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Twee handen 
op een buik 

Het PSC-kongres verleden zaterdag te Moeskroen heeft een 
aantal standpunten ingenomen die kompleet onverenigbaar 
zijn met wat de CVP in Vlaanderen beweert te verdedigen. 
Het scherpst kwam de onverenigbaarheid tot uiting in het 
PSC-standpimt over Cockerill-Sambre. De Franstalige partij 
stelt onverbloemd dat de staalnijverheid een nationale sektor 
is en dat ook moet blijven. De CVP integendeel beweert de 
regionalizering van de nationale sektoren te eisen en heeft 
na het PSC-kongres zelfs laten verluiden dat er tegen 31 mei 
schot in de zaak moet gekomen zijn. 
Wie argeloos genoeg is om deze woorden voor werkelijkheid 
te nemen, zowel enerzijds als anderzijds, zou er zich toe laten 
verleiden om vanaf 1 juni een frontale botsing tussen de CVP 
en de PSC te verwachten. Een dergelijke botsing en het 
vasthouden, enerzijds en anderzijds, aan de ingenomen 
standpunten zou dan logischerwijze moeten leiden naar het 
einde van Martens-V. 
We denken echter niet dat het zo 'n vaart zal lopen. De kato-
lieke regeringspartijen zijn steeds kampioenen geweest in 
het uitdokteren van vage en ondoorzichtige formules, waar
mee de respektieve achterbannen benoorden en bezuiden de 
taalgrens worden gepaaid. De PSC zal desnoods wel een 
schijntje regionalizering willen verkopen, vooral wanneer 
dat vele miljarden goed Vlaams geld opbrengt. En de CVP zal 
wel het middel vinden om luidkeels te verkondigen dat de 
regionalizering er is, en tegelijkertijd te verzwijgen dat ze de 
Vlamingen pakweg nog eens 60-70 miljard moet kosten. 
Er is immers niets dat er vooralsnog op wijst dat de belangen
gemeenschap tussen CVP en PSC zou opgehouden hebben te 
bestaan. Nu de CVP en de PSC sinds de splitsing zich niet 
meer voor hetzelfde kiezerskorps moeten verantwoorden, 
spinnen zij zelfs garen bij gehakketak en verbale kibbelarij. 
De voordelen die de PSC heeft in de belangengemeenschap 
zijn overduidelijk. Het al bij al bescheiden francofone partij
tje, dat bij de vorige verkiezingen 200.000 stemmen minder 
haalde dan de Volksunie, is dank zij de band met de CVP 
verzekerd van een vaste plaats in de centra van de macht Het 
heeft beslag gelegd op niet minder dan zes portefeuilles in de 
regering Martens-V. Het bezet ontelbare beheersmandaten 
en hogere ambten, van waaruit het de plak zwaait en zelfs 
een praktische monopoliepositie heeft in ontelbare domei
nen van het openbaar leven: financiën bij voorbeeld of 
buitenlandse betrekkingen, om maar een paar voorbeelden 
te noemen. 
Met niets ontziende brutaliteit dringt het zijn reaktionaire, 
unitaristische en francofone eisen op aan de Vlaamse zuster
partij. Het lef waarmee Nothomb de burgemeesterssjerp 
rond de buik van Happart heeft gedrapeerd, blijft daar een 
recent voorbeeld van. 
Voor velen is het minder duidelijk waarom de CVP zich deze 
echel laat welgevallen. Het antwoord ligt nochtans voor de 
hjtnd. De CVP heeft nooit verzaakt aan haar Belgische 
aspiraties: zij wil de macht niet alleen in Vlaanderen, maar 
in gans het land. Deze Belgische aspiraties en haar onmis
baarheid als permanente en eerste regeringspartij kan de 
CVP slechts handhaven via de PSC. 
Het behoort tot de voor Vlaanderen tragische konstanten in 
de Belgische politiek dat de CVP steeds en altijd voorrang 
geeft aan haar partnership met de PSC, zelfs boven de 
verwezenlijking van haar eigen programma. 
Men kan het rustig voorspellen vanuit de ervaringen in het 
verleden: ook nu, inzake Cockerill-Sambre, zal de CVP liever 
haar eigen volgelingen beliegen en bedriegen dan de belan
genband met de PSC te staken. 
Ze zal slechts van houding veranderen als ze daartoe ge
dwongen wordt door de Vlamingen, door haar eigen basis. 
Daèr de opstand prediken, is een taak voor de VU. (tvo) 

Foto van de week 

Zondag ging in Antwerpen het 46ste Vlaams Nationaal Zangfeest door onder het motto: „Voor vrijheid en 
rechir. Ruim 18.000 aanwezigen woonden deze enorm geslaagde manifestatie bij. Voorzitter Portier van 
het ATIZ hield een krachtig pleidooi voor een eigen Vlaams buitenlands en sociaal-ekonomisch beleid. 
Onder de vele aanwezigen bemerkten wij ook VU-voorzitter Anciaux en minister Schiltz. Lees bIz. 3 en 10. 

Remedies tegen werkloosheidskanker 
We leren met de krisis leven. Niemand ervaart het nog als een 
dramatisch bericht: een half miljoen officieel erkende werklozen. Ten
zij natuurlijk voor elke werkzoekende die individueel meestal in een 
eenzame zoektocht uit de nietsnut-ellende tracht te geraken. 
Maar, de2e maand een paar duizend volledig werklozen bij. En volgen
de maand nog eens zoveel. Enzovoort-
Onheilsberichten die zo meteen vergeten zijn als de volgende 
zwartgallige boodschap volgt 
Maar de kanker blijft toenemen, in toenemende mate. Die enorme, 
maatschappelijk-ziekmakende werkloosheid. Vooral het fenomeen 
van de langdurige werkloosheid. Waarbij de jongeren almaar meer het 
grootste aandeel aan het verwerven zijn. „Verwerven"-? 

Is het voor eenieder duidelijk (en 
dient jammer genoeg toegegeven 
te worden) dat de langdurige 
werkloosheid ook bij jonge nieuw
komers op de arbeidsmarkt niet 
meteen van vandaag op morgen 
kan teruggeschroefd worden tot 
„draaglijke proporties", dan begint 
liet toch wraakroepend te worden 
dat 's lands overheden hoege
naamd geen werk blijken^te ma
ken van begeleiding van langdurig 
werklozen. 

Nu reeds anderhalf jaar geleden 
diende minister Schiltz bij de 
Vlaamse regering een konkreet 
voorstel terzake in Het werd niet 
afgevoerd, maar hoedanook terzij
de geschoven. Kostbare tijd ging 
voorbij. 

Tot nu onlangs de Raad van 
State aan voorzitter Geens liet 
weten dat elke minister van „de 

Vlaamse Executieve" tenvolle ini
tiatiefrecht heeft om op de Vlaam
se ministerraad dossiers met het 
oog op beslissingen in diskussie te 
stellen. Wat betreft de voorstellen 
van minister Schiltz Inzake bege
leiding van werklozen en werkzoe
kenden (met de uiteindelijke be
doeling die mensen van bij ons 
voor te bereiden op nieuwe te
werkstelling) blijkt nu het hek van 
de dam te zijn. Tenminste, de 
Vlaamse regering heeft eind vori
ge week Ingestemd met het voor
stel om „een inventarizatie- en 
evaluatiestudie" te laten starten 
Deze studie kan slechts een begin 
zijn wat betreft initiatieven om de 
werkloosh'eidskwaal daadwerke
lijk aan te pakken. Te beginnen 
met de opvang en begeleiding van 
langdurig werklozen. Maar dan ui
teraard met de ultieme bedoeling 
om deze mensen, uitgestotenen 

uit het arbeidsproces, zodanig een 
helpende hand te reiken dat ze vrij 
spoedig opnieuw vaste werkkan-
sen kunnen in de wacht slepen. 
Geruime tijd reeds werden in die 
zin door verschillende instellingen 
en organizaties waardevolle initia
tieven genomen. Maar zéér ver
snipperd. Vakbonden, in het so-
ciaal-kultureel werk, bij OCMWs, 
vooral ook bij zelfhulpgroepen 
tracht men de sociale en psycho
logische gevolgen van de werk
loosheid op te vangen, of minstens 
te verzachten. 

Maar in het perspektief van een 
langdurige zware werkloosheids
graad zijn die versnipperde initia
tieven uiteraard slechts een pleis
ter op een houten been. 

De Vlaamse regering heeft nu 
dan toch eindelijk een eerste initia
tief genomen om de mogelijkhe
den van werklozenbegeleiding in
dringend te onderzoeken. Hopelijk 
is het niet de tjedoeling het daarbij 
te laten. Alvast werd beloofd dat 
we vóór het einde van-dit jaar 
uitsluitsel zullen krijgen. Het past 
hierbij de vraag te stellen naar 
initiatieven van de Vlaamse rege
ring (van de kant van de Belgische 
regering kunnen we het wel ver
geten) betreffende de opvang van 
de sociale gevolgen bij in versneld 
tempo, invoering van de nieuwe 
technologieën... (hds) 
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M} Brieven 

GOEDE VRIJDAG 

Mag ik de redaktie danken voor de 
prachtige Goede Vrijdag-reportage in 
„WIJ" van 31 maart 1.1. Ik ben het eens 
waar de redaktie het heeft over „een 
politieke dimensie van beleefd geloof" 
dat door geen enkele politiek-kristelij-
ke partij vi/ordt waargemaakt wel door 
kleine groepen kristenen. 

M.B.-V^ Mechelen 

TELEFONEREN 

Minister van PTT Herman De Croo wil 
dan toch het telefoneren stimuleren 
door steeds een minimumverbruik van 
vijftig tanefeenheden aan te rekenen. 
WIJ zijn er over verwonderd dat de mi
nister er geen rekening mee houdt dat 
een telefoontoestel niet alleen kan 
dienen om telefoongesprekken uit te 
sturen, maar soms ook vooral om 
telefoonoproepen te ontvangen. 

Indien deze geplande regelipg tot wel
zijn van het land dan toch dient uitge
voerd te worden, willen we de heer mi
nister hierbij graag helpen. Aan de 
abonnees die denken — want met 
zekerheid weet men dat nooit — op 
het einde van de betreffende maand 
nog een aantal tariefeenheden over te 
hebben, raden we aan deze nuttig te 
gebruiken voor een persoonlijk en 
leerrijk gesprek met de heer minister 
zelve. 
De heer minister is te bereiken op het 
telefoonnummer (kabineü 02-
230.10.10. 

W.C, St-Martens-Bodegem 
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ONBEKEND-INCONNU 

Waarschijnlijk is het u ook reeds over
komen dat de post u een brief terug
zond met de tweetalige vermelding 
„onbekend-inconnu", „woont niet meer 
op het aangeduid adres" enz. (stempel
tje of plakkertje). Zelfs indien u woon
achtig bent in eentalig Vlaanderen, 
evenals de bestemmeling. 
Volgens de adviezen nr 10027/ll/P 
van 22.2.1979 en 14.275/ll/N van 15 
apnl 1983 van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht, moeten zulke ver
meldingen eentalig Nederlands zijn, 
daar het om „vermeldingen gaat van 
een plaatselijke dienst uit het Neder
lands taalgebied, gericht aan een parti-
kulier uit het Nederlands taalgebied. 
Daarenboven werden de brieven ver
zonden naar partikulieren, gevestigd in 
gemeenten zonder speciale taairege
ling uit het Nederlands taalgebied". 
Voor zulke overtredingen van de taal
wetgeving kunt u klacht neerleggen, 
met verwijzing naar advies nr 14.275/ 
Il/N van 15 april 1983. 
De schriftelijke klacht moet aangete
kend gezonden worden naar: dhr. 
Voorzitter van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht, Wetstraat 70 te 
1040 Brussel. 
Bewijzen of fotokopieën van de over
tredingen bij insluiten. U moet er wel 
mee rekening houden dat een klacht 
soms slechts na meerdere maanden of 
zelfs na een paar jaar behandeld 
wordt 

J.V.D„ SL-M.-Latem 

TUSSENDOOR 

Verzuchtingen van een „Wij"-werver 
bij het horen van een oproep tot 
abonneren: 
„'t Is goed in 't eigen hart te kijken 
nog even voor het slapen gaan, 
d'andren misschien heb aangezet tot 
abonneren 
maar het zelf met heb gedaan." 

CVrij naar Alice Nahon) 
J.V.D„ St-Martens-Latem 

OMDAT WIJ 
VLAMINGEN ZIJN? 
Partijvoorzitter Vic Anciaux heeft 
100 % gelijk wanneer hij spreekt over 
het Belgische onrecht (in „Deze week 
dit", 14 maart jl.) betreffende Fabelta-
Zwijnaarde. Als werknemer van dit 
bedrijf in faling, moet ik inderdaad 
vaststellen dat Vlaamse arbeiders min
derwaardig zijn aan hun Waalse kolle
ga's. Triestig om te ervaren en nog 
moeilijker uit te leggen aan onze kinde
ren. Na bijna een half jaar bednjfsbe-
zetting, is onze gezins- en familiekring 
er vanzelfsprekend bij betrokken en 
dagelijks is de fabnekstoestand een 
onderwerp van gesprek. Ook kinderen 
hebben oortjes en alhoewel men er 
tegen op ziet komt het toch op een 
dag. „Pa, waarom wil de regering met 
helpen?" Even diep nadenken, in het 
haar krabben en dan zeggen: „Tja, 
manneken, omdat wij Vlamingen zijn". 
Het ventje heeft het zichtbaar met 
begrepen. Wij ook niet trouwens. 

C.M,, Wondelgem 

Appartement twee slaapka
mers en groot zwembad, In 
Cabo-Salou (Spanje) te huur, 
gedurende de maanden juni, juli, 
augustus en september. Ook 
een appartement twee slaapka
mers te koop. 
Alles tegen zeer voordelige 
voorwaarden. 
Inl. tel. 054-32.18.57. (Adv. 64) 

VOOR EIGEN DEUR, 

Bij het lezen van de „lezersbneven" in 
ons blad van 21 april jl., Is mij „Een
drachtige Beweging" van A.C. uit Aalst 
biezonder opgevallen, omdat ieder 
woord daarvan als het ware uit mijn 
hart gesproken is... Ik kan niet anders 
dan alleg wat hij schrijft ten volle 
beamen. 
Ook met de brief „Grenzeloos Naïef' 
van F.A. uit Oostakker ben ik het 
volkomen eens... 
Mijn inziens zou het inderdaad beter 
zijn, mochten wij Vlamingen voorlopig 
voor eigen deur keren en eerst en 
vooral zorgen dat we binnen de kortst 
ogelijke tijd eindelijk zelfstandig en ons 
eigen potje kunnen koken. Eerst dan 
zouden wij ons ook voor andere ver
drukte volkeren ten volle kunnen inzet
ten. Want hoe kan men anderen met 
enige kans op sukses helpen, als men 
zelf niet vrij is? 

G.v.M„ Eupen 

FLANDER'S TECHNOLOGY 

Inderdaad is dit initiatief van veel be
lang. Het demonstreert de wil van de 
Vlaamse managers om verder te zien 
dan het Belgische traditionele circuit 
Het is dan ook niet te verwonderen dat 
hier en daar er nog vermolmde firma's 
zijn die het niet nodig gevonden heb
ben aan deze beurs van technisch 
Vlaanderen deel te nemen. 
In verband hiermede wordt er veel 
over nieuwe technologieën gespro
ken. De vakbonden die niet eens we
ten waarover het technisch gaat trach
ten al enkele zitpenningen aan komi-
tees en zo in de wacht te slepen. 

Ongetwijfeld, zoals geschreven in 
„Wij" wordt de invoer van nieuwe 
technologieën met de zo typisch Belgi
sche driekleurige festoenen behangen, 
zodat politieke benoemingen, vak
bondprofiteurs en staatsbank-officië-
len met veel ballast de werkelijke 
vooruitgang zullen stremmen. 

Ik vernam dat ook onlangs in een 
reportage over de BBC dat er in 
schotland ergens een berglandschap 
totaal omgebouwd is in één groot 
chipsbedrijf dat reeds 40.000 perso
nen te werk stelt en nu verder gaat uit
breiden, want dit ondernemen is pas 
begonnen. En dat is nu het verschil. 

Woonden de Schotten in Vlaanderen 
ze waren nog maar aan de palavers 
toe. Palavers die dan in de meeste 
firma's nog in het Frans moeten ge
voerd worden anders kunnen de tradi
tionele Belgen niet meel 

A.C., Aalst 

Wi| ontVtTngen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief. 
is met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

MAGAZINE 

Het antwoord 
van links 

Links heeft geen alternatief. 
Het is een verwijt dat de socialisten vaak naar het hoofd is gegooid. 

Is daar nu verandering in gekomen? 
Hoe dan ook, de SP heeft een plan. 

Knack verzamelde de auteurs, 
die hun kaarten voor ons op tafel legden. 

Bovendien 
Flanders' Technology: Biotechnologie in Vlaanderen. 

Luchtvaart: Sabena maakt ŵ eer winst. 
Wonen: Hoe ontstaan sociale woningen? 

Reportage: Palestijnse gevangenen in Israël. 
Interview: Felipe Gonzalez. 
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Mensen 

Naïeve 
Van Hecke 
Een grote aanwinst, die nieuwe 
CVP-jongerenvoorzitter... Zeg dat 
wel. In de korte tijd dat hij dit ambt 
waarneemt, slaagt hij erin de ene 
kwakkel na de andere uit te kra
men. U herinnert zich nog wel dat 
hij vorige week met een regerings-
krisis gedreigd had, indien het 
wetsvoorstel ter regionalizering 
van de ekonomische sektoren zou 
worden uitgesteld. De naïeveling. 
Dit gebeurde, uiteraard, niet (de 
CVP kennende): het voorstel-Van 
den Brande werd andermaal be
vroren... en de CVP regeert (sic) 
verder. Van Hecke zag zich dus 
genoodzaakt aardig wat gas terug 
te nemen en wringt zich nu in alle 
bochten om toch maar te bewijzen 
„hoe goed de CVP wel is". 
„Het uitstel mag geen afstel bete
kenen. En de CVP-jongeren zullen 
waakzaam" blijven er op toezien 
dat men geen duimbreed afwijkt 
van fiet partijstandpunt." Sliepen 
de CVP-jongeren dan tijdens de 
vorige week, want waakzaam wa
ren zij geenszins... 
Alleen maar stoere woorden, 
woorden, woorden... 

Rake D'hulst 
Zaterdag hield het Davidsfonds 
haar 46ste nationaal kongres. 
Een voltreffer. Naast talrijke an
dere boeiende referaten, hield 
sekretaris-generaal Norbert 
D'hulst een biezonder gesmaak
te tussenkomst. „De emancipatie 
van ons volk, dat in dit ekono-
misch ontij zich niet mag laten 
herleiden tot een verzameling 
van alleen maar frietetende, cola
drinkende en lottospelende Dal
laskijkers. Deze Homo Cocaco-

lens Dallasiensis of Dynastycus 
is het tegenbeeld van het ideaal 
waarvoor tienduizenden zich in 
de Vlaamse Beweging, in het 
Davidsfonds, gedurende genera
ties ingezet hebben." Hiermee 
legt D'hulst terecht de vinger op 
een zere wonde: het toenemend 
aantal Vlamingen dat zijn kulture-
le ontplooiing uitsluitend beperkt 
tot het bekijken van ingevoerde 
kitsch-programma's. 

en vastberaden 
De Ridder 
Ook de slottoespraak van DF-
voorzitter Clem De Ridder viel te 
noteren. Zijn krachtig pleidooi 
voor het behoud van de eigenheid 
bleef nazinderen. De Ridder heeft 
volkomen gelijk wanneer hij het 
recht opeist voor een kristelijke 
organizatie om die eigenheid te 
manifesteren, en niet te vervallen 
in een pseudo-humanisme. Echt 
pluralisme betekent immers: op
rechte verdraagzaamheid ten 
overstaan van elke mening, én het 

recht om die mening te uiten. Wij, 
nationalisten, moeten deze aktieve 
verdraagzaamheid stimuleren en 
het recht waarborgen dat elke 
ideologische uiting mogelijk blijft 
Want het kleurloos pluralisme — 
zoals minister Poma dit voorstaat 
— doodt alle initiatief en elke 
spirituele beweeglijkheid. 

Deze week dit... 
Het Zangfeest Is één van die 
hoogdagen die deugd doen aan 
een Vlaams-nationaal hart. Op 
een zonnige zondag van de 
aprilse grillen-maand 
twintigduizend mensen 
verzamelen, geestdriftig 
bijeengedrumd op de 
ongemakkelijke banken van een 
sportpaleis, zingend, luisterend 
en juichend, meer dan drie uur 
lang, is en blijft een 
merkwaardige gebeurtenis. 
Vooral jongeren. Ook ouderen 
die hoegenaamd niet 
beschuldigd kunnen worden van 
een onbesuisd extremisme. 
Allen samen diep geworteld in 
het levende Vlaanderen. 

Notarissen en dokters, 
broederlijk naast abten en 
arbeiders. Allen samen bewogen 
en bezield door eenzelfde strijd 
voor Vlaamse vrijheid en 
Vlaamse rechten. Uniek! 

De tegenstrevers van het 
Vlaams-nationalisme veroordelen 
deze jaarlijks weerkerende 
prestatie. Smalend spreken ze 
over oubollige romantiek. 

Grotendeels uit jaloersheid. 
Precies of hun veel minder 
gelukte en zelfs vaak mislukte 
bijeenkomsten gespeend blijven 
van romantiek. Ook zij brengen 
vlaggen ten tonele. Ook zij 
zingen liederen die romantisch 
getuigen van een gevoerde 
strijd. Het is hun volle recht 
waarvoor ik respekt opbreng. 

Maar ik ontzeg iedereen het 
recht de Vlaams-nationalisten te 
beschuldigen. Onze manifestaties 
vertolken de onverbeten wil van 
het hele volk. Geen enkele idee 
is in staat een zelfde stuwing op 
gang te brengen. Het Vlaams-
nationalisme is de drijvende 
kracht die de naoorlogse politiek 
een onmiskenbare wending 
heeft gegeven in de richting van 
het zelfbewustzijn van ons volk. 
De jaarlijkse zangfeesten van 
het vroegere Vlaams-Nationaal 
en het huidige Algemeen 
Nederlands Zangverbond zijn 
een wezenlijk onderdeel van de 
Vlaamse strijd. Wie er alleen 
maar een reuzencantus wil van 
maken, ontkracht de waarheid 
en bedriegt zichzelf. Bewust of 
onbewust Vanaf Karel Peeters, 
over Herman Wagemans, tot 
Valeer Portier werd de. 
strijdbaarheid als wezenlijk doel 
van de zangbeweging 
ingebouwd. De deelnemers aan 
het zangfeest komen zingen. 
Inderdaad. Het lied is wellicht de 
meest emotionele uiting van het 
innerlijk gevoel. De dichter en 
de komponist zijn een onderdeel 
van het volk. Zij schrijven over 
wel en wee, over verleden en 
toekomst over het dagelijks 
streven van dit volk. Als het volk 
die liederen zingt is de cirkel 
rond. 

Vandaar de stroom van energie. 
Maar er is meer: de deelnemers 
komen niet alleen om te zingen. 

maar vooral om uiting te geven 
aan hun strijdbaarheid. De rede 
van de voorzitter is onmisbaar. 
Heel de massa spreekt door zijn 
mond. 
Elk zangfeest is tegelijkertijd een 
stuk verleden, heden en 
toekomst Vijftig jaar lang. We 
moeten deze hoogdag blijven 
eren en koesteren. De waarde 
ervan is onmeetbaar. Ik dank 
Valeer Portier en zijn ploeg 
medewerkers. Zij houden de 
vlag hoog. 
Toch moet mij van het hart 
hoezeer ik betreur dat er 
zovelen zijn die zich beperken 
tot die ene strijddag. De 
ééndagsvliegen in de Vlaamse 
ontvoogding. Och, ik weet wel 
dat niet iedereen geschapen is 
om elk dag te militeren. Niemand 
vereist echter onmogelijke 
dingen. Indien elk van de 20.000 
deelnemers per jaar vijf brieven 
schreef naar de kranten en de 
partijpolitieke cenakels en 
duidelijk het groot ongenoegen 
van het volk met de Belgische 
knoeiboel te kennen gaf, dan 
zou vlugger komaf gemaakt 
worden met de slakkegang van 
de Vlaamse staatsvorming. Is dit 
te veel gevraagd van wie zich 
een Vlaams-nationalist noemt? 

elle 
De Croo 

Vic ANCIAUX 

Demagogische 
YDC 
„Ik wil uw vertrouwen waard zijn. 
Daar sta ik als zoon van mijn va
der zonder meer borg voor Tot 
straks, ik ben er zeker als u mij 
nodig mocht hebben.'Een zin die 
aan een oubollige liefdesverkla
ring doet denken- Het is echter 
een stukje uit de telex die op elk 
Gents bedrijf binnenliep vorige 
week donderdag, enkele dagen 
vóór de Gentse stembusslag. 
Ondertekend door „ Y D C , alias 
Yannick De Clercq. In het post 
scriptum schrijft deze man dat hij 
de stedelijke belasting op te
werkgesteld personeel, tijdens 
de eerste helft van zijn schepen-
mandaat, zal afschaffen. Op dat 
ogenblik was hij, nota bene, nog 
geen schepen. Zonder de CVP-
koalitiepartner te konsulteren 
belooft hij, zomaar, bepaalde tak
sen af te schaffen. Waar hebben 
wij dit nog gehoord? 
Uiteraard, van zijn papa. Ook hij 
beloofde, net vóór de nationale 
verkiezingen, de belastingen te 
verminderen. Ondertussen weet 
elke burger in dit land wat dit in 
werkelijkheid betekent Ja hoor, 
Yannick is een échte zoon van 
zijn vader. Dezelfde demagogi
sche prietpraat en volksmislei-
dende beloftes. Hij zal 't ver 
brengen-

Alles wat maar enigszins moge
lijk is zou hij doen om in het 
nieuws te geraken: idiote praat 
vertellen, gehelmd in de metro 
afdalen (ook al is hij een tegen
stander van het openbaar ver
voer), veranderen van haar en 
andere snit, op de tafel „sprin
gen"- Vorige week kondigde hij, 
als verkeeKd)minister aan dat 
zijn wensen omtrent de snel
heidsnormen het zullen halen. De 
Croo wil een snelheidsbeperking 
tot 50 km/uur in de agglontera-
ties opleggen, maar op de snel
wegen hoopt hij de toegelaten 
norm te verhogen tot 130 km/u. 

Eigenlijk heeft het voor hem wei
nig belang, want iedereen heeft 
het toch al meegemaakt: aan de 
maximum toegelaten snelheid 
over de autoweg rijdend, opge
jaagd worden door een verhitte 
en met lichten flikkerende snel
heidsduivel- die bij nader toe
zien met een ministeriële A-piaat 
„versierd" is_ 

Wat wel positief vermeld mag 
worden is de beslissing om ein
delijk verkeersdrempels toe te 
laten! Alhoewel tal van gemeen
tebesturen niet op deze te late 
ministeriële goedkeuring ge
wacht hebben-
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We zijn een nieuw bedevaartsoord rijker: het Ardens dorpje Florennes, waar de omstreden NA VO-crulse-ra-
ketten zouden geïnstalleerd worden. Vorig weekend betoogden er alvast verscheidene duizenden Walen én 
Vlamingen. Het tegen mekaar afwegen van de cijfers van organizatoren en rijkswacht kan ons voorzichtig 
doen besluiten dat er tochzo'n 5.000 manifestanten aanwezig waren. 600 rijkswachters en meer dan 900 ge-
konsigneerde militairen werden paraat gehouden om de vijandige vredesmanifestanten op afstand van de 
militaire basis te houden. 
Maar de Vlaamse VAKA-woordvoerder Bogaert (overigens ook toegejuicht door Waalse toehoorders) stelde 
zeer duidelijk dat de vredesbeweging in haar verzet tegen de vestiging van nieuwe atoomraketten hoedanook 
gewehUoos zal blijven manifesteren. Inmiddels is het toch niet zonder politiek belang dat niet minder dan 281 
gemeenteraden in ons land hun grondgebied reeds „kemwapenvrij verklaard hebben." (foto P. Bolsiua) 

Franstalig blok 
De franstalige taalgroep van de 
senaat kwam dinsdag bijeen om 
haar houding te bepalen over het 
wetsontwerp op het .Arbitrage
hof'. Dit frankofoon blok is een 
soort van overlegkomitee dat, 
over alle partijen heen, een stand
punt bepaalt Een aktievorm die de 
franstaligen al geregeld winst 
heeft opgeleverd! Een vergelijk
baar iets aan Vlaamse kant be
staat, tot op heden, niet, ondanks 
de herhaalde pogingen daartoe 
van VU-voorzitter Anciaux. Noch
tans zou zo'n gemeenschappelijke 
strategie van de Vlamingen erg 
vruch5)aar kunnen zijn, zeker 
n.a.v. de komende besprekingen 
over de financiering van het Waal
se staal. Maar neen, de CVP en 
PVV geven eerder voorrang aan 
de nationale „regeringsbelangen", 
dan aan de eigen Vlaamse belan
gen I 
De franstalige senatoren hebben 
trouwens al een konkreet punt 
omtrent dat Arbitragehof: het af
schaffen van de eis tot tweetalig
heid voor de betrokken ambtena
ren! Wat zullen de Vlaamse meer
derheidspartijen hierop antwoor
den? 

