurspartij en is ervan 
overtuigd daarvoor de geschikte kan
didaten te hebben 

Nochtans wil de V U niet te allen pnjze 
in het schepenkollege treden Wan
neer ZIJ terug in de oppositie zou 
zetelen zal zij met even grote hardnek
kigheid als voorheen en met de opbou
wende geest die de partij kenmerkt 
haar oppositierol blijven vervullen 

Vaststellingen 
en voorstellen 
Het programma is voor elk behandeld 
hoofdstuk — en alle aspekten van het 
beleid komen aan bod — in twee delen 
opgebouwd enerzijds een aantal vast
stellingen en anderzijds de konkrete 
voorstellen van de VU 
Een aantal opties zijn wellicht gelijklo
pend met wat andere partijen zullen 
voorstellen, maar heel wat ideeën en 
voorstellen wijken sterk af van wat de 
partijen zes jaar geleden voorstelden 
of van wat ze de voorbije jaren hebben 
gerealizeerd (of niet gerealizeerd) 
Het programma hier totaal weergeven 
zou ons te ver leiden, maar de geïnte
resseerden kunnen het binnenkort 
gratis bekomen op het VU-sekretari-
aat Bennesteeg 2 te Gent 

Sobere campagne 
Fraktieleider Guido Deroo deed ver
volgens nog enkele voorstellen i v m 
een sobere en milieuvriendelijke ver
kiezingscampagne Deze voorstellen 
werden trouwens aan de fraktieleiders 
in de Gentse gemeenteraad gezonden 
Zo konkreet stelt de VU voor 
• Geen energieverspillende en mi
lieu-verpestende autokaravanen te or-
ganizeren op het gehele grondgebied 
van de stad Gent (afzonderlijke njden-

GULDEN 
SPOREN 

VIERING 
zaterdag 10 juli om 20 uur 

op de Grote Markt te Brussel 

De voorstelling van de Gentse VU-lijst Enkele kandidaten van links naar rechts L De Spriet (4de kandX mevr 
L Buyst (13de kandJ. A. Verpaele (2de kandX W. Lissens (voorzitter politiek kollege) en Guido Deroo 

Qijsttrekker). 

„ Voor een zuinig en efficiënt beleid in een 

Vlaamse grootstad" 
de radiowagens worden hiermee niet 
bedoeld) 
• Geen gebruik te maken op het 
gehele grondgebied van de stad Gent 
van de dure barnum-reklamepanelen 
van 20 m2. die met passen bij een 
sobere campagne in de huidige knsis-
penode 

Carla Brion 

VU-kandidaten 
1 Guido Deroo, ir architekt Gent. 2 
Aime Verpaele, gemeenteraadslid, dis-
tnktchef TMVW, Gentbrugge, 3 Hugo 
Waeterloos, gemeenteraadslid, ac
countant, St-Amandsberg, 4 Lucien 
De Spnet gemeenteraadslid, hande
laar, Wondelgem, 5 Huguette De 
Bleecker-Ingelaere, provincieraadslid, 
lerares. Gent, 6 Karei Van Hoorebeke, 
advokaatSt-Denijs-Westrem, 7 Ward 
De Schnjver. gepensioneerd. Gent, 8 
Adelheid Demilt-De Vleeschauwer, lo
gopediste. Gent, 9 Johan Beke, pro
vincieraadslid, direkteur Dosfelinsti-
tuut Manakerke, 10 Gilbert Praet 
opvoeder, Oostakker, 11 Carla De-
paepe-Bnon, lic in de rechten, St-
Amandsberg, 12 Luc Verguit bestel
ler, Gent, 13 Lieve Daems-Buyst lera
res, Manakerke, 14 Dirk Van Poucke, 
handelaar. Gent, 15 Filip V D Poorten, 
regent Gent, 16 Enk Verlinden, boek
houder, Gent, 17 Lieve Jolie, medisch 
afgevaardigde, St-Amandsberg. 18 
Enk Crommelynck, onafhankelijke 
kand. Gent, 19 Marleen Sleurs, logo
pediste, St-Denijs-Westrem, 20 El vier 
Matton-Eekman, huisvrouw. Gentbrug
ge 21 Lieve Robert-Bogaert huis
vrouw, Gentbrugge, 22 Chris Ser
geant, ind laborante, Gentbrugge, 23 
Noel Neufcourt dekorateur. Gentbrug
ge, '24 Albert Roelandt St-Amands
berg, 25 Denise Goethijn, verpleeg
ster. Gent, 26 Mady Dedeyne-Ferdi-
nande, accountant Manakerke 27 Jo
han Lenders, tandtechnicus. Gent, 28 
Aster Van Bouchaute, St-Amands
berg, 29 Enk Meerschaert zelfstandi
ge. Gent, 30 Georgette Merckx-De-

bruyne, huisvrouw. Ledeberg, 31 Willy 
Vermeulen, St-Amandsberg, 32 Dirk 
Vandenhout boekhouder, Oostakker, 
33 Patnck Minnaert bediende. Gent, 
34 Katelijne Delrue, lid orkest sted 
opera. Gent, 35 Albert Demeyer, St-
Amandsberg, 36 Dirk Van Haudenuy-
se, mg. Drongen, 37 Willy Vlieghe, mg, 
Drongen, 38 Arthur De Baere, St-
Amandsberg, 39 Hendnk Verbesselt 
staalarbeider. Gent, 40 Christiaan 
Erauw, staatsbediende, Wondelgem, 

41 C^ecile De Bock-Weyts, huishoud
ster, Wondelgem, 42 Carlos Demuy-
nek, vertegenwoordiger, Wondelgem 
43-44-45-46 zijn nog voorbehouden, 
47 Koen Baert provincieraadslid, as
sistent RUG. 48 Mare Stals, provincie
raadslid, advokaat Gent, 49 Jef Van 
Den Broecke, geneesheer, St-Denijs-
Westrem, 50 Oswald Van Ooteghem, 
senator, gemeenteraadslid. Gentbrug
ge, 51 Frans Baert volksvertegen
woordiger, gemeenteraadslid. Gent 

Dringende oproep tot arr.-
en afdelingsbesturen 
( V I G ) De partijraadskommissie voor pers, propaganda en media doet 
een dringende oproep die speciaal gericht is tot de besturen van afd 
en arr in de mate dat deze besturen (goede) ervaringen hebben 
opgedaan met uitvoerende kunstenaars (kleinkunst musici, kabaret 
orkesten) 

Gevraagd wordt aan Stan Philips, Panorama 36, te 1810 Wemmei (tel 
02-47819 93) of Kommissie Pers en Propaganda, Barnkadenplein 12 
te 1000 Brussel volgende inlichtingen over te maken 

— naam, adres, hoedanigheid en eventueel telefoonnummer van de 
uitvoerende kunstenaar (kleinkunst musicus, kabaretgroep, orkesO, 

— gegevens m verband met vergoedingen en kosten, 

— beknopte beoordeling 

(H C ) In de partijraadskommissie voor pers, propaganda en media is 
met het oog op de as gemeenteraadsverkiezingen onderzocht op 
welke manier een ruimer publiek bij de tematiek van het gemeentelijk 
beleid kan worden betrokken Aldus werd de mogelijkheid weerhou
den tot het weergeven van politieke tema's via politiek kabaret wa
genspel of straattoneel 

De kommissie meent er goed aan te doen met enkel dergelijke propa
gandistische mogelijkheid aan te bevelen maar ook een oproep te 
doen tot potentiële tekstschrijvers. 

BIJ de sekretans van de kommissie. Herwig Ckimelis, O -L -Vrouwweg 
1,1860 Meise, worden teksten of aanbevelingen ingewacht Om bruik
baar te zijn in meerdere gemeenten of gemeente-afdelingen wordt wel 
verwacht dat de ideeën of tekst-ontwerpen de tematek van gemeen
tebeleid en gemeenteraadsverkiezingen om een voldoende brede ma-
-•ler benaderen 
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Dubbele viering te Borgerhout 

Wij in de Volksunie 

Plechtige inhuldiging 
administratief 
wijkcentrum OCMW 
Op 5 juni jl. was het Borgerhouts 
bestuur opnieuw aan een inhuldigings-
plechtigheid toe. de zoveelste in de 
reeks voorwaar Wanneer wij de ver
wezenlijkingen overschouwen die in 
deze bestuursperiode reeds tot stand 
kwamen, dan is dit lijstje ontegenspre
kelijk indrukwekkend te noemen Zo
wel op gemeentelijk als op OCMW-
vlak werden talrijke initiatieven vol
tooid en ook nu weer werd een parel 
toegevoegd aan de reeds njk versier
de kroon van de gemeente die op 
sociaal, maatschappelijk en dienstver
lenend gebied als voorbeeld mag en 
kan gesteld worden. 
Het scheppen van groenruimten, de 
toevoeging van technische gebouwen, 
het optrekken van bejaardenflats met 
dienstencentra en sociale woningcom
plexen, de ver doorgedreven inspan
ningen voor de bejaardenzong in het 
algemeen, de aandacht geschonken 
aan ons leefmilieu, de jeugd- en sport-
akkommodaties. dit alles werd in de 
praktijk omgezet tot realizaties die als 
het ware huns gelijke met vinden 
Rekening houdend met de noodzaak 
dat het algemeen ziekenhuis Sint-Eras
mus diende uit te breiden, de nodige 
ruimten dienden te worden ontdekt 
voor de inrichting van een dienst ..reva
lidatie" met een minimum kapaciteit 
van 24 bedden, werd de opnchting van 
een administratief centrum noodzake
lijk. 
De kantoren van de centrale OCMW-
administratie bevonden zich op het 
gelijkvloers van het ziekenhuis, een 
ideale ruimte voor de innchting van de 
..revalidatie-afdeling". 
Het O C M W beschikte nog over een 
perceel grond, palend aan het zieken
huis, met een oppervlakte die ruim 

ANTWERPEN 

voldoende bleek om er een nieuw 
gebouw in te planten 
Het gloednieuwe administratief cen
trum paalt nu aan het algemeen zieken
huis Sint-Erasmus waarmee het ver
bonden IS via een doorgang op de 
eerste verdieping 
De totale bruikbare vloeroppervlakte, 
gelijkvloers en verdieping, beslaat on
geveer 726 m2 en het geheel zal om
ringd worden door een groenzone. 
een prachtige tuin zelfs. 
Op het gelijkvloers werden de finan
ciële diensten van het O C M W onder
gebracht, zoals de ontvangerij en de 
centrale boekhouding van het zieken
huis en het O C M W 
Op de verdieping huizen de sekreta-
riaatsdiensten en de centrale perso
neelsdienst en de Centrale Aankoop-
dienst. Ons Borgerhout mag weer jui
chen. 

Gemeenschapscentrum 
Extra-Muros 
Het Borgerhouts gemeentebestuur 
o.l.v. burgemeester Dirk Stappaerts 
gaf de opdracht tot de bouw van dit 
centrum. Op zaterdag 5 juni II. werd de 
eerste steen van dit gebouw ingemet
seld. In dit gedeelte van Borgerhout 
(17.000 inwoners) aan de Zuidluisbe-
kelaarpleinen (extra muros) is zo'n 
gemeenschapscentrum helemaal geen 
luxe 
„Het ligt in de bedoeling van het ge
meentebestuur, met de opnchting van 
dit gemeenschapscentrum, de ont
moeting van en de samenwerking tus
sen de plaatselijke bevolkingsgroepen 
te bevorderen. 
Het centrum zal dan ook volledig ten 
dienste van het plaatselijk verenigings
leven en de bevolking staan. Het zal 
een werkinstrument zijn voor beoefe
ning en vorming, alsmede voor de 
veelsoortige uitingen van het vereni
gingsleven. 
Het kan tevens een ontmoetingster-

11-julimis in samenwerking met de Harmonie 
JULI 

3 MERKSEM: 
Kempenland. 

4 EDEGEM: Naar de IJzerbedevaart met de bus. Inlichtingen en 
inschrijven in het lokaal. 

4 HOVE: Met personenwagens naar de IJzerbedevaart Daarna sa
menkomst in het VTI-instituut. Ijzerlaan 1 (tussen de brug aan de 
IJzertoren en de MarkO 

5 ANTWERPEN (STAD): Gezamenlijk bezoek aan de gemeente
raad. Samenkomst om 19 u. 45 aan Brabo, Grote Mark t 
EKEREN: Guldensporenfeest in zaal „De Geester", Waterstraat 
WOMMELGEM: 11-juliviering om 20 uur in Den Klauwaert 
Traditioneel met een daverende zangavond. Leiding: Jos de Hou
wer. 
EDEGEM: Guldensporenviering in lokaal „Drie Eiken" met muziek 
en zang. 
MERKSEM: 11-juliviering in VLANAC met muziek en zang. 

MOVE: Grote Guldensporenkaartprijskamp in de Reinaert om 
14 u. 
HOVE: Feestnamiddag ter gelegenheid van de 80ste verjaardag 
van Jos Hofkens om 15 u in de Reinaert Diamontage over 

o St-Andriesparochie. 
11 RANST: 11 juli-viering Vujo. Vertrek fietstocht orn 15 u.. Etentje in 

de jeugdlokalen Boerenkrijglaan om 19 u Vlaamse samenzang 
om 20 u. 

9 
10 

10 

10 

10 
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In V laams Onthaalcentrum te Meerhout 

Nieuws voor bouwers 
en kopers 
De laatste tijd zijn weer heel wat 
wijzigingen aan het ingewikkelde pre
miestelsel voor de bouw doorgevoerd 
BTW-verlagingen. rantesubsidies. ver
eenvoudiging van de premies, e.d.m. 
Of het er eenvoudiger op geworden is. 
bewijzen alleszins met de vele mensen 
die om raad vroegen. 
Wie kan nu van wat genieten en van 
wanneer af? Hoe zit het met de lenin
gen en renteverlagingen? Zijn de tege
moetkomingen zoals onder andere de 
BTW-verlaging ook van toepassing op 
de aankoop van woningen of sociale 
woningen? Wat omhelst een schuld
saldoverzekering? Wat zijn de voor
waarden om eigenaar te worden van 
een woning of bouwgrond van de Nat 
Landmaatschappij of lOK? Hoeveel 
bedragen de aktekosten? Wanneer 

krijgt men vermindenng op de registra-
t iekosten ' 
Op deze en meerdere vragen, ook van 
het publiek, zal men trachten een ant
woord te geven op een informatie
avond ingencht door het „Vlaams Ont
haalcentrum" in samenwerking met de 
Vlaamse Vriendenkring uit Meerhout. 
Het Centrum heeft alvast gezorgd 
voor deskundige sprekers die ieder op 
hun terrein thuis zijn. 
Deze avond die met alleen voor bouw-
lustigen interessant is maar ook voor 
jonggehuwden en alle mensen die in 
de bouw een zelfstandig beroep uitoe
fenen, vindt plaats op vrijdag 2 juli om 
20 u. in het Vlaams Onthaalcentrum, 
Beerstraat 10, 3990 Meerhout (vlakbij 
de marku. 
Men kan met zijn vragen ook steeds 
terecht op de zitdag van het Centrum 
voor Mensen met Vragen, elke dins
dag tussen 18 en 20 u. 

rem zijn, waar het sociaal leven zich in 
speciale ruimten kan ontplooien. 

Het gemeenschapscentrum moet trou
wens een gebouw zijn dat bedoeld is 
als een bestendig trefpunt voor de 
verschillende takken en uitingsvormen 
van het verenigingsleven- polyvalent 
en pluralistisch". 

Nog andere verwezenlijkingen wach
ten ongeduldig op plechtige inhuldiging 
en hierdoor wordt zo tenvolle de voor
uitstrevendheid aangetoond van de 
gemeente Borgerhout die er naar zal 
streven om na die onafwendbare fusie 
zijn eigenheid te behouden, zodat de 
Borgerhoutse bevolking de service 
waarop zij zo ten zeerste recht heeft, 
kan blijven ontvangen. 

Sierpleister op gevels? 
Alle vochtisolaties 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 
Adv. 203 

21 juli Romrhelmarktdag te Antwerpen 
Wie heeft er nog oude belastingbne-
ven. verbleekte foto's van vorstenhui
zen, driekleurige linten, enz. voor onze 
rommelmark f Deze en nog andere 

materialen komen wij bij u ophalen op 
zaterdag 26 juni Bel ons. wij komen 
langs, u bent alleszins welkom op 
21 juli in het Oranjehuis van 10 tot 
17 u in de Hoogstraat te Antwerpen. 

OE BELANGRIJKSTE KLEDINGZAAK 
IN VLAANDEREN 

BIEDT U EEN ENIG VOORDEEL ! 

Bij afgifte van onderstaan(de bon 
genieten alle lezers van „Wij" 

10%K0RTING 
op alle getekende prijzen, uitgezonderd 
solden en promotie-artikelen 

Aartselaar 
Dames-, heren- en kinderkleding 
Rouw- en trouwkledij 

• meester-kleermaker sinds 1870 
• ruim 1000 m2 winkelruimte 
• grote parking 
• koffieshop met kunstsalon 

BON 
10% 
KORTING 
VOOF 
U! 

1 0 % kor t ing 

voor al le lezers van , .Wi j " 
N a a m 
Straat nr 
G e m e e n t e postnr 

Deze bon is alleen geldig als hij getoond wordt aan uw verkoper of 
verkoopster Niet aan de kassa ' 

S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 

B a O M S E S T E E N W E C 3 3 5 - A A R T S E L A A R 

OPEN : M» warhdagan van 9 tot I I uur - vrijilag koopjaaavönd tot 21 uur - zatanlag van t tot 11 uur 
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Wij in de Volksunie 

Guldensporen 
te Mortsel 
De gemeentelijke Guldensporenvie-
ring zal plaatshebben op zaterdag 
10 juli a s op het Gemeenteplein van 
14 tot 18 u Beiaardkoncert door bei
aardier Gustaaf Van der Weyden, 
volksdansen door Volksdanscentrale 
voor Vlaanderen, Rondgang in de ge
meente door de Koninklijke Harmonie 
Euterpa Heilig-Kruiskerk om 20 u Te 
Deum met medewerking van het 
Davidsfondskoor Die Cierlycke Mark 
Liebrecht-Centrum om 20 u 30 Gele
genheidstoespraak door Kris Barre-
zeele Optreden van Jef Eibers (Toe
gang vri j) 

Gemeente Ekeren 
Bi] het gemeentebestuur van 
Ekeren worden part-time betrek
kingen van studiemeester-op
voeder aan de Gemeentelijke 
Muziekakademie openver-
klaard 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekre-
tane, Veltwijcklaan 27 te Ekeren 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te nchten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterhjk op 31 luh 1982 

[Adv. 103) 