Gentse 
verkiezingen 
Vorige zondag moesten de Gent
se gemeentenaren voor een 
tweede keer naar de stembus. 
Met het ondertussen bekende 
resultaat: de CVP verliest ander
maal, de P W blijft gelijk, de SP 
wint en de VU moet één zetel af
staan. De reeds lang vooraf be
disselde koalitie van CVP en 
P W kan dus, zij het met een zeer 
krappe meerderheid, van start 
gaan. 
Het lichte verlies van de VU is' 
ongetwijfeld het gevolg van de 
ten top gedreven polarizatie tus
sen de twee kandidaat-burge
meesters: de SP'er Temmerman 
en de CVP'er Monsaert 
De VU is tussen deze polarizatie 

gekneld geraakt Waarschijnlijk 
betalen de nationalisten, als eni
gen, ook de tol van de her-verkie
zing. Het is immers een steeds 
weerkerende fenomeen dat altijd 
één partij de elektorale belasting 
moet betalen bij het uitlokken 
van herverkiezingen. 
Niettemin zijn de zes VU-verko-
zenen vastbesloten om een har
de, maar konstruktieve oppositie 
te gaan voeren. Wij wensen hen 
alle sukses toe. Een verloren 
veldslag betekent hoegenaamd 
geen verloren oorlog-

Aanhoudende 
agressie 
Vóór enige weken hield het fran-
kofone weekblad „Pourquoi pas" 
een geldinzameling om de burge
meesterssjerp van de Voerense 
terroristenleider Happart te beta
len. Zij haalden 330.000 fr. op. en 
nu zitten zij met de levensgrote 
vraag: wat te doen met dit geld? 
PP heeft daarom maar besloten dit 
geld td besteden aan het franstalig 
onderwijs in Voeren, als bewust 
agressieve daad tegenover de 
Vlamingen. Of, hoe het kan dat 
een bendeleider nu zelfs financieel 
gesteund wordt! 

Wij raden de lezers van PP drin
gend aan de pas verschenen, 
franstalige uitgave van het boekje 
van Guido Fonteyn over „Voeren, 
een heel Happart verhaal" eens te 
lezen. Misschien zullen de ogen 
van de PP-lezers dan opengaan, 
wanneer zij 'eindelijk eens verne
men wat voor een gespuis die 
Happart en zijn militie wel zijn. 

Belgisch imago 
Dat het met het imago van België 
in de wereld maar pover gesteld 
is, weet onderhand wel iedereen. 
Behalve voor wat de wapens 
betreft België heeft een fantasti
sche goede (?) naam op dit vlak! 
Vorige week kwam dit nog maar 
eens in het wereldnieuws. Toen 

werd een lading Belgische muni
tie door de Oegandese overheid 
In beslag genomen. Op de 
vrachtbrief stond „oefen"-muni-
tie. Toen men evenwel nader toe

keek, bleek het je reinste oor
logsmunitie te zijn! „Een vergis
sing" van een ambtenaar, werd 
door de Belgische overheid als 
verklaring gegeven. Dit gelooft 
uiteraard niemand, maar het be
wijst weer eens te voeten uit de 
mateloze hypokrisie van de Bel
gische verantwoordelijken. 

O ja, ter herinnering: de lading 
was bestemd voor Rwanda, een 
ontwikkelingsland, waar dage
lijks mensen omkomen van hon
ger- „Als iemand u om een brood 
vraagt zal u'hem toch geen steen 
geven?" zei Jezus Christus. 
„Neen, een FN-wapen," ant
woordt CVP'er Tindemans. 

47,8 miljard 
vergooid 
Hoeveel miljarden hebben wij, 
belastingbetalers, nu reeds on
der Waalse politieke en syndika-
le afdreiging in het doodzieke 
Cockerill-Sambre vergooid? 

Zelfs de minister van Ekonomi-
sche Zaken durft niet uit te pak
ken met een precies cijfer, om 
politieke redenen allicht (vrees 
voor het schokeffekt), maar ook 
omdat de globale inhoud van de 
bij herhaling en in grote verwar
ring overgemaakte enveloppes, 
zelfs niet door een handvol des
kundigen kan achterhaald wor
den. 

Toch zijn we er deze week wat 
wijzer op geworden. Niemand 
minder dan voorzitter Gerard 
Delruelle van CS zelf heeft nu 
openlijk ve'rklaard (toegegeven) 

dat in de voorbije zes boekjaren 
de staaibekkens van Luik en 
Charleroi een cash-drain gepres
teerd hebben van niet minder 
dan 47,8 miljard. Verliezen zijn 
nog wel niet precies hetzelfde 
als „cash-drains", maar nu ken
nen we toch de orde van grootte 
van het vergooide geld: elk jaar 
niet minder dan acht miljard. Of 
meer dan 600 miljoen per maand. 
Wie „presteert" beter? 

SP-(k)anjer 
Precies op het moment dat de re-
gering-Martens inzake indus
trieel beleid en de voorgenomen 
saneringen duidelijk ter plaatse 
aan het trappelen is, heeft SP-
voorzitter Van Miert een kanjer 
van een socialistisch alternatief 
kenbaar gemaakt om uit de krisis 
te geraken. Een kanjer alleszins, 
omdat het SP-dokument niet 
minder dan 200 bladzijden om
vat 

Maar, veel „alternatieve" krisis-
maatregelen er in vervat waren 
zelfs reeds mondgemeen gewor
den. Zoals bij voorbeeld het te 
gelde maken én voor financiering 
gebruiken van de goudvoorraden 
van de nationale bank. Maatrege
len die trouwens reeds funda
mentele tegenargumenten be
dacht kregen. 

Het is nu vooral afwachten hoe 
de SP haar sociaal-ekonomisch 
alternatief in de beleidsbeslis-
sende kringen politieke kracht 
zal bijzetten. Studiedokumenten 
en mooie woorden voor de gale
rij hebben we onderhand vol
doende toebedeeld gekregen. 

De naamloze ridder 
Het allerlaatste wat men van rechter mevrouw Ra-
bine kan zeggen is, dat ze rabiaat zou zijn. Evenmin 
gaat het op om substituut Lecrompe van bekrom
penheid te betichten. Wel integendeel: verleden 
week vrijdag hebben de beide magistraten in de 
13e korrektionele kamer te Luik blijk gegeven van 
veel breeddenkendheid. 
Vóór hen verschenen Gustave Jacob (53) uit de 
rue Gén. Thys te Dalhem en Georges Prion (24) uit 
de rue Haes te Aubel. Beiden verdacht om op 31 
mei 1981 zich op het grondgebied van de gemeen
te Voeren overgeleverd te hebben aan weerspan
nigheid tegenover de ordehandhavers, het toe
brengen van slagen en verwondingen enzoverder 
enzovoort 
Die laatste dag van mei twee jaar geleden waren 
een paar honderden Vlaamse wandelaars, zoals 
toen vaker gebruikelijk was, naar de Voerstreek 
getrokken om er zich een frisse neus te halen. De 
toenmalige Waalse minister van Binnenlandse 
Zaken Busquin verklaarde naderhand aan het 
dagblad „Le Peuple", dat hem beschuldigd had van 
laksheid: „De Vlaamse wandelaars droegen noch 
wapens noch spandoeken. Zij zongen en gebruik
ten megafoons." Zo hoorde je het ook eens van 
een ander. En uit onverdachte bron-
De Vlaamde wandelaars waren trouwens op de 
grens van het Voerene grondgebied uitgebreid 
gefouilleerd geworden door de rijkswacht^ 
Minder aandacht vanwege dezelfde rijkswacht 
kregen de wallingantische tegenbetogers. Ze wa
ren die dag vrij massaal opgekomen, uit Luik en 
Brussel en Wallonië. FDFers en FGTB'ers. Nie
mand minder dan senator Lagasse in hoogsteigen 
persoon. 

Aan het kruispunt te Teuven werden de wande
laars met stenen bestookt Vanuit St-Pieters-
Voeren viel een knokploeg onder leiding van 
Happart over een groep die voornamelijk samen
gesteld was uit vrouwen en kinderen. Verscheide
ne rijkswachtkombi's werden ernstig beschadigd. 
Een rijkswachthelikopter werd beschoten en ge
troffen. Uiteindelijk waren er een tiental gekwet
sten bij de wandelaars. 

Gustave Jacob (53) en Georges Prion (24) speel
den op die 31-ste mei haantje-de-voorsten. En 
vorige week moesten zij zich, ten overstaan van 
rechter Rabine en substituut Lecrompe, in de 13e 
korrektionele kamer te Luik voor een en ander ver
antwoorden. 
Nou, het is nogal meegevalten. Gustave Jacob was 
beticht van weerspannigheid en slagen aan de 
rijkswacht „Vrijspraak", zegde rechter Rabine. 
Want Gustave Jacob was die dag „toevallig" In de 
buurt van de rellen en was, „In een refleks van 
ridderlijkheid", een vrouw ter hulp gesprongen 
toen die door de rijkswacht werd belaagd. 
Georges Prion had niet alleen geweld gepleegd, 
maar bleek daarenboven zijn identiteitspapieren 
thuis „vergeten" te hebben. Van deze omstandig
heden maakte hij gebruik om de rijkswacht een 
valse naam en adres op te geven. „Vrijspraak" zeg
de rechter Rabine. Want ook Georges Prion was 
slechts „toevallig" in de buurt geweest Daarenbo
ven was de rechter van mening „dat deze jonge
man de goede naam en faam, vielke zijn vader in de 
streek geniet niet wilde door het slijk sleuren door 
het opgeven van zijn echte naam". 
Ridders, mannen van eer: ziedaar het oofdeel van 
het Waalse gerecht 
Had de CVP dan tóch gelijk,̂ toen ze de aanvoer
ders van deze ridderlijke en eerbare lui met de 
burgemeesterssjerp liet omgorden? 
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„Flanders' Technology wordt een 
hoogvlieger, naar verluidt.? 
Hugo Schiltz: „Zonder twijfel 
wordt deze beurs een knap vuur
werk. Na andere opmerkelijke 
nummertjes, zoals de Technolo
gie-dagen van de voorbije weken. 

Reeds nu is men erin geslaagd het 
bedrijfsleven in behoorlijke mate 
gevoelig te maken voor én in te 
schakelen bij ontwikkeling en ge
bruik van nieuwe technologieën. In 
die richting moeten we onver
poosd blijven werken. 

Dat na „Flanders' Technology" een 
anti-climax opduikt moeten we er 
als klein risico maar bijnemen. Men 
zal moeten toegeven dat de sensi-
bilizeringsaktie van de Vlaamse 
regering niet onverminderd kan 
volgehouden worden. Inmiddels 
zie ik wel reeds drie resultaten 
voor de Vlaamse Technologie-
beurs. 
De Vlaamse gemeenschap zorgt 

voor een choc-effekt: we bevesti
gen voor de buitenwacht het be
staan van onze industrieel vitale 
machine. Zeker in de internationa
le middens die begaan zijn met 
vernieuwing. Men zal op brede 
internationale schaal kennis kun
nen nemen van de Vlaamse inten
tie om zeer aktief te zijn op het ter-

Hugo Schiltz: 

„Vooral geen FT-euforie. 
Wél rekenen op 
Vlaamse vastberadenheid" 
rein van industriële vernieuwing. 
Diegenen die ons land beter ken
nen zullen bovendien beseffen dat 
Vlaanderen zich aan het loswe
ken uit de verwarde en vermolm
de industriële Belgische kon
tekst. 

Ten tweede twijfel ik er niet aan 
dat tijdens deze FT-beurs Vlaam
se bedrijfsleiders zeer waardevol
le industriële relaties zullen opbou
wen. Op korte termijn levert dat 
nieuwe klanten op, maar in langer 
perspektief groeien gedegen eko-
nomische vruchten Ten derde 
hoop ik dat deze grote beurs leidt 
tot een „voluntaristischer" aanpak 
van het DIRV-gebeuren. Nog te
veel mensen staan onwennig te
genover de invoering van nieuwe 
technologieën. Met Flanders' 
Technology kan een nieuwe weg 
gebaand worden. Maar dat kan 
slechts een begin betekenen. 
Daartegenover staat dan wel dat 
de Vlaamse regering nog niet de 
(geld)mlddelen heeft om een im
mense stimuleringsrol te blijven 
volhouden. Wij kunnen alleen in 
bescheiden mate sensibilizeren en 
enkele kleine projekten een duw
tje geven, zoals met de nieuwe 
fabriek van „Bell" in Oudenaarde. 

Inmiddels blijft de Belgische cen
trale regering over enorme bedra
gen voor industriële politiek be
schikken... " 

FlV-kompensatie 

— Die regering, en dan nog wel 
de Vlaamse CVP-minister Eys-
kens, speelt het klaar bij voor
beeld het „Fonds voor Industrië
le Vernieuwing" te bevriezen-

Hugo Schiltz: „Die FlV-voorzie-
ningen waren de zoveelste kom-
pensaties voor het enorme aantal 
centen dat door de centrale rege
ring in de national sektoren, vooral 
ten gunste van Wallonië dan, ge
pompt worden. 

Dank zij dit Fonds voor Industriële 
vernieuwing zou de armslag van 
de Vlaamse regering inzake toe
komstgerichte investeringen in
derdaad ietwat groter kunnen zijn. 

Het gaat niet om miljarden maar 
enkele honderden miljoenen. Al
vast voldoende om voor grote 
projekten een „overloop" mogelijk 
te maken; het op gang brengen 
van gedurfde nieuwe initiatieven." 
— De hoop op een spoedig ver

nieuwd Vlaams industrieel beleid 
heeft alleszins een stevige deuk 
gekregen. 

Hugo Schiltz: „We kijken op te
gen de beperktheid van de midde
len van de Vlaamse overheid. 

Daartegenover moeten we even
wel toch ook stellen dat in Vlaan
deren zeer zeker in privékringen 
behoorlijke financiële én kommer-
ciële middelen voorhanden blijven. 

In Vlaanderen is er een objektief 
voldoende spaarvermogen om 
een modern industrieel beleid te 
ondersteunen. Ik vrees dat de 
vermogende privékringen terza
ke de nodige risico's onvoldoen
de durven of willen nemen; zelfs 
ontwijken. De beperktheid aan 
ter beschikking gestelde over
heidsmiddelen zou geen grote 
hinder mogen zijn voor het 
Vlaamse ondernemingsschap. 

Maar bijkomend moeten we ook 
nog werk maken van een behoor
lijke én soliede konsensus tussen 
Vlaamse werknemers, werk
gevers en kapitaal-bezitters. 

Waarop wordt er gewacht? 
Er is alleen de gezamenlijke wil 
nodig om niet verwikkeld te blijven 
in de Belgische institutionele poes
pas. Natuurlijk: we kunnen ons 
ergeren dat vandaag de Vlamin
gen twee keer betalen: voor de fi
nanciering van de Belgische cen
tralistische politiek én door het uit 
eigen zak betalen van onze Vlaam
se DIRV-initiatieven. 

Maar, zulks kan meteen een einde 
nemen als wij, Vlamingen, zélf de 
vastberadenheid vertonen om ons 
los te rukken uit die politieke 
dubbelzinnigheid en traagheid. Ik 
verwijs bij voorbeeld naar de lot
gevallen van het zogenaamde 
wetsvoorstel Vanden Brande." 

Hybried 
— Flanders' Technology bete
kent spitstechnologie- ? 
Hugo Schiltz: „ Wat betreft weten
schappelijk onderzoek en teoreti-
sche kennis hebben we internatio
nale scores gepresteerd Maar zit
ten we met bij voorbeeld de bio
technologie en de mikro-elektroni-
ka niet vast op een intellektueel 
cerebraal niveau? Onze zwakke 
plek blijft de kommercializatie. 

En we hébben sterke troeven om 
uit te spelen: ons industrieel weef
sel, onze knappe arbeiders en 
andere werknemers, onze ligging." 

— Is er ook niet die grote nala
tigheid wat betreft de sociale 
aspekten van de geroemde 
DIRV-revolutie? 

Hugo Schiltz: „Inderdaad, ook en 
vooral door de Vlaamse overheid. 

Dit moet in alle duidelijkheid ge
steld worden. In Nederland werkt 
men verder met het fameuze Ra-
thenau-rapport Ook in Frankrijk 
en Engeland Is sociaal onderzoek 
aan gang. Bij ons is de zogeheten 
kommissie-Lindemans in de poli
tieke coulissen verstrikt gebleven. 

Enkele jaren geleden heb ik in de 
kamer over dit enorm probleem 
geïnterpelleerd. Sindsdien heb ik 
daarover niet veel meer gehoord. 

Het blijft een open en dus onbe
antwoorde vraag of wij inder
daad behoorlijk gewapend zijn 
om de maatschappelijke gevol
gen van de invoering van nieuwe 
technologieën op te vangen." 

— Met de Vlaamse FT-beurs tre
den wij voor het internationale 
voetlicht Maar, intussen blijft het 
ferm mis lopen met onze officiële 
buitenlandse vertegenwoordi-
ging-

Hugo Schiltz: „Ook wat dit be
langrijk aspekt van onze Vlaamse 
vertegenwoordiging betreft suk
kelen we verder met de rommeli
ge konceptie van de hybriede 
onvoltooide Vlaamse staatsvor
ming. Dit is een grote handikap. 

Terzake werkt minister voor bui
tenlandse betrekkingen Tinde-
mans duidelijk met én minimalisti
sche én konservatieve opvattin
gen. We werken met idiote situa
ties: zo bij voorbeeld wat de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel betreft Met of zonder 
bondsstaat moeten we er spoedig 
toe komen dat de Vlamingen zich
zelf in het buitenland kommercieel 
kunnen aanprijzen; dat wij onze 
kapaciteiten voor het volle pond te 
gelde maken. Evenwel, zover zijn 
we bijlange nog niet!" 

Achterpoortjes 

— Wetenschapsbeleid, buiten
landse handel zijn vandaag nog 
in de centrale regering Waalse 
aangelegenheden-

Hugo Schiltz: „Ik heb de indruk 
dat de plannen van Maystadt (om 
via opgelegde meerjarenplanning 
bij de ondernemingen een komple-
te vat te krijgen op het beleid van 
de nieuwe technologieën) Inmid
dels reeds van tafel geveegd zijn 

Onder meer de VEV-reaktie was 
biezonder scherp. Alleen vrees ik 
dat desondanks via politieke ach
terpoortjes „politiek wordt door-
geduwd. Ik heb ook in dit ver
band reeds vroeger gewaar
schuwd voor afremming van de 
Vlaamse ontvoogding. 

Maar, kan men alleen de „Waalse" 
Maystadt verwijten dat hij zijn 
best doet om veruit tiet interes
santste gedeelte van de industrië
le politiek te onttrekken aan de 
zeggingskracht van de „Vlaamse" 
Eyskens... 

Ik begrijp niet dat bij dit soort zeer 
belangrijke aspekten van onze 
industriële en sociaal-ekonomi-
sche toekomst geen scherper 
reakties vanuit de Vlaamse be
weging mogen genoteerd wor
den. 
Toch verheugt het mij in afwach
ting dat Flanders' Technology een 
vuurwerk wordt dat ver buiten 
onze grenzen opgemerkt wordt 
Wie niet waagt niet wint" 

(hds) 
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Wederdienst verwacht 
In verband met de sociale verkie
zingen dient opgemerkt te wor
den dat momenteel én het ACV 
én de regering de kat uit de boom 
aan het kijken zijn wat betreft de 
inleveringspolitiek. Wijselijk 
heeft premier Martens — ten 

aanzien van zijn achterban en die 
van minister Dehaene — maatre
gelen op dat vlak op een laag pit
je gebracht Om het ACV een 
goede elektorale kans te geven. 

Maar dan vooral om, na het af

sluiten van de sociale verkiezin
gen, te kunnen beroepen op die 
grote wederdienst: dat alvast het 
machtige ACV niet ernstig zal 
dwarsliggen als de regering met 
nieuwe maatregelen de broeks-
riem nog nauwer zal toetrekken. 

Sociaal 
alternatief? 
Dezer dagen moeten 1,2 miljoen 
mensen in ons land naar de 
stembus. Niet voor een tweede 
stemronde van gemeenteraads
verkiezingen maar wel voor wat 
men de sociale verkiezingen 
noemt. 
Het betreft de werknemers in 
zo'n 6.000 bedrijven. 
In totaal zijn er niet minder dan 
134.000 kandidaten voor een 
mandaat in de ondernemingsra
den of de komitees voor Veilig
heid, Gezondheid en Verfraaiing 
van de werkplaatsen. Het ge
beurt om de vier jaar en is uitein
delijk een zaak van slechts drie 
grote „partijen" — dan nog bij 
uitstek van ACV en A B W — die 
reeds bij de lijstensamenstelling 
de mandaten voor een belangrijk 
deel onder mekaar verdelen. Al
vast wordt er geen kans gelaten 
voor alternatieve lijsten zoals bij 
de politieke verkiezingen wél kan 
geschieden. In veel bedrijven kan 
men bij sociale verkiezingen dan 
ook nauwelijks van alternatieve 
keuzemogelijkheden gewagen_ ' 

„Vlaamse" 
koers 
De voorbije maanden — en dat 
dient toegegeven te worden — 
hebben ABVV en vooral ACV 
zich opmerkelijk Ingespannen om 
een autonoom Vlaamse koers te 
gaan varen, los van de centrale 
Belgische syndikale cenakels. 
Zo kan het ons slechts verheugen 
dat het ACV bij herhaling zich 
voorstander betuigde van de re-
gionalizering van de vijf nationale 
sektoren. 

In de periode vlak voor de sociale 
verkiezingen zal zulks ook wel 
opportunistisch gebeurd zijn on
der druk van de groeiende macht 
van de Vlaams-nationalisten op 
het politieke strijdveld. 
Evenwel, de Vlaamse vakbonden 
zullen zich nog veel initiatieven 
moeten getroosten om hun auto-
nomie-streven geloofwaardig te 
doen overkomen. 

Toch nog 
nationaal 
In de programma's van de drie 
Vlaamse vakbonden (ACV, 
A B W , ACLV) vinden we vooral 
veel nationale standpunten van 
de centrale Brusselse studiebu
reaus die slechts „op het vlak 
van het gewest worden gekon-
kretizeerd'. 
De syndikaten geven blijk van te 
weinig aandacht voor de onder
scheiden en uit mekaar groeien
de sociaal-ekonomische inzich
ten van de gemeenschappen in 
dit land. 
Overigens kan, globaal bekeken, 
ook niet al teveel gewag gemaakt 
worden van vrije of alternatieve 
keuze omdat de programma's 
van de vakbonden die «an de 
syndikale verkiezingen mogen 
deelnemen in grote lijnen op me
kaar gelijken. 

Beloften 
Een gelijkaardige opmerking dient 
gemaakt te worden wat betreft de 
syndikale inzichten betreffende de 
opvang van de sociale gevolgen 
bij invoering van de nieuwe tech
nologieën. 
De vakbonden leggen niet alleen 
nauwelijks onderscheiden klemto
nen; ze blinken vooral uit door 
weinig aandacht voor dit pro
bleem. Wel zijn er die holle slo
gans. 

Flanders' Technology, een teken van hoop? 
De Vlaamse regering besliste een jaar gele
den deze technologiebeurs te organizeren; 
een bescheiden initiatief waarvan positieve 
resultaten werden verwacht Er werd gemikt 
op een expositieruimte van 10.000 m2 en het 
was de bedoeling de Vlaamse bedrijven de 
kans te geven aan de buitenwereld te tonen 
wat in Vlaanderen aan spitstechnologie (mi-
kro-elektronika, biotechnologie en nieuwe ma
terialen) aanwezig was en tevens buitenland
se bedrijven aan te trekken om op hun beurt in 
Vlaanderen hun nieuwste snufjes te tonen. 
Het initiatief werd professioneel aangepakt 
met als resultaat een tentoonstellingsopper
vlakte die driemaal groter is dan oorspronke
lijk verwacht 
Wij mogen echter van deze technologiebeurs 
geen mirakelen verwachten. Onze ekonomi-
sche groei wordt nog steeds fundamenteel 
geremd door drie negatieve faktoren: 
• Het enorme financieringstekort op de be
groting waardoor de staatsschuld over de 
laatste vier jaar ('83 inbegrepen) met 2.000 mil
jard zal toegenomen zijn. Hieruit volgt tevens 
dat de rentevoet in ons land 5 th. hoger ligt 
dan in Nederland en Duitsland. 
• Het relatief hoge inflatiepercentage 8,4 th. 
in februari 1983 (to.v. feb. '82) lenwijl de inflatie 
in Nederland beperkt blijft tot 3,3 t.h. en in 
Duitsland tol 3,7 th. over dezelfde periode. 
• De hoge werkloosheid die in januari de 
500.000 uitkeringsgerechtigde werklozen 
heeft overtroffen waarvan meer dan 33 th. 
beneden de 25 jaar. Een derde van het totaal 
aantal werklozen is daarenboven reeds langer 
dan 2 jaar werkloos. 
Een vierde zwakke schakel is onze handelsba
lans die wel enige verbetering te zien geeft 
maar toch nog steeds negatief is. 

Eén van de belangrijkste oorzaken van onze 
negatieve handelsbalans is de struktuur van 
onze industriële produktie die nog steeds te 
veel gericht is op traditionele sektoren die in 
alle industrielanden in regressie zijn omwille 
van de konkurrentie uit de nieuwe industrie
landen. 
Flanders Technology heeft als technologie
beurs als belangrijkste doel nieuwe technolo
gieën te promoveren en nieuwe investeringen 
in toekomstgerichte sektoren te bevorderen. 
Het is in dit kader belangrijk te vermelden dat 
onze industriële produktie (de zogenaamde 
secundaire sektor) nog amper 30 th. van het 
BNP levert waar dit aandeel in '73 nog 38 th. 
bedroeg en dat in dezelfde periode meer dan 
300.000 werkplaatsen verloren gingen in deze 
secundaire sektor. Het is nochtans precies de 
industriële sektor en de aldaar gerealiseerde 
meerwaarde die de ruggegraat vormt van 
onze ekonomie, een nieuwe groei in deze 
sektor zal ook positieve effekten hebben voor 
de tertiaire sektor en meer initiatieven moge
lijk maken in de zogenaamde non-profit aktivi-
telten. 
Het zou uiteraard een illusie zijn te geloven 
dat een technologiebeurs alleen plots een 
hele reeks nieuwe initiatieven zou op gang 
brengen. Het is echter wel een positieve 
stimulans zowel voor de ondernemingen, die 
hierbij een unieke promotiekans krijgen als 
voor het aantrekken van buitenlandse onder
nemingen die door deze beurs en de publici
teit die hiervoor werd gevoerd gekonfron-
teerd worden met de mogelijkheden die 
Vlaanderen als vestigingsplaats te bieden 
heeft 
De technologiebeurs die een van de belangrij
ke elementen is in de ganse DIRV-campagne 

toont aan dat de Vlaamse regering zich be
wust is van de noodzaak om een doelgerichte 
industriële politiek te voeren. 
Onafgezien van de schaarse middelen waar
over deze Vlaamse regering beschikt is het 
toch niet zonder belang dat een poging wordt ^ 
ondernomen tot een doelgerichte aanwending 
van deze middelen in toekomstgerichte sekto
ren die op middellange en lange termijn 
kunnen leiden tot een versterkt industriële 
struktuur en duurzame tewerkstelling. 
Het is hierbij noodzakelijk dat ook aan de ba
sis en bij alle bevolkingslagen het bewustzijn 
groeit dat de steun aan verlieslatende onder
nemingen en ondernemingen in moeilijkheden 
zeer selektief moet gehanteerd worden en 
enkel nog kan in het kader van een ernstige 
herstrukturering. 

Bij elke industriële vernieuwing ontstaat er 
een zekere weerstand bij de werknemers 
omwille van het onbekende en de daarbijho-
rende onzekerheid. Het is daarom belangrijk 

dat ook het brede publiek wordt voorgelicht 
over de mogelijkheden van de nieuwe techno
logieën die in de maatschappij van morgen 
ons leven ingrijpend zullen beïnvloeden. Het 
onderwijs en de massamedia hebben hierbij 
een belangrijke opdracht te vervullen. 
Het lijkt ons gepast hier tevens te verwijzen 
naar een belangrijke konklusie van het vijf
tiende Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch 
kongres waarbij gesteld werd dat: 
„onder de druk van sociale en regionale 
faktoren het beleid sterk afgestemd blijft op 
het behoud van bet bestaande en bijgevolg op 
korte termijn. Zulks heeft tot gevolg dat vaak 
hoofdzakelijk in termen van financiële midde-, 
len ter ondersteuning van ondernemingen en 
bedrijfstakken in moeilijkheden wordt gehan
deld en geen voldoende klare doelstellingen 
met industriële inhoud kunnen worden voor
opgezet' 
„Zonder de probleemgebieden te verwaarlo
zen dient de aandacht prioritair te gaan naar 
de industriële aktiviteiten die ook in de toe
komst in een internationale kontekst voldoen
de komparatieve voordelen bieden." 
De technologiebeurs is ongetwijfeld een stap 
in de goede richting. Het is echter voor de 
Vlaamse regering onmogelijk alle noodzakelij
ke initiatieven te steunen zolang de grote 
massa van de middelen in handen blijft van de 
centrale regering. 
Daarom blijven wij onverpoosd verder strij
den voor een zelfstandig Vlaanderen dat be
schikt over maximale financiële middelen ten 
einde de volledige verantwoordelijkheid van 
zijn ekonomische en Industriële politiek op te 
nemen. 

André Geens, 
lid van het partijbestuur 
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Wetstraat 

De Senatoren voeren deze week een belang
rijk debat Over de oprichting van het Arbitra
gehof. Algemeen wordt aanvaard dat met de 
oprichting van dit Hof een belangrijk sluitstuk 
aangebracht wordt aan de grondwetsherzie
ning en de staatshervorming van 1980. Het zal 
Immers tot opdracht hebben de bevoegd-
heidskonflikten te beslechten die rijzen tus
sen de centrale regering en de regeringen van 
de gewesten en de gemeenschappen. De 
praktijk van anderhalf jaar staatshervorming 
laat vermoeden dat dit „Gerechtshof meer 
dan de handen vol zal hebben. 
Ondertussen zitten de Vlaamse Instellingen 
opgezadeld met een konflikt In de eigen 
Interne keuken. Veertien dagen lang kabbelde 
het debat over de begroting 1983 rustig 
verder in de Vlaamse Raad. Om dan plotseling 
uit te monden in een reeks van incidenten. Dat 
alles rond de vraag of de kredieten voor 
kuituur al dan niet verhoogd moeten worden 
met 200 miljoen. Voorlopig heeft dit alles tot 
gevolg dat de begroting niet gestemd werd. 
Beslist werd ze opnieuw over te maken aan de 
bevoegde kommissie. 