VU-Borgerhout 
naar Diksmuide 
Onze afdeling legt een autobus in naar 
de IJzerbedevaart Vertrek sekretans 
Statielei 8 om 7 u , hoek Berchemlei-
Dr Van de Perrelei om 7 u 15 
Prijs 220 fr per persoon 
Inschnjvingen op het sekretanaat elke 
woensdag en zaterdag van 10 tot 14 u 
Andere dagen op het nummer 22 08 06 
bij Martha De Coninck 
Terugreis rond 20 u 

mi 19 

11 juli-herdenking Maaseik 
Het IJzerbedevaartkomitee kanton 
Maaseik in samenwerking met het 
beheer van het domein de Wouter
bron te Opoeteren nodigt elke Vla
ming hartelijk uit op de 11 juli-vienng 
die doorgaat op zaterdag 10 juli as 
Programma 

15 u 30 Autokaravaan De mensen 
die kunnen worden met de auto ver
wacht aan de grens te Maaseik (grens 
Vlaanderen-Nederiand) Vergeet de 
auto met te tooien met een leeuwen
vlag Om 16 u vertrekken we voor een 
korte trip doorheen de stad Maaseik in 
de nchting Dilsen en zo naar Neeroe-
teren en verder naar Opoeteren Het 
eindpunt is het domein de Wouter
bron 

VU-Heusden-Zolder 
naar 
Diksmuide 
Vertrek jDer autocar om 5 u 45 aan 
„De Oude Knng" Prijs busreis-kente
ken en kop koffie inbegrepen volwas
senen 350 fr, studenten 250 fr Kinde
ren onder 14 jaar 150 fr 

Terugreis uit Diksmuide om 16 u 
Inschrijven Frans Vanstippelen, 
Noordbemi 61 (tel 011-425995) en 
„De Oude Knng" (tel 011-425617) 

Antwerpen 
naar 
Diksmuide 
Ook vanuit Antwerpen vertrekken er 
autobussen naar Diksmuide Net zoals 
vorig jaar leggen de vrienden van het 
Vlaams lokaal „De 7 Zaligheden' een 
bus in Voor meer inlichtingen tel 
340586 

18 u Toespraak door de voorzitter, 
samenzang en feestrede door Luk 
Delafortene, voorzitter Priester Daens-
fonds. Enkele pioniers worden heel 
verdiend in de bloemetjes gezet M 
Clijsters, L Brouwers, P Refers, S t 
Vermeire en M Vande Zande, Lim
burgse Volkslied en de Vlaamse 
Leeuw 

Daarna is er ruimschoots de gelegen
heid om aan demokratische pnjs te 
eten (200 frJ 

20 u 30 Afwisselend optreden van 
Fntz Rademaekers (heimatliederen) 
en de Koorkleppers uit Genk (volks
dansen enz j 

De inkom is grabs Er wordt wel een 
omhaling voorzien voor Vlaamse aktie 

Grote 11-juliviering 
te Hosselt 
Op zondag 11 juli 1982 te Hoe-
selt om 17 u Feestzitting in het 
teken van Lambrecht Lam-
brechts' 50 jang overlijden Deze 
grote Hoeseltse dichter en schnj-
ver IS vooral bekend om zijn 
Vlaamse stnjdliederen w o „Om
dat ik Vlaming ben", „De Vlaming 
IS geen knecht", en rwg vete 
andere 
Er IS solozang, voordracht en 
natuurlijk ontbreekt de samen
zang niet Achteraf gezellig sa
menzijn met aangepaste muziek 
en een goede pint Voor de voet
balliefhebbers hebben wij ge
zorgd dat de finate van de we
reldbeker kan gevolgd worden 
op tv Innchter is het 11-julikomi-
tee bestaande uit Raatselijk 
Uzertjedevaartkomitee en VTB-
VAB-afdeling Hoeselt en de 
Vlaamse Vnendenknng onder 
auspiciën van de gemeentelijke 
overtieid 

r-

LIMBURG 
JULI 

HERDEREN 11 juli viering georganizeerd door VU-Riemst om 20 uur in 
Hove Malpertuus te Herderen Inkom 50 fr 
HOESELT 11 juli viering in het teken van Lambrecht Lambrechts 50-jang 
overliiden Hoeseltse dichter en schnjver vooral bekend om zijn Vlaamse 
strijdliederen Om 17 uur in het Kultureel Centrum van Hoeselt 

Kanton Maaseik 
naar Diksmuide 
Vong jaar waren we met twee bussen, 
dit jaar „dromen" we van 3' Kom met 
ons mee naar deze Vlaamse hoogdag 
Maak er een familieuitstap van' Daar
om wordt de pnjs zo laag mogeli|k 
gehouden 200 fr per persoon, met 
een maximum van 700 fr fjer gezin i 
We vertrekken om 6 u op de Markt te 
Maaseik en rijden via de klassieke 
opstapplaatsen (Rotem, Neeroeteren, 
Opoeteren, As-J Diksmuidewaarts 
We blijven in Diksmuide zodat ieder
een de kans knjgt de Uzertoren en de 
dodengang te bezoeken Onderweg 
lessen we onze dorst ergens in het 
Antwerpse We zijn terug thuis tussen 
negen en ben uur 

Inschnjven en t>etalen 
Neeroeteren bij Jan Cuppens, Kinrooe 
ersteenweg 42, 863450, Enk Geu-
sens. sekretans, Hagedorenstraat 4. 
865200, Wilfned Rosters, Wijklaan 21, 
863538 

Maaseik bij Jaklien Deben, Oude Op-
hovertjaan 88, 564738, Piet Pieters, 
Hepfjersteenweg 47, 564215 
Opoeteren bij Leo De Clerck, Dorper-
berg 18, 8636^4 , Mathieu Meuwis, 
voorzitter, Neeroeterenstraat 67, Re-
naat Nauwelaerts, Dorperberg 33. 
863456, Albert Vandersteegen, Berg-
eindesb-aat 66 863032 Miet Vander

steegen, bestuurslid, Ridderpadstraat 
42 

Dilsen bij Mathieu Vastmans, Henry-
laan 89A, Rotem 

Leeuwevlaggen te verknjgen bij Leo 
De Clerck, Dorperberg 18, 863624 

ZO€K€BC]€ 
• Man, 40 jaar, zoekt werk dat 
betrekking heeft op ontvangst
verzendingen en magazijnen Wil 
zowel administratief als fysisch 
werk verrichten Was voorheen 
„central store supervisor" Omge
ving Tessenderk), Diest Turn
hout Mol 

• Juffrouw, 20 jaar, heeft als 
dipbma bednjfshostess A1-A2 
(typen en telefoniste en talen) 
Aanvaardt ook ander werk Om
geving lessenderio, Diest He-
rentals. Turnhout Voor inlichbn-
gen zich wenden tot Lucien 
Beyens 014-309879 of 014-
3011 79 Onthaalcentrum voor 
Mensen met Vragen, Beerstraat 
10, 3990 Meerhout 

Voor elke 5 000 frank aan 
groei op uw spaarboekje 
ES rekening (dat is het spaarboekje 
met rekeninguittreksels) schoolspaar 
boek|e of woonspaarboekje bij de ASLK krijgt u 
een waardebon van 20 frank vooreen kosteloze deelneming aan de Lotto 

Wie kan meedoen' Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft bi| de 
ASLK of die er een opent 

NIEUW Op uw spaaraangroei op uw spaarboekjes tussen 1 mei en 31 juli 1982 krijgt u nu 
onmiddellijk waardebons voor deelneming aan de LOTTO trekkingen van 11 18 en 25 sep 

tember 
Op ES rekeningen en woonspaarboekjes krijgt u maandelijks uw waardebons 
Met aangroei wordt bedoeld het verschil lussen stortingen en terugbetalingen 

Waar' U kunt in elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen een spaarrekening te 
openen uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen U kunt er ook het volledig regie 
ment raadplegen 

In uw belang Hoe meer u spaart hoe meer waardebons u krijgt Hoe vlugger u stort hoe 
meer interest u wordt vergoed Stort dus zo vlug mogelijk en zo veel mogelijk op uw ASLK 
spaarboekje of spaarrekening 

met snaren bu de ASLKi 
<fcj i i *«^-
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vu-Bierbeek 

„ Wij houden van alle vier 
In de fusiegemeente Bierbeek stelde het VU-bestuur vorig weekend als eerste 
polit ieke formatie en de verkiezingskandidaten en het gemeentelijk program
ma voor de zes komende beleidsjaren voor Voor de aanvang van een barbe
cue in de hoeve Tienmeel te Bierbeek, v»erd een perskonferentie gehouden 
Daarop werd allereerst een korte terugblik gehouden op zes jaren harde VU-
opposit iewerking In de jongste editie van de VU-informatiekranf wordt 
trouwens een puik overzicht gegeven van de hoogtepunten van de afdelings-
werking en de resultaten die raadslid Desire Laurent, ondanks zijn eenmans-
fraktie, heeft geboekt Omwil le van het zielig beleid van de huidige meerder
heid en dank zij een puike kandidatenlijst zijn de verwachtingen voor een suk-
sesrijke verkiezingsuitslag van de Bierbeekse VU hoog gespannen Worden 
het drie tot vijf raadszetels? Alleszins wordt een forse stemmenwinst 
verwacht 

Aan de voorbereiding van het verkie
zingsprogramma werd hard gewerkt 
Er IS een globaal programma en een 
programma voor elke deelgemeente 
Er werden in het totaal vijf gespreks
ronden gehouden waarop telkens 
punten werden gewijzigd aangepast 
of aangevuld Niet alleen in de gemeen
teraad heeft de VU kntisch en opbou 
wende tussenkomsten gehouden 
maar op alle politieke raakvlakken was 
de VU afdeling samen met de VUJO 
biezonder aktief Of het nu informatie 
aan de Bierbekenaren betrof of akties 
rond verkeersveiligheid en milieuzorg 
steeds werd gepoogd samen met de 
scherpe kntiek ook redelijke alternabe-
ven voorop te stellen 
BIJ de jongste parlementsverkiezingen 
in november vong jaar werd het aantal 
VU-stemmen in deze gemeente meer 
dan verdubbeld Een forse zetelwinst 
op 10 oktober zal meteen betekenen 
dat geen enkele andere politieke frak-
tie in de gemeenteraad nog over een 
absolute meerderheid zal beschikken 
en dat de VU een aangewezen koali 
tiepartner wordt Mogelijke beleidsver 
antwoorlijkheid werd met een stevig 
en duidelijk programma voorbereid 

Sterke lijst 
Als grote beleidspunten onthouden we 
in een notedop openbaarheid van het 
t)estuur informatie van de burgers en 

Leuven naar 
Diksmuide 
Dosfelknng Leuven gaat met de bus 
naar de IJzerbedevaart Pnjs 250 fr 
(volwassenen) 175 f r (jeugd tot 
14 jaar) Na de plechtigheid kan men 
ofwel een reisje langs de kust maken 
ofwel in Diksmuide blijven tot 16 u 
waarna men naar leper gaat waar 
kransen neergelegd worden aan de 
Menenpoort' door de Vlaamse Oud 

stnjders (VOS) Bij inschrijving mel
den welke formule men wenst In
schrijvingen bij Dosfelknng Leuven 
Kiekenstraat 1 30(X) Leuven (tel 
230482) 

Erkende 
rijschool 
Ferd. 
VERBIEST 
— Leopold H-laan 194 

1080 MOLENBEEK 
— Leuvensesteenweg 555 

1030 SCHAARBEEK 
— Bergensesteenweg 797 

1070 ANDERLECHT 
(Voor echtparen, broer-en-
zus, verloofden, vader-en-
zoon, moeder-en-dochter, 
enz. duo-groepslessen 
even goed en veel goedko-
perO 

Tel 4268594 
(Adv 100) 

inspraak beleidsopties in het teken 
van de kleinschaligheid herwaardenng 
van het kleuter en lager onderwijs in 
de gemeente behoud van het landelijk 
karakter van de dorpen Bierbeek Kor-

/ / 

beek-Lo Opvelp en Lovenjoel initiatie 
ven ten bate van het zogeheten lang
zaam verkeer geen verspillingspro 
jekten bij openbare werken meer be 
vordering van land en tuint>ouw een 
kuituur en sportbeleid gericht op de 
vier dorpen en een zuinig financieel 
beleid op basis van meerjarenplanning 
De eerste vijf kandidaten zijn Luk Van 
Horenbeek (leraar) Herman Van Aut 
gaerden (bediende) uittredend raads 
lid Desire Laurent (bediende) Chns 
Collaer (zelfstandige) Karel Heirwegh 
(hoogleraar) 
Dokter Andre Van Melkebeek adjunkt 
kliniekhoofd van Salve Mater is lijstdu 
wer 
De verkiezingsstrijd van de VU-Bier 
beek werd geopend met het tema 
„ W I J houden van alle vier" (hds) 

I — 

Bezoek Diest: monumenten- en rakettenstad 
Zo reageerde de, Zauw' stadskrant voor Groot-Diest op de motie van 
Dirk Van De Weyer (VU) om de plaatsing en vervoer van atoomwapens 
op het grondgebied Diest te verbieden Deze motie werd verworpen 
door PVV en CVP 

Indien beide partijen in '83 de meerderheid vormen, hebben ze nu reeds 
besloten enkele miljoenen in de begroting te voorzien om terreinen aan 
te kopen Met deze rakettenbasis is de stad dan weer een toeristische 
attraktie rijker 

Er IS echter nog een probleem beide partijen hebben een „waardevolle' 
kandidaat voor de direkteursfunktie van dit nieuwe „rekreatieoord" 

P. Cresens 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

l us t re r i e 

O p e n i n g s u r e n : 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Herhaling Kartel '76 niet meer mogelijk? 

Te Vorst haakt de CVP af 
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 vormde de CVP samen met 
de Volksunie de PVV de SP en een 
reeks onaf hankelijken dn die volgorde) 
een suksesrijke kartellijst onder de 
benaming Eenheid Vorst 

Dit allereerste zelfstandig Vlaams op-
treden in de sterk verfranste gemeen
te Vorst leverde meteen twee ge
meenteraadsleden op (waaronder 
Herman Thunaux voor de Volksunie) 
en een OCMW-lid 
De matematische noodzaak om onder 
Vlamingen samen te werken indien wij 
iets willen taetekenen in de gemeente
politiek IS in 1982 even goed aanwezig 
als in 1976 

Indien de vier Vlaamse partijen in 
Vorst weer samenvwrken op basis 
van de formule van 1976 dan zijn de 
kandidaten van CVP en Volksunie 
zeker van hun zetel, de PVV'er zo 
goed als zeker (die had in 76 maar 200 

stemmen te kortD en voor de SP'er 
was er de zekerheid het OCMW-
mandaat in de wacht te slepen leder 
deelnemende partij zou voor haar 
Vlaamse solidanteit t>ek)ond worden' 
Maar dat is de CVP slecht kennen 
Stelt deze partij dan altijd haar eigen 
belang boven dat van de Vlaamse 
Gemeenschap' De CVP was nog 
enkel bereid aan een kartellijst deel te 
nemen indien zij de twee eerste plaat
sen mocht innemen Met andere woor
den alle zetels voor de CVP de 
andere partijen zijn enkel goed om 
stemmen aan te brengen Het spreekt 
vanzelf dat daarop het kartel van 1976 
gesprongen is 
De Volksunie van Vorst zal nog pogin
gen aanwenden om met PVV SP en 
mogelijke anderen een afgeslankt kar
tel te vormen Stoten wij ook daar op al 
te grote gulzigheid of onwil dan rooien 
WIJ het alleen we voelen ons sterk ge
noeg 

BRABANT 
JULI 

LIEDEKERKE 11 juiiherdenking om 20 u in Sportschuur Daatmet met Al 
kuone en Maunce De Wilde 
JETTE Guldensporenvienng ingencht door de Bond voor Gepen 
sioneerden in zaal van het St-Pieterskollege Om 1 4 u 3 0 
optreden koor en dansgroep van de Vlaamse Bond Cecile Van 
Dijck brengt zang Toespraken door de voorzitster van VB(3J en 
schepen Jan de Berlangeer 

VILVOORDE-PEUTIE Per autobus naar Diksmuide ISOfr 
inschnjven bij Enk Clerckx Schaarbeeklei 47 Vilvoorde tel 
02 2513651 
LENNIK Guldensporenvienng om 19 u 30 in zaal Ons Huis 
Markt Organizatie Vlaamse Kring Lennik 
BEERSEL 11 juli viering georganizeerd door de kultuurraad van Beersel 
Om 20 uur in de Gemeentelijke Feestzaal Herman Teirlinckplein om 
20 uur 

MACHELEN-DIEGEM Guldensporenfeest om 20 uur in zaal 
Milde Kerktorenstraat Optreden toneelgroep uit Diegem Feest
rede door mevr Nelly Maes senator Het Machelse zangkoor 
Cantima Inkom vrij 

Vossems VU-bal: een hit! 
Op 5 juni jl was het weer zover ons 
zoveelste bal En steeds weer diezelf
de schnk krijgen we vo l k ' Wordt het 
g o e d ' Nu zeker in het verkiezingsjaar 
en met zware kosten in het vooruit 
zicht Dus dubbel belangrijk financieel 
en wat opkomst betreft 
Het werd evenwel een voltreffer' Het 
beste VU-bal in de Vossemse VU-
geschiedenis Nooit voorheen kregen 
we zoveel volk bijeen in zaal Edel
weiss Moreel een enorme opkikker 
voor onze zeven Vossemse kandida
ten bij de komende gemeenteraads
verkiezingen Onze schepen Frans 
Trappeniers stelde hen trouwens allen 
voor aan de bomvolle zaal Frans Alex 
Lode Peter Carmen Gilbert en Felix 
kunnen zich alvast optrekken aan de 
flinke duw in de rug die ze kregen van 
de tainjke sympatizanten en leden die 
het bal door hun aanwezigheid opluis
terden Het bal dit jaar gehouden 
onder peterschap van Frans Trappe 
niers was bovendien ook op financieel 
vlak een sukses Welgekomen met 
ons ledenfeest en de verkiezingen 
voor de deur hoeven we ons dus 
alvast over dit aspekt minder zorgen te 
maken 
Raadslid en voorzitter Alex Vander 
Hulst belichtte in zijn traditionele toe

spraak de inzet van Frans en de 
verwezenlijkingen op gemeentelijk 
vlak Schepen Joris Depre werd te
recht bij het huldebetoon betrokken 
Onze VU-schepenen geruggesteund 
door raadsleden Alex Vander Hulst 
Lode Aerts Robert Graulus en Ferdi
nand Thenaerts mogen er immers prat 
op gaan in een tijdsspanne van zes 
jaar van Tervuren een andere en vnl 
Vlaamser gemeente te hebben ge
maakt 
Tervuren thans ook „gemeente waar 
Vlamingen thuis zijn" en dat terwijl er 
voor zes jaar door de CVP-burge-
meester nog openlijk van faciliteiten 
werd gesproken' Van een ommezwaai 
gesproken 
De Volksunie Vossem en onze zeven 
kandidaten bij de komende gemeente
raadsverkiezingen staan erop de hon
derden opgekomen leden en sympati
zanten langs deze weg om van ganser 
harte te danken voor hun zo talrijke 
opkomst en hun morele en financiële 
steun WIJ beloven hen als tegen
prestatie een totale inzet om ook van-
de verkiezingen van 10 oktober e k 
een voltreffer te maken 
Met uw aller steun kan het we twijfe
len er geen ogenblik aan' 