Een weinig fraai spelletje met „Kuituur" 
Eigenlijk begon het gerommel reeds in de beslotenheid van de kommissiever
gadering die over de begroting 1983 diende te oordelen. Daar werd eenparig 
een amendement aanvaard waardoor de kulturele sektor 200 miljoen rijker 
werd om de tewerkstelling veilig te stellen. Indieners waren de PWer Beysen 
en de CVP-er Bourgeois. 
De Vlaamse regering kon met dit initiatief geenszins Instemmen. Haar 
uitgangspunt was ondubbelzinnig: het globaal bedrag van de uitgaven mocht 
niet verhoogd worden. Dat zou het deficit van 3,2 miljard verder doen uitlopen. 
En dan Is er nog geen sprake van de 11 miljard lasten uit het verleden. 

Tussen haakjes moet hierbij vermeld 
wordpn dat ook Paul Van Grember-
gen een amendement jndiende. Ook 
hierdoor w/erd de kulturele sektor met 
200 miljoen aangedikt, maar tegelij
kertijd werd de ekonomische sektor 
met een gelijk bedrag armer gemaakt 
Sluit de haakjes maar, want die sektor 
wordt beheerd door voorzitter Geens 
himself. 
Kwam dan de openbare vergadering. 
In zijn toelichtig stelde Hugo Schiltz 
onverbloemd dat een verhoging van 
het begrotingstekort onaanvaardbaar 
was HIJ pleitte voor een strikte begro
tingsdiscipline, maar liet ruimte voor 
amendementen die bepaalde kredie
ten zouden optrekken. Op voorwaar
de echter dat een overeenkomstige 

vermindering zou plaats gnjpen op 
een andere begrotingspost 
Duidelijker kan moeilijk. 
En het debat kabbelde rustig verder. 
Tot bij de eindstemming. De Vlaamse 
regering diende een amendement in 
om de verhoging met 200 miljoen 
ongedaan te maken. De P W weiger
de zich daarbij aan te sluiten. Evenmin 
de SP en de VU. Met die kon-ektie 
echter dat Paul Van Grembergen 
herinnerde aan zijn voorstel om die 
200 miljoen elders te rekupereren. 
De CVP-fraktie zag het niet zitten. 
Haar leden hadden eens te meer 
zoveel verschillende standpunten in
genomen dat een eensgezindheid 
niet haalbaar leek. In de kommissie 
hadden zij toch mee het vuur aan de 

Enige tijd geleden diende Vic Anciaux een voorstel van dekreet in om Brussel 
uit te roepen tot hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap. Wat slechts een 
formaliteit leek — Brussel Is reeds de zetel van de Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad — Is uitgegroeid tot een communautaire rel. De Franse Ge
meenschapsraad onderschreef eenparig een resolutie waarin het voorstel als 
agressief en erg schadelijk voor de belangen van de Franse gemeenschap 
wordt bestempeld. Daarmee wordt de normale procedure tijdelijk geschorst 
om plaats te maken voor overleg. Maar wat erger is: de Franstaligen schijnen 
nog steeds niet te begrijpen dat het de laatste reddingsplank Is van Brussel, 

de hoofdstad te zijn van Iedereen. Vlamingen en Franstaligen. 

lont gestoken, vooral onder impuls 
van gewezen kultuurminister De Ba
cker. Een eerste schorsing dus 
Dubbelzinnig als steeds kvy/am de 
CVP terug met het voorstel- laat de 
Vlaamse regering het beredderen. 
Tv^eede schorsing. 
Deze kwam neer op het voorstel van 
Geens om een onderzoek te wijden 
aan de financiële weerslag van de 
inlevering van het Vlaams overheids
personeel. Komt er bijkomend geld 
aan het licht, dan kan dit prioritair naar 
kuituur. 

Maar de drie fraktles bleven dwars 
liggen. Terecht wees de VU-fraktie-
voorzitter op de dubbelzinnighekl van 
de CVP die er maar niet in slaagde de 
eigen verdeeldheid te verbergen. 
Nieuwe schorsing. Waarna de libera
len voorstelden om de begroting op
nieuw naar de kommissie te zenden 
Met dien verstande dat de kulturele 
200 miljoen een verworven feit is. Tot 
zover de geschiedenis, waarvan de 
afloop de CVP toeliet netjes haar 
gezicht te redden 
Besluiten? Het gaat hier duidelijk om 

een weinig fraai politiek spelletje. Met 
als toppunt dat sommige middens 
poogden Hugo Schiltz met alle zon
den Israel te beladen. Zelfs van zijn 
ontslag te gewagen. Vooreerst is de 
VU-minister ten gevolge van de 
machtsgeilheid van de CVP-PW-
koalitie slechts bevoegd over de fi-
nancièn van de gewestelijke aangele
genheden. De kulturele sektor valt 
niet onder zijn vleugels! Bovendien 
heeft hij van in den beginne duidelijk 
gesteld: geen uitgavenverhoging, wel 
mogelijkheid om onderiing bepaalde 
kredieten te wisselen. En op die viste 
heeft zijn frakte positief ingespeeld 
bij monde van Paul Van Grembergen. 

De VU-Gemeenschapsminister is aan 
het konflikt totaal vreemd. Dat de 
CVP-PW-koalite eerst in eigen boe
zem kijkt Want zoveel is wel duidelijk: 
deze koalite heeft een flinke deuk 
gekregen. Aan de liberalen om hun 
konklusies te trekken en met langer 
de waterdragers van Geens en zijn 
CVP-kornuiten te blijven. Trouwens, 
die CVP verzuipt nog eens in de 
eigen dubbelzinnigheid. 

„Gezien de financiële situatie en het geraamde begrotingstekort voor 
1983, l(an de Vlaamse regering moeilijit de verantwoordelijklieid ne
men om amendementen te aanvaarden, waarbij sommige kredieten 
zouden worden verhoogd zonder een overeenkomstige vermindering 
van andere begrotingsposten-' 

Hugo Schiltz 

Intense drang 
Op het incidentrijke staartje na ver

liep het tiegrotngsdebat rustig tot saai 

Een aantal luiken kwam reeds vóór 
de paasvakantie aan bod. Vorige week 
werd gestart met de Binnenlandse 
Aangelegenheden. Julien Desseyn 
handelde daartxj over de vrijmaking 
van de gemeentelijke fiskaliteit en de 
voogdijbevoegdheid van gemeen-
schiapsminister Galle. 

Als verslaggever van het Buiten
lands Beleid pleitte Paul Van Grem
bergen voor een „doeltreffende voort
varendheid". Zijn kollega Hektor de 
Bruyne achtte de dotatie van 420 mil
joen aan het Kommissariaat-generaal 
voor Internationale Kulturele Samen
werking wel te weinig om de gestelde 
opdracht naar behoren te vervullen. 
Bovendien moet het Vlaams buiten
lands beleid dringend weg uit de sfeer 
van konservatisme en immobilisme 
Aldus André De Beul, die een doorge
dreven federalizering en de oprichting 
van een autonome Hoge Raad als 
uitweg schetste. 

Wat betreft de Welzijnszorg vroeg 
Walter Peeters zich af in hoeverre 
gemeenschapsminister Steyaert de 
vele intenties kan uitvoeren met het 
pover instrumentanum waarover zij 

beschikt Zeer konkreet ging hij in op 
het Rijksfonds voor Soaale Reidasse-
ring van Minder-Validen. Inzake de 
Gezondheidszorg pbitte hetzelfde 
VU-ld voor een globaal behoeftenge-
richt Vlaams beleid. De versnippering 
van bevoegdfieden belet dat evenwel. 
Jef Valkeniers van zijn kant waar
schuwde onder meer voor de gevol
gen van de afschaffing van de wet-
Vandervelde. 

Tot sbt werd aandacht t)esteed aan 
Ruimtelijke Ordening, Landinrichting 
en Natuurt>ehoud Walter Peeters 
vocht de gedwongen ruilverkaveling in 
St-Gillis-Waas aan. Deze houdt zijns 
inziens geen rekening met de drie 
tfasiscnterai: nut landschapszorg en 
inspraak. Daan Vervaet verwoordde 
de ongerustheid die heerst in talloze 
milieuverenigingen Ook op dit terrein 
beschikt de Vlaamse regenng over te 
weinig kredieten om de Vlaamse auto
nomie echt gestalte te geven. 

Waarmeede meteen de gemene de
ler van alle VU-tussenkomsten aange
haald is: een intense drang naar ruime
re federalizering met meer bevoegd 
heden en meer middelen, om aldus de 
prille start van een Vlaamse aanpak re
soluut door te trekken. 

Feodalizering 
We schreven het reeds eerder. 
Maar het mag herhaald. Niet alleen 
zijn de VU-pariementairen rekord-
houders in het stellen van vragen. 
Bovenal zijn ze het aktlefst bij elk 
debat 

Zo ook bij het begrotingsdebat In 
de Vlaamse Raad. Onder het bezie
lend voorzitterschap van Paul Van 
Grembergen gunden de VU-leden 
hun „tegenstrt'vers" niet één vrij 
dossier. Het klinkt niet overdreven: 
de werking van het Vlaams parie-
ment staat of valt met de inbreng 
van de Vlaams-nationalisten. 

Neem nu Walter Peeters. Vanuit 
zijn ervaring als geneesheer heeft 
deze man zich vastgebeten In het 
gezondheidsbeleid en de welzijns
zorg. In een vrij korte tijdsspanne 
geldt hij als iemand waarnaar ge
luisterd wordt Zeker wanneer hij 
zich op zijn lievelingsterrelnen be
weegt Eerst als senator, nu als lid 
van de Vlaamse Raad. 

Want momenteel staan die terrei
nen gekatalogeerd als „persoons
gebonden materies". Moeten dus 
beredderd worden door de Vlaam
se instellingen. Waarmede we mid
den In de boeiende uiteenzettingen 

van Walter Peeters belanden. „Ex
cellenties van de Vlaamse regering, 
jullie verklaringen staan bol met 
mooie Intenties. Mooi. Zelfs prach
tig. Maar waar Is het Instrumenta
rium? Waar zijn de financiële mid
delen? Waar Is het daadwerkelijke 
beleldr 

Nu kan deze vraagstelling klinken 
als een gemakkelijke boutade. 
Maar in de twee sektoren die Pee
ters nauw aan het hart liggen, is het 
schrijnend gesteld. Een kat vindt er 
haar jongen niet in terug! 

Beginnen we met het welzijnsbe
leid. De biezonderste basisvoorzie
ningen zijn steeds genesteld in de 
centrale klauwen van justitie, te
werkstelling, volksgezondheid en 
sociale voorzorg. De randproble-
men behartigt minister Steyaert 

Maar hoe een beleid voeren als de 
harde kern daarvan boven het 
hoofd van de Vlaamse regering 
bedisseld wordt? Hoe bij voor
beeld de Vlaamse bejaarden extra 
In het zonnetje zetten als hulsves
ting, psycho-geriatrie, dagprijzen, _ 
ongrijpbaar unitair ontsnappen. 
Met de gezondheidszorg is het niet 
beter gesteld. De financieringsme
chanismen voor de kuratieve ge
zondheidszorg en de basiswetge
ving Itggen centraal. Wat De Wulf 
kan, is uitvoeren. 

De staatshervorming is dus eerder 
een staats-misvorming. Geen fede
ralizering, Wél feodalizering. Met 
als noodlottig gevolg dat de be
trokkenen, de gehandicapten, de 
bejaarden, _ In heel die wirwar van 
al dan niet persoonsgebonden he
lemaal hun weg niet meer vinden. 
Men moet bijna een Walter Peeters 
zijn, om er nog enigszins aan uit te 
geraken! 
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8 H^ Onze wereld 

Schotten voor het eerst 
op EVA-bijeenkomst 
EUPEN — Op uitnodiging van de Partei Deutschsprachigen Belgier 
werd de lentebijeenkomst van de Europese Vrije Ailiantie (EVA) ge
houden te Eupen, in de gebouwen van de Raad der Duitse Kultuurge-
meenschap. Bij het slot van deze tweedaagse vergadering woonde de 
EVA het programmakongres van de PDB in Butgenbach bij. Een 
element van uitzonderlijk belang voor de EVA was hierbij de 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Scottish National 
Party. 

De moeizame weg 
In zijn boekje „Ik w/as een Euro
pees Parlementslid" (VNS-brochu-
re) beschrijft Maurits Coppieters 
hoe moeilijk het was, na de verkie
zingen in 1979 de in het Europees 
Parlement verkozen parlementsle
den van nationalistischen huize 
rond de tafel te krijgen voor een 
gesprek over een samenwerking 
binnen eenzelfde politieke fraktie. 
Er waren al op voorhand afspra
ken gemaakt door de Schotten en 
de leren om bij de Gaullisten (D 
aan te sluiten, omdat zij het niet 
voor mogelijk achtten naast de 
zes „klassieke" frakties (liberalen, 
gaullisten, konservatieven, kristen-
demokraten, socialisten en kom-
munisten) een kleine zevende 
fraktie te kreëren. De Zuid-Tiroler 
zat bij de kristendemokraten om
wille van een lijstverbinding, en 
zelfs de Waal P.H. Gendebien ver
koos als niet-lngeschrevene te ze
telen, weliswaar onder druk gezet 
door lijstgenote Spaak. De regio-
nalisten zaten hopeloos verdeeld, 
hetgeen de taak van de Volksunie, 
nl. het verzamelen van gelijkden-
kenden onder één samenwer
kingsverband, de EVA, niet verge
makkelijkte. Sindsdien is er wel 
wat veranderd: het verbond 
Spaak-Gendebien sprong defini
tief af, hetgeen resulteerde in de 
aansluiting van laatstgenoemde bij 
onze fraktie, de EVA begon haar 
werk zonder de „grote" regionalis-
ten van de EG, zonder te vergeten 
deze „groten" te blijven benade
ren met reeksen voorstellen voor 
mede-ondertekening van ont-
werp-resoluties, amendementen, 
ze te betrekken in persconferen
ties, ze ter plaatse te gaan opzoe
ken, te gaan spreken voor hun 
partij-instanties. Alles draaide hier
bij rond de geloofwaardigheid van 
de EVA: is dat geen zoveelste 
klubje van goedmenende en idea
listische vrijdenkers over Europa? 
Het parlementaire werk van Mau
rits Coppieters en daarna Jaak 
Vandemeulebroucke enerzijds, en 
anderzijds het bewijs dat een klei
ne fraktie zoals degene waarin we 
ons in het Europees Parlement 
bevinden wel degelijk levensvat
baar is, heeft bij verscheidenen de 
ogen geopend. Ze konden inder
daad zien dat de werkingsmoge-
lijkheden, gekoppeld aan de vrij
heid van spreken en handelen van 
Maurits Coppieters en Jaal< Van-
demeulebroucl<e zeer groot zijn, 
en vaak zelfs groter dan degene 
waarvan zij in „hun" grote groep 
gebruik kunnen van maken. Daar
bij komt dan vanzelfsprekend de 
programmatische veel grotere 
verbondenheid van deze partijen 
met het EVA-programma zoals dat 
in januari '81 in Brussel werd be
sproken, en door de VU-partijraad 
werd goedgekeurd. 

Schotten en leren 
Besprekingen in Westminster leid
den tot een eerste kontaktname 
met de hoogste partijinstanties 
van de SNP, de Schots Nationale 
Partij die in het Europees Parle
ment één vertegenwoordiger telt 
mevrouw Winifred Ewing. De aan
wezigheid van een officiële afge

vaardigde op onze bijeenkomst in 
Eupen is voor de EVA van uitzon
derlijk belang gebleken. Zelfs 
vooraleer onze bijeenkomst had 
plaatsgehad... want zodra het 
nieuws van een eventuele Schot
se toetreding tot de EVA hen 
bekend was, konfereerden ook de 
leren van Fianna Fail met fraktie-
en EV A-genoot Neil Blaney over 
een eventuele Ierse toetreding. En 
dat betekent meteen Vijf Euro
parlementsleden meer. De Kelten 
verstaan zich in Brussel en 
Straatsburg al lang goed, niet al
leen politiek maar ook rond de 
tafel en in de pas geopende Ierse 
bar in de hoofdstad van Elzas. En 
daarbij komt niet in het minst dat 
Jaak Vandemeulebroucke één 
van de voornaamste initiatiefne
mers was voor een hele reeks 
ontwerpresoluties over Noord-ler-
land, en manifesteerde hij zijn ver
bondenheid met hun zaak door 
zijn aanwezigheid op de begrafe
nis van de eerste hongerstaker in 
Belfast Hoe dan ook, het voorstel 
werd gedaan een delegatie van de 
EVA naar Dublin te zenden voor 
officiële besprekingen, nadat we 
half mei voor het partijkongres 
van de Scottish National Party in 

Glasgow in naam van de EVA het 
woord zullen voeren. 

EVA-programma 
bijgeschaafd 

Op verscheidene vlakken bevatte 
het programma enkele onduidelijk
heden: niet alleen werden de „so
ciale opstelling" en de „wereldop
stelling" op sommige punten door 
mekaar gehaald, maar bovendien 
bleven de EV A-statuten op som
mige punten erg vaag in de kritiek 
op het huidig funktioneren van de 
Europese Gemeenschap. Zo heeft 
het vrije verkeer van personen 
kapitalen en goederen desastreu
ze gevolgen gehad voor de „peri
fere regio's", waar niet alleen etni
sche of volksgroepen bij horen. 

ADVERTENTIE 

FRANK SWAELEN 

Behoudsgezind, maar toch ook progressief. 
Vredelievend, maar niet zo gek om te ontwapenen. 

Kristelijk, maar niet kerkelijk gebonden. 
Demokratisch, maar regerend met bijzondere machten. 

In de regering, maar ook wel eens in de betoging. 
En bovendien deze week uitgebreid in 

Deze week in 

HUMO 
MEER DAN HET BESTE TV-BLAD 

maar ook heelder gebieden in 
Zuid-ltaiië (Puglia, Basilicata, Cala
bria), West-lerland, e.a. Bovendien 
heeft de Gemeenschap nooit de 
ekonomische en sociale achter
stand van de Mediterane landen in 
het algemeen kunnen ophalen, en 
dreigt zich dat te herbevestigen 
op het moment dat Spanje en 
Portugal tot de Gemeenschap toe
treden. Het Regionaal en Sociaal 
Fonds zijn financieel nooit bij 
machte hier enige gelijkschakeling 
te brengen, gewoonweg omdat ze 
de nodige middelen niet hebben. 
Op een of andere wijze zal dus 
moeten geraakt worden aan een 
aantal grote verworvenheden van 
de EG, zal het grote sociaal-ekono-
misch „harmonisatiemodel-dat-
niet-toepasbaar-is" moeten her
dacht worden, zal de „groei"-idee 
in zuivere termen van produktie-
quota moeten verlaten worden om 
plaats te maken voor de vraag 
wat, hoe, waar en voor wie er 
geproduceerd moet worden, en 
hierin het criterium van de kwaliteit 
van het leven in de ruimste zin 
centraal te stellen. Een gemakkelij
ke taak is dat niet, maar voor de 
EVA, net zoals voor alle regionalis-
tische partijen, moet dat een op
dracht zijn. 

Het kongres van 
de regio's 

Toevallig twee maanden vóór de 
volgende Euro-verkiezingen zal 

het Europees Parlement een kon
gres houden met vertegenyvoordi-
gers van alle regio's van Europa. 
Het zal er een zeer officiële be
doening zijn, met speeches van 
voorzitters van Raad, Kommissie 
en Parlement en per regio zullen 
twee afgevaardigden naar 
Straatsburg uitgenodigd worden. 
Wat precies de inhoud moet wor
den, zal de Regionale Kommissie 
van het Europees Parlement nog 
uitmaken. Onze houding werd nog 
niet vast bepaald: de voorstellen 
gaan van het organizeren van een 
parallel kongres in Straatsburg op 
hetzelfde tijdstip tot een poging 
van noyautering van het officiële 
kongres met een uitgewerkte re
gionale beleidsnota. De volgende 
vergadering van de EVA zal zich 
hierover uitspreken, na P.H. Gen
debien gehoord te hebben over 
de voorstellen van het Parlement 

PDB-kongres 
Zaterdagnamiddag woonde de 
EV A-delegatie het programma
kongres van de PDB bij. Het over
zicht van de herwerkte program
mapunten waarbij „sociaal en fe
deraal" in een brede horizon werd 
opengetrokken bevestigde wat al 
een tijd bezig is in de PDB; de jon
gere generatie van Laurenz 
Paasch, Gerhard Palm en Jozef 
Dries duwt de partij in de richting 
van meer zelfbewustzijn van de 
Duitse gemeenschap (men 
spreekt daar nog altijd schroom-
vol van Duitstalige gemeenschap 
en niet van Duitse), van een geloof 
in eigen kunnen, ook van een zo 
weinig talrijke groep, en van een 
sociaal progressief profiel waarbij 
geen enkel thema uit de weg 
wordt gegaan. Het partijkongres 
heeft een zeer entoesiaste indruk 
nagelaten, en geeft de indruk te 
maken te hebben met een volwas
sen partij met verstandige politici 
van formaat. Dat heeft alleszins 
ook onze EV A-partners met her
nieuwde moed naar huis doen 
gaan: wat in Eupen kan, moet ook 
bij hen ook kunnen, waar ook in 
Europa. 

Herman Vanheirstraeten 

Minister Schiltz spreekt 
op kongres Europese minderheden 
Het dertigste kongres van de 
Föderalistische Union Euro-
paischer Volksgruppen 
(FUEV) gaat dit jaar te Brus
sel door van 13 tot 15 mei a.s. 
en wel in de lokalen van het 
Europees Parlement te Brus
sel, Belliardstraat 93-113. Het 
tijdelijk bureau van het FUEV 
zal zich gedurende de kon-
gresdag in het Europa-hotel, 
Wetstraat 107 te Brussel, be
vinden. 

Het voorlopige programma 
ziet er als volgt uit: vrijdag 13 
mei om 9 u. opening van het 

kongres en rede door minis
ter Hugo Schiltz en medede
lingen vanwege de Unievoor
zitter. Om 15 u. spreekt PDB-
provincieraadslid Jozef 
Dries. Zaterdag 14 mei her
beginnen de kongreswerk-
zaamheden om 9 u. met een 
lezing door drs Yvo J.D. Pee-
ters over de Europese instel
lingen en de minderheden 
waarna prof Felix Ermacora 
het zal hebben over de be
scherming van de minderhe
den door de VN. In de namid
dag wordt het kongres geslo
ten. 
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Kommentaar m 
Industriële archeologie in Izegem: 

„Een taak voor de vrijwilliger" 
Dit is het tema van de Izegemse dag op de Derde Vlaams Neder

landse Ontmoetingsdagen voor Industriële Archeologie. Een betere 
plaats dan Izegem hadden de organizatoren zich moeilijk kunnen 
indenken. 

Er is enerzijds het merkwaardig aanbod op industrieel-archeolo
gisch terrein, anderzijds is er een enorme behoefte aan vrijwfilligers. 

Toen WIJ zowat 4 a 5 jaar geleden de 
term industnele archeologie lieten val
len in de gemeenteraad, had dit veel 
weg van de spreekwoordelijke kei in 
de kikkerpoel Ongeloof en wantrou
wen gingen hand in hand. Ook nu noy 
durven wij stellen dat hooguit 5 % van 
de bevolking over industnele archeolo
gie hoorde of er iets voor voelt 

Maar intussen heeft A. Lintes van de 
VVIA al talloze keren Izegem z'n indus
trieel verleden getoond. Intussen ken

nen de 2 musea een stijgend sukses, 
met in het minst dank zij de recente sa
menwerking met Westtoerisme. En in
tussen IS een plan gemaakt om de 
tandem-compund stoommachine van 
ETIZ permanent toegankelijk te maken 
in de oude ETIZ-get)ouwen. 

Het moet dus mogelijk zijn om een 
industrieel archeologische werkgroep 
van vnjwilligers samen te stellen die 
een aantal taken gaan aanpakken. 

1. Na de uitstekende studie van 

Het nationaal Schoeiselmuseum 
Sinds 1968 eert de stad Izegem haar 
t)eroemdste IrxJustrietak door een 
Schoeiselmuseum. De realizatie werd 
mogelijk gemaakt door de Izegemse 
schoenfaljnkanten, talrijke Izegemse 
gezinnen, missionarissen en kkxister-
lingen afkomstig uit Izegem en vele 
andere individuele schenkers. 
In de versctultende afdelingen krijgt de 
t)ezoeker een vdedig beeM van tiet 
fenomeen scfx>eisel en dft zowel op 
historisch als op het vlak van materiaal 
en werkwijzen. 
Alle sctioeiselvoninen vanaf de Grieks-
Romeinse tijd tot heden worden be
licht door modelen en aflieekfngen. 
Maar uiteraard gaat de grootste aarv 
dacht naar de Izegemse verv»ezerjHj-
kingen zelf. De modelen waarmee 
vakmannen intematkxiale t)ekendhekl 
verwierven én verwerven staan nu 
voor Ieders oog tentooa Deze bsgem-
se „gkxiereeks* gaat zeifs terug tot de 
Hollandse tijd. toen Edward Dierick. de 

pionier der Izegemse schoenmakers, 
laarzen vervaardigde voor koning Wil
lem van Oranje. 

Sedertdien is ovengens altijd een Ize
gemse firma leverancier van het ko
ninklijk hof geweest 

Tot slot wordt het Izegemse meester
schap nog in een ruimer en vergelij
kend perspektief geplaatst door de 
aanwezigheid van schoeiselvormen 
van over de hele wereld. 

Een reden te meer om Izegem te 
bezoeken, te meer daar men rondge
leid wordt door een vakman, die alle 
knepen van de schoenmakerskunst 
tiefieerst (D.HJ 

De trots van de vroegere schoennij-
verheid in Izegem. Een pracht van 
een fabrieksgevel uit de jaren '30. De 
nog beslaande schoenbedrijven 
hebben zich uitsteltend herpaltt 

Het Izegems Borstelmuseum: 
enig ter wereld 
Het lag voor de hand dat Izegem, na de 
schoenindustne, ook haar tweede t)e-
roemde nijverheidstak alle eer zou 
aandoen. Na uitgebreide voortiereidin-
gen werd dan ook in septemtjer 1981 
het Izegems Borstelmuseum openge
steld. 
Voor de tweede maal is zo door de 
verenigde inspanningen van tainjke 
individuen en groepen een globaal 
overzicht geschapen van een industne 
die twee eeuwen lang mede het ge
zicht van een stad heeft bepaald 
De opzet is min of meer dezelfde als 
die van het Schoeiselmuseum Alle 
stadia van het borstelmaken met de 
hand worden uitvoerig t)elicht Met 
tekst en beeld krijgt het specifieke 
Izegemse borstelmakersmilieu alle 
aandacht en wordt ook het moderne 
machinale werk, dat in zijn soort aan 

de top staat op wereldvlak, uitvoeng 
voorgesteld. 

Een speciale afdeling is voorljehouden 
aan het borstelmaken in oorlogstijd 
Talrijke uit het leven gegrepen objek-
ten illustreren hier de vindingrijkheid 
van de gewone Vlaamse mens in 
moeilijke omstandigheden Dit deel is 
zeker een van de blikvangers 

Voor de tweede maal is — zeer zeker 
ook door de aanwezigheid van een 
konservator die van jongsaf aan het 
handwerk leerde — een organisch 
verband gelegd tussen het industriële 
Izegemse heden en verleden. Resul
taat IS een realizatie die zeer bewust 
het respekt voor de eigen lokale ge
schiedenis wil stimuleren, iets wat van
daag nooit genoeg kan gebeuren. 
(D.H.) 

mevr. Claudine Roose over Izegems 
industrieel verleden tot 1914, bestaat 
er dnngend behoefte aan een inventa-
ns van het nu nog bestaande indus-
tneel-archeologisch patnmonium 

2. Die inventarisatie kan getjeuren 
aan de hand van foto's en tekeningen 
maar er is evenzeer behoefte aan het 
opmaken van een grondige beschrij
ving van bepaalde sites en gebouwen 
(oorsprong, bestemming, evolutie, 
e d m j 

3 Momenteel is de klassenngspro-
cedure aan de gang van het huis 
Defauw en de brouwerij Carpentier. 
Beide gebouwen zijn slecht gekend, 
om niet te zeggen ont)ekend in Izegem, 
tenzij wat hun ligging betreft en hun 
hinder voor het verkeer Hier dnngt 
zich een grondige studie op 

Alsook de vraag- is een klassering 
hier verantwoord? En indien ja, wat 
kan de bestemming zijn 

4. Een en ander kan niet los gezien 
worden van de zo dringende klein
schalige stadskernvernieuwing. Er 
zal een permanente dialoog nodig zijn 
tussen het streven naar konservatie 
en restauratie enerzijds en het even 
noodzakelijke streven anderzijds naar 
vernieuwtwuw en totale vernieuwing 

5. Het onderzoeksveld van de indus
trieel-archeologisch geïnteresseerden 
IS overvloedig en breed. Er zijn de 
fabrieksgebouwen, er zijn sites die 
met verdwijning bedreigd zijn, zoals de 
Melkmarkt en de Maandagmarkt er 
zijn de arbeiderswoningen en de he
renhuizen, er zijn merkwaardige ge
bouwen uit de dienstensektor, er zijn 
interessante winkelpuien, er is de his-
tonek en nog steeds verandere toe
stand van het kanaal en het spoor, enz. 

6 Izegem tseschikt over 2 musea in 
de klassieke zin. Maar de opeengesta
pelde borstel- en schoenmachines 
hebtjen dnngend een onderkomen no
dig in een vroeger fabrieksgetwuw. 

waann de vroegere produktewijze en 
het vroegere produktemilieu volgens 
industneel archeokjgische normen 
weer tot hun recht kunnen komen. 

7. Zodra de financiële toestand van 
de stad het mogelijk maakt zal het 
nodige gedaan worden om onze ge
klasseerde en uitzonderiijke tandem-
compound stoommachine van het 
ETIZ-elektriciteitsbednjf voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. 

8. Industriële archeologie is geen 
loutere studie van stenen en machines 
De hele kontekst van het menselijk 
leefmilieu moet biestudeerd kunnen 
worden. Hierbij denken wij op de eer
ste plaats aan de historiek van de 
arbeidersbeweging: de knstelijke die 
zich zo moeizaam uit de paternalisti
sche banden wist te t)evnjden, de 

Betere arbeidershuizen in Jugend
stil, in de Vaartstraat, gebouwd door 
fabrikant Van Witberghe. 

socialistische die pas later vaste voet 
aan de grond kreeg maar voor zich 
toch een definitieve en belangrijke 
plaats wist te veroveren, en ten slotte 
de Vlaams-Nationale die onder impuls 
van priester Odiel Spruytte vooral in 
de jaren twintig van deze eeuw een 
belangnjke rol speelde. 