Pons 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 

Karthuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in het departe
ment laboratorium voor anatomo-pato-
logie van het algemeen ziekenhuis St.-
Jan van het OCMW-Brugge 
VEREISTE VOORWAARDEN: 
A Belg zijn 
B de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
C voldoen aan de militieviretten, 
D van onberispelijk gedrag zijn, 
E lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
F houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, 
G tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge
machtigd zijn 
H in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning in 
de klinische biologie met volwaardige opleiding in de 
anatomo-patologie (minimum 4 jaar) en bijkomende bewij
zen kunnen voorleggen van speciale bekwaamheid in de 
dermato-patologie 
1 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), 
J verplichting te Brugge gevestigd te zijn, een jaar na het 
einde van de proefperiode 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 6 augustus 1982 
bi] de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge 1 
De sekretans. De voorzitter, 
H Parrein F Bourdon 

(Adv 101) 
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lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ -
Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1 7 8 0 Teralfene 
Tel 053-668215 
Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. 
Te l : 016-22 86 72 
Kon. Astridlaan 85. KONTICH. 
Tel.: 031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.- 02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, HULSTE. 
Tel.: 056-71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat. Levende Water Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustatles en verkoop: 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-7345609 

Levert kw/aliteitskoffie bij u thuis' 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef -1- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Herberg 

,JDe 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031-340586 

Mogeli jkheid tot kleine etentjes 

?|rt ^altogW^ 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiazaak met traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-21 35 33 Tel 031 36 56 54 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlel 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
„EDELWEISS" 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 
Tel. 02-76745.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-37 4572 

Café De Toekomst 
Kauwstraat 43, 
9560 Sint-Lievens-Esse 
Tel. 054-500649 

Valideringscentrum LOTTO, 
aanneming tot donderdagavond 
24 uur 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006.53 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische pnjzen 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031-818841 

^of ten ^rnl|0Qtn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Café Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79.7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 031-5841.76 

Wi | verzorgen al uw feesten. 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 
9260 Oordegem 
Tel 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21 16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
se en Franse wijnen 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel. 02-532 54.81 

Lokaal van de Volksunie. 

VUJO-Halle klaagt vissterfte aan 
Gedurende een week reeds kan ieder
een de honderden vergiftigde vissen 
zien bovendnjven op het kanaal Brus-
sel-Charleroi te Halle Voor de zoveel
ste keer gaat het om een sterke 
verontreiniging van het water De on
gekende vervuiler geeft blijk van een 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 309p Kampenhout, 
êL 016-60.34.73. (Adv. 163) 

totaal gebrek aan verantwoordelijk
heidszin tegenover de gemeenschap 
De VU-Jongeren van Groot-Halle heb
ben reeds eerder aktie gevoerd voor 
maatregelen om dergelijke voorvallen 
te vermijden Kamerlid 
Daan Vervaet stelde onmiddellijk een 
aantal vragen aan gemeenschapsmi
nister voor het Leefmilieu Lenssens 
gelijklopend met de VUJO-aanklacht 

Vlaamse Beweging
tentoonstelling te Tielt 

ZOCK^RClé 
• Jonge vrouw 26 jaar, ge
huwd, zoekt dringend een be
trekking als bediende of ver
koopster Diploma A2-Handel 
Kennis van Ned, Frans Duits en 
Engels 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge Tel 091-307287 

De Volksunie en de kulturele vereni
ging Dosfel van Tielt houden ter gele
genheid van de Europafeesten een 
tentoonstelling over de Vlaamse Be
weging in de periode 1830-1980 
De afdelingen van de Volksunie die 
hieraan medewerken (dit zijn de afde
lingen Tielt-Schuiferskapelle en Aarse-
le-Kanegem) hebben immers geoor
deeld dat een partij als de Volksunie 
die bron en inspiratie uit de Vlaamse 
beweging en de Vlaams-Nationale 
strijd haalt met afzijdig mag blijven 
wanneer het om voorlichting, vorming 
en bewustmaking gaat inzake de 
Vlaamse problematiek, ook naar het 
verleden toe 

De tentoonstelling gaat door in het 
Gildhof te Tielt en is vnj toegankelijk 
voor iedereen op vnjdag 2, zaterdag 3 

en zondag 4 juli van 10 uur tot 12 uur 
en van 14 u tot 19 u (Voor wie van 
Diksmuide komt die dag een gelegen
heid om nog een interessante tentoon
stelling mee te pikken O 
De tentoonstelling legt het aksent op 
een reeks Vlaamse figuren, vooral een 
aantal Westvlamingen van alle strek
kingen komen aan bod 
Via een geluidsband worden de t)e-
zoekers door de tentoonstelling geleid, 
er IS een pnjskamp voor jongeren met 
vragen waarop ter plaatse een ant
woord kan worden gevonden 
De tentoongestelde dokumenten zijn 
afkomstig uit het archief van de h 
Devnendt uit Oostduinkerke Zaterdag 
om 14 u 30 op de openingsplechtig
heid zal het woord gevoerd worden 
dor senator Walter Luyten 

F\A/ in 

Nationale 

Vrouwenraad 

Onlangs gingen er statutaire ver-
gadenngen door in de Nationale 
Vrouwenraad Voorzitter werd 
Lily Boeykens (ZontaJ, onder
voorzitter Margnet Blancke 
(CMBV), Antoinette Helsmoortel 
(PW-vrouwen) en Nora Tomme-
lein (FVV) 

Hierdoor is de Vlaams-nationale 
strekking eindelijk vertegen
woordigd in het dagelijks bestuur 
van het overkoepelend orgaan 
van alle vrouwenorganizabes 
Veel werkkracht wensen we 
Nora Tommelein toe' 
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22 mi Wij in de Volksunie 

Zaterdag 3 juli in de Visvijvers te Nukerke 

Het Zuidvlaams 11-julifeest 
'n totaal spektakel 
De afdelingen van de Zuidvlaamse van 
heel de Vlaamse Ardennen samen met 
andere groeperingen uit het Ronsese 
brengen een fantastisch programma 
om 11 juli op passende en vernieuwde 
wijze te vieren op zaterdag 3 juli in de 
Visvijvers, Ter Beke 25, Nukerke-
Maarkedal (zie foto) Ziehier het pro
gramma 
Fietsrally inschrijving om 14 u 30 aan 
de Visvijvers, o I v Wielertoenstenklub 
Cobra - Familiewandeling inschnjving 
om 14 u aan de Visvijvers o I v VLAM 
(Vlaamse Ardennen Marcheerders) -
Boogschieting van 15 u af, ereprijs 
senator Germain De Rouck, gratis 
1 000 fr. Hoge 500 fr. zijde 250 fr, 30 
premies van 150 fr Inleg 110 fr ai 
terug 100 fr berekend op 45 schutters 
Organizatie „Willem Teil" uit Zwijnaar
de - Volksspelen van 17 u af, een 
groep kampeerders van de Visvijvers 
die originele volksspelen zullen voor
stellen en laten beoefenen - Barbecue 
van 17 uur af zijn er boterhammen te 
verkrijgen met geroosterde worst of 
spiering Pnjs per boterham 50 fr -
Uitdelen van hennnenngen aan de 
deelnemers van de fietsrally en familie-
wandeling zullen hennnenngen van het 
11-julifeest worden overhandigd, deze 

11 juli aan 
Donkkapel te Berlare 
Op zaterdag 10 juli heeft de 11 juli-
herdenking te Berlare plaats Samen
komst om 17 u 45 aan zaal „Wong", 
aan de Donkkapel (groO om 18 u 30 
openluchtmis opgeluisterd door het 
koor 't Snoerke (AalsÜ Na de mis 
samen naar de kiosk op het plein voor 
de kapel, waar er gezongen wordt en 
de feestrede gehouden wordt door 
senator Walter Peeters 

herinneringen werden speciaal voor 
de gelegenheid ontworpen - Storting 
van forellen tussen 18 u en 19 u De 
vissen die worden gestort naar aanlei
ding van het groot kampioenschap der 
Vlaamse Ardennen, Forellen-vissen op 
4 juli worden onder toezicht van de vis
sers gestort - Bar open van 18 u af 
Een specialist terzake brouwt speciale 
drankjes die te verkrijgen zijn in de kel
ders van de Visvijvers Ook enkele 
speciale bieren zullen worden ge
schonken - Orgelmuziek van 20 u af 
speelt Raymond Minnaert uit Nedere-
name in het cafe van de Visvijvers or
gelmuziek - DISCO van 20 u af in de 
kelder naast de bar (muziek disco), 
verzorgd door radio Pop-Corn - Klank

en Lichtspel van 22 u af, optreden van 
het Klijpekoor o l v W Laemont, tus
sen zang van het koor zullen door 
toneelgroep (o a 't Podium, gedichten 
worden voorgedragen door Claude 
De Bie) de selektie werd gedaan door 
het Poeziecentrum van Gent, Liedjes
zanger Jacques Heyse brengt zijn 
populaire liedjes vanop een boot mid
den op de vijvers „Leven op de bui
ten" „De zuivere Zwalm" optreden 
van De Bierfluiters optreden van de 
Etikhoofse fanfare „De Bijenkorf" o I v 
Dirk De Merlier apoteose door de 
vendelzwaaiers o I v Damien Wambe-
ke Toegangspnjs voor de totale mani
festatie 50 fr 

Vrouwelijke VU-kaderleden 
samen te Gent 
Op initiatief van Lieve Jolie, lid van het 
arrondissementsbestuur Gent-Eekio 
had op 10 juni jl een eerste kontakt-
vergadering plaats waarop alle vrou
welijke bestuursleden, leden van het 
arrondissementeel bestuur, mandata
rissen en, voor zover bekend, ook 
nieuwe kandidaten voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen waren 
uitgenodigd 

Josee Van Thillo-Verbruggen, ge
meenteraadslid van Antwerpen en lid 
van het arrondissementsbestuur 
kwam ons haar praktische ervaring 
inzake vrouwenwerking binnen haar 
arrondissement meedelen 

De opkomst was bevredigend op 60 
uitnodigingen reageerden 12 aanwezi
gen Niettemin zou de spreiding beter 
kunnen zijn want de meeste vrouwen 
kwamen uit Gent 

De bedoeling van deze samenkomst is 
de vertegenwoordiging van 25 % aan 
vrouwen in de VU door een recente 
statutenwijziging toebedeeld, waar te 
maken door het opsporen en vormen 
van vrouwelijke kandidaten Dit nam 
reeds een konkrete vorm aan door de 
aanbeveling vrouwelijke kandidaten 
op de lijsten te steunen en de beslis
sing samen een kursus „politieke vor
ming" te volgen 

Geïnteresseerde vrouwen uit het ar
rondissement Gent-EekIo die we zou
den vergeten hebben en nieuwe kandi
daten voor de gemeenteraadsverkie
zingen kunnen kontakt opnemen met 
Lieve Jolie, telefonisch op nr 51 49 81 
tussen 18 en 20 u of schnftelijk op het 
arrondissementssekretariaat Benne-
steeg 2 te 9000 Gent 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 

10 

11 

20 

GROOT-GENT: 11-|ulivienng Goossenaertsknng om 20 uur in de 
feestzaal van de VTB Paddenhoek te Gent Gastspreker senator 
Walter Peetrs Optreden van Will Ferdy en zijn ensemble Inkom 
gratis Vanaf 22 u gezellig samenzijn met muzikale omlijsting in 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 
DE KLINGE 11-juli viering in het Parochiehuis om 20 uur Voor alle leden 
en sympatizanten gratis koffietafel Spreekster senator Nelly Maes 
NUKERKE: Groot Zuidvlaams 11-julifeest in de visvijvers van 
Nukerke vanaf 15 uur 
St-Gll l is-Waas: Met de autobus naar de IJzerbedevaart Inschnj-
ven bij bestuursleden 
NINOVE. Politieke raad voor alle bestuursleden en kandidaten 
om 19 u 30 in de Denderhoeve Stemming over modellijst voor 
gemeenteraadsverkiezingen en kiesplatform 
WAARSCHOOT- 11 juli-vienng om 20 u in zaal De Hoop van 
Vrede, Dorp 14 Org Dr Goossenaertsknng i s m Gemeentelijke 
Kulturele Raad 
BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN Derde 11-juli viering in het unieke 
kader van de Donkkapel Openluchtmis om 18 u 30 opgeluisterd door 't 
Snoerke uit Aalst 
20TTEGEM: 11-julietentje van 12 tot 22 uur In feestzaal Graaf 
van Egmont Hoogstraat Prijs 300 fr Kinderen tot 12 j 150fr 
Voorschotkaart lOOfr 
EEKLO Tuinfeesl met Bar B Q in het „Leen" Volw 300 fr, kind 100 fr Wij 
dansen van 20 naar 21 juli door Inschrijven bij Jaak De Muynck, 
Weverstraat 8 Eekio tel 7712 47 Beperkt aantal deelnemers 

In memoriam Louis Aeyels 
Op 13 juni overleed vri j plots in de 
kliniek te Dendermonde, Louis 
Aeyels uit Lebbeke op 68-jarige leef
t i jd. 
Zi jn doodsprentje vangt aan met het 
bekende vers van Marnix Gijsen: 
„Mi jn vadertje, hij was rechtvaardig
heid." Wi j vervolgen met Gijsen: „Hij 
had de zware last op zich geladen 
een eerlijk man te zijn in woord en 
daad." 
Toen in moeilijke omstandigheden op 
hem beroep werd gedaan om de 
gemeente Lebbeke te besturen, heeft 
hij resoluut die „zware last" op de 
schouders genomen en het beste van 
zichzelf gegeven ten bate van zijn 

medemensen, „eerlijk in woord en 
daad." 
Wij maken ook de woorden van H.A. 
op het santje tot de onze: ,Je hart dat 
al te vroeg brak, heeft de zwaarste 
stormen gekend, heeft gebloed bij 
onrecht, heeft geklopt voor edele 
idealen, voor ons, voor je vele vrien
den, voor jong en oud." 
De aanwezigheid van de honderden 
rouwenden op de uitvaart weze de fa
milie een troost en moge hen sterken 
in de overtuiging dat Louis niet voor 
niets heeft geleefd, en in de dankbare 
herinnering van al wie hem heeft 
gekend, voort leeft 

Jef 

WEST-VU\ANDEREN 
JULI 

3 TIELT. SCHUIFERSKAPELLE, AARSELE, KANEGEM Officiële 
opening van de tentoonstelling „150 jaar Vlaamse Beweging" ge
volgd door een receptie om 14 u 30 aan het Gildhof, St-Michiel-
straat te Tielt Inleiding door senator Walter Luyten Tentoonstel
ling IS vrij toegankelijk op 3, 4 en 5 juli 

3 KOEKELARE- Kransneerlegging heldenhuldezerkje aan de kerk, 
waarna samen met de vrienden van VOS naar het oorlogskerk
hof te Vladslo om in het teken van Vrede daar hetzelfde te doen 
Gelegenheidstoespraak door senator Walter Luyten Om 17 uur 

4 IZEGEM: 13de Voettocht naar de IJzerbedevaart te Diksmuide Vertrek 
om 4 uur aan het Vlaams Huis Vooraf inschrijven in het Vlaams Huis of bij 
Wilfried Lagae, Ed Dierickstraat 1 Org W^andelklub Vlaams Huis 

4 GELUWE. VUJOfietseling naar de IJzerbedevaart Start Steenakker te 
Wervik om 7 u 30 Kerk Geluwe om 7 u 45 
KOEKELARE: Guldensporenfeest om 20 uur in zaal Zuudhove 
„Er ligt een staat te sterven" Zang, voordracht toespraak door 
Mare Boey 

GELUWE-WERVIK: 11-)uli-viering in „'t Kapittel" om 13u 45 
KOEKELARE: Ontspanningsreis naar Frans Vlaanderen met kort bezoek 
aan onze verbroederingsgemeente Arneke Vertrek om 8 uur op de markt 
Inschrijven bij de bestuursleden 

9 

VU-top en basis samen te Diksmuide 
In de mate van het mogelijke is alles in 
gereedheid gebracht om op 3 en/of 4 
juli de VU-top en -basis samen te laten 
komen te Diksmuide in het oud VTI-ge-
bouw (voor deze twee dagen een 
VOVO-Trefpunt) 
V O V O bidt dat Sinte-Clara ook zou 
zorgen voor prachtig weer Wij hopen 

Elf Juli te Wervik 
Voor de derde opeenvolgende maal 
ncht de plaatselijke VU een taalgrens-
Elf-Julivienng in Ziehier de nodige in
lichtingen 

— zondag 11 juli, om 13 u 45 

— plaats gasthof „'t Kapittel". Ooie
vaarstraat Wervik 
— prijs volwassenen 80 fr, kinderen 
(tot 14 j ) 40 f r 
— treden op „De Zakdoek" en Clerck-
tje uit Coudekerke-Duinkerke (Frans-
Vlaanderen dus) 
— strijdrede niemand minder dan 
Walter Luyten' Familie, vnenden en 
buren meenemen, tot dani 

dat Sinte-Clara even Vlaamsgezind 
was in haar leven of het nu geworden 
IS als Sinte-Lutgarde 
Aan alle VU-tiedevaarders tot zater
dag of zondag' 

Verkiezingen 
10 oktober '82 
Voor de eerste maal in de Wervikse 
VU-geschiedenis kunnen wij de ver-
kiezingsstnjd ingaan met een volledige 
lijsti Dit IS een gunstig voorteken' 
LJjsttrekster wordt Rosa Lernout-Mar-
tens uit Geluwe gevolgd door Jef 
Claeys uit Wervik Ook de jongeren 
komen zeer goed aan hun trekken, wat 
de VU-stuwing moet vergroten Lijst
duwer wordt de — thans gepensio
neerde — en integere ambtenaar 
(stad Wervik) Daniel Boussemaere 
W I J gaan er trots op met vijfentwintig 
idealisten de strijd in te gaan Indien het 
resultaat in de lijn van november ligt 
zal er te Wervik en Geluwe heel wat 
veranderen' 