Het zijn maar enkele voorljeelden. 
Deze lijst is ver van volledig. Ze wil al
leen maar aantonen dat er in Izegem 
werk aan de winkel is voor taInjke 
vrijwilligers die het tjelang van de 
industnele archeologie voor Izegem 
inzien. g^j^ Vandewalle 

schepen voor Kuituur en Toensme 

KONGRES VOOR INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE 
IN ROESELARE, IZEGEM EN KORTRIJK 

IZEGEM — Dat een groot deel van dit kongres van 29 
april tot en met 1 mei in Izegem plaatsheeft, valt goed uit 
Industriële archeologie houdt zich bezig met de studie 
en het konserveren van alles wat te maken heeft met het 
ontstaan en de ontwikkeling van de industriële aktivitei-
ten. Izegem, hoewel nog altijd een belangrijk industrie
stadje, is een ideaal werkterrein voor industriële archeo
logie. 

Twee typische nijverheden, die lange tijd bijna een mo
nopolie hadden van de tewerkstelling, hebben een 
spektakulaire achteruitgang gekend. Het gaat om de 
schoen- en de borstelnijverheid. Talloze faillissementen 
lieten als het ware een kant en klaar werkterrein voor de 
industriële archeologie open. 

Beide nijverheden waren vanaf het begin van de 
negentiende eeuw een zaak van vakbekwaamheid en 
thuisarbeid. Echte industrializatie zou pas starten op het 
einde van de negentiende eeuw. Niet altijd zonder verzet 

Toen schoenfabrikant Decoene in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw een eerste stoommachine installeerde 
voor zijn schoenfabriek, kwamen arbeiders die prompt 
stuk slaan. Het heeft de mechanizatie niet tegengehou
den. Maar er is altijd een stuk thuisarbeid blijven 
bestaan. In de schoenen zelfs nog tot op vandaag. 

' De borstelnijverheid kende een hoogtepunt rond 1930 
toen 3.500 arbeiders tewerkgesteld werden. Sindsdien 
ging het bergaf. Maar de thans nog bestaande en grondig 
vernieuwde borstelfabrieken weten zich flink te handha
ven en bereiken met ongeveer 200 borstetarbeiders een 
even grote produktie als voor de oorlog. 

De schoenen waren en zijn nog steeds de trots van 
Izegem. Ook al heeft het verdwijnen van bedrijven en de 

terugval van de tewerkstelling hier nog dramatischer 
vormen aangenomen. Het bloeiendste moment is te 
situeren in de jaren 1950 tot 1960, toen 70 bedrijven 5.000 
mensen tewerkstelden. 

De aftakeling gebeurde razendsnel maar is nu stilge
vallen. De overblijvende bedrijven met 700 werknemers 
in het totaal handhaven zich niet alleen, sommige denken 
aan uitbreiding. 

Deze korte dramatische schets mag niet uit het oog 
doen verliezen dat Izegem een behooriijke vervangte-
werkstelling heeft gevonden in de meubel-, machine
bouw- en metaalnijverheid, in de grafische en de voe
dingsindustrie. Maar schoenen en borstels lieten uitein
delijk heel wat littekens na, die heden ten dage nog goed 
merkbaar zijn. 

EV. 
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10 Vlaamse Beweging 

46ste Vlaams Nationaal Zangfeest: 

,,Een eigen 
Vlaams buitenlands 
én ekonomisch beleid FF 

„Het imago van Vlaanderen 
moet in de wereld uitgedragen 
worden door Vlamingen. Wij zul
len dat zelf moeten doen; wie 
daarbij rekent op onze nationale 
regering, vergeet dat Vlaanderen 
vanuit deze hoek nog nooit beko
men heeft waar het recht op 
heeft Ook hier geldt het axioma: 
wat wij zelf doen, zal goed ge
daan worden.'Eén van de meest 
opgemerkte uitspraken van Va
leer Portier, voorzitter van het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond (ANZ), zondag jongstleden 
naar aanleiding van het 46ste 
Vlaams Nationaal Zangfeest te 
Antwerpen. Doorheen zijn rede 
klonk herhaaldelijk de els voor 
een eigen Vlaams ekonomisch 
én sociaal beleid, waarbij hij erop 
drukte dat de Vlaamse Beweging 
geen elitair-intellektuele bedoe
ning mag zijn: „Zelfbewust vech
ten voor zelfbestuur op sociaal-
ekonomisch en financieel vlak, 
heeft thans wellicht iets minder 
te maken met Vlaams idealisme, 
het is de harde noodzakelijkheid 
om als Vlaamse volksgemeen
schap te overleven in de wereld 
van vandaag en van morgen'. 

Het voorbije zangfeest mag trou
wens in de annalen worden ge
schreven als één van de beste: 
zowel wat opkomst, zang, dans 
en regie betreft Bijna 20.000 
mensen, op zo'n prachtige lente
namiddag, gedurende ruim drie 
uur entoesiasmerend boeien Is 
geen klein kunstje. 

Zij die niet vast zaten in de ver
keersopstopping ter hoogte van 
de afrit 2-Deurne konden reeds 
vanaf 14 uur genieten van het op
treden van de jeugdmuziekkapel-
len. VNJ, KSA en Chiro, o.l.v. Wim 
Verreycken, openden en besloten 
nadien het Zangfeest Een feest 
waarbij uiteraard de samenzang 
de hoofdbrok bleef, maar waarin 
verder ook vlaggenballet en volks
dans troef waren. 

De bindtekstjes van Gijs Van Rho
de, op een aangrijpende wijze 
voorgedragen door Maria Pas en 
Vic Moeremans, waren spitsvon-
dig-treffend. Hierbij werd gebor
duurd op het motto van dit 46ste 
Zangfeest: „Voor vrijheid en 
recht", de slotverzen van het ge
dicht van Jozef Simons: „Vrijheid 
wil zeggen: normen kleuren klan
ken en bewegingen scheppen uit 
eigen aard". 

Vooral Miei Cools, met twee gele-
genheidsliederen op tekst van 
Louis Verbeeck, e r De Strangers 
met hun hekelend stuk op de 
bendeleider Happart oogstten 
een daverend applaus. 

Maar ook de ode aan de man die 
zijn volk leerde lezen, het in memo
riam voor Remi Van Duyn (25 jaar 
regisseur van het Zangfeest) en 
de jonge kleinkunstenaar Jan Pui-
mège, waren staaltjes van regie
kunst Een sobere dia-reportage 
ondersteunde de zachte woorden. 

De toespraak namens de jonge
ren werd uitgesproken door Her
man D'Espaiilier, sekretaris van 
het ANZ-jeugdkomitee. Hij eiste, 

namens de jongeren, algemene en 
onmiddellijke amnestie. 
Het geheel werd afgesloten met 
het enig-mooie „Gebed voor het 
Vaderland" en de nationale liede
ren. 

Ontroering 
Net zoals de IJzerbedevaart kent 
ook het jaarlijkse Zangfeest ogen
blikken van stille ingetogenheid en 
ontroering. Ook dit jaar konden wij 
het beleven dat duizenden men
sen muisstil luisterden. Het me
mento voor Jan Puimège en Remi 
Van Duyn liet niemand onberoerd. 
,Jan, je loopt nu door de eeuwig
heid met and're liedjes in de 
mond. Het lied misschien dat 
indertijd door onze wankelmoe
digheid in eigen land geen ruimte 
vond" (Jos Van der Veken). En 
Anton Van Wilderode over Remi 
Van Duyn: „Toen het bericht van 

ANZ-voorzitter Valeer Portier: „Als 
er 20.000 Waalse staalarbeiders be
dreigd worden, stellen de Walen dat 
België in elkaar moet storten. Maar 
als er in de Vlaamse textielsektor 
alleen reeds 100.000 mensen werk
loos worden, zegt de unitaire Belgi
sche regering tot de Vlaming: zwijg 
en betaal, intussen zullen wij tot 1985 
studeren in het Studiecentrum tot 
hervorming van de Staat'. 
Het jaarlijks gebeuren blijft een zang-
festijn! 
Liefst elf koren verleenden hiertoe de 
nodige en hoogartistieke steun. 

(foto's: studio Dann) 

zijn dood werd omgeroepen een 
zondag midden mei met een 
voorsmaak van zomer, werd het 
voor velen in Vlaanderen plotse
ling koud en leeg. Misschien kun
nen wij tot onze bescheiden ver
troosting toch denken aan het 
beeld van de Blauwvoet (de dier
bare dode zo lief en vertrouwd): 
uit en boven de storm van het be
staan zich verheffend naar het 
gebied waar men geen kleinheid 
kan ontwaren". 

Biezonder aangrijpend was ook 
het moment waarop voorzitter 
Portier, na zijn briljante toespraak, 
over dat grootse, groene plein 
naar de voormalige en nu 80-jarige 
„VNZ"-voorzitter Karel Peeters 
toewandelde — één enkel spot-
licht op hem gericht Of het beeld 
van de officiële vertegenwoordi
ger van de Vlaamse Regenng, 
Hugo Schiltz, die de ereplaket van 
de Nederiandse kuituur aan die 
eerste voorzitter Karel Peeters en 
de eerste sekretaris Willem De 
Meyer, overhandigde. Een storm
achtig applaus. 

Toespraken 
Met veel belangstelling werd uit
gekeken naar de gelegenheidsre
de van voorzitter Portier. Wie tus
sen de lijnen kon en wou luisteren, 
begreep de duidelijke politieke 
konsekwenties. Op een haast ver
nietigende wijze veroordeelde Va
leer' Portier de centrale regering 
én de verantwoordelijken voor de 
koehandel-koalitievorming van 
CVP en PVV in de Vlaamse rege
ring. Ook haalde hij krachtig uit 
naar de recente politieke gebeur
tenis, namelijk de verdaging van 
de regionalizering van de vijf natio
nale ekonomische sektoren: „Aan 
Happart wens ik geen woorden 
te verspillen, dit individu is het 
niet waard. Veel erger is het dat 
men de schijnheilige komedie 
rond de benoeming van deze 
man gekoppeld heeft aan het in 
de koelkast stoppen van een 
wetsvoorstel tot regionalizering 
van onze grote nationale sekto
ren." 

De al te oude Vlaamse eis voor 
amnestie werk krachtig verwoord 

VU-gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz viel de eer te beurt om het 
ereplakket van de Nederlandse kui
tuur toe te kennen aan de eerste 
voorzitter en sekretaris van het 
Vlaams Nationaal Zangfeest, de h.h. 
Karel Peeters en Willem De Meyer. 
18.000 entoesiaste nationalisten wer
den aangenaam vergast op enkele 
prachtige nummertjes volksdans
kunst 

door de jongerenspreker. Herman 
D'Espaiilier: „Een motie van de 
Vlaamse Raad voor algemene 
amnestie voor politieke delikten 
is de minste van alle mogelijkhe
den. Maar voor ons is het maar 
een eerste noodzakelijke stap. (_) 
Vlaamse raadsleden die amnes
tie afwijzen door een neen-stem, 
door onthouding of door takti-
sche afwezigheid uit de vergade
ring, moeten hun mond houden 
over vrede r. 

Optredens 

Miei Cools zong twee gelegen-
heidsliederen. Een bewerkte ver
sie van „Voor Outer en Heerd" op 
tekst van Louis Verbeeck, liet de 
massa zachtjes meezingen: „Mijn 
God, maak van dit land een huid 
om in te leven, schenk het de 
weelde van een eigen politiek, 
waar eind'lijk minder wordt geno
men dan gegeven en waarom 
niet soms ook een portie roman
tiek. God geef dit Prinsenvolk 
een eigen nieuwe orde en laat het 
meer zijn dan gewoon dit „leuke 
land," meer dan verzamelaars 
van namaak tinnen-borden moe 
van het eeuwig bijten in zijn 
eigen zand". Maar bovenal zijn 
„iets minder dan een vroli jk trek
kerslied" over Cockerill-Sambre 
sloeg de vlam in de pan. 
Dé verrassing, die enorm in de 
smaak viel van de vele aanwezi
gen, bleef ongetwijfeld het optre
den van de Strangers en hun lied 
over Happart, waarbij illuzies op 
andere politieke gebeurtenissen 
ook niet uit de lucht waren. Zelfs 
pensenkoning VdB moest eraan 
geloven... 

Solist Gust Teugels bracht een 
gesmaakt stukje lyrische muziek 
met „Mijn moederspraak". 
Een elftal Vlaamse koren, twee 
orkesten, vier volksdansgroepen, 
een bewegingsgroep, dne dirigen
ten, een hele regieploeg... allen o l.v 
regisseur Jaak Van der Helst en 
koördinator Rob Eykens, zorgden 
voor een feilloos verioop. 
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Van 3 tot 7 mei te Gent 

Vlaamse DIRV 
één week 

internationale 
fokus 

Nu komt dus volgende week het kroonstuk op het baanbre
kend werk van de verschillende technologie-dagen die her en 
der in het Vlaamse gewest werden gehouden. De opzienbaren
de beurs met internationale allures: „Flanders' Technology", 
van 3 tot 7 mei in Gent 
Het moet het spetterend vuurwerk worden voor de eerste faze 
van de DIRV-aktie (DIRV « Derde Industriële Revolutie) die 
de Vlaamse regering op gang heeft gebracht 
Een jaar geleden zou men het nog voor utopie aanzien hebben: 
een eerste internationale beurs van de Derde Industriële 
Revolutie in Vlaanderen. Met 568 deelnemers die gezamenlijk 
485 stands voor hun rekening nemen op een totale tentoon
stellingsruimte van 3Z000 m2. En niet in het minst: met deelna
me van een paar honderd fel geïnteresseerde gasten uit 16 lan
den. Die samen voor een derde van de participatie zorgen. 

De organizatoren hebben, overi
gens terecht, hooggespannen ver
wachtingen. 

„De beurs Flanders' Technology 
vormt dé ontmoetingsplaats bij uit
stek voor binnen- en buitenlandse 
ondernemingen die belangstelling 
hebben voor de talrijke innovatie
technieken, voor onderzoekers en 
wetenschapsmensen, voor inge
nieurs en managers, voor consul-

FT-Jnfo: 
Internationaal Köngres Cen
trum, Florallapaleis te 9000 
Gent 091/22.40.2Z 

ting- en engineeringsbureaus, 
voor kapitaalaanbrengers, voor 
brokers en traders, voor over
heidsinstanties, voor de studie
groepen van beroepsorganizaties, 
voor de sociale, ekonomische en 
politieke topkaders. Gent wordt, 
tussen 3 en 7 mei, hét trefpunt 
voor iedereen die wil deelnemen 
aan de Derde Industriële Revolutie 
in Vlaanderen". 

technologie" 
3 2 . 0 0 0 r n . .posanten 

uit heel de «-

flanders' 
technology 

11 sleuteldomeinen 
De lijst van de exposanten is 
alvast Indrukwekkend: én om het 
aantal, én omwille van de deelna
me van „internationaal gevestigde 
waarden". 
Het betreft hoe dan ook een beurs 
waarop we onwennig zullen rond
lopen: omwille van de vele hyper
moderne gebieden waarop de ex
posanten zich bewegen. 
Zoals bijvoorbeeld de biotechno
logie, telematica, de burotica, de 
roljotica, de aerospace, de medi
sche technologie, de agro-indus-
trie, engineenng, mikro-elektroni-
ka, research, services... Alles bij 
mekaar zorgen de exposanten 
voor een frappant overzicht van 
wat vandaag en vooral morgen 
zich zal afspelen in de elf zoge
naamde T-domeinen. 
In eenvoudiger bewoordingen uit
gedrukt: „het ekonomisch DIRV-
offensief is in Vlaanderen gericht 
op de vernieuwing van het indus
trieel weefsel, dus op het invoeren 
van nieuwe technologieën". 
Ietwat minder volks klinkt het dan 
voorts: „De DIRV-aktie wordt gea-
xeerd op de technologische do
meinen waarvoor het weten
schappelijk potentieel en de Indus-

Internationale vakbeurs voor technologische vernieuwing 
Gent, 3-7 mei 1983. 

Flanders' Technology: de 11 domeinen van de derde industriële revolutie 

Robotica Luchten Nieuwe Medische Agro-industne Engineering 
ruimtevaart energietechniek technologie 

Vooralle inlichtingen en toegangskaarten: 
I.C.C. Florallapaleis, B-9000 Gent-Tel. (091) 22.40.22 - Telex: 12666 iigicc-b. 

triële groeikansen voorhanden 
zijn". 
Aan Flanders' Technology wordt 
meegewerkt door industriëlen en 
officiële organizaties vanuit o.m. 
Oost-Duitsland, Canada, West-
Duitsland, Franknjk, India, Israël, 
Japan, Nederland, Spanje, Groot-
Brittannië, Rusland, Zweden, de 
Verenigde Staten... 
De EG-kommissie, het Europees 
Parlement, de NAVO, de OESO 
en nog een aantal andere interna
tionale instellingen betuigen hun 
aktieve steun. 
En er zijn ook nog groepsstands 
vanuit Quebec, van het Ostbayeri-
sche Technologie Transfer Institut 
(OTTI), van de provincie Rome, de 
Belgische Nationale Investerings
maatschappij... 
Kortom, volgende week staat 
Vlaanderen op het internationale 
commerciële forum in dose-up in 

de kijker. Er zullen hoge scores, 
zoner twijfel, in de wacht gesleept 
worden. 
Indrukwekkend is ook de lijst van 
tientallen voordrachten en lezin
gen (op een handvol dagen tijds) 
die zullen gehouden worden door 
professoren, ingenieurs, industrië
len, politieke en andere deskundi
gen die vanuit de verschillende 
kontinenten naar de Vlaamse Flan
ders' Technology komen om er 
aktief aan deel te nemen. 

Stevige handdruk? 
Mag verhoopt worden dat die 
koude en enigszins beangstigen
de handdruk tussen de Vlaamse 
ondernemer, de werknemer én de 
technologisch vooralsnog onlie-
minde want ongekende robot (hét 
publicitair symbool van deze 
beurs) na afloop van deze alles
zins zeer indrukwekkende mani

festatie van aard zal zijn om onze 
Vlaamse gemeenschap een be-
hooriijk eind uit de huidige aansle
pende ekonomische krisis te sle
pen.? 
Er zijn veel kanttekeningen te ma
ken bij de DIRV-omwenteling die 
onstuitbaar op gang is gebracht 
Een aantal ervan stipt minister 
Hugo Schiltz aan in dit blad. 
Hoe dan ook komt het er op neer: 
wie niet waagt niet wint De 
Vlaamse regering, nog andere 
Vlaamse overheidsinstanties, en 
vooral zeker de Vlaamse onderne
merswereld hebben de uitdaging 
van de technologische revolutie 
(want zulks wordt heü aangegaan 
Het tegendeel zou betekenen dat 
eind van de jaren tachtig de 
Vlaamse gemeenschap op het in
ternationale forum konkurrentieel 
volkomen buiten stnjd zou ge
plaatst zijn (hds) 

A M Y L U M NV 
m B - 9300 AALST BELGIUM 

Glucose en zetmeel op wereldvlak 
28 APRIL 1983 



12 m Flanders' Technology 

EBEB Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44) 

Waarom Flanders' Technology? 
De Vlaamse Regering heeft het 
initiatief genomen vraag en aan
bod van nieuwe technologieën op 
een internationale beurs te vereni
gen. Met als doel: 
• de bedrijfskaders massaal te 
konfronteren met de nieuwe tech
nologieën die hier of elders in 
ontwikkeling zijn, opdat deze snel
ler zouden integreren in hun on
derneming. 
• een unieke gelegenheid te 
kreëren, waarbij de bedrijven inte
ressante know-how, produkten of 

procédés kunnen aanbieden. 
• de onderzoeksinstellingen en 
universitaire centra hun research-
aktiviteiten te laten bekend maken. 
• overdracht van know-how, 
joint-ventures, licenties of paten
ten (via de Technology Transfer 
Corner) te bewerkstelligen. 
• bezoekers, wetenschappers, 
vaklui te laten participeren aan 
seminaries en konferenties, waar 
over tal van domeinen een up-to-
date overzicht wordt gepresen
teerd. 

• de brede publieke opinie (ook 
de werknemers, het ambtenaren
korps, de onderwijsverantwoor-
delijken) in tastbaar kontakt te 
brengen met de Derde Industriële 
Revolutie. 
• de buitenlandse decision-ma
kers en kandidaat investeerders 
te tonen welke de sterke punten 
van het irKlustrieel en research
weefsel zijn, om daardoor de bui
tenlandse samenwerking inzake 
export, investeringen en technolo
gietransfer te stimuleren. 

BARCO DATA, ruime toepassingsmogelijkheden voor pro-
jektie van grafische en analoge gegevens op groot, vlak 

scherm. 

BARCO Electronic introduceert 
data video projector 

op Flanders' Technology 
Op Flanders' Technology pakt BARCO Electronic uit met zijn 
nieuwste ontwerpen. 

1. De BARCO DATA video-projektor 
Deze kleuren data-projektor geeft een lichtsterk en ook in de 
hoeken scherp beeld op vlakke schermen met basis 1 m lot 2,6 m. 
Voor video-gebruik worden alle kleursystemen weergegeven, zowel 
het Europese PAL en SECAM, als het Amerikaanse NTSC 3,58 en 
NTSC 4,43. Een produktie die heel wat computerfirma's met wereld
faam met belangstelling tegemoet zien. 

2. BARCO „CS" video kleuren data-displays 
Deze reeks van toestellen met schermen van 42,56 en 66 cm vindt een 
ruim toepassingsgebied in de sektoren van Burotika en Informatica 
Ze zijn verkrijgbaar als RGBS TTL versie en met ingangen voor 
samengestelde video en analoge RGBS-signalen. 

3. BARCO „Series 4000" kleuren TV-systeem 
Een kleuren TV-koncept met aansluiting op de toekomst. Nu reeds 
kunt U er uw HiFi-installatie, video-spelen, viewdata en uw home
computer op aansluiten. 
Met de afstandsbediening bedient U uw TV, uw FM-ontvanger 
(optionele inbouw-tuner), uw teletekst-krant en uw VHS BARCO vi
deo-recorder. 
Bij BARCO Electronic krijgt de bezoeker van Flanders' Technology 
als konsument, industrieel en professioneel alvast een kijk op de 
evolutie van de visuele display van 42 cm tot 5 m. 

tAdv. 63) 

• • • WIJ VLIEGEN D'ERIN 
voor video-film gemaakt door professionele mensen 

volledige service-.opname.montage en vooral...ideeën 

i: 
Ai 

e.n.g video house 
electronic nev/s gathering pv.b.a 

karabiniersplein 16 -1040 Brussels - belgium 
tel.:02-736.8713/736.96.47telex: 23810 

EG-raadpleging rond plaatselijke 
tewerkstelling in het Heuvelland 
In de zuidelijke dorpen van de 
Westhoek loopt sinds 18 april II. 
een raadpleging rond de mogelijk
heden en moeilijkheden van plaat
selijke tewerkstelling. Deze raad
pleging wordt op verzoek van de 
EEG-diensten op 20 plaatsen in 
Europa gehouden door het Lon-
dense Centrum voor Tewerkstel
lingsinitiatieven. 
Op verzoek van het Londense 
centrum houdt het Opbouwwerk 
Heuvelland een voorronde in de 
vorm van een gespreksavond in 
elk dorp zodat elke inwoner de 
kans krijgt mee te redeneren over 
deze belangrijke zaak. 

donderdag 26 april: De Klijte 
(Klooster); 
vrijdag 29 april: Loker (De Ga-
looie); 
maandag 2 mei: Dranouter (Jon
gensschool); 
dinsdag 3 mei: Wijtschate (Ons 
Tehuis); 
woensdag 4 mei: Zillebeke (oud-
gemeentehuis); 
donderdag 5 mei: Kemmel 
(Streekhuis) en vrijdag 6 mei: Me-
sen (Het Kanon) telkens om 20 u. 
Meer inlichtingen bij: Opbouw
werk Heuvelland, Streekhuis Ma-
legijs te 8948 Kemmel, tel. 057/ 
44.47.10. 

ASTORIA „ALL I N " MENU 
aan 990 fr. 

Aperitief - Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert - Koffie 
Wijn naar believen 

16% bediening en 17^/0 BTW inbegrepen 

öOO^ï pp. 
(iliidemi tot 12pa(Vt: 11 Iftpe^ kcp Jioharnnmmckb 

^fk:^yndamilddm I/OM 12 tot 15 u 
^tmMtdiey muJenAt 02/2176290 

P SI 

^ 
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Koningsstraat 103, 1000 Brussel (Tel. 217.62.90) 
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen 
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De bank van morgen zal op de eerste plaats een bank blijven: een ontmoetingsplaats voor mensen 
die durven ondernemen en degelijk geadviseerd willen worden. \ 

Dit concept van ADVIESBANK sluit echter de toepassing van nieuwe technologieën niet uit. 
Integendeel. En dat demonstreren we op onze stand op Flanders' Technology. 

Zo kunt u er kennis maken met een aantal nieuwe diensten zoals KB-EVAL-SERVICE, een verfijnd 
computermodel waarmee u de gezondheidstoestand van uw bedrijf kunt evalueren. Deze service met gestandaardi
seerde resultatenrekeningen, balansen en uitgebreide ratio-analyse, is een handig instrument voor elke bedrijfsleider. 

KB-PLAN-SERVICE maakt het u dan weer makkelijker bij het opstellen van uw budget en uw 
kasplanning op middellange termijn. Op basis van uw exploitatierekening en uw toekomstverwachtingen kunt u 
een aantal scenario's cijfermatig opstellen: positief, negatief, neutraal. Zo kunt u de nodige correcties aanbrengen 
in uw financieel beleid. 

Andere nieuwe technologieën hebben betrekking op onze betaal- en incassosystemen. 
Zo is TELE-KB op dit moment de snelste manier om — met behulp van uw computer — rechtstreeks 

gegevens en opdrachten naar ons door te sturen; gewoon over een telefoonlijn. Via die lijn kunt u ook incasseren. 
KB-EVAL-SERVICE, 

KB-PLAN-SERVICE en TELE-KB kunt u 
in werking zien op onze stand. U bent 
hartelijk welkom. 

KREDIETBANK 
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Zaterdag 
30 APRIL 

BRT 

15.00 Leven met je ademhaling 
(Open School). — 16.00 Verioren 
horizon (film), — 18.00 Tik tak. — 
18.05 Meriina (jeugdfeuilleton). — 
18.35 Kim Skov (jeugdfilm). -
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Pianissimo Big Band 
Show. - 21.05 Terioops. - 21.50 
Mijn dorp (televisiefilm). — 23.20 
Sport op zaterdag. — 23.35 
Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.27 Dallas (f J. 
- 21.20 De Versierders (fJ. -
22.10 Avro's sportpanorama. — 
22.35 Televizier magazine. — 23.15 
De toestand in de wereld. — 23.25 
Nieuws. — 23.30 Gevaarlijke Da-
vies (televisiefilm). 

NED 2 
18.30 Seseamstraat - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De Frank Kramer show 
(spel). — 20.30 Een miljonair in 
moeilijkheden (film). — 21.45 Cico-
nla ciconia, de ooievaars van 
Schoonrewoerd (film). — 22.30 
Nieuws. — 22.45 Studio sport — 
23.45 Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagJ. — 
20.30 Jean Jaurès, vie et mort d'un 
sociallste (tv-film), — 22.30 Le meil-
leur des mondes (dokJ. — 23.35 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuwre. - 20.35 Dallas (f J. 
- 21.25 Droit de réponse. - 22.50 
Nieuws. — 22.55 Étoiles et toiles 
(filmmagJ. — 23.40 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 Le cime-
tière des voitures (tv-film). — 23.20 
Nieuws. 

F 3 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal prograrnma. — 19.50 
Les aventures de tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.35 
Tous ensemble (tv-spel). — 21.30 
Jackie et Sara (f). — 21.55 Nieuws. 
- 22.15 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der blaue 
Heinrich (toneel). — 22.00 Nieuws. 
- 2220 Die Stachelschweine Ber
lin (kabareO. — 23.20 Die Wendel-
treppe (film). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Bürgschaft für 
ein Jahr (film). — 21.45 Nieuws. — 
21.50 Das aktuelle Sport-studio. — 
23.35 Starsky & Hutch (politiefeuil-
leton). — 0.25 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Natur und 
Technik im Dritten. - 21.00 Gott 
und die Welt - 21.30 Rückblende. 
- 21.45 Verfolgt (film). - 23.20 
Niklaus von der Flue. — 0.10 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Chips (f J. - 21.00 Le 
cceur en féte (variété). — 22.00 
Une fille et des fusils (film). 

Zondag 

BRT 

11.00 Konfrontatie. - 15.00 W.K. 
ijshockey in München. — 16.00 I.Q. 
(kwis). — 18.55 Voetbaluitslagen. 
- 18.00 Tik tak. - 18.05 Sesam

straat — 18.20 Leven en laten 
leven. — 19.45 Nieuws. — 20.05 
Sportweekend. — 20.35 De Cita
del (fJ. — 21.25 Wij streden tegen 
vrees en nood. — 22.10 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.45 1 mei op een rij. — 
21.15 De achterkant van het gelijk. 
— 22.15 Internationale Nieuwe 
Scène (teaterreportage). — 23.25 
Nieuws. 

NED 2 

19.00 Nieuws. - 19.05 Happy 
Days (fJ. — 19.30 Nederiand mu-
ziekland. - 20.10 Dynasty (fJ. — 
21.00 De heilige koe (mag.). — 
21.25 Emmanuelle II - de antimaagd 
(film). - 23.00 Agenda. - 23.05 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.05 Le célébre 
danseur Baryshnikov a Hollywood 
(variété). - 20.55 Bel ami (tv-film). 
— 22.25 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Bonnie et 
Clyde (film). - 22.40 Teatermaga-
zine. — 23.10 Nieuws. — 23.15 
Autorennen. — 23.35 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws — 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Kristo 
Kristov (dokJ. — 22.30 Ckjncert 
actualité (magJ. — 23.00 Nieuws. 