Kortrijkse Sporenweek '82: 
tussen Diksmuide en 11 juli 
Op 24 juni hield het „Komitee Kortri jk 
Vlaamse kultuurstad", een overkoe
peld komitee van 23 organizaties een 
perskonferentie waarin het komitee 
zijn ongenoegen uitte over de samen
werking met het stadsbestuur. 
Het „Komitee Kortri jk Vlaamse kul
tuurstad" wil de link leggen tussen de 
IJzerbedevaart en de Vlaams-natio-
nale feestdag, 11 juli. 
Men kan zich onmogelijk Vlaming 
noemen en terzelfder ti jd de belang
ri jkste manifestaties van het Vlaam
se volk niet eens moreel steunen. Als 
de eigen plechtigheden en feesten 
ernstig genomen worden kunnen ze 
slechts in één optiek passen, de 
volksnationale. Daarom is het ook 
niet mogelijk de IJzerbedevaart los 
te zien van de 11-juliherdenking. 
Vandaar de idee om te Kortrijk een 
Guldensporenweek te organizeren 
Hoe ziet het programma er uit 
Op zondag 4 juli vertrekt een autoka
ravaan naar de IJzerbedevaart Men 
vertrekt om 7 u 45 stipt Om 8 uur 
neemt men deel aan de plaatselijke 
Lode De Boninge-herdenking aan het 
kultureel centrum te Wevelgem waar
na men verder rijdt naar Diksmuide 
Op vrijdag 9 juli wordt de tentoonstel
ling 10 jaar TAK geopend in de zaal 
van het Vlaams Sociaal Centrum 
West-Flandria, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7 te Kortrijk (aan de St-
Janskerk) De tentoonstelling is ook 
voor het publiek toegankelijk op za
terdag 10 en zondag 11 juli telkens 
van 10 tot 16 uur 

Op initiatief van BRT-2 wordt in het 
conservatonum om 20 u 30 een 
Vlaamse feestavond georganizeerd 
De vrijdagavond wordt afgesloten 
met een lichtfeeerie en vuurwerk op 
de Leie waaraan een honderdtal ka
no's met fakkels deelnemen Als apo-

VU-manifestatie 
Op zondagavond 11 juli gaat 

ook de gebruikelijke 11-juliher-
denking door van de Volksunie in 
de lokalen van het Vlaams So
ciaal Centrum West-Flandna, 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortrijk waar Toon van Over-
straeten de feestrede zal uitspre
ken om 19 uur Daarna volgt een 
gezellig samenzijn Voor de voet
balliefhebbers willen we er nog 
op wijzen dat er gelegenheid zal 
zijn om de finale van de mundial 
te volgen in een bovenzaal van 
het centrum (na de feestrede 
voor het bal) (FG) 

teose knjgen we een vuurwerk rond 
de Broeltorens 
Op zaterdag 10 en zondag 11 zal er in 
de Leiestraat 28 (vroegere Pnba) een 
voorlopig postkantoor met biezonde-
re datumstempel worden openge
steld De openingsuren zijn van 10 tot 
17 uur, op zondag 11 van 10 tot 
19 u 30 Om 19 uur is er dan de 
nationale optocht naar het Groeninge-
monument 

Om 21 u IS er een muzikale feest
avond op de grote markt waar men
sen van eigen bodem optreden (Kort
rijkse Brass Band, Formatie Taptoe, 
Kunstgroep Chreachor) 
Op zondag 11 juli wordt de Gulden-
sporenmis opgedragen in de St-Mi
chielskerk (rechtstreeks uitgezonden 
door de Vlaamse televisie) 
Om 16 u gaat de historische stoet uit 
die eveneens rechtstreeks door de tv 
wordt uitgezonden 
Men eindigt om 22 u met de open-
luchtprojektie op de Grote Markt van 
„Soldaat Johan" (F de Pillecijn) een 
Vlaamse tv-produktie Aan deze op-

enluchtprojektie gaat een diamontage 
vooraf over Vlaanderen en de Vlaam
se steden 

Izegem: voor de 
13de keer te 
voet naar 
Diksmuide 
Het is een stevige traditie gewor
den, de voettocht van Izegem 
naar Diksmuide, naar de IJzerbe
devaart Er IS gegarandeerd veel 
volk, weer of geen weer, en er is 
een perfekte organizatie 
Wie wenst deel te nemen, gelie
ve vooraf in te schnjven in het 
Vlaams Huis, Grote Markt of bij 
Wilfried Lagae, Edward Dierick
straat 1, Izegem Het inschrij
vingsgeld bedraagt 60 fr Maar 
daar is dan ook heel wat in 
voorzien een bezemwagen voor 
wie het laat afweten, voetverzor
ging, koffie en belegd broodje 
halfweg en iedere deelnemer is 
verzekerd 
De 32-kilometer lange tocht be
gint om 4 uur in de morgen aan 
het Vlaams Huis, in Izegem, en 
dat op 4 juli, dag van de IJzerbe
devaart Vanzelfsprekend zijn 
ook niet-lzegemnaren altijd wel
kom 
Voor de terugtocht vinden de 
deelnemers altijd welwillende 
sympatizanten die een plaatsje in 
de auto hebben Achteraf kan in 
Izegem nog eens gefeest wor
den Voor het Vlaams Huis staat 
er 's avonds een tent met barbe
cue 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken In marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel 5116133 Privé 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol-
>landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

^^ ^ . .. . LEOPOLD ll-L««M 205 
"V; uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart - en studio s ^^^^ OOSTDUINKERKE 

in alle prijsklassen alles inbegrepen j^^ 05t/51 26 29 
naag gratis katalogus met foto s WOENSDAG GESLOTEN 

Littoral 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenvi/eg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 163416 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Ratteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 460.0410 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 

Belgtelei 66, 
2000 Antw^erpen 
Tel 031-300772 

Wij bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en - zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052^78809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 35.6575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Gnmbergen 
Tel 02-2681402 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, vvraterverwarnners, 
s c h o u w v e g e n en rege len 
nnazoutbranders 

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, izegem 
Tel. 051-30.15.37 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen. 
Verantwoord speelgoed! 

P^ooyiaiiolei 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-569334 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-625142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/P^ 

akkundige retouche 
Mc««terkIcerMaker / i 

. Vermees Ĉ^ 
D -c r~ 3C S' :=. • 

i..,jj;i!i.iii",j.,iuu.fi.vMij.ijjHj^i.niwi 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 

Over het ganse 

Fis 

land. 

kaliteit en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

1 

lustrerle 

mare 
de vriese 
bar. ruzet le laan 56c brugge 
050/35 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-333756 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 

VAN DER KLEUN 
Chazallaan 83 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
02-7340643 

Na 18 u 4254642 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Bèamaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-41 3070 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-513571 
Zelf import = beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

ZCXH€RC1€ 
a Architektassistente (23 jaar.) 
zoekt passende betrekking Kon-
takt met R Lernout-Martens Be-
selarestraat 10 8660 Geluwde 
056-51 1833 

• 44-jange huismoeder met 
enorme ervanng in zelfstandige 
zaak, zoekt w/erk als verkoop-
ster-winkelhoudster e d 
Voor inlichtingen dr J Valke
niers, volksvertegenwoordiger, 
tel 5691604 

• 27-jange jonge dame, onge
huwd, zoekt dringend een pas

sende betrekking, bij voorkeur in 
het onderwijs Diploma „Snit- en 
Naad-Kleding" en „Geaggregeer
de voor het lager en het lager se
cundair onderwijs" 

ZIJ IS tevens bereid bij gebrek 
aan betrekkingen in het onder
wijs een job als verkoopster te 
aanvaarden 

• 37-jarige man, 14 jaar erva
ring als meubelmaker, ontslag 
wegens gebrek aan opdrachten, 
zoekt dringend een betrekking Is 
bereid om het even wat aan te 
nemen Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem. se
nator A Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091/307287 

• Prachtig appartement te 
huur, buurt Alicante, vlak aan zee 
4 a 6 personen Augustus-sep)-
tember e k Tel 450531 
• Jonge vrouw. 22 jaar, wonen
de te Heist-op-den-Berg zoekt 
dnngend werk als bediende (A6-
A2) Betrokkene heeft 2 jaar er
vanng 
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24 K^ Mensen van bij ons 

Voorzitter 

VU-werkgroep 

Jos Leemans: 

LINKEBEEK - Meer dan vijf 
jaar geleden was er „alarm 
over Vlaams-Brabant'. Het 
regionaal overlegcentrum 
Vlaams-Brabant publiceerde op 
14 februari 77 een indringend 
dossier én over de verfransing 
en over het grondbeleid in de 
zes faciliteitengemeenten. 
Daarbij werd er bijkomend op 
gewezen dat het lot van de 
Vlaamse Brusselse 
randgemeenten elkeen in de 
Vlaamse gemeenschap ter 
harte moet liggen, al was het 
nog maar omdat „in feite iedere 
faciliteitengemeente twee 
andere Vlaamse gemeenten 
afschermt tegen verstedelijking 
en verfransing'. 
Onderhand is het nu ook al 
bijna twintig jaar geleden (in 
'63) dat in ons land de 
taalgrens zogeheten definitief 
werd vastgelegd, met de 
Brusselse agglomeratie van 19 
gemeenten als tweetalig 
gebied, maar waarbij ook een 
systeem van faciliteiten in het 
leven werd geroepen „bij wijze 
van overgangsmaatregel'. 
Inmiddels is er heel wat 
politieke aardverschuiving 
genoteerd. Maar precies die 
gewraakte en voor de Vlaamse 
gemeenschap onduldbare 
faciliteiten werden op vandaag 
nog altijd niet afgebouwd. Met 
tal van akties, waaronder de 
opmerkelijke campagne „Wij 
houden van alle zes' en „Waar 
Vlamingen thuis zijn' is 
weliswaar een gunstige wind in 
de Vlaamse randgemeenten 
beginnen waaien. Maar, hoe 
dan ook, zal ook in deze 
gemeenten de politieke 
rekening geprezenteerd worden. 
Dokter Lerminiaux, 
campagneleider van „Wij 
houden van alle mensen die 
het Vlaams karakter van onze 
gemeenten eerbiedigen' en zelf 
woonachtig in Drogenbos 
verklaarde zopas aan Trends: 
„Ons mooiste sukses moet 
tijdens de komende 
gemeenteraads verkiezingen 
blijken'. 
Inderdaad. 