F 3 

20.00 Merci Bernard (magJ. — 
20.35 Boite aux lettres fliterair 
magJ. — 21.35 Korte films. — 
22.05 Nieuws. - 22.30 Marthe 
Richard au service de la France 
(film). — 23.55 Prélude a la nuit. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (fJ. 
— 21.45 Die Kriminalpolizei rat. — 
21.50 Nieuws. - 21.55 Vom Bild 
der Arbeit. — 22.40 Armenien 
(dokJ. — 23.25 Nieuws 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Bilder aus 
Amerika. — 20.15 Jenseits von 
Eden (fJ. — 21.15 ,,.7kber dann 
gehoren sie uns" (reportage: 1 mei 
1933). - 22.00 Nieuws. - 22.15 
W.K. tennis. 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 El Peru. -
21.00 Auslandsstudio. — 21.45 
Frankensteins Schwiegermutter. 
— 23.40 Tips für Leser. 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 19.30 Flash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort (spel). — 
20.00 La loi selon McClain (f J. — 
21.00 Justine (dramatische film). 

Maandag 
2 MEI ] 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Rondomons - 18.30 
Take it easy (Open School). — 
18.50 Hoffnungs vertellingen. — 
19.00 Stap voor stap (animatiefilm). 
- 19.45 Nieuws. - 20.20 Met 
voorbedachten rade. — 21.25 Ben
ny Hill (show). — 21.55 Fundamen
ten: Kijken naar China. — 22.45 
Nieuws 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 Extra-time. 
— 2200 Elektron. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Lou Grant. 
- 21.20 Brandpunt. - 22.05 De al
les IS anders show. — 23.05 Maria
lied. - 23.15 Nieuws 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 

TV-programma's 

19.12 Vinger aan de pols (medisch 
magJ. — 19.40 Sportspektakel. — 
20.40 Mark Telford - bankier. -
21.30 Opsporing verzocht — 
22.05 Hier Frankrijk - Hier Jan 
Brusse. - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Teleac (ekonomie). — 23.15 Studio 
sport extra: ijshockey. — 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws — 20.00 Le passé 
simple (film). — 22.55 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws — 20.35 Armague-
don (film). — 22.10 Nieuws. — 
22.15 Télétheque (dok). - 23.15 
Nieuws. 

A 2 

19.40 le Théêtre de Bouvard. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les coulis
ses du krach de 1929. — 21.55 
Koncert — 23.20 Nieuws 

F 3 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Le dejeuner sur l'herbe (film). 
- 22.05 Nieuws — 22.25 Thalassa 
(mag.). — 23.05 Prélude a la nuit 

ARD 
17.50 Nieuws - 18X)0 Hier und 
Heute. - 18.15 WWF (show & 
info). - 18.25 W.K. ijshockey. — 
20.45 Abenteuer Bundesrepublik. 
- 21.45 Raketten-poker (dokJ. -
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Auf 
Schwankendem Boden (film). — 
0.25 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws - 19.30 Vorsicht -
Musik! — 20.15 Diamanten - Fieber 
(ekonomische reportage). — 21.00 
Heute-journal. — 21.20 Kampftag 
(tv-film). - 23.15 Filmforum (de 
Egyptische speelfilm). — 0.00 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Ich stelle 
Mich. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 In der weissen Stadt (tv-film). 
- 23.45 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 20.00 Les lundis 
au soleil hit-parade. — 21.00 L'habit 
ne fait pas la femme (film). — 22.35 
Les lundis au soleil (filmavond). — 
22.500 La joie de lire. 

Dinsdag 

[ 
BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Er was een keer... — 18.30 Fabian 
van Fallada (jeugdfeuilleton). — 
19.00 Tijdrover: lieve plantjes. — 
19.15 ACV-informatie. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 I.Q. (kwis). - 20.45 Nieuwe, 
heeriijke wereld. — 21.45 Detecti
ve Mariowe. — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Het trouwfeest (film). 

NED 1 
19.02 Matthew Star (science-fic-
tionsene). — 20.00 Nieuws.— 
20.28 Dog day afternoon (film). -
22.40 Falcon Crest (f). — 23.25 
Tros Aktua TV. — 0.05 Nieuws. — 
0.15 Tros Sport Extra. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 D'er kan nog meer bij. — 
19.25 Mrs. Livingstone, naar ik aan
neem? (dok.) - 2020 Tijdsein. — 
20.55 Speelkwartier. - 21.10 Het 
evangelie naar Johannes (dok.). — 
21.40 Omnibus. - 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Den Haag vandaag. — 
23.00 Socutera. - 23.10 Nieuws. 

m 
RTB 1 

19.30 Nieuws - 20.00 A l'Est 
d'Eden (f). - 20.50 Élémentaire, 
mon cher Einstein (wetenschappe
lijk magJ. — 21.50 Portrait et deux 
tableaux - Anonyme du 20ième 
siècle. — 22.50 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord 
pas d'accord. — 20.35 Le petit café 
(muzikale komedie). — 22.35 
Nieuws. — 22.40 Temps X (Le 
prisonnier). — 23.35 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws — 20.30 D'accord, 
pas d'accord (maqj. — 20.40 Les 

coulisses du krach de 1929. — 
23.15 Nieuws. 

F 1 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 La derniére séance. — 20.50 
Les Vikings (film). - 22.40 La 
derniére séance. — 23.00 Nieuws. 

— 23.15 La lance brisée (film). — 
0.50 prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws - 20.15 Was bin 
ich? - 21.00 Report - 21.45 Der 
Aufpasser. — 22.30 Tagesthemen. 

- 23.00 Heut'abend. -
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 t 
ahoi! (film). - 21.00 Heute-j 
— 21.20 Die Zeiten andern; 
22.05 „Aller Anfang ist Sp 
22.50 Wetzlar ist nicht Was! 
(tv-spel). — 0.05 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 L 
Menschen-Abenteuer (dot 
21.00 Formel eins (hitparac 
21.45 Landesspiegel. — 22.1 
vor Mitternacht. 

LUX. 

19.15 Nieuws - 19.52 Le 

Z A T E R D A G OO aprll) — De namiddagfilm op 
BRT Verloren horizon (Lost Horizon) van Frank Capra 
(1937/zw./wJ, speelt in het sprookjesachtige landschap 
van de Chinese bergstreken waar mysterieuze monni
ken hun geïsoleerde klooster bewonen... Het lag om zo 
te zeggen voor de hand dat Telly Savalas de hoofdrol 
zou vertolken In de TV-film Mijn dorp (My Palikari). De 
film speelt immers in het milieu van Griekse immigranten 
die In het begin van de 20ste eeuw samen met 
miljoenen immigranten uit andere landen Amerika over
spoelden. En aangezien Telly Savalas uit Griekse ou
ders stamt en hij een populaire en bekwame akteur is... 
(BRT 1). — Op Ned. 1 en 2 is enig komisch filmwerk te 
zien. Op Ned. 1 prezenteert de Vara Gevaarlijke Devies, 
een komische Britse politiefilm die wordt geschraagd 
door Bernard Cribbins, een van Engelands meest 
getalenteerde komische akteurs en door o.a. Bernard 
Lee, bekend geworden als „Chef M." in de James Bond
films. Bernard Cribbins is een onhandige politierecher-
cheur die in zeven sloten tegelijk struikelt Hij zet zijn 
tanden in een seksmisdrijf van zowat vijftien jaar terug... 
De KRO brengt op Ned. 2 een komische Israëlische film 
rond een gewilde persoonsverwisseling na een wed
denschap. Een rijke, suksesvolle (vooral bij de meisjes) 
jongeheer verwisselt van job en naam met zijn minder 
klasrijke chauffeur (Een miljonair in moeilijkheden). Na 
de film draait KRO een opmerkelijke dokumentaire over 
een ieder jaar terugkomende vlucht ooievaars in het 
Zuidhollandse dorp Schoonrewoerd. De film geeft een 
beeld van zowel de ooievaars als van de betrokken 
dorpsbewoners die hun gasten gastvrij ontvangen en 
observeren (Ciconia, Ciconia). 

Z O N D A G (1 mei) - BRT zet een melodramati
sche slijmfilm, waarin ook gekweeld wordt, op het 
scherm. Voer voor liefhebbers van natte zakdoeken en 
overjaarse fans van Heintje, het broekventje met het 
frêle sopraanstemmetje, dat door zijn vader en manager 
Addy Kleingeld (sic) als een citroen uitgeperst werd op 
de plaat, op de Bühne, op TV en ten slotte op het 
scherm (Mijn beste vriend • 1970). Voor de rest staat de 
hele avond bij de meeste zenders in het teken van de 
1 mei-viering. — Vara doet dat op Ned. 1 met een afle
vering van de veelbesproken en erg gewaardeerde 

De veelbejubelde Meryl Streep (Sophie's Choice, The 
Deer Hunter, The French Lieutenant's Woman, Holo
caust, Kramer vs Kramer) enz. In „Première extra" 
(vrijdag 6 mei op BRT 1 om 22 u.). 

reeks De achterkant van het gelijk w 
Dam deskundigen, betrokkenen, politi 
sche wijze ondervraagt rond één t« 
vanavond „solidariteit". Vara's volgenc 
1 mei-viering is een reportage over h 
Internationale Nieuwe Scène, Vlaming 
schap voor de mensen. Centraal staa 
van het Vlaamse volk dat door de jan 
is geweest door brutale uitbuiting ^ 
overheersing, vooral uit het zuiden, me 
noorden en het oosten... De vervlakt' 
en ledenjagende zender VOO vee 
commergantenbroek aan al dat strijde 
doe en gooit tegenover de Vara-p 
publiekstrekker die het zonder twijfel 
nuelle II, een hypokriete bloteborsten 
film van Lui-fotograaf Francis Giac< 
hoofdrol Sylvia Kristel. Het zat er imn 
gemakkelijke sukses van „Emannuelle 
leden!, een vervolg zou komen. D 
idyllische kontreien als Hongkong, Bali 
en haar echtgenoot nemen het op ziet 
lijk wezen duidelijk te maken dat 
toestand toch ook niet je dat is... (Ni 

M A A N D A G (2 meO - Fundar 
geheel gewijd aan China. De ^Shina-
heet dat) Jean-Pierre Ryckmans wore 
programma uitvoerig ondervraagd d 
ders. Ryckmans toont o.a. aan dat 
steeds opnieuw de politieke ontwikl< 
verkeerd hebben geïnterpreteerd, 
wetenschappelijk magazine over mee 
ger aan de pols (AVRO/Ned. 2) moet 
populariteit kennen. Dat blijkt duidelijk 
de redaktie ontvangt Zo kwamen na d 
tatoeage en linkshandigen zomaar 
telefonische en schriftelijke reakties 

D I N S D A G (3 mei) - „Nevada 
ste aflevering van vijf TV-thrillers nj 
Raymond Chandler, die door BRT uitc 
onder de gemeenschappelijke titel D 
(Marlowe, private eye). In deze eerste 
een advokaat in zijn auto vergast Mai 
de zaak. Sporen leiden naar een mee 
ster en naar de vrouw van de advok, 
duidelijk om meer dan de klassieke i 
ding... (BRT 1). — De aflevering van ( 
reeks van Roel van Bambost over het 
muziek in de film is geheel gewijd a< 
rock- en popfestival in de jaren '70 als 
Floyd at Pompei enz. (BRT 2). — A wei 
satire van Robert Altman (1978) steek 
ze de draak met het volkje dat de „h( 
volkt Altman doet dat aan de hand ve 
die „betere" kringen. Al bij de start g 
wanneer de seniele bisschop, een 0( 
door zijn geklungel de toon voor het 
aangeeft. Wat een feest moest worder 
ontluistering van personen en van eer 
rol Burnett, Paul Dooie, Amy Strykei 
Farrow, Desi Arnaz jr. (de bruidegor 
akteurs met naam zonder hoofdrol (E 
ning en humor zijn verweven in de / 
Dog day afternoon van Sidney Lum« 
Pacino in de hoofdrol. Hierin draai 
bankoverval en de reakties daarop var 
publiek. Te vergelijken met de reaktie 
op de 77-miljoenenzaak Vandergucht. 

W O E N S D A G (4 mei) - Voetl 
Lissabon! Vervolgens Uitzending door 
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TV-programma's 
15 

jt'abend. 23.45 

- !9.30 Mörder 
21.00 Heute-journal. 
3iten andern sich. — 
nfang ist Spiel". — 
st nicht Washington 
35 Nieuws. 

- 20.15 Lander-
snteuer (dokJ. — 
sins (hitparade). — 
Jiegei. - 22.15 Drei 
it. 

19.52 Le coffre-

fort (spel). - 20.00 Le grand frère. 
- 21.00 Les feux de l'enfer (film). 
— 22.50 La joie de lire (boeken). — 
22.55 Einstein et Cie (wetenschap
pelijk mag.). 

Woensdag 

BRT 1 
16.00 Leven met je ademhaling 
(Open School). - 17.30 Het ko
raaleiland (jeugdfeuilleton). — 
17.55 Foo Foo. - 18.00 Tik tak. -
18.05 Kameleon. - 18.30 Waard 

om te w^ten. — 18.40 Beifi en 
Lillibit - 19.00 Aubrey. - 19.10 
Het Davidsfonds in kongres. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Mini mikro 
makro. — 20.20 Love verliefd. — 
20.45 Hoger-lager. - 21.20 Wie 
schrijft die blijft - 22.05 Nieuws. 
- 22.25 Televox. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. - 20.00 Voetbal. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 BGTV. -
21.00 Country (tv-speO. - 22.30 
Spurs of tango. — 23.00 Teleac 
(ergonomie). — 23.35 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 

het gelijk waar in Marce l van 
tenen, polit ici enz. o p Homer l -
' ond één tema. Da t tema is 
ra's vo lgende b i jdrage aan de 
tage over het teaterkol lekt lef 
'ne, V lamingen met een b o o d -
entraal staat de gesch iedenis 
doo r de ja ren heen gep laagd 
uitbuiting en gewe lddad ige 

't zuiden, maar o o k van uit het 
De verv lakkende popular i tei t 

V O O veeg t u i teraard z'n 
ai dat str i jders- en sociaal ge-

de Vara-programma's een 
inder twi j fe l zal d o e n : Emma-
otebors ten en schaamharen-
ancis Giacobet t i me t in de 
t zat er immers in dat na het 
Emannuelle", nu a l l O jaar ge

komen. D e f i lm speel t in 
igkong , Bali, enz. Emmanuel le 
1 het op z ich o p een maagde
naken dat die maagdel i jke 
dat is... (Ned.-2) . 

) — Fundamenten (BRT 1) is 
^ e <5hina-kenner (s inoloog 
(mans w o r d t in dit u i tgebre id 
ervraagd door Frans Boen-
a. aan dat de wester l ingen 
ïke ontwikke l ingen in China 
•preteerd. — Het populair-
e over med ische zaken Vin
led. 2) moe t een fantast ische 
jkt duideli jk uit de reakt ies die 
/vamen na de u i tzending ove r 
in zomaar event jes 12.000 
.e reakt ies binnen... 

- „Nevada gas" heet de eer-
/-thri l lers naar verha len van 
>or BRT u i tgezonden w o r d e n 
ili jke titel Detective Mariowe 
deze eers te af lever ing w o r d t 
/ergasL M a r l o w e onde rzoek t 
lar een meedogen loze gang-
n de advokaa t He t gaat hier 
' klassieke d r iehoeksverhou-
^ering van Celluloid Rock, de 
ist over het gebru ik van roek-
el gewi jd aan de ve rmaarde 
aren '70 als W o o d s t o c k , Pink 
2). — A wedding, een sociale 
1978) s teekt o p g ro teske wi j -
9 dat de „hogere s fe ren " be
de hand van een huwel i jk in 

j de start gaat het ve rkee rd 
hop, een o o m van d e bru id, 
)n voor het ve rde re ve r loop 
3est w o r d e n w o r d t een totale 
1 en van een milieu... M e t Ca-
^my St ryker (de bruid), Mia 
3 bru idegom) e.a., zowa t 45 
hoofdro l (BRT 2). - Span-

'ven in de Amer i kaanse fi lm 
lidney Lumet (1975), met A l 
Hierin draait het rond een 
I daarop van de media en het 
t de reakt ies van alle kanten 
jndergucht . . ( N E D 1 /TROS) . 

ei) — Voe tba l : Ande r l ech t— 
snding door derden kongres-

seerde het Dav ids fonds . S inds d e epurat ie van de ( toen 
nog) „ jonge DF-ers" als M a t o n enz. en de hetze t.g.v. Eg-
m o n t kan die organizat ie ons niet meer over tu igen en 
k o m t zij onge loo fwaard ig over. He t D F zal andere 
pap ieren en zeker niet die van en g o e d renderende reis-
en boekenf i rma, voo r m o e t e n leggen wil het ons 
opn ieuw w a r m kr i jgen o m aan te slui ten (BRT 1). In het 
literair magazine Wie schrijft die blijft zit o.a. een 
in terv iew me t Gün the r Grass (BRT 1). — Country, een 
w e r k van de in de s loppen van Manches te r opgegroe i 
d e geëngageerde schr i jver T revo r Gri f f i ths, speel t in 
1945 en draait r ond de gevo lgen voo r de Br i tse 
ar is tokrat ie van de mach tsove rname d o o r de Labour-
part i j , dus de werk l iedenpar t i j . D e gebeur ten issen in het 
b ie rb rouwersges lach t Car l ion staan mode l voo r de 
situatie waar in de rijke boven laag na W O 2 en na de La-
bour-greep, k w a m te ve rke ren . O p het immense land
g o e d van d e famil ie Car i ion k o m e n de leden van de 
dynast ie samen o m een n ieuwe baby te v ieren en een 
over lev ingsst ra teg ie voo r het bedr i j f uit te st ippelen, en 
o m de opvo lg ing aan de k o p van het bedr i j f uit te 
vechten... ( V P R O / N e d . 1). 

D O N D E R D A G (5 meO - Te gast in Uitzen
ding door derden: de V laams Nat ionale Omroeps t i ch -
t ing (VU) . — Het jongerenmagaz ine W P stel t de ouders 

- centraal . Gas t : Dave Edmunds (BRT 2). BRT 2 ze t een 
m o d e r n e bewerk i ng o p het s c h e r m van de klassieke 
komed ie „La Locand iera" (De herbergierster) van Car io 
Go ldon i (1707-1793). D e he rbe rg van Mirandol ina is e rg 
populair. Niet in het minst dank zij het feit döt de knappe 
herberg iers ter o p zoek is naar een gepas te levensge
zel... In het popula i r -wetenschappel i jk magazine Daar 
vraag je me wat ( laatste afl. van het se izoen) w o r d t 
g e p r o b e e r d een a n t w o o r d te g e v e n o p de geks te 
v ragen. O.a.: Waarb i j komt het dat, wannee r e rgens een 
g ro te plas, o f een meer t je ( tengevo lge van bv. afgravin
gen) ontstaat, er na een t i jd je spon taan v issen en water
p lanten versch i jnen ; Hoe w o r d t in het l ichaam elektr ic i
teit o p g e w e k t enz. (Ned . 2 / K R O ) . 

V R I J D A G (6 mei) - D e V laamse fi lm De 
Proefkonijnen van Gu ido Hendr ickx naar een scenar io 
van Piet Piryns en Gu ido Hendr ickx knoop t t rag isch-
real ist isch aan bij de aktuali teit (Seveso , Lekkerkerk , 
Tessender io enz.). Een b rand in een chemisch bedr i j f 
ve roorzaak t een boel mater ië le schade, maar voora l 
(door de ontsnapp ing van Seveso-d iox ine) veel fys i 
sche en psych ische el lende voo r de arbe iders die o p 
dat m o m e n t in de fabr iek aanwez ig waren . Onderzoe 
k ingen in het lab tonen aan dat er wa t fou t gaat, maar er 
w o r d t niet o p gereageerd . Tot wannee r bij Bob, Je f en 
Herman hu idaandoeningen op t reden , spoed ig gevo lgd 
doo r andere, e rge re nevenversch i jnse len als impoten
tie, psych ische aftakel ing, to t de d o o d toe. D e t w e e 
overb l i j venden bese f fen dat ook hun lot, de d o o d , 
ge tekend is... M e t : Jan Decleir , Peter Faber, Chr is 
Lomme, Dr ies W i e m e e.a., een s te rke bezet t ing dus die 
er in geslaagd is van deze geëngageerde , niet zo 
pret t ige fi lm, een we rks tuk o p niveau te maken dat ge
zien moe t w o r d e n (1979) (BRT 1). He t f i lmmagazine 
Premiére-extra is g ro tendee ls gew i j d aan Mery l S t reep, 
die met een Osca r be loonde akt r ice voo r o.a. haar rol in 
Sophie 's Choice. V e r d e r aandacht aan de akt r ice 
Frances Farmer, de fi lm „Edith et M a r c e l " van C laude 
Le louch over Edith Piaf en haar minnaar, de kampioen
bokser Marce l Cerdan , „K ing o f c o m e d y " van Mar t in 
S c o r c e s e e.a. — De orkestrepetitie, de laatavondf i lm o p 
Ned . 1 ( V A R A ) draait uit op een chaot ische repeti t ie, 
een parabel o p pol i t ieke toes tanden, waarb i j de maker, 
Fellini, p robeer t duidel i jk te maken dat chaot ische 
toes tanden onvermi jde l i jk to t fasc is t ische reakt ies lei
d e n (1978). 

Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.05 De Haghe Sanghers. -
19.45 Onbekend monument: Tri-
munt — 19.55 Dodenherdenking 
op de Waalsdorpervlakte. — 20.10 
Soldatenmis (balleO. - 20.40 Het 
vonnis (televisiefilm). — 21.58 Van 
dinsdag tot dinsdag (dok.). — 22 30 
Nieuws. — 22.45 Politieke partijen 
( G P V ) . - 22.55 Studio sport -
23.25 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.05 La chasse 
aux trésors. — 21.00 Videogram 
(variété en spel). — 22.00 Planète 
des hommes. — 23.10 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuwö. - 20.35 Le cceur du 
debat - 22.00 Recital Alexis Weis-
senberg. — 22.45 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Les cinq 
dernières minutes (tv-politiereeks). 
— 22.10 Cinéma cinemas. — 23.10 
Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.35 Ca
dence 3. — 21.35 Nieuws. - 21.55 
Terre rouge (dokJ. - 22.50 Prélu
de a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Dingo (tv-
film). — 22.00 In solcher Gegend 
erscheint Gott. — 22.30 Tagesthe-

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Das Leben 
wartet nicht — 20.15 ZDF-maga-
zin. — 21.00 Heute-joumal. — 
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. -
21.25 Der Denver-Clan. - 22.10 
„Jetzt is die ganze Erde bedroht". 
— 22.55 „Wer weiss, was Gott will 
aus den Deutschen machen?". — 
23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Sein letztes Kommando 
(film). — 0.30 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coff re-
fort (spel). — 20.00 La croisière 
s'amuse. — 21.00 Jonas qui aura 
25 ans en l'an 2000 (film). - 22.50 
La joie de lire. — 22.55 RTL-théatre. 
— 23.25 Before our next program
me. 

Donderdag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. - 18.05 Chips. (fJ. - 18.50 
Tijdrover: bridge, stap voor stap. 
— 19.00 Jukebox. — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 Cinemanie (filmkwis). — 
21.15 Panorama. - 22.05 Dallas 
( f j . - 22.55 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-za
ken — 20 15 De herbergierster. — 
22.00 Schooltelevisie. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 Kwistig met 
muziek. — 21 40 Hier en nu. — 
2205 King's Royal - 22.55 In 
stemming — 2330 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Tom & Jerry. - 19.25 Daar 
vraag je me wat (magJ. — 20.05 
De KRO komt langs... in Arnhem. 
— 21.05 Alle zegen komt van 
boven. — 21.30 Mensenkinderen. 
— 2230 Nieuws. 

TYEkspi€S 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir. — 20.25 Fantóme d'amour 
(film). — 22.00 Le carrousel aux 
images. — 22.50 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Bel ami (tv-
film). - 22.10 Nieuws. - 22.15 La 
legon de cinéma (Frangois Truf-
fauO. - 23.209 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Planète 
Bleue (wetenschappelijk mag). — 
21.40 Les enfants du rock — 23.10 
Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 1935 
Regionaal programma. — 1950 
Les aventures de Tintin. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.35 Le chateau faible (tv-film). -
22.05 Nieuws. - 22.25 La vie en 
face. — 23.15 Agenda 3: kuituur. 
- 2320 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 lm Brenn-
punkt — 81.00 Bei Bio (praatpro
gramma). -^ 22.00 Es ist angerich-
te t - 22 30 Tagesthemen. -
23 00 Johannes Brahms: Violinkon-
zert D-dur op 77. — O 00 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Zu meinem 
Glück gehort Musik (show en mu-
zieló — 20.30 Locker von Hoeker 
- 21.00 Heute-joumal. - 21.30 
Die Zeiten andern sich. — 22.15 
5 nach 10. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Ruch 
des Damonen (film). — 21.35 Film-
tip. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Geschichte im Dntten. — 
23.00 Kein Pardon für die „Ver-
suchskaninchen"? — 23.45 
Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coff re-
fort (sloü. - 2000 Dallas (fO. -
21 00 Filmkeuzeprogramma. Les 
séducteurs of Elle cause plus, elle 
flingue. - 22.30 Essais. - 22 45 La 
joie de lire 

Vrijdag 
6 MEI J 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 1800 Tik 
tak. — 18 05 Klem, klem kleutertje. 
- 18 20 Er was een keer.. - 18.30 
Leven met je ademhaling (Open 
School). - 19.45 Nieuws. - 20.20 
De proefkonijnen (film). — 21.40 
Première. — 22.20 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Mondelinge 
geschiedenis: koolputters in Lim
burg. — 21.05 Huldekoncert Igor 
Stravinski. 

NED 1 
20.00 N ieuws . - 20.28 Achter het 
Nieuws. — 21.15 Vijf dagen in 
december (televisiethriller). — 
22.00 Man alleen. - 23.35 Sonja 
op vrijdag. — 23.35 Nieuws. — 
23.40 De orkestrepetitie (film). 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De Tedshow. - 20.40 Zaal
voetbal- Nederland —Belgiè. — 
21.30 Momentopname (dokJ. — 
22.30 Nieuws - 22.45 Namens 
onze ouders (dok.). — 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws - 20.00 A suivre.-
— 21.05 Les ailes de la colombe 
(film). — 22.45 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20 35 Formule 1 
(spécial Dalida). — 21 40 Lucien 
Leuwen. - 22.40 Nieuws. - 22.45 
Histoires naturelles (dok J. — 23.15 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Secret di
plomatique. — 21.40 Apostrophes 
(literair magJ. — 22.55 Nieuws. — 
23.05 La chienne (film). 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Les a'tentures de Tintin. — 20.35 
Vendredi. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Flash 3 (fotomagJ. - 22.400 
Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws — 20.15 Mem Vater, 
der Schauspieler (film). — 21.50 
Plusminus. — 22.30 Tagesthemen. 
- 23.00 Tatort - 0.30 Nieuws. 

ZDF 
20.15 En fall fur zwei. - 21.15 
Kursbestimmung. — 22.00 Heute-
journal. - 22 20 Aspekte (kuituur). 
- 22 50 Sport am Freitag - 23.35 
Angst ist der Schlussel (film). — 
1 15 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 2015 Gut ge-
fragt.. (vrijetijdsmagazine). — 
2145 Landesspiegel. — 22.15 
Sechs Fuss Land - 23.10 Rock-
palast — 0.10 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (sloü. - 20.000 Êtes-vous 
fiancee a un marin grec oü a un pi
lote de ligne? (film). — 21.45 Dy
nastie (f J. 
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Engelse 
vakantie-
kursussen 
in Ierland 
Sedert een tiental jaren richt „Sham
rock" Engelse vakantiekursussen in 
Ierland in, en dit onder de kundige 
leiding van de heer Frans Van Rans-
beeck uit Asse. In Ierland wordt zijn rol 
overgenomen door mevrouw H. McEI-
wain, voorheen lerares aan het Hof In 
Monaco. In 1962 richtte zij een organi-
zatie op met name Celt Ltd. De bedoe
ling was jongeren uit gans Europa een 
kans te geven hun Engels bij te scha
ven of aan te leren. 
Met toenemend sukses werkte zij aan 
dit programma om te komen waar zij 
nu is, namelijk een degelijk uitgebouwd 
kursus-centrum voor jonge lui. 
Alle jongeren worden ondergebracht 
bij „pleegouders" die door mevrouw 
McElwain persoonlijk werden uitgeko
zen. Deze gast-families bevinden zich 
meestal in het residentiele gedeelte 
van Dublin, namelijk Blackrock en Dun 
Laoghaire. 
De studenten worden ingedeeld vol
gens de kennis van hun Engels wat de 
klassen betreft 
Naargelang de leeftijd van de kursist 
wordt hij of zij ondergebracht bij fami
lies met kinderen van dezelfde leeftijd. 
Altijd in volledig pension. 
Er zijn twee mogelijkheden. Dublin of 
Kilkenny. 
De reizen gekieuren met lijnvliegtuigen. 
Gedurende het verblijf in Ierland zijn er 
15 uren Engelse kursus voorzien per 
week ('s morgens). 
Er wordt ook een groepsuitstap per 
week gepland, de andere namiddagen 
wordt er aan sport gedaan onder 
leiding van monitors, samen met stu
denten van andere nationaliteiten. 
Eén vertrekdatum: 7 augustus tot 26 
augustus. 
Leeftijd: vanaf 13 jaar. 
Belangstellenden kunnen zich wenden 
naar volgend adres: „Shamrock", F. 
Van Ransbeeck, Edingsesteenweg 51 
te 1700 Asse, tel. 02-452.76.60 of bij af
wezigheid 02-452.96.30. 
Engels is heden onontbeerlijk voor het 
verder onderwijs en voor een goede 
algemene ontwikkeling; het wordt te
recht beschouwd als een paspoort tot 
internationaal burgerschap Gevolg: de 
jongste jaren kiezen meer en meer 
studenten het Engels als tweede taal in 
het middelbaar onderwijs, het ligt de 
Vlaming beter! 

W^\ Flanders' Technology 

SIEMENS Lang leve uw 
linnen! 

Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoonboek 
onder de ru0nek 
'Eleklnsche 

huishoudtoestellen-
kleinh 

Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u 
• interval-centnfugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie, water en 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 

De overheid in pocket, een inventaris 
Zopas publiceerde de Gevy/estelij-
ke Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM) voor Vlaams-Brabant een 
inventaris van alle overheids- en 
parastatale instellingen, diensten, 
kommissies en komitees die het 
ekonomische leven, in de ruime 
zin, beïnvloeden. De GOM 
Vlaams-Brabant besloot tot deze 
inventarizatie omdat bij kontakten 
met het bedrijfsleven, partikulieren 
en andere overheidsinstanties 
steeds bleek hoe moeilijk het was 
een overzicht te krijgen in het hele 
gamma instellingen. In het kader 
van haar taak van begeleiding en 
informatieverstrekking heeft de 
GOM van Vlaams-Brabant dan 
ook getracht met deze publikatie 
enige duidelijkheid te scheppen in 
het moeilijk te ontwarren kluwen 
van administraties. 
In dit boek worden 155 instellingen 
die het ekonomisch bestel raken 
of beïnvloeden onder de loep ge
nomen. Bij de individuele bespre
king werd voor elke instelling 
steeds hetzelfde stramien ge
volgd. 
Vooreerst wordt het juridisch sta
tuut van de instellingen vermeld 
met desgevallend oprichtingswet 
of -besluit en/of situering in de 
administratieve hiërarcfiie. Vervol
gens wordt de taak doorgelicht, 
met vermelding van het publiek tot 
wie de instantie zich prioritair richt 
Tot slot vŷ orden eventuele tijd
schriften opgenomen, uitgegeven 
door het betrokken organisme. 
Een trefwoordenregister en alfa
betische rangschikking der be
sproken instellingen vervolledigen 
de gids. 
Uniek is de opname van een ze
vental kruistabellen, waarin de in
stellingen per taakgroep werden 

ingedeeld. Hierbij werden volgen
de aspekten geschematizeerd: 
oprichting van ondernemingen, 
bedrijfsfinanciering, subsidies, ex
port, technologie, vergunningen 

en klachten. Deze kruistabellen 
laten toe op vrij eenvoudige ma
nier de gepaste te konsulteren 
instellingen terug te vinden voor 
elk probleem. 

„De overheid in pocket' is te bekomen door 
storting van 390 fr. op rekeningnummer 
091-0015612-24 van de GOM Vlaams-Bra
bant, Toekomststraat 36-38 te 1800 Vilvoor
de. 

MEUBELEN 

„TER SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

Bij ons kunt U terecht voor tradi
tionele, ambachtelijke kopieën in 
massief, edel hout vervaardigd in 
eigen atelier. 

VERDELER: 
JEAN ROCHE, 
DE SEDE, 
POLTRONA FRAU, 
GIORGETTI, 
GEEREBAERT e.a. 

Eegenen 105 
(Steenweg Wetteren-
Dendermonde) 
9328 Schoonaarde 
Tel. 052-42.21.56 

Donderdag sluitingsdag. 
Open tijdens weei<ends. 

SPAREN IS WINNEN 
20mHloen fn prijzen 

Van Imei 
tot 30 juni 

.!%,. Ai l*^l',*llk 
'é:^A<. 

mkii. 'Mim • i 

Gratis 
prijslcamp 

ASLKS 
Da FT-logo, ontworpen door 

Pieter Claerhout (Gent). 

FT-info: 
Internationaal Kongres Cen
trum, Floraliapaleis te 9000 
Gent 091/22.40.22. 
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De 11 domeinen 
van de derde 
industriële revolutie 

MIKO-ELEKTRONIKA 

Computers, 
professionele 
elektronika, software, 
IC's, PC's, displays, 
elektronische 
komponenten-

BIOTECHNOLOGIE 
Genetische en 
cellulaire engineering, 
enzymen
en fermentatie-
technologie, 
instrumenten. 

NIEUWE MATERIALEN 
Komposieten, 
supergeleiders, 
lasertechnologie, 
glasvezeloptiek, 
neokeramiek-

appiG /// 

TELEMATIKA 

BUROTICA 

ROBOTICA u 

Professionele RTV, 
transmissie, 
telefonie en 
telegrafie, 
tele-informatica, 
teledistributie-

Tekstverwerking, 
POS-terminals, 
banksystemen, 
tijdsregistratie, EDP-

Robots, automatizatie, 
CADCAM-systemen, 
meet- en 
regeltechniek, 
peri-robotica, CNC-
en NC-apparaten-

LUCHT- en RUIMTEVAART 
Vliegtuigbouw, 
avionics, 
luchlhaveninstallaties, 
ruimtevaart, 
onderhoud 

^ ^ ^ en diensten-

NIEUWE 
ENERGIETECHNIEKEN 

Zonneënergle, 
windenergie, biogas, 
feedstock, 
energiebesparende 
systemen-

MEDISCHE TECHNOLOGIE 
Medische 
instrumenten, 

• protesen 
en implantaten, 
terapeutische 
systemen, 
laboratorium
uitrusting, 
hospitaaluitrusting-

AGRO-INDUSTRIE 
Voedingstechnologie, 
landbouw-
automatizering, 
bodemtechnologie, 
landbouwuitrusting, 
veeteelttechnologie-

ENGINEERING 
Sieutel-op-de-deur-
projekten, 
haventechnologie, 
transportsystemen, 
urbanizatieprojekten, 
milieutechnologieën, 
oceanografie. 
mijntechniek, 
verdedigings-
teclinologie. 

DE PERSOONLIJKE DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET QWERTY COMPUTER MET HET 
EN AZERTY OP I KLAVIER GROOTSTE GEHEUGEN 

De Apple He met 64 k bytes gebruikers
geheugen is een onklopbare kombinatie 
van mogelijkheden en betrouwbaarheid. 

O p zoek naar een middel om uw per
soonlijk of bedrijfsrendement op te voeren ? 
Sneller en efficiënter dokumenten te maken, 
tabellen op te stellen ?. 

Tekstverwerking, het opstellen van 
schema's, financiële en verkoopanalyses, 
het versturen van elektronische post, de 
kreiütie van grafieken... 

De Apple He met ingebouwd AZERTY 
en QWERTY klavier kan het allemaal... en 
nog veel meer, want Apple biedt u veruit het 
grootste software-pakket op de markt. 

De Apple He : geen andere persoon
lijke computer werkt zó praktisch. 

Metzi|n 25ók bytes geheugen memori
seert de Apple ///100 pagina's tekst of een 
financieel model van 63 kolommen en 254 
4i|nen. 

Hij kan uw boekhouding doen, uw in
ventaris opstellen, uw budgetten bijhouden, 
enz. Kortom, met de Apple /// kunt u alle 
informatie die u maar nodig hebt samen
brengen en venA'erken. O p die manier krijgt 
u meer ruimte om de beslissingen te nemen 
die uw taak of uw onderneming ten goede 
komen. 

De Apple ///is een persoonli|k business 
systeem om zakenmensen, managers en al 
wie met administratie te maken heeft sneller, 
•nauwkeuriger en effektiever te laten werken. 

De Apple ///: geen andere persoonlijke 
computer werkt zó professioneel. 

^.^ÜDI^EKT 

'^^'; i« SPECIALE 

°^rRAMMEER-

Ik wens spoedig alle dókumentat ie te ontvangen 
over APPLE lie D APPLE /// D 

N a a m . 

Beroep/Funktie: t ;. 

Tel • • -'' ••'''•'• '. 

Adres 

Postkode/Gemeente 
Opzenden in gesloten envelop naar nevenstaand 

adres 

:applc 
'® 

Bell Telephone Mfg Co NV 
Micro Computer Division 
Tav Dirk Mertens 
Bel! Telephonelaan 2, 
2440 Geel 

Seminaries op FT 

Dinsdag 3 mei 1983 
• Mens en techniek • Akademi-
sche zitting • Afvalwaterzuive
ring en drinkwaterbereiding • 
Oppervlaktetechnieken van mate
rialen • Lucht- en ruimtevaart • 
Biotechnologie • Burotica. 

Woensdag 4 mei 1983 
• De vrouw in de Derde Indus
triële Revolutie • Valorisatie af
val: vaste afval/drinkwater • 
Computer aided planning • Tech
nologie en recht • Medische 

elektronica # Biomedische tech
niek • Management en kwaliteit 
• Transfer of technology and the 
Third World • Rol van de robots 
in de DIRV • Veiligheidsaspekten 
bij r o b o t i s e r i n g * Computer ai
ded education • Simulatoren • 
Satelliet-Telekommunikatie. 

Donderdag 5 mei 1983 
• Management en technologie 9 
Sensoren • Transporttechniek 
• Betonwegen • Filtratie tech
nieken • Long Term Strategies 

for Europ. Science and Techno
logy • Franse Ambassade • 
Mikro-elektronika • Bescherming 
van computersoftware • Israël 
• Japanse export and trade orga
nisation (JETRO) # Artificiële in
telligentie. 

FT-info: 
Internationaal Kongres Cen
trum, Floraliapalels te 9000 
Gent, 091/22.40.22. 

Vrijdag 6 mei 1983 
• Financiën en technologie • 
Automatische sturing in de tuin
bouw • Besturingssystemen • 
Computerised production in the 
textile industry • C A D / C A M 
USA • C A D / C A M . mogelijkhe
den voor de werktuigkunde • 
Internationale licentiehandel in de 
DDR • Nieuwe materialen • 
Energie: alternatieve bronnen en 
energiebesparing • Nieuwe tech
nologieën: een uitdaging voor 
landbouw- en voedingsindustrie. 
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18 m Kritisch bekel<en 

Brochure ,,Flanders Gastronomy" 

Lekker en gastvrij Vlaanderen 
Gutléen Lekker engistvrij ^ 

Het lijkt en het Is natuurlijk toeval. 
Een goede week voordat in Gent 
.Flanders Technology' zijn deuren 
opent, werd In het stadhuis van Brus
sel, de hoofdstad van Vlaanderen, 
een merkwaardige brochure voorge
steld: „Lekker en gastvrij Vlaande
ren". Nu hebben wij genoeg van de 
rekiamekaas gegeten, om publicitaire 
publikaties slechts per hoge, verant
woorde uitzondering een plaats op 
de WIJ-kultuurpagina te gunnen. 
Deze uitgave is zo'n uitzondering. 
Niet enkel omdat de gastronomie 
ook een niet te veronachtzamen as-
pekt van de volkskultuur Is, maar 
vooral omdat de brochure zelf onder 
meer dan één oogpunt opmerkelijk is. 
Al was het maar omdat „Lekker en 
gastvrij Vlaanderen' op vele punten 
een levensecht bewijs is van een 
(ook in de commerciële sektor) ge
vestigd zelfbewustzijn, van een 
grensoverschrijdende visie en van 
een voorbeeldige, kollektieve onder
nemingszin. 

In kringen van op een gemeen
schappelijk publiek afgestemde 
middenstanders gebeurt het 
slechts per uiterste uitzondering 
dat dezen, de konkurrentiële be
kommernissen van zich afzettend, 
de handen In elkaar slaan om een 
verder reikend gemeenschappe
lijk belang na te streven. Deson
danks ontstond een „club van 12" 
(6 + 6, meestal jonge, Vlaamse 
hoteliers en restaurantuitbaters — 
veelal zelf cheO. Al waren, zo 
vertelde een van deze apostelen 
ons, er in het begin wel enige 
misverstanden en wrijvingen. 
Maar tenslotte werd de samen
werking een verheugend feit, niet 
alleen omwille van die hand-in-
hand-kameraden mentaliteit, masr 
vooral omdat er een weloverwo
gen idee aan de basis van lag, die 
ongetwijfeld in gelijkwaardige sek
toren beslist navolging verdient 
Welke was nu die idee? Men ging 
uit van het feit dat Vlaanderen, 
ondanks zijn veelvuldige toeristi
sche troeven, geen echt interna
tionaal aantrekkingspunt is... en dat 
onze horeca-bedrijven daar wel 
enige frustraties van ondervinden. 
Tweede bedenking van de twaalf: 
men moet met de toeristische 
promotie beginnen daar waar logi
scherwijze de t>e8te kansen lig
gen, dus met onze buurlanden. 
Maar, de Nederlanders zien Vlaan
deren als een wat vervelende 
doortocht naar het zuiden, de Duit
sers als een snelrit naar de Noord
zeekust, de Britten als een eerste 
voet aan wal op het vasteland, en 
de Fransen, nu ja...als Fransen. 
Daarom is het 4-talige „Lekker en 
gastvrij Vlaanderen" vooral op 
deze buitenlanders afgestemd, al 
vinden geïnteresseerde Vlamin
gen beslist ook heel wat aantrek
kelijke en leerrijke Info in deze 
meer dan fraaie uitgave. 
In hoeverre de „club van 12" een 
vaststaande of minder blijvende 
realiteit is, weten wij niet, staat 
blijkbaar ook niet onweerlegbaar 
vast Dat is, anekdotisch gezien 
althans, komplete bijzaak. Deze 
rubriek schuwt elke reklame. Van
daar dus dat wij geen namen van 
de betrokken restaurants en ho
tels vernoemen. Deze zijn trou
wens moeiteloos achterhaalbaar. 
„Lekker en gastvrij Vlaanderen" is 
ook voor het oog een fraaie bro
chure, met per dubbele pagina vier 
items: een restaurant een hotel, 
een Vlaams streekgerecht en een 
toeristisch aantrekkingspunt uit 
onze gewesten. De foto's (vooral 
van de gerechten), de fotogravure 
(uitgever Esco, De Schutter dus), 
de lay-out (Rob Buytaert) en de 

druk zijn voortreffelijk. Jammer 
genoeg valt de tekst nogal eens 
tegen, verzinkend In een komplete 
banaliteit die deze van de door
snee toeristische brochure niet 
ontstijgt Wat te denken bij voor
beeld over de dulding van Brugge: 
„Als één van Europa's mooiste 
steden en glanzend als een parel 
met haar historische bouwwerken 
en heldere reiea Ügt Brugge op 
korte afstand van het natuurreser
vaat Het Zwin en het mondaine 
Knokke."? Behoudens het moeiza
me taalgebruik werd de Boergon-
dische grootstad zelden zo'n af
front verkocht Maar de Bruggelin
gen mogen nog tevreden zijn... 
over Antwerpen, Gent en Meche-
len geen woord. 

Wat ook nogal storend werkt Is 
per pagina gekonfronteerd te wor
den met het embleem van Ameri
can Express. Wij hebben niets 
tegen deze gigant van de „travel-
Ier check" en wij willen lekker en 
gastvrij Vlaanderen best mee 
hoog opstoten in de vaart der 
volkeren... maar er resten de gren
zen der geloofwaardigheid. Wat 
allemaal niet wegneemt dat „Lek
ker en gastvrij Vlaanderen" een 
schitterend initiatief en een mooie 
realizatie Is, zoals er meer zouden 
moeten mogelijk zijn. En waarom 
niet de gebreken zijn inherent aan 
nieuwe opties als deze publlkatie... 
de kwaliteiten ervan zijn er des te 
waardevoller om. 

NIc vB 

GoodMng Ufdtbon 
ini vivreefiFlandre 

•iMiWM''» iy/vyf. 

En God ging slapen in Ierland... 
Dat een Ier alkohol niet ver
afschuwt weet iedereen, hij 
drinkt In vele gevallen zelfs 
In te grote hoeveelheden. 
Een lerland-bezoeker wordt 
daar in de week-enden nog 
het meest mee gekonfron
teerd, want dan bemerk je 
als argeloos automobilist 
dat er in het land van Sint 
Patrick en Sint Brendan 
geen al te hoge boetes moe
ten worden betaald voor 
dronken rijden. 

Komt het door al dat overmatig 
gebruik van alkohol of door wat 
anders, maar Ierland heeft zowat 
de crème de la crème voortge
bracht als het literatuur betreft: 
William Butler Yeats, Jonathan 
Swift James Joyce, Bernard 
Shaw, Oscar Wilde en Brendan 

Behan. Deze laatste zoop zich 
zelfs dood, begrijpelijk als je ooit 
zijn schrijnende roman over de 
Engelse gevangenissen voor Ierse 
opstandelingen Gistend Bloed 
hebt gelezen. 
Maar Ierland is ook het land van 
De Grote Honger. Onder deze titel 
schreef Cecil Woodham-Smith 
een boek, dat de geschiedenis 
verhaalt van de vijf jaren waarin 
honderdduizenden leren van hon
ger stierven of door ziekten die 
daarvan het gevolg waren. Daar
naast pakten In die tijd nog eens 
800.000 leren hun biezen en trok
ken naar Amerika of Canada. 
Wat was De Grote Honger? LIam 
O'Flaherty schreef erover in De 
Aardappeleters (Soethoudt Ant
werpen, prijs 395 fr., gebonden). 
De auteur, geboren In 1897 op de 
Aran-eilanden, verdient vooral het 
compliment dat hij zijn reportage 
over wat bijna 140 jaar geleden 

Hugo Heyrman: „Irieh Time" (1982). 

gebeurde, geschreven heeft alsof 
hij ooggetuige was. Maar O'Fla
herty was niet aan zijn proefstuk: 
The informer (De verklikker) werd 
reeds in 1935 verfilmd door John 
Ford en daarmee vestigde de ki
neast de schrijversnaam van 
O'Flaherty voor eeuwig, hetgeen 
de auteur blijkbaar ook wel 
scheen te begrijpen, want De 
Aardappeleters (Famine) droeg hij 
op aan diezelfde Ford. 

„De Aardappeleters" is het schrij
nende verhaal over het Ierland van 
de jaren 1845-1847. De familie 
Kilmartin speelt In dit boek een 
hoofdrol. De streek van Black Val
ley lijkt vervloekt De aardappel
oogsten rottenkveg en dat Is een 
enorm probleem voor een land dat 
van aardappelen moet leven. Te
genover de ellende en de nood In 
Ierland staan de Britse overheden 
totaal onverschillig, nergens tref
fen ze konkrete maatregelen om 
de honger te lijf te gaan. De 
mensen sterven als vliegen. Er is in 
heel Black Valley geen konijn 
meer te strikken >n de rivier is 
leeggevist de bevolking teert op 
het laatste wat er nog te halen is. 
Dat is haast niks, want de vrucht
baarheid van de grond is bijna nihil. 
Er zijn alleen nog brandnetels en 
boterbloemen te eten en zelfs dat 
„eten" wordt schaars. Politie en 
soldaten worden ingezet tegen de 
opstandige hongerende bevol
king, die nog enige kracht vindt In 
het bijna tot bijgeloof evoluerend 
kristelijk geloof. Dan vloeit er 
bloed, de vertegenwoordiger van 
de Britse leenheer — de uitzuiger 
van het volk — wordt vermoord. 
De politie en het leger gaan op 
brutale wijze op zoek naar de 
daders, wat heel wat mannen er 
toe doet besluiten de bergen in te 
vluchten. 

Enkel Mary en haar zoontje Mi
chael, die hun gevluchte man en 
vader terugvinden in de bergen, 
zullen ontsnappen aan Black Val
ley, waar de bejaarde lieden 
slechts één uitweg hebben: ster
ven van de honger. Het boek 
eindigt als Mary en Martin Kllmar-
tin besluiten te vertrekken naar 
een rijk land over de westelijke 
zee, waar het graan hoger groeit 
dan de lengte van een man en 
waar geen bazen zijn... 

„De grote oorlog." 
Liam O'Flaherty was een welbe
kende naam tussen de Ierse au
teurs tijdens de eerste jaren van 
de onafhankelijkheid, maar na zo
wat dertig romans en verhalen
bundels hield hij er vroeg in de ja

ren 50 mee op. O'Flaherty is van 
het grootste belang voor de twee
de generatie van de Ierse literaire 
beweging. Men zegt wel eens: als 
hij er niet was geweest dan had 
men hem moeten uitvinden. Hij 
werd geboren als zoon van uiterst 
berooide boeren, Keltisch was zijn 
moedertaal. Hij ontsnapte zijn ge
boorteplaats op de gewone Ierse 
manier, door te studeren voor 
priester, hetgeen hem tot Univer
sity College in Dublin bracht Maar 
hij had het zeer moeilijk met zich
zelf en met de miserie die hij om 
zich heen zag en werd konstant 
aangetrokken tot het kommunis-
me. Hij werd niet verplicht de 
keuze te maken tussen Caod en de 
Dennon, want een derde mogelijk
heid bood zich aan in de vorm van 
Wereldoorlog I. Hij liet zich aan
werven bij de Ierse Garde, als 
gewoon soldaat en vocht drie jaar 
aan het Westelijk Front De gevol
gen hiervan — shellshock — te
kenden hem voor het leven. 
Al het voorgaande flitse me door 
het hoofd terwijl ik onderweg was 
naar hetgeen wel eens het evene
ment van het jaar zou kunnen zijn, 
namelijk de tentoonstelling van de 
Antwerpenaar Hugo Heyrman 
(1942) In galerij Mineta Move, 
Ernest Allardstraat 43, Brussel. 
(Jammer dat de galerijhouder 
meende zijn adres eentalig Frans 
te moeten afdrukken, op de overi
gens anders volledig tweetalige 
uitnodiging). De tentoonstelling 
Impressions of Ireland „Horse
shoe Valley" (open van woensdag 
tot zaterdag van 14 tot 18 u. 30 tot 
28 mei a.s.) is er een om nooit te 
vergeten. Het is een estetische 
ervaring. 

Heyrman heeft Ierland geschilderd 
met een vreugde en een schoon
heid die je alleen maar blij kan ma
ken. De kringverwekkende steen 
in de machtige plas van een meer, 
nodigt je uit hem achterna te gaan. 
De in de verte gelegen bergen, 
achter een natte zanderige oever, 
laten je dromen alpinist te worden. 
De tedere bloemenweelde in de 
ochtend, waarover een mistige ne
vel hangt laat je wensen je schoe
nen uit te trekken en op blote 
voeten er doorheen te waden. De 
schilderijen met de oude, piepklei
ne boerenhuisjes, verweerd door 
de tijd en doorploegd met kogel
gaten, herinneren je aan de ar
moede en de strijd van een volk, 
dat nog steeds om zijn ontvoog
ding vecht in het Noorden, tegen 
de machtige John Buil. 
Liefhebbers van Ierland spoeden 
zich naar Mineta Move. 

Laagvliager 
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Een nieuwe LP van Miei Cools: 

Zoals we dat van hem gewoon zijn 
Een wat grijswordende Miei 
Cools, met kraaipootjes rond de 
ogen en een nogal berustende 
maar waakzame blik kijkt je vrij
moedig aan op de kleurige hoes 
van de nieuwe elpee. De titel 
„Morgen" verwijst meteen naar 
het tweede liedje van de omme-
kant waar je uit de fijne tekst (van 
Jaak Dreesen, die tien van de 
twaalf teksten schreeO meteen 
door hebt dat deze plaat even 
stilstaan betekent om dan weer 
de handen uit de mouwen te ste
ken en morgen weer voort te 
doen. Dat mijmeren, rond zich en 
even achteruit kijken loopt als een 
„rode draad" (een cliché, ik weet 
het) doorheen de liedjes. Een ech
te luisterplaat en weer Miei Cools 
zoals je hem verwacht: poëtisch, 
fijngevoelig en onderhoudend, 
speels met woorden en dan even 
ernstiger zonder te preken of mo
raliseren. 

Het inleidend „Straatliedje" heb je 
inmiddels wel op onze zenders 
gehoord, het is een opgewerkt 
ding dat het zal doen. Hierop dom
pelt Cools zich in de sfeer van de 

luisteravond, met „Lieve Helene", 
en ook het dromerige „Oud huis in 
Nieuw-Zeeland", op tekst van 
Louis Verbeek. Liedjes die de 
sfeer oproepen van die muisstille 
parochiezaal, waar Miei met 
woord en klank de verre horizon
ten sfeervol voor de ogen toverde. 

En „Luister mijn liefste" is dan 
weer een opkikkertje en doet 
even denken aan Martine Bijl's 
„Bloemendaalse bos", maar is dan 
weer een typisch Miei Cools' lied
je, met een knipoog voor het lieve 
meisje op de vierde rij. 

Het tema van „de vrienden van 
vroeger" en afsluiter „Ik denk dat 
ik..." zijn eerder door o.m. Zjef van 
Uytsel en Ed Kooyman op meer 
aangrijende of schampere wijze 
voorgedragen. Ze mogen er zijn 
maar zijn de zwakkere liedjes van 
deze plaat 

Op de ommekant wordt het titel-
lied voorafgegaan door het in de 
toekomst kijkend „Apocalyps" dat 
je samen met het volgende „Wie
geliedje" als een drieluik kan bekij

ken, üeen apocalyptische muziek, 
wel pittige chansontonen, en een 
wiegeliedje dat treurt om de mor
gen die komt Het „Herfstlied voor 
een dode vriend" op tekst van 
Louis Verbeeck trekt de lijn door. 

Om dan met stille hoop in twee 
liefdesliedjes af te ronden. 
Een fijne luisterplaat — uit bij 
Philips — met de teksten afge
drukt op de binnenhoes. 

Pas de Deux: 13 
Het trio Pas de deux, wellicht het 
meest betwistte uit het festivalge-
beuren, kreeg het getal 13 als 
punten toegekend. Een ongeluks
getal? Of een open vraag? De 
eerste elpee, met „Rendez-vous" 
erop, gaat alvast vlot over de 
toonbank, en eind deze maand 
nog treden de drie in Nederland 
op. München was voor hen een 
gok, en velen hebben het niet 
weten te relativeren. Wat als expe
riment begonnen is... een genera-
tiekonflikt geworden. Het optre
den was niet af, technisch noch 
muzikaal, er werd zelfs een strofe 

weggelaten... Tekst te veel blijk
baar? Maar zoals Johan Vermin-
nen terecht in een recent inter
view opmerkte „zijn we in een tijd 
van experimenteren met de vele 
mogelijkheden zoals synthesiser, 
moog, ritme box, ten koste van 
melodielijn en gevoel". Zoals ook 
de wanklanden van Arbeid Adelt 
of de klanksynthese van Orches
tral Manoevres, die begin april 
nog 3 uitverkochte konserten ga
ven in ons land, waaronder Vorst-
Nationaal. Misschien werd een 
kleurloos festival, waarbij „meer 
dan muziek een rol speelde", zoals 
kommentator Appermont terecht 
opmerkte. En zowel de winnaar als 
de zanggroepen waren gewoon 
een perfekte doorslag van voor
gaande jaren. 

Serglus 

„Rik Brouwers" 
uit de jaren '30 
tentoon 
Op vrijdag 29 april om 20 u. 
wordt te Mechelen een 
merkwaardige tentoonstel
ling geopend. Het gaat om 
werk van de Mechelse schil
der Rik Brouwers, meer be
paald werk uit de latere ia-
ren 20 en de jaren dertig. De 
tentoonstelling wordt inge
leid door de h. M. Bafcop, 
konservator van de Stedelij
ke Musea en is toegankelijk 
op zaterdagen en zondagen 
telkens van 10 en tot 12 u. en 
van 14 u. tot 19 u. Andere 
dagen volgens afspraak. 
Ons weekblad komt nog te
rug op deze expositie. 

Tentoonstellingsruimte: het 
atelier Rik Brouwers, Meys-
brug 3 te 2800 Mechelen. 

Maya-geleerde 
in Vlaanderen 

Miei Cools op het jongste zangfeest: nog steeds geliefd bij het Vlaamse publiek. In schrille tegenstelling 
staat Pas-de-Deux in het (nu wel tot op draad versleten) Songfestival goed voor 13 magere punten-

Adrian Chavez, Maya-Indiaan, 78 
jaar en professor in Guatemala, 
komt tussen 3 en 8 mei '83 spre
ken in Vlaanderen over zijn le
venswerk de Pop Wuj, het heilig 
boek van de Maya's en over de 
Maya-natie Nu 
De bakermat van de Maya's is 
Guatemala, waar ze nu nog 5 mil
joen van de 7 miljoen inwoners 
uitmaken, en er door generaal 
Rios Mont vreselijk onderdrukt 
worden. Vanaf de 4de eeuw be
stonden daar verschillende Maya-
staten en tot in de 11de eeuw 
bloeide er de hoge beschaving 
van het Oude Rijk. Door invallen 
en onderdrukking, kwam een eind 
aan de Maya-heerschappij in Gua
temala. Ze weken uit naar Yucatan 
in Mexico waar ze nieuwe steden 
stichtten o.a. Uxmal en Chichén 
Itza enz... 
Na 3(X) j . Spaanse bezetting wor

den de Maya's weer zelfbewust 
Chavez houdt zijn lezingen in het 
Spaans, maar er is vertaling in het 
Nederlands. Men kan hem beluis
teren: 

— op 3 mei in Izegem, Parochiaal 
Centrum, Hogestraat Kachtem, 
om 20 u.; 
— op 4 mei in Brugge, Volksho
geschool, Baliestraat 58 (20 uJ; 
— op 5 mei in Mechelen, voor het 
Vlaams Instituut voor Amerikaan
se Kuituren: 

Folklorecentrum, Koolstraat 8, Me
chelen (1ste zijstraat steenweg 
op Battel) (20 ui 

Op 6 mei in Lier, voor de Jonge 
Ekonomische Kamer, in zaal Scha
penstal, Kon. Albertstraat 3 (bij de 
Grote Markt) te Lier, om 20 u. 
's avonds, over de Maya-natie NCi. 
Op 7 mei in Gent Beekstraat 46, 
Drongen, om 15 u. 