De jongste tijd waren er fel be
moedigende berichten dat de fa
meuze Brusselse olievlek door 
toedoen van welke Vlaamse ak
ties dan ook stilaan zou aan het 
opdrogen zijn. Feit is dat alvast 
het FOF in dit Vlaamse gebied 
een behoorlijke zwanezang Is 
aan het uitzingen. Van het franko-
fone front wordt dat uiteraard 
niet meteen pertinent toegege
ven; zeker niet met een gemeen
telijke elektorale veldslag voor 
de deur. 
Integendeel. Er zijn nog de onver
beterlijke kemphanen die hun 
kop blijven opsteken. 
Het zogeheten kongres van de 

teraard als een lachertje afwim
pelen. Maar niet het feit dat pre
cies Vlaamse politici na zware 
flamingantische belijdenissen in 
de Egmontperiode vandaag niet 
alleen in de 19 Brusselse ge
meenten maar ook in de omstre
den zes Vlaamse faciliteitenge
meenten zinnens zijn (of het 
voornemen geuit hebben) op één 
lijst scheep te gaan met franko-
fone stemmenronselaars, of al
leszins tweetalige propaganda te 
voeren-

V\/at bij voorbeeld de kleinste van 
de faciliteitengemeenten Linke
beek betreft stelde de heer Wil-

grote Brusselse regio. Men kan 
dus niet zomaar beweren dat al 
die mensen die in die gemeenten 
voor die gecamoufleerde FDF-
lijsten stemmen voor de aanslui
ting bij Brussel zijn". 

En, dezelfde overlegcentrum-
voorzitter Wouters benadrukte in 
dat paneigesprek: „Een half mil
joen mensen wachten op een 
beleid". 

Hij blijft op vandaag nog gelijk 
hebben ook. En, wat die geca
moufleerde frankofone lijsten 
betreft: er is het nare bericht uit 
Linkebeek, precies uit Linkebeek, 
dat de CVP aanzoeken voor de 
vorming van eentalig Vlaamse 
lijsten afwimpelt, en alleszins 
voorzorgen heeft genomen (al
weer) om tweetalige propaganda 
te voeren-

Linkebeek, waar ook Vlamingen 
thuis zijn. 

Net zoals in Wemmei, Wezem-
beek-Oppem, Kraainem, Drogen
bos en de zesde faciliteitenge
meente Sint-Genesius-Rode. 

Wat gebeurt daar nu precies op 
het moment dat „het mooiste 
sukses van de Vlaamse akties" 
zou moeten geboekt worden? 
Jos Leemans, voorzitter van de 
sinds februari aktieve overleg
groep van de VU-afdelingen in 
de zes faciliteitengemeenten is 
optimistisch, maar dan wel zeer 
gematigd. 

Jos Leemans: „We moeten vast
stellen en toegeven dat — in feite 
gelukkig maar — het destijds ge
geven alarm over Vlaams-Brabant 
is vi/eggedeind. 
Maar in de nazomer is er hoe dan 
ook onvermijdelijk de (partij)poli-
tieke harde konfrontatie. 
En precies als gevolg van de wijze 
waarop de Vlamingen zich in de 

kartel, en we verhopen nog het 
beste 

Maar, we hebben al het nare be
richt dat de CVP per sé Franstali
ge propaganda wil voeren. 

In Wemmei is er naar verluidt een 
Vlaams kartel tussen CVP, SP en 
VU in de maak. 

In Wezembeek-Oppem evolueert 
de formatie DWG naar een vier-
partljenkartel. 

Ook mogen we momenteel verho
pen dat de formatie „Kraainem-
Samen" op 10 oktober zal stand
houden. 

In Drogenbos is het zeer triest 
gesteld, niet alleen omdat er geen 
autonome VU-afdelIng aktlef is, 
maar ook omdat deze veruit 
meest verbrusselste gemeente 
van de zes bij de vorige gemeen
teraadsverkiezing voor de Vlaam
se kandidaten ronduit faliekante 
uitslagen boekte. Misschien dat de 
aktie „Wij houden van" van voor
zitter dr. Lerminiaux In Drogenbos 
uiteindelijk ook, afgezien van par
tijpolitieke touwtrekkerij, vruchten 
voor de Vlamingen In dit frontge
bied zal afwerpen...? 

In St.-Genesius-Rode ten slotte 
mogen we het meemaken dat de 
partijformatie van burgemeester 
Algoet de taalextremistlsche toer 
blijft opgaan, maar dat er Inmiddels 
geen denkbeeldig gevaar is dat na 
de verkiezingen uitgerekend een
zelfde koalitie als Martens-V aan 
het bewind zou komen; PSC en 
PRL Inbegrepen". 

De VU-werkgroep van de facili
teitengemeenten heeft inmiddels 
zowel de Vlaamse ministers als 
die van de centrale regering aan
geschreven met het verzoek hun 
inzichten te kennen te geven in
zake de spoedige afbouw van de 

„Nu ook elektoraal sukses in de zes?" 
Franstaligen uit het Brussels 
randgebied dat twee weken door 
professor Delpérée werd bijeen
geroepen, door hemzelf werd 
voorgezeten en uiteindelijk toch 
wel de steun genoot van zowel 
het FDF, de liberale PRL, de PS 
en de PSC van VDB was ener
zijds een armtierige mobilizatie 
van frankofone strijdkrachten in 
de Vlaamse randgemeenten, 
maar is door het simpele feit van 
de georganizeerde manifestatie 
zelve toch van aard geweest om 
precies de grote Franstalige par
tijen opnieuw aan te porren de 
eis van de olievlek-uitbreiding in 
de nationale elektorale schaal te 
gooien. De stelling dat de rech
ten van de Franstaligen in de 
Brusselse randgemeenten wor
den geschonden kunnen wij ui-

fned Wouters, voorzitter van het 
Overlegcentrum voor Vlaams-
Brabant eind januari 79 In een 
Knack-gesprek: „U moet het voor 
het FDF stemmen in die gemeen
ten toch enigszins relativeren. 

Traditionele 
taal ka art 

De mensen in Linkebeek stem
men niet voor het FDF, maar voor 
een tweetalige lijst „Eenheid en 
Vernieuwing". Die maakt propa
ganda in de twee talen; ook in het 
Nederlands. 
Die lijst durft de aanhechting bij 
Brussel niet vragen, want dan 
halen ze misschien veel minder 
stemmen, maar wel bij een vage 

yHENSEN 
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faciliteitengemeenten dan zullen 
gedragen zal tot nagenoeg het 
einde van de jaren tachtig het lot 
van de omstreden Vlaamse rand-
Brusselse gemeenten verregaand 
bepaald worden. 

Ik stel met bitterheid vast dat 
„toevallig" mensen van de CVP-
afdellngen geen behoefte blijken 
te vertonen tot samenwerking met 
andere Vlaamse lijsten voor de 
afwikkeling van de stembusslag. 

' Trouwens, voor ons Vlaams-natio
nalisten is het niet alleen moeilijk 
werken In een Brussels randge
bied met frankofone dwarsliggers, 
maar hebben we vooral ook een 
tegenwind als gevolg van het feit 
dat deze Vlaamse gemeenten ja
renlang en nog voor een belang
rijk gedeelte vandaag CVP-matIg 
werden bestuurd. 

Wij blijven almaar nog een pluralis
tische Vlaamse politieke samen
werking betrachten, maar we vre
zen In menige faciliteitengemeente 
geen respons te krijgen bij de 
zogeheten Vlaamse tradltionelen 
Uiteindelijk is het zo dat de Volks
unie in de faciliteitengemeenten 
de federalistische speerpunt moet 
blijven 

In Linkebeek diende zich 12 jaar 
geleden de „Kristelijk-Sociale 
Unie" aan, die bij vorige verkiezin
gen werd omgevormd in Linke
beek 2.000, waarbij na met weinig 
ruzie uiteindelijk ook nog wel 2 
Volksuniemensen toegelaten wer
den. 

Momenteel wordt er hier gepraat 
over de vorming van een Vlaams 

faciliteiten en tevens werd ge
pleit (onder meer vandaag bij de 
decentralizering van de ministe
riële besturen) de afgeschafte 
randfederaties opnieuw in leven 
te roepen. De zeldzame ministe
riële antwoorden waren vooral 
vaag. Uiteindelijk zal het ook hier 
alweer de VU moeten zijn die de 
beslissende stoot geeft 

Jos Leemans: „De akties „Wij 
houden van_", de oprichting van 
de „Bruine gordel" en dies meer 
zijn allicht wel van aard geweest 
om ter plekke een bepaalde groep 
Vlamingen wat minder mosselach
tig te maken. Maar dat verandert 
niets aan het feit dat bij voorbeeld 
Linkebeek, met relatief de groot
ste inwijking vanuit het Brusselse, 
in belangrijke mate een verfranste 
gemeente is. Voor mij waren de 
gevoerde akties te vrijblijvend: er 
werd een defensieve stelling Inge
nomen. 

Het zal alweer aan de VU te 
danken zijn dat op termijn een 
behoorlijke strategie wordt uit
gewerkt voor de afschaffing van 
de destijds als „tijdelijke maatre
gel" Ingevoerde taalfaclliteltendn 
„de zes". Een partij als de CVP be
perkt zich ook hier tot het uitspe
len van de taalkaart. Onze zorg Is 
het de federalizering verder en 
spoedig uit te werken, want an
ders vervallen we opnieuw in een 
Brussels machtscentralisme en 
dat wordt op de eerste plaats voor 
de faciliteitengemeenten fataal" 

(hds) 
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