PERS pektie f 
Afgelopen maandag heeft het 
CVP-partijbureau dus harde taal 
gesproken: het staaldossier 
moet in de maand mei worden 
geregionaiizeerd, evenals de an
dere nationale sektoren. Het is 
de krachtige taal, die we van de 
CVP gewoon zijn. Maar spijtig 
genoeg zijn we even gewoon dat 
de CVP die krachtige taal vlug 
vergeet 

NOCHTANS mag volgens Het 
Belang van Limburg de 

CVP deze keer haar belofte niet 
intrekken: „Naast de onpopulari
teit van een efficiënt krisisbeleid 
was de CVP ook nog eens gehan
dicapt door een aantal kommunau-
taire blunders van de regering. 
Daardoor geraakte liaar Vlaams 
profiel weer wat vertroebeld. 
CVP-voorzitter Swaelen heeft dat 
nu ook ingezien. Voor het eerst 
zette hij zich gisteren ondubbelzin
nig af tegen de kommunautaire 
koelkastpolitiek van het kabinet 
Swaelen maande Martens zelfs 

tot spoed aan met de regionalize-
ring van de vijf nationale sektoren 
en noemde het uitblijven van een 
akkoord over de ekonomische uit
splitsing een zwaar politiek feit 
voorde CVP. Deze ondubbelzinni
ge taal van de CVP-voorzitter is 
uiterst welgekomen na de pijnlijke 
afgang van het wetsvoorstel-Van 
den Brande. Meteen heeft Frank 
Swaelen ook zijn F'SC-kollega De-
prez van repliek gediend. Van een 
nationale behandeling van Cocke-
rill-Sambre zoals de PSC dat 
wenst, zal niets in huis komen. 
Voor de CVP-voorzitter moet er 
zich in de maand mei reeds een 
akkoord aftekenen over de op
splitsing van de nationale sektoren 
en bijgevolg ook over de regionale 
financiering ervan. Het is de eerste 
keer dat de CVP nu zelf een 
vervaldatum uitspreekt en dat is 
een belangrijk nieuw politiek feit 
Frank Swaelen is eerder een man 
van weinig woorden en dat geeft 
zijn ferme waarschuwing van gis
teren nog meer aplomb. 

GESTERKT door de o zo talrijke 
ervaringen uit het verleden, 

zijn we zo vrij erg skeptisch te 
staan. Wait and see... Want de 
PSC wil helemaal niet weten van 
een verdere federalizering. De 
PSC komt zelfs met de onzalige 
idee van een referendum op de 
proppen! Gazet van Antwerpen 
iaat weinig heel van de PSC: „Bei
de partijen zitten thans samen in 
de regering. Wat voor de CVP 
betekent dat ze daar moederziel 
alleen in zetelt, zonder geallieerde. 
Op de liberalen kan ze niet reke
nen, zeker met op de Gol-fraktie. 
Op de PSC rekenen zou voortaan 
ongehoord lichtzinnig zijn. Die par
tij zwalpt van het liberalisme naar 
een heruitgave van het burgerlijk 
unitarisme en is als partner van 
weinig of geen tel meer Er rest de 
CVP slechts één weg: die van 
keiharde zelfstandigheid. Ze moet 
het opnemen tegen de andere 
partijen, in en buiten de regering 
en zowel inzake sociaai-ekono-
misch beleid als al het andere. 

zoals de regionalizering, vastbera
den en doelbewust zichzelf zijn en 
haar eigen weg gaan. Zonder de 
PSC, zo nodig zelfs tegen de F'SC 
Die zoekt haar partners dan maar 
elders, als ze niet op eigen benen 
kan staan." We zijn eens be
nieuwd wie het zal halen: de unitai
re vleugel binnen de CVP of de 
Vlaamsgezinde. Opnieuw wijst het 
verleden maar in één enkele rich
ting... 
INTUSSEN heeft Dehousse al 

laten weten dat voor hem géén 
regionalizering van het staaldos
sier nodig is. Dehousse wil dus 
tomeloos blijven doorgaan met 
het potverteren van Vlaams geld. 
Het Volk dient Dehousse van ant
woord: Dehousse rekent er wel
licht op dat de CVP eens te meer 
door de knieën zal gaan, zoals in 
het verleden vaak het geval was. 
Welnu, de CVP kan zich een der
gelijke masochistische hcuding 
niet meer veroorloven. Voorzitter 
Swaelen is zich daarvan terdege 
bewust en minister Dehaene ken

de heel goed de draagwijdte van 
wat hij vorige week in Merchtem 
heeft gezegd met betrekking tot 
Cockerill-Sambre en de verant
woordelijkheid van het Waalse ge
west ter zake. Indien de Waalse 
politici koppig blijven weigeren 
aan hun redding mee te werken, 
kan dit inderdaad de val van het 
huidige kabinet en het failliet van 
de Waalse staalreus meebrengen. 
Niet Dehousse maar de nationale 
regering heeft de sleutel van de 
oplossing in handen. Binnen vijf 
weken moet men in Vlaanderen 
weten wat het kabinet-Martens ter 
zake van plan is." 

DAT moet Vlaanderen inder
daad weten. De vraag is ech

ter of de regering Martens dan 
wel de volledige waarheid zal zeg
gen en niet bv. enkele staalmiljar-
den zal wegmoffelen onder ande
re posten. Want Martens en de zij
nen zullen alles doen om aan de 
macht te blijven, desnoods tegen 
Vlaanderen in... 
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Van een Limburger, een paar 
Amerikanen en een Australiër 

Het jongste sportweek
end was rijk aan gebeur
tenissen. In Zolder won 
de jonge Eric Geboers 
zoals verwacht de Grote 
(motorcross) Prijs van 
België 125 cc, in Oosten
de werd de plaatselijke 
basketbalklub nog maar 
eens landskampioen en 
in het Nederlandse 
Meerssen won de 25-jari-
ge Australiër Phil Ander
son de klassieke „Gold-
Raas". 

1. 
Op Erie Geboers staat momen
teel geen maat De jonge broer 
van de (eens zo) bekende Sylvain 
is vandaag zeker de beste motor
crosser van het land. In zijn kate-
gorle won hij reeds zes van de 
acht reeksen die tot nog toe In het 
kader van het wereldkampioen
schap verreden werden. Enkel in 
Italië liet hij zijn ploegmaat Rinaldi 
voor gaan 
Erie Geboers, die voor het televi
sieprogramma Extra Time een on
waarschijnlijke show — de grond 
scheen alsmaar dieper onder zijn 
door de luchten klievende machi
ne weg te zinken — opvoerde, 
kan in de komende maanden mis
schien een absoluut rekord vesti
gen. Hoeveel punten zal de vrien
delijke en openhartige kampioen 
uiteindelijk verliezen"?... Geboers 
had evenwel gelijk toen hij in een 
interview stelde dat hij momenteel 
zijn tijd aan het verliezen is, dat hij 
naar halfliterklasse had moeten 
overstappen omdat hij in ztjn huidi
ge situatie eigenlijk mets meer kan 
winnen maar enkel alles kan verlie
zen. Eric, die misschien de eerste 
motorcrosser wordt die zich over 
een algemene fx)pulariteit in 
Vlaanderen zal mogen verheugen, 
weet ook dat in de 500 cc reputa
ties worden gevestigd, dat de uit
stralingskracht van die kategone 
oneindig veel groter is. Maar er 
zijn natuurlijk problemen. Het 
overwicht van onze motorcros
sers IS immers groot. In de 500 cc 
hebben we Malherbe, Vromans en 
Everts. Drie piloten die bij de bes
ten van de wereld mogen gere
kend worden. In de kwartliterklas-
se bezetten dne Belgen de eerste 
drie plaatsen in de tussenstand 
om het wereldkampioenschap 
Jobé, Lacquaye en Jo Martens. En 

in de 125 cc hebben we naast Ene 
Geboers nog altijd Mare Velke-
neers. Waarin een klein land dus 
groot kan zijn... 

Hoogst onbegrijpelijk wanneer 
men weet dat beïsketptoegen zel
den een gemiddeWe van duizerxl 
betalende toeschouwers halen-

2. 
Zoals we op deze bladzijde al 
vaker voorspelden is Sunair 
Oostende andermaal landskam
pioen basketbal geworden. De 
klub van het bekende reisagent
schap heeft zelfs een absoluut 
rekord gevestigd driemaal na el
kaar een dubbel, én landskam
pioen én bekerwinnaar Het over
wicht van de Amerikanen Browne 
en Heath en van Belgiè's „eeuwi
ge" basketspeler van het jaar Rik 
Samaey was zo overweldigend 
dat niemand eigenlijk nog aan
dacht schonk aan het kompetitie
verloop. Er kon immers toch niets 
gebeuren. 
Maar Oostende en/oer inmiddels 
reeds de andere zijde van het 
„vanzelfsprekend" sukses. Zonder 
spanning geen volk en zonder 
volk geen, of alvast minder, inkom
sten. Maar de sponsor, wiens on
dernemingszin buiten twijfel staat 
laat zich voorlopig door niemand 
afremmen. Het heet dat hij zijn 
ploeg nog sterker wil maken en 
hoopt over drie jaar de Europese 
top te kunnen bestormen. Zoals 
de zaken er momenteel voorstaan 
zal hij dat moeten doen met veel 
spelers van Belgische nationaliteit. 
De bond wijzigt immers haar re
glementen niet Het aantal Ameri
kanen (twee) mag niet worden 
opgevoerd. Waardoor (het blijk
baar zeer kapitaalkrachtige) Oost
ende gehandicapt de Europese 
arena betreedt De toonaangeven
de Italiaanse, Spaanse, Franse en 
Israëlische ploeg(en) doen op dit 
vlak immers nagenoeg wat ze 
willen en we overdrijven geens
zins wanneer we beweren dat het 
„aantal" Amerikanen in de topmat-
chen over winst of verlies beslis
sen Maar de heer Van Moerkerke 
laat er zich nog niet door ontmoe
digen. HIJ wil blijkbaar „alles" pro
beren alvorens zich bij het onver
mijdelijke (?) neer te leggen. Het 
gaat er anders wel vreemd aan 
toe op de binnenlandse transfer
markt. Voor René Van den Broeck 
van het inbindende B. Lier zou 
Racing Mechelen uiteindelijk vijf 
miljoen over hebben en voor Her
man Hauwaert en Eddy Mens zal 
het wel niet zoveel minder zijn. 

3. 
Een mens zoekt troost waar hij de 
kan vinden. De wieleriiefhebbers 
ook. Vlaanderen verheugt zich 
over het sukses van Phil Ander
son in de Cktld Race. De 25-jarige 
Australiër woont al enkele jaren bij 
ons (eerst in Lokeren en rKi in Wa-
regem) en verialijdt zk:h over een 
groeiende populariteit Niet onbe
grijpelijk. Die man schuwt de strijd 
niet en hij wordt getipt als de enige 
„bedreiging" voor Bernard Hinault 
in de komende Ronde van Frank
rijk. Anderson, die in '81 en "82 de 
gele trui droeg rijdt doorgaans 
sterk in de topkoersen. Hij mist 
echter snelheid (spurt) om in de 
laatste meters zijn aanleg en ka
rakter te kunnen verzilveren. Maar 
hij' is er nagenoeg altijd bij warv 
neer de klappen worden uitge
deeld. Als dusdanig stellen we 
hem tot voorbeeW voor onze 
profs... Anderson bewees op de 
Nederlandse wegen dat lef en 
moed vaak de hefbomen zijn voor 
het sukses. Als er één wedstrijd 
was die de Raleighs van Peter 
Post niet konden of wilden veriie-
zen was het wel de Gold Race. 
Anderson bewees dat ze heus 
niet onoverwinnelijk zijn. Maar 
daartoe moet men ze natuurlijk 
wel „aanvallen"... 

De onmogelijke (?) 
jacht op sukses... 
In mei worden in de voetbalsport de „prijzen' uitgereikt De landsti
tels, de Europese bekers, de nationale bekers. Elk jaar opnieuw is er 
wel een of andere klub die meerdere doelen beoogt Sinds Leeds Uni
ted in de jaren zeventig onder Don Revie bij herhaling naar „the triple" 
(het kampioenschap, de F.A. Cup en de Europabeker) mikte en onver
anderlijk mislukte is dit streven naar meervoudig sukses een bijna 
„magisch" verlangen geworden van meerdere topklubs. 
Ajax en Feyenoord, Hamèurg en Bayern, Liverpool, Club Brugge, An-
derlecht en Standard: allen hebben het al geprobeerd en nog nooit 
slaagde een klub „volledig"-
Dubbels werden wel vaak gerealizeerd (o.a. door Club Brugge onder 
Happel en door Anderlecht onder- Kessler). Maar verder geraakte 
eigenlijk nog niemand. 
In het begin van dit jaar wees alles 
erop dat het ongenaakbare Liver
pool van de legendansdie Bob 
Paisley geschiedenis zou schrij
ven. Het kampkienschep was al 
vroeg „gewonnen" en men vroeg 
zKh terecht af w» de Reds in de 
Engelse beker en de Europacup 
zou kurmen stoppen Temeer daar 
de ploeg van Kermy Dalglish, wel-
Kcht de Jkompleetste" voetballer 
van deze ttjd irmMdels ook al te 
League Ojp had gepakt-
Maar het verliep anders. Tot ver
bijstering van gans Brittannië 
werd Liverpool op het eigen An-
field Road door het onbedukiende 
Brighton and Hove M)ion uit de 
FA.-CUP gewipt enk) de kwartfina
les van de Europabeker bleek het 
Poolse Lodz phts beter dan de 
veelgeroemde „voetbabnachine"... 
Brighton heeft zich imrüddels al 
wel geplaatst voor de finéle op 
WemUey maar dit belet niet dat 
dezelfde pheg een bijna ftopehze 
strijd levert voor- ftet behoud in 
de eerste klasse. Terwijl Lodz vo
rig sazoen nog over Boniek be-
schide en toen op een hoopje 
werd gevoetbald door ftet Ander
lecht van Mc Waarmee we maar 
wÊen zeggen dat in voetbal altijd 
aÊes mogeÊjk blijft t^liemand overi
gens is daar meer van doordron
gen dan de gevierde Bob Paisley. 
De suksesrifi^ manager uit de 
gescfiiedenis van fret Engels voet
bal Czip" Liverpool won in de 
negen jaren van zijn be/ekl zes 
kantpkjenscheppen, drie Europa-
cups, één Uefa Cup en drie Lea
gue Öups) verkoopt dan ook nooit 
ingewikkekie teorieën over zijn 
vak. Eenvoud lexlt zijn gedachten. 
Hij verkondigt wijsheden waar de 
grote voetbaklenkers koud bij 
worden: „Hoe langer een speler 

een bal bijhoudt, hoe korter de tijd 
wordt voor zijn ploegmaats om 
hem te ontvangen" en „A/s je de 
bal hebt kunnen kontroleren, hou 
hem dan onder kontrole..." 
We kennen veel trainers die van 
soortgelijke taal misselijk zouden 
worden. Het valt ons trouwens op 
dat trainers die suksessen opsta
pelen eigenlijk maar weinig te ver
tellen hebben. Paisley en Happel, 
om die twee maar te noemen, zijn 
mannen van de praktijk. In „de 
Volkskrant" verscheen zaterdag 
een interview met Happel Kolom
men leesvoer over... niets. Want 
Ernst zegde niets. Tenzij: „Ik wil al
les winnen, en als ik dat niet kan 
winnen wil ik de rest winnen..." 
Waarmee we verklapt hebben dat 
de Oostenrijker nog steeds hoopt 
met zijn Hamburger S.V. en de 
kampioenstitel en de Europabeker 
voor landskampioenen te kunnen 
pakken. 
Overigens worden de voetballief
hebbers in mei op een onwaar
schijnlijke manier verwend. Er 
staan drie schitterende finales op 
de affiche: Juventus-Hamburg, 
Real Madrid—Aberdeen en An
derlecht—Benfica. Pittig detail is 
wel dat vijf van die zes klubs een 
„dubbel" beogen: de landstitel en 
de Europacup. Ook Anderlecht 
droomt van zo'n dubbel sukses. 
Alhoewel tijdens de jongste halve 
finale tegen Praag bleek dat de 
helden van Van Himst vermoeid 
geraken. In zoverre zelfs dat Polle-
ke na afloop van de match geïrri
teerd reageerde toen opmerkin
gen in die richting werden ge
maakt 
Pol zal er nochtans moeten leren 
mee leven. Maandenlang heeft hij 
geprofiteerd van de „psychologi
sche reakties" in de pers op het 
lang verbeide vertrek van Ivic, de 
enige echte architekt van het hui
dig. Anderlecht Pol zal in mei 
moeten bewijzen wat hij als trainer 
wel en niet kan en we hebt>en ook 
al flink wat geruchten opgevangen 
die vraagtekens zetten achter de 
voorbereiding op het volgende 
seizoen. Want Pol zal dan de 
spelerskern een „basiskonditie" 
moeten bezorgen waarop deze 
maandenlang kan verder bouwen. 
Het IS een onmiskenbare uitda
ging Overigens is ook onze 
nieuwsgierigheid groot Hoe ge
raakt Pol met zijn ploeg door de 
maand mei? Indien Anderlecht de 
dubbel inderdaad kan realizeren 
bestaat er geen enkele reden de 
verdiensten daartoe aan Van 
Himst te onthouden De spanning 
is dus gegarandeerd, terwijl de 
kontroverse zich duidelijk aankon
digt... Maar wellicht daarom is de 
voetbalsport zo populair! 
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AKTIE '83 

Nog 7 weken! 
Op zaterdag 17 juni a.ŝ  dit is over zeven 
weken, sluit het eerste deel van de VU-ak-
tie '83 af! 
Alle deelnemende afdelingsbesturen ont
vingen een dokument waarop een tussen
tijds verslag dient te worden ingevuld. 
Wil dit formulier zo spoedig mogelijk op
sturen naar het Algemeen VU-sekretariaat, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Vele afdelingen zijn overigens volop bezig 
met het ledenbezoek en de enquête. 
Enkelen zijn hiermee zelfs reeds rond-

VU-Loppem: 

Enquête onder / / 

De gemeente Groot-Zedelgem be
staat uit vier deelgemeenten Aartrijke, 
Veldegem, Loppem en Zedeigem 
Deze fusiegemeente telde eind 1980 
precies vier VU-leden Vandaag zijn er 
dan ongeveer driehonderd' Of fiet re
sultaat van een aktieve, aangehouden 
w/erking Ook op elektoraal vlak wierp 
deze toegenomen aktie de nodige 
vruchten af van geen enkel gemeente
raadslid naar twee verkozenen, die 
vermoedelijk allebei straks schepen 
worden' Immers, Zedeigem, is één van 
die zeer weinige gemeenten waarover 
de Raad van state nog een oordeel 
moet vellen U weet wel, CVP-klach-
ten 

Daarenboven werd Groot-Zedelgem, 
voor wat betreft de VU-werking, orga-
nizatonsch opgesplitst naar de vier 
deelgemeenten, waarvan dne met een 
eigen bestuur Eén van die afdelingen 
heet VU-Loppem, vlak nabij Brugge 
gelegen Wij vernamen dat deze afde
ling reeds volledig klaar is met het 
enquête-onderzoek bij de-VU-leden en 
zich gereed houdt om straks het twee
de deel van de VU-aktie '83 aan te vat
ten 
Over één en ander hadden wij een kort 
gesprek met Werner Vanhoutte, free
zer in het beroepsleven, en verant
woordelijke voor de propaganda in de 
afdeling Loppem 
Wi j : Wij hoorden dat de afdeling Lop
pem reeds volledig klaar is met de en
quête onder de VU-leden. Hoe hebt u 
dat gedaan? 
Vanhoutte: „Vooraf moet en wil ik 
benadrukken dat de eer hiervoor aan 
het hele afdelingsbestuur toekomt, en 
dus zeker met aan mij alleen 
Ook wens ik te benadrukken dat wij 
deze opdracht hoegenaamd niet als 
een lastige „karwei" beschouw(d)en 
Integendeel 

VU-leden wonderwel geslaagd" 
Wij hielden vooraf een vergadering met 
de voorzitter en de sekretaris, waarop 
wi) een taakverdeling afspraken Ver
volgens ging elk lid van ons negenkop-
pig bestuur de baan op Ook onze 
aanstaande schepenen deden mee Ie
dereen kreeg zo 'n tiental adressen te 
bezoeken Op één avond kon je er dne 
tot vier afwerken 
Hoe het komt dat het zo vlug is ge
gaan ' Nou, WIJ hebben niet de gewoon
te om lang bij de pakken te blijven zit
ten Op zaterdag 26 maart ontvingen 
WIJ van het arrondissementeel sekreta-
riaat het pak enquéte-formulieren en de 
maandag daarop zijn we daadwerkelijk 
begonnen En nu, een kleine maand 
later, zijn wij gereed" 

Hartelijk welkom! 

Wij : Hoe reageerden de aangespro
ken VU-leden op uw bezoek en de 
vraag tot medewerkding aan de en
quête? 
Vanhoutte: „Op een totaal van 84 VU-
leden, was er slechts één lid dat ronduit 
weigerde Twee weigerden het groene, 
niet-anonieme vraagformulier volledig 
in te vullen, het witte, anonieme formu
lier beantwoordden zij wel Verder was 
iedereen dus bereid volle medewerking 
te verlenen Wel vroegen de meesten 
enkele dagen tijd om dit rustig te 
kunnen doen 
Wijzelf hadden een eigen bnef toege
voegd waarop wat uitleg werd ver
schaft over de eerder moeilijke vragen 
25 en 26, rond de toekomstige staats
vorm 
De ondervraagden waren oprecht blij 
met ons bezoek, en vooral het feit dat 
ZIJ hierdoor ook echt inspraak kregen, 
verheugde hen 
Echt, bij allen mochten wij een hartelijke 
ontvangst meemaken" 

15 mei te Dilbeek: 

Wi j : Hebt u van de gelegenheid ge
bruik gemaakt om de VU-leden nog 
over andere VU-aangelegenheden te 
horen en te spreken? 
Vanhoutte: „Natuurlijk spraken wij hen 
over de projektwerking en vroegen wij 
om hun medewerking^ Niet tevergeefs 
overigens 
Daarnaast Ijverden wij, ook met sukses, 
om het aantal abonnementen op „Wij" 
nog te verhogen Nu moet ik er wel op 
wijzen dat de meeste VU-leden van 
onze afdeling reeds een abonnement 
hebben Het systeem echter met de 
„gele kaartjes" voor „nuttige" adressen 
werkte goed" 

Het Zedelgems projekt 
Wij : Wat wordt het projekt voor de 
VU te Zedeigem? 
Vanhoutte: „U weet dat „Groot-Zedel
gem" uit vier deelgemeenten bestaat 
Nu IS het zo dat er tussen deze ge
meenten geen, of bijna geen, openbaar 
vervoer bestaat Ook de lijnen naar 
Brugge en Torhout zijn verre van ide
aal 
Nu IS het onze betrachting om, mede 
gesteund door onze twee schepenen, 
een eisen-bundel te maken omtrent 
een herstrukturering van het openbaar 
vervoer Aan de hand van een ernstig 
onderzoek willen wij de wensen en 
verlangens van de Zedelgemse bevol
king samenbrengen, verzamelen En dit 
zeker met alleen met of onder VU-
leden Reeds nu hebben tal van men
sen buiten de VU hun medewerking 
toegezegd En dat is toch wel een grote 
stapi De resultaten willen wij nadien 
overhandigen aan de betrokken maat
schappij voor openbaar vervoer In de 
hoop op een gunstig gevolg,. " 
Namens „Wij" en het Algemeen Sekre-
tanaat alvast prof iaat en veel geluk' 

VU-sportdag reeds in trainingspak! 
De datum van onze nationale VU-sportdag nadert nu heel snel. Uitein
delijk hebben bijna 50 ploegen van VU-afdelingen en bevriende ver
enigingen toegezegd met elkaar de strijd aan te binden in de voetbal
en volleykompetitie. Gezien de vele mogelijkheden om daarnaast in
dividueel aan sport te doen en de vele vragen om informatie 
daaromtrent twijfelen wij er geenszins aan dat deze dag een groot 
aantal mensen uit de VU-familie zal samenbrengen. Het wordt m.a.w. 
beslist een massaal bijgewoonde en vooral gezellige VU-gezins- en 
sportdag vol gezonde ontspanning 

Voormiddag 
Van 9 u 30 tot ± 12 u 30 is er een 
teoretisch gedeelte waar het gemeen
telijk sportbeleid (vooral tiedoeld voor 
onze schepenen van Sport en andere 
geïnteresseerde mandatarissen be
stuursleden en leden) zal besproken 
worden 
Panelleden en sprekers zijn kamerlid 
Jan Caudron (voorzitter-moderator) 
senator Walter Peeters, inleider Geert 
Goubert (lid van Hoge Raad van de 
Sport) Leo Vanherck (voorzitter van 

de Westvlaamse sportraad) spreekt 
over mensen en organizaties die het 
gemeentelijk sportbeleid promoveren 
(BLOSO, Liso, sportfunktionans) Ma-
thieu Lambrechts (provinciale sport-
dienst Limburg) spreekt over sportin-
frastruktuur subsidies en sportpromo-
tie Johan Van den Bossche (voorzit
ter van de Bond van zwembaddirek-
teurs) spreekt over k)eheer, uitbating, 
enz van de gemeentelijke zwemba
den in vele gemeenten het grote (fi
nanciële) probleem Guido Sijs lid van 
VU-sportkommissie Slottoespraak 

door Vü-voorzitter Vic Anciaux 
Vanaf 's morgens 9 u 30 beginnen ook 
reeds de voetbal- en volleykompetities 
en de volkssporten zodat familieleden 
en vnenden die niet aan het teoretsch 
gedeelte deelnemen de sportdag zin
nig kunnen inzetten 

Middag 
In de onmiddellijke omgeving van 
Westrand, nl in het Roelandsveldcen-
trum (nabij een van de voetbalterrei-
nen), zorgen mensen van ter plaatse 
voor een koude schotel (130 fr) Ook 
belegde broodjes zullen daar de hele 
dag door te verknjgen zijn 

Sportief gedeelte 
• Voetbalkompetities met ploegen 
samengesteld door VU-afdelingen 
parlementairen, gemeentemandatans-
sen enz 
* Volleykompetitie eveneens samen

gesteld door afdelingen en mandatans-
sen 

• Volks- en rekreatiesporten voor 
het gezin met hulp van monitoren van 
BLOSO, o a hoefijzerwerpen, tonspel 
taptafel, sjoelbak, kegelen, trou ma
dam, enz 

• Petanque 

• Zowel fietstocht wandeltocht als 
jogging vertrekken rond 13 u 30 Het 
IS de bedoeling dat deze aktiviteiten 
voor de finalewedstrijden gedaan zijn 
zodat iedereen die nog kan bijwonen 
Ter plaatse is er een algemeen sekre-
tanaat voor alle aktiviteiten Dit zal 
gevestigd zijn in het Ontmoetingscen
trum Westrand Daar moet elke deel
nemer zich aanbieden om in te schrij
ven, een kenteken en allerhande nutti
ge informatie af te halen (o a waar 
precies elke aktiviteit plaatsvindO Met 
alle ingeschreven ploegen wordt tele

fonisch kontakt opgenomen voor tjij-
komende inlichtingen 
Het hele getjeuren eindigt tussen 17 
en 18 uur gevolgd door pnjsuitreiking 
en een gezelbg samenzijn met muzika
le animatie 
Een aantal waardevoHe tjekers en her-
innenngen worden aan de deelnemen
de ploegen en individuele deelnemers 
geschonken 

Nat iona le 
mandata r i ssen-
p l o e g -

De spelers van de nationale 
mandatarissenploeg dienen on
middellijk telefonisch kontakt 
op te nemen met „kapitein' se
nator Paul Peeters (015-
71.14.22). 
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22 -Wffl Wij in de Volksunie 

CVP-Wommelgem 
blijft gekant tegen amnestie! 

ANTWERPEN 

Zelfs in het onooglijke penodiek van 
SP-Wommelgem wordt (eindelijk) toe
gegeven, dat de Volksunie konstruk-
tief werk levert Niettemin houdt die
zelfde SP de beschermende hand bo
ven het hoofd van CVP-burgemeester 
Smits om het werk van de V U te 
boycotten Tijdens de jongste gemeen
teraadszitting merkte iemand (mis
schien wel terechO op, dat de raads-
vergadenngen geleid worden door 
een diktator Trouwens, vijf punten 
door Stan Geel aangevraagd, werden 
Ijskoud genegeerd Argument de pun

ten zijn onvoldoende toegelicht' Pot
sierlijker kan het met Moet b v een 
vraag welke bevoegdheden de kom
missie fort II heeft, nog nader toege
licht w o r d e n ' Krijgt de pers van de 
meerderheid dan zoveel toelichting' 
Frappanter is evenwel de interpellatie 
die C Geel (VU) wilde voeren over de 
brief die het Hoogkomitee van Toe
zicht geschreven heeft m b t de dak
werken aan het administratief centrum 
Een dossier daaromtrent is onvind
baar Het lijkt er veeleer op dat de be-
stuursmeerderheid van Wommelgem 

Opnieuw een 
politieke klacht 
Evenals tegen de gemeenteraadsver
kiezingen van oktober j l , werd er nu 
ook een klacht ingediend tegen de 
verkiezingen van de OCMW-raadsle-
den te Mol Deze klacht werd echter 
ingediend door een lid van een meer
derheidspartij, nl de V M B (Vnje Molse 
Beweging) 
Dit brengt met zich mee dat de elf 
OCMW-raadsleden die werden verko
zen op 11 apnl hun werkzaamheden 
nog niet direkt zullen kunnen aanvat
ten De ingediende klacht is gebaseerd 
op het feit dat de indienster ervan, nl 
Liesbeth Vanderschoot die reeds 
12 jaar zetelt in het O C M W voor de 
VMB, de bewilligingsverklanng heeft 
moeten ondertekenen op een lijst 
waarop slechts drie karKJidaten ston
den vermeld, met name Freddy Pierlé, 
Josee Van Hees en Liesbeth Vander
schoot zelf Uiteindelijk bleek echter 
dat er een lijst met vier kandidaten 
werd ingediend voor deze partij Ge
zien het feit dat elke CX^MW-kandidaat 
akkoord moet gaan met de totaliteit 

in Mol 
van de ingediende lijst meent Liesbeth 
Vanderschoot onfair behandeld te zijn 
door het opnemen van Anita Beek op 
de kandidatenlijst De drie verkozenen 
voor de V M B waren trouwens Anita 
Beek, Josee Van Hees en Freddy 
Pierie Vermelden we nog dat Liesbeth 
Vanderschoot zeker met licht getild 
heeft aan deze onheuse behandeling, 
want ZIJ diende met alleen klacht in bij 
de goevemeur en de bestendige depu
tatie, maar ook bij de prokureur des 
konings Deze laatste klacht is geba
seerd op valsheid in geschnfte, omdat 
de lijst van de VMB-kandidaten voor 
het O C M W nog zou veranderd zijn, 
nadat Liesbeth Vanderschoot als eer
ste haar handtekening plaatste 
Als Molse VU-partij kunnen wij ons 
eigenlijk verheugen, want voor de Mol
se inwoners is deze onenigheid binnen 
de Molse meerderheidspartijen nog
maals een duidelijk b)ewijs dat die 
mensen enkel uit zijn op eigenbelang, 
wat enkel onze VU-partij ten goede 
kan komen Horman Jansen 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Zondag 1 mei a.s. 

VVZ-kongresdag te Strombeek 
De jaarlijkse kongresdag van de Ver
eniging van Vlaamse Ziekenfondsen 
gaat door op zondag 1 mei om 10 u in 
het kultureel centrum te Strombeek-
Bever, Gemeenteplein te 1820 Gnm-
bergen 
U kunt het centrum als volgt bereiken 
langs de nng Oostende, Gent — Leu
ven, Luik, afnt Gnmbergen, verder naar 

Vlcicim/-
notioncile 

Iv.z.w. in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-prijzen 

K o r t e Klarenstraat 13 

(gel i jkvloers) 

2 0 0 0 A n t w e r p e n 

Tel. : 03/233.85.95 
bi j a fwez ighe id : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

Strombeek-Bever, langs de A 12 Brus-
sel-Antwerpen (via Boom), afnt Strom
beek-Bever Ran wordt toegestuurd 
op aanvraag bij inschnjving 

Programma 

9 u 30 tot 10 u , ontvangst 
10 u, welkomwoord door kaderdag
voorzitter H Rooze en indeling van de 
sekties 

10 u 15 tot 12 u 30, sektievergadenn-
gen over volgende onderwerpjen 1 
„Een autonome Vlaamse ziekteverze
kering en gezondheidszorg" door ad-
vokaat E Van Vaerenbergh en dokter 
F Devos, 2 „Funktie en taakomschrij
ving van de huisarts" door dokter J 
Van Boxelaer en dokter J Deloof, 3 
„Funktie en taakomschnjving van de 
geneesheer-specialist" en „VVV-zie-
kenhuisdoktnne" door dokter K Se-
ghers 

12 u 30 tot 14 u 30, receptie en koud 
buffet 

14 u 30 tot 16 u 45, plenaire vergade-
nng en goedkeunng kongresteksten 
16 u 45, slotrede door dokter F De-
vos, voorzitter V V Z Einde kaderdag 
omstreeks 17 u 

Deelneming in de onkosten 500 fr 
(apentief, maaltijd plus map), te storten 
op bankgiro 465-9179431-62 van het 
VVZ-sekretariaat Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, 8500 Kortrijk Bij aan
vraag wordt plan-wegwijzer toege
stuurd 

deze netelige kwestie met in het open
baar durft behandelen 
Werkelijk kleinzielig was de houding 
van de CVP-burgemeester bij de am-
nestie-motie, ingediend door Stan 
Geel Daann wordt de Vlaamse deelre-
gering verzocht „de nodige stappen 
aan te wenden opdat nu eindelijk, 38 
jaar na de oorlog, amnestie verleend 
zou worden Zo hoeft ons land met het 
tneste rekord te houden het laatste en 
enige land in West-Europa te zijn dat 
nog geen amnestiemaatregelen heeft 
getroffen" De burgemeester achtte 
het woord „amnestie met op zijn plaats 
Wel was hij er voor te vinden het te 
vervangen door „tot opheffing van de 
nog bestaande gevolgen van de re-
pwessie" De Volksunie hield het kate-
gonek bij amnestie Toen SP-schepen 
Flor Smits met het hoofd een duidelijk 
„njet" te kennen gaf, schorste de bur
gemeester voor de zoveelste maal de 
vergadenng om in een aanpalend ver
trek met zijn rode broeders te beraad
slagen Het resultaat was al vooraf 
gekend het bleef njet, „omdat mensen 
belangrijk zijn", skandeerde het zeer 
talrijke publiek 
Wel werd een tweede motie, inge
diend door mevrouw Crauwels-Van 
Eester (VU) eenparig en (hoe is het 
mogetijk aangenomen In de motie 
wordt bij de minister van Ekonomische 
Zaken, bevoegd voor de administratie 
van Energie, aangedrongen te willen 
overwegen een jaarlijkse stooktoelage 
te verlenen aan l i en „die van een 
sociaal minimuminkomen dienen te le
ven De kosten van deze uitgave te 
verhalen op de energiesektor zelf die 
thans, ook ten nadele van diegenen die 
van een sociaal minimuminkomen die
nen te leven, enorme winsten verwe
zenlijkt" 
Ten slotte stelde mevrouw Janssens-
De Bock (VU) voor, dnngend een 
fietsenrek te herstellen en de zeer 
gevaarlijke verzakking weg te werken 
op de Sjseelplaats van de gemeente
school, Antverpiastraat 

GHbert Sledsens 

APRIL 
28 ANTWERPEN- Debatavond „Eurokemraketten - verdediging of 

uitdaging'" Spreker Kolonel C Desmedt en Oeiak Abdoelaev, 
namens de Sovj'etambassade Om 20 u 30 Singel, Antwerpen 
Org Cooremanskring 

29 BERCHEM „Vlaanderen in Europa" en ,20 eeuwen Vlaanderen" 
met diamontage van Germain de Rouck Om 20 u 30 in Kultureel 
Centrum, Driekoningenstraat 126 Inr Vlaamse Knng Inkom 
gratis 

29 HOVE. Spreekbeurt door senator Walter Luyten over de 
Oostkantons (met dia's) in zaal „Markgraaf' om 20 uur 

29 LIER Zangavond in ons lokaal VNC, Berlarij 80 
29 WILRIJK: Optreden van het Mechels Miniatuur Teater „Een 

plaatsje onder de zon" Om 20 uur in het kultureel centrum „De 
Kern" Inkom 200 fr Kaarten te bekomen bij Anny Lenaerts, tel 
8271989 of bij Luk Lemmens, tel 8278633 Tijdens de pauze 
huldiging van de h Frans Beirens, oud-provincieraadslid 

30 ANTWERPEN: VUJO-an- fuif in zaal „Den Wolsack Oude Beurs" 
(tegen de Grote MarkO, om 20 uur Inkom 50 fr 

30 EDEGEM VUJO-fuif in zaal „Eendracht" 

1 WOMtVIELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 u tot 
12 u door Constant Geel 

5 WOMMELGEM. Voordrachtgever Jaak Vandemeulebroucke 
komt naar Den Klauwaert om 20 uur Zijn onderwerp „Europa en 

zijn parlement" . . , , , 
5 MORTSEL VUJO-filmavond in het Mark Liebrecht-centrum 
5 ANTWERPEN: Wies Moens-avond om 20 u 30 in zaal „Bnstol", 

Frankrijklei 19 Inkom 50 fr Organizatie Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap M m v Liesbeth Van Thillo, Anton Van 
Wilderode en Arthur De Bruyne 

6 HOMBEEK- Gespreksavond met partijvoorzitter Vic Anciaux en 
de VU-schepenen Oscar Renard en Kris Van Esbroeck in de 
bovenzaal van het oud-gemeentehuis van Hombeek Om 20 uur 
Inr VU-afdeling Hombeek-Leest 

6 NIJLEN: VU-kadervergadenng in Kempenland om 20 u 30 
7 NIJLEN: Fanfaren- en drumband-uitstap te Kessel Bijeenkomst 

om 14 uur in duivenlokaal te Kessel 
8 KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 uur in lokaal Alca

zar 

15 NIJLEN: Deelneming dnjmband aan sportdag-VU te Dilbeek 

15 WOMMELGEM. Dienstbetoon van 11 tot 12 door Bart Vander-
moeren in Den Klauwaert 

15 WOMMELGEM: Sportdag te Dilbeek VR KR Oen Klauwaert en 
enkele individuen doen mee Inlichbngen voor deelneming en ver
plaatsing in Den Klauwaert en bij Enk Luyckx 

18 ANTWERPEN: Voordracht van Tine Ruysschaert over „Godfned 
Bomans, sprookjesverteller", om 20 u in het Osteneth-huis Org 
Cooremansknng Reserveren is mogelijk bij het arr sekr van 
Antwerpen 03-2388208 

VU-paasfeest „3de leeftijd" in Hove 
weer een voltreffer 
Op zaterdag 9 apnl had in Hove voor 
de zesde maal het VU-paasfeest „3de 
leeftijd" plaats 

Zoals de vorige jaren was het weer 
een suksesi 

In 1978 startten we voor de eerste 
keer met een vijftigtal aanwezigen Het 
werd een zeer geslaagd feest We 
besloten ieder jaar op de zaterdag na 
Pasen een 3de leeftijdsfeest te hou
den 

Het aantal aanwezigen steeg van jaar 
tot jaar, zodat we dit jaar 200 aanwezi-

Wies Moens-avond 
te Antwerpen 
Op 5 mei a s orgamzeert de Vlaamse 
Akbe- en Kultuurgemeenschap een 
Wies Moens-avond in zaal Bnstol, 
Frankrijklei 19 te Antwerfjen om 
20 u 30 Inkom 50 fr 
Pnester-dichter Anton Van Wilderode 
zal het literair aspekt en het being van 
Wies Moens als dichter behandelen 
Voordrachtkunstenares Liesbeth Boo-
nen-Van Thillo zal een dnetal gedich
ten van W Moens voordragen Ten
slotte zal Arthur De Bruyne de levens
taak van W Moens als opvoeder 
belichten 
Degenen die Wies Moens gekend 
hebben zullen een avond vol herinne-
nngen beleven Voor de jongeren, die 
over W Moens langs officiële kanalen, 
mets mochten vernemen, zal deze 
avond ongetwijfeld leerzaam en verrij
kend zijn 
Wies Moens is nu ruim een jaar gele
den overleden in het Nederlandse 
Beek, waar hij sinds W O II verbleef 
„Zijn Vlaanderen" mag hem in ieder 
geval met vergeten Deze avond weze 
daarom een poging om deze Vlaming 
en dichter te gedenken 

gen mochten ontvangen Uaarbij wa
ren een tiental Hovenaars die zich in 
rusthuizen buiten Hove bevinden 
Deze werden opgehaald en terugge
bracht door bereidwillige voerders 
Even na de middag kwamen ze reeds 
aan en werden ieder afzonderlijk ver
welkomd i Eens aan tafel werd door 
onze VU-dames een tas koffie en 
koekjes aangeboden Voor velen was 
het een blij weerzien en een gezellig 
samenzijn Om 14 u was de zaal volge
lopen' 
Na een algemene verwelkoming trad 
de volkskunstgroep „Reinaert" uit 
Mortsel met volksdans en samenzang 
op Het deed werkelijk plezier te mo
gen vaststellen dat ook onze 3-plus-
sers graag de liederen zingen van 
Armand Preud'homme, Emiel Hulle-
broeck en Peter Benoit 
Alvorens aan de koffietafel te begin
nen, hield Frans Van Eisen, OCMW-lid, 
een gepaste toespraak met informatie 
over de OCMW-werking 
Daarna gingen de koeken en het rozij
nenbrood vlot van de hand en ieder
een liet het zich smaken Na smakelijk 
gegeten te hebben waren we klaar 
voor de grote tombola Meer dan 200 

19de Meienachtbal 
van VU-arr. Turnhout 
Op zaterdag 7 mei orgamzeert de 
Volksunie arr Turnhout in de Gemeen
telijke Feestzaal, Stationsstraat te 
Geel, haar 19de Meienachtbal 
Het bal, dat aanvangt om 20 u 30, 
wordt muzikaal opgeluisterd door het 
bekende orkest „The Evening Stars" 
De deelname in de onkosten bedraagt 
100 fr Het arr bestuur nodigt alle 
leden en sympatisanten in en buiten 
het arrondissement uit voor dit jaarlijks 
groot Volksumefeest 

mooie pnjzen, door onze bestuursle
den bijeengebracht lagen er te wach
ten op de gelukkige winnaars 

Alvorens de groep „Reinaert" voor de 
laatste maal optrad, werden alle mede
werkers op het podium gevraagd Ze 
mochten een hartelijk applaus van alle 
aanwezigen ontvangen' 
Nogmaals hartelijk dank aan de vele 
medewerkers zij die zorgden voor de 
prachtig versierde zaal en tafels, de 
mensen in de keuken, de vele opdien-
sters, de bereidwillige voerders en de 
schenkers en ophalers van onze tom-
bolaprijzen Dank ook aan de dames 
van het Vlaamse Kruis die er ieder jaar 
bij zijn om zich ten dienste te stellen 

VU-fraktie 
Brasschaat 
tegen racisme 
De VU-fraktie Brasschaat betreurt de 
maatregelen van burgemeester Nols 
van Schaarbeek i v m het gerfieentelijk 
onderwijs 
ZIJ betreurt dat deze vorm van racisme 
— zoals die al merkbaar was in de ver
kiezingscampagne van kandidaten en 
partijen en in het beleid van andere ge
meentebesturen als Anderlecht — met 
bestraft wordt 
ZIJ stelt vast dat hoger genoemde 
voorbeelden slechts de uitdrukking 
zijn van een bredere racistische stro
ming, die bovendien door bepaalde 
media wordt gestimuleerd 
ZIJ stelt dat in knsistijd geen onschuldi
ge zondebok gezocht mag worden en 
dat de wet op het racisme (1981) dient 
toegepast 
ZIJ hoopt dat de Vlamingen met alleen 
voor hun rechten zullen opkomen, 
maar ook voor die van de andere 
slachtoffers, de vreemdelingen 
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Wij in de Volksunie 

VU-Boutersem . 
op 15 mei kampioen? 
Binnen veertien dagen is het zover: 
dan treedt de VU-ploeg van Bouter-
sem in het stri jdveld. Eindelijk. Jam
mer genoeg niet op de nationale VU-
sportdag in Dilbeek. Maar op het 
thuisterrein. Die dag grijpt in deze 
Hagelandse gemeente inderdaad de 
tweede stemronde plaats. 
In oktober vorig jaar werd de VU-li jst 
(door juridische perikelen) gewei
gerd om mee te dingen naar de gunst 
van de kiezers. Na een lange lijdens
weg — van Hof van beroep, over 
Bestendige Deputatie, tot Raad van 
State — viel enkele weken geleden 
toch het rechtmatige verdict: de VU-
li jst werd volkomen ten onrechte 
door het Hoofdbureau geweigerd. 
Het juridische verhaal hebben we 
reeds uit de doeken gedaan. 
Het arrest van de „Raad van State 
kan samengevat worden met deze 
korte konklusie: „Het door de VU-
verzoekers ingestelde beroep is ge
grond. In redelijkheid moet worden 
aangenomen dat het uitsluiten, niet 
van één kandidaat, maar van alle 
kandidaten van de VU-partij, geacht 
moet worden vervalsing van het ver
kiezingsresultaat tot gevolg te heb
ben gehad'. 

Op 15 mei e k krijgt de VU-Boutersem 
dus eindelijk haar elektorale kans 
Omdat het er in deze gemeente vooral 
om te doen is te bereiken dat een ein
de wordt gemaakt aan het bewind van 
één partij (de CVP) die ongekontro-
leerd de scepter gedurende verschei
dene ambtstermijnen kon zwaaien, ko
men de vu-kandidaten op onder de 
benaming NGB-Nieuw Gemeentebe
leid IVlét liberale kandidaten, de enige 
die bereid werden gevonden om geza
menlijk met een kartellijst een duidelijk 
alternatief aan te bieden voor die een-
partij-politiek in het gemeentebestuur 

NGB-alternatief 
De verwachtingen van de VU-Bouter
sem zijn realistisch maar toch (hoe kan 
het anders') hooggespannen van 
geen naar minstens een mandaat De 

liberalen hebben immers drie uittre
dende raadsleden, en de VU neemt op 
de NGB-lijst de tweede en vierde 
plaats in, plus de troef van de lijstdu
wer In totaal staan er 8 VU'ers op de 
volledige NGB-lijst van 17 kandidaten 
Er werd geen enkele dubieuze af
spraak gemaakt, ook met voor na de 
stemronde 
In een eerste verkiezingsbrief meldden 
de NGB-kandidaten zeer duidelijk 
„Het kan niet goed zijn voor de demo-
kratie dat in een land, in een streek 
jarenlang eenzelfde politieke meerder
heid (gesteund door één partij) de 
scepter zwaait Gedurende verschei
dene mekaar opeenvolgende ambts
termijnen Ook met in een grote ge
meente als Boutersem Jawel, ook met 
in uw dorp Is het zelfs met zo dat bin
nen die ene regerende partij het uitein
delijk slechts een handvol mensen 
voor het zeggen heefff Gesteund 
door de numenek nodige albjd-ja-kmk-
kers'' WIJ komen op voor een waar
achtig nieuw gemeentebebid Te fae-
ginnen met de herwaardenng van de 
demokratische spelregels C J Elk van 
de kandidaten op de NGB-lijst behoudt 
zijn eigen politieke onafhankelijkheid 
Ongebondenheid Een stem voor een 
NGB-kandidaat is een volle stem voor 
diens politieke zienswijze" 

8 VU-kandidaten 
De VU-kandidaten op de NGB-lijst zijn 
Gust Janssens (2de plaats), Hugo Noé 
(4de plaats), Beni Devroye (7de 
plaats), Hugo De Schuyteneer (9de 
plaats), Erwin Deboes (11de plaats), 
Kns Stroobants (13de plaats), Oscar 
Stroobants (15de plaats) en Fons Ole-
mans (17de) 
Deze week, zaterdag, worden affiches 
en plakkaten verspreid Verschillende 
ploegen vertrekken om 10 u in hoeve 
„Tienmeel" te Bierbeek 
Geïnteresseerden kunnen ook voor 
hulp, informatie en dergelijke telefo
nisch terecht bij voorzitter Gust Jans
sens, tel 733395. 

(hds) 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 
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Vormingscentrum L Dosfel 
West-Vlaanderen 
29 apnl Izegem, start vormingsweek-
end „Vredesbeweging in Vlaanderen" 

• 014 — Onderwijzer, zoekt 
geschikte job Ongehuwd en 
26 jaar Heeft ervanng als moni
tor, 2 maand a/d kust Ervanng 
als onderwijzer, 1 schooljaar Op
tievakken L O en Frans 

• 015 — Kinderverzorgster, 
28 jaar, zoekt werk Heeft tevens 
attest van commercieel afge
vaardigde (RVA) 

• 020 — Onderwijzeres, zoekt 
geschikte job Gehuwd en 
24 jaar Twee jaar ervanng 

• 028 — Jongeman, zoekt 
werk, diploma L M O 

• 037 — Jongeman, 24 jaar, 
zoekt werk Werkte in konfectie-
sektor Bezit getuigschnft bouw
kundig tekenen 

Voor inlichtingen en kontakten, 
zich wenden tot kamerlid Daan 
Vervaet, Brabantsebaan 373, 
1683 Sl-Laureins-Berchem, met 
vermelding van het refertenum-
mer. Telefoon 02-532.57.95 van 
18 tot 21 uur. 

om 20 u in jeugdontmoetingscentrum 
De Schuur, Krekelstraat te 8700 Ize
gem Organizatie VUJO-lzegem i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
30 apnl Izegem, vervolg vormings-
weekend „Vredesbeweging in Vlaan
deren" van 9 tot 18 u in Jeugdontmoe
tingscentrum De Schuur, Krekelstraat 
te 8700 Izegem Organizatie VUJO-
lzegem, I s m Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel 
6 mei Tielt vormingsavond „Gemeen
telijk Informatiebeleid" Spreker is 
Francis De Coster, informatie-ambte
naar van de Stedelijke Informatie
dienst van de Stad Brugge Om 
19 u 30 in Kultureel Centrum Gildhof 
te Tiett Organizatie Dosfelkring Tielt 
1 s m Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel 

Limburg 
7 mei Neerpelt, studiedag , Voeren, 
ook dat IS Vlaanderen', van 9 u tot 
17 u in Dommelhof Toekomstlaan 5 te 
Neerpelt Organizatie Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel 

Oost-Vlaanderen 
26 apnl Sint-Amandsberg, vormings
avond „Rechten en plichten van ge
meenteraadsleden" Spreker is Wim 
Van Haegendoren Om 19 u 30 in de 
raadszaal Oud Gemeentehuis te Sint-
Amandsberg Org VVM-Gent-EekIo 
I s m Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel 

m 23 

SOCIAAL-
KULTURELE 
RAAD HAREN 
werft aan 
SOCIAAL-
KULTUREEL 
WERK(ST)ER 
in funktie treden op l sep
tember 1983 
Voorwaarden 
— burgerlijke en politieke 
rechten genieten, voldaan 
hebben aan militieverlich-
tingen en minimum 21 jaar 
oud 
— diploma maatschappe
lijk assistent(e), bij voorkeur 
specialisatie sociaal-kultu-
reel werk of diploma van 
een daarmee vergelijkbare 
postsecundaire opleiding of 
gedurende vijf jaar grondi
ge ervaring opgedaan heb
ben in het sociaal-kultureel 
werk 
— bi) voorkeur wonen in de 
Brusselse agglomeratie 
Barema sociaal-assistent. 
Sollicitaties met cv worden 
ingewacht vóór 23 mei 1983 
bij de Sociaal-Kulturele 
Raad Haren, Kortenbach-
straat 7, 1130 Brussel 

Franstalige 
artsen betaald 
door de 
Vlaamse 
gemeenschap 
Zowel in Vlaanderen als in de eenta
lig Nederlandse instellingen te Brus
sel staan artsen met een Franstalig 
diploma nog alti jd in voor de raadple
gingen voor zuigelingen en voor de 
medische zittingen in de kinderdag
verbli jven Die dokters worden dus 
betaald door de Vlaamse gemeen
schap en dit op een ogenblik waarop 
talrijke, voornamelijk jonge, Vlaamse 
artsen beschikbaar zijn voor dergeli j
ke taken. Daarbij komt nog heel wat 
Vlaamse ouders zodoende vaak ja
renlang — tot hun kinderen volwas
sen zijn — beroep doen op Franstali
ge dokters. Meestal roepen de ou
ders inderdaad de arts van hun raad
pleging of kribbe wanneer het kind 
thuis ziek wordt omdat deze het kind 
reeds onder zijn toezicht heeft Dit 
brengt uiteraard inkomensverlies 
mee voor de Vlaamse dokters. 
Over deze aangelegenheid stelde VIc 
Anciaux op 14 maart 1983 een schrif
telijke parlementaire vraag aan de 
gemeenschapsminister voor Gezins-
en Welzijnszorg, R. Steyaert (CVP) 
Meer bepaald wil de parti jvoorzitter 
weten in welke Vlaamse instellingen 
nog artsen met een Franstalig diplo
ma werkzaam zijn en of zij een ge
tuigschrift bezitten van grondige 
kennis van het Nederlands, afgele
verd door het Vast Wervingssekreta-
r iaat Ten slotte en niet in het minst 
vraagt V Anciaux of het nog langer 
opgaat dat Franstalige artsen betaald 
worden door de Vlaamse gemeen
schap. Zeker wanneer heel wat jonge 
Vlaamse artsen niet beter vragen dan 
dergelijke taken op zich te nemen Nu 
maar wachten op het antwoord van 
minister Steyaert! 

Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbat ing: 
Erna Van Dóore 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

BRABANT 

MEI 

APRIL 

28 GRIMBERGEN: Gemeenteraad om 19 uur 
30 DWORP: Zitdag invullen belastingaangiften van 10 tot 12 uur in 

het Gildenhuis, Kerkstraat 22 

DWORP: Zitdag invullen belastingaangiften van 10 tot 12 uur in 
het Gildenhuis, Kerkstraat 22 

ST.-AGATHA-BERCHEM: „Het Europees Parlement" door Jaak 
Vandemeulebroucke, lid van het Europees parlement om 20 u in 
Trefcentrum „De Kroon", spektakelzaal, J B Vandendneschstraat 
19 1 ^ Federatie Vlaamse Vrouwen Org Karel Bulsfonds 

UKKEL: Spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Daan Ver
vaet over „Ecologie essentieel aspekt van het VU-programma" 
Om 20 uur Candelaerskuip, Brugmannlaan 433 Inkom vnj 
Organizatie VUJO-Ukkel 

KOEKELBERG: Vlaamse jongerenfuif vanaf 20 uur in zaal 
NOVA, Herkoliersstraat (Metro Simonis) Inkom 50 fr Org 
Moniek en de Vlaamse Retsellen 

13 

13 

Dosfelkring-Leuven 
Vormings- en 
ontspanningsreis 
naar de Voerstreek 
Op zondag 1 mei 
Op een rustige lentezondag, terwijl de 
fruitbloesems deze prachtige streek 
nog meer kleur geven, gaan we met de 
Dosfelknng op ontdekking in Voeren 
Programma: 

0900 Vertrek met autocar op de 
Oude Markt te Leuven 
10 30 Ontvangst door Guido Sweron 
op het Kultureel Centrum van St-
Martens-Voeren Dia-montage over 
Voeren in al zijn aspekten met bespre
king Bezoek aan de dorpskom van St -
Martens-Voeren (Jeugdherberg, 
schuttenj, graf'pastoor Veltmans) 

12 30 Maaltijd in restaurant „San Mar-
tino" 

14(X) Wandeling naar 't kasteel van 
St-Pieters-Voeren en tounng met de 
autocar langs Remersdaal, Teuven, De 
Rank, St-Martens-Voeren 

15 30 Wandeling naar 's Gravenvoe-
ren langs de bloesems 

1730 Tounng met de autocar langs 
's Gravenvoeren en Moelingen 

18 30 Lunchpakket in Camping Rusb-
cana 

1900 Huiswaarts 

21 00 Aankomst in Leuven 

Deelnamepnjs (busreis, gids op bus en 
wandeling, diavoorstelling) 200 fr 
Eventueel warme maaltijd 250 fr 
Lunchpakket voor 's avonds zelf nnee-
brengen 
Vital Geeraerts 016-445650 
Kris Bovin 016-256859 
Jan Verbiest 016-257651 

VVM-berichten 

Gemeentelijk 
sportbeleid, 
een gesprek waard 
Ter gelegenheid van de VU-sportdag 
van 15 mei as in Dilbeek organizeert 
VVM-nationaal in samenwerking met 
de VU-kommissie sport een sympo
sium over gemeentelijk sportbeleid, 
met de medewerking van een aantal 
specialisten in deze matene 
Het IS een aktiviteit die zich met alleen 
ncht naar onze schepenen van sport 
maar ook naar alle andere mandataris
sen, bestuursleden en leden Het is 
beslist voor elke mandataris of be
stuurslid nuttig te weten hoe in een tijd 
als deze met o a een slechte financiële 
toestand van de gemeenten toch aan 
een echt gemeentelijk spjortbeleid kan 
gewerkt worden 
Hoe men een oplossing kan vinden 
voor de problemen i v m de gemeente
lijke zwembaden hoe men op de ge
meente een sportfunktionans kan in
schakelen, welke subsidies de ge
meente kan knjgen voor zijn sportakti-
viteiten welke rol BLOSO kan spelen 
enz Kortom, voor al wie bij het ge
meentebeleid betrokken is, vormt dit 
symposium een unieke gelegenheid 
om zich ook op het gebied van het 
sportbeleid te vervolmaken 
Panelleden en onderwerpen aan de 
aanwezigen wordt een dokumentatie-
de referaten en andere nuttige infor
matie in verband met gemeentelijk 
sportbeleid Om praktische redenen 
zouden wij willen aandringen zo vlug 
mogelijk schriftelijk ot telefonisch in te 
schrijven bij Vlaams Nationaal Studie
centrum Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel tel 02-21949 30 en terzelfder 
tijd 50 fr te storten als deelneming in 
de onkosten op rekeningnummer 
435-0259801-18 van VNS met vermel
ding „teoretisch gedeelte sportdag 
15 mei' (Zie ook programma sport
dag) 

— VVM Leuven organizeert van 7 tot 
en met 10 juni een VVM-vormingsreis 
Brussel-Luxemburg-Straatsburg Deel-
nemingspnjs 3 500 fr Er zijn nog een 
tiental plaatsen beschikbaar Geïnte
resseerden nemen dnngend kontakt 

- VVM-VNS Oostende-Veume-Diks-
muide organizeert op zaterdag 30 apnl 
en zaterdag 7 mei, telkens van 14 u tot 
17 u 30 twee kaderdagen in de vorm 
van werkgroepen o l v Philippe Goos-
sens. Julien Desseyn en Toon Van 
Sijnghel Tema's zijn o a het VU-be-
stuurslid en zijn afdeling, inspraak en 
participatie op gemeentelijk vlak 
Deze aktiviteiten vinden telkens plaats 
in het Or>=tends Trefcentrum 

Literaire 

prijsvraag 

OPROEP! 

ETNIKA v z w schr i j f t een pr i js 
uit van 100 000 B fr voo r een 
h is tor ische roman ove r het 
oos t f ron t 

Reg lement schri f tel i jk aan
v ragen bij de heer Ge rech ts 
deu rwaa rde r Maryns , Gods -
huizenlaan 159 te 9000 G e n t 

Er w o r d t o v e r deze pri jsuit-
schr i jv ing geen bnefwisse l ing 
gevoe rd . 
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24 m Wij in de Volksunie 

Wondelgem: 

Buurtkomitee Parkstad III stelde vragen OOST-VLMNDEREN 

Als einleiding wezen alle politici op het 
merkwaardig gevoel van samenhorig
heid, een uitdrukking van de behoefte 
aan sociaal kontakt Gevraagd naar de 
opstelling van de VU terzake kon 
Luclen De Spriet verwijzen naar het 
VU-verkiezingsprogamma voor Gent 
waann deelgemeenten en wijkkomi-
tees een grote rol krijgen toebedeeld 
De SP wees op de parallel tussen de 
nieuwe verkavelingen waar de inwo
ners vreemden zijn voor elkaar en de 
oude, leeglopende stadswijken 
De CVP-vertegenwoordigers zagen 
het allemaal met zo georganizeerd en 
hielden het bij het versterken van het 
verenigingsleven 

Vooral de VU en SP bleken terdege 
gedokumenteerd, waarbij ons ge
meenteraadslid De Spriet (oud-sche-
pen van Wondelgem) een beste beurt 
maakte De opmerking van mevr Van 
de Voorde (SP, oud-gemeenteraadslid 
in Wondelgem) dat ons raadslid be
voordeeld was, wijst eerder op een 
gevoel van machteloosheid (met ge
noeg voorbereid, mevrouw') 
Vooraf was publiekelijk afgesproken 
ondanks de herverkiezing van 24 apnl 
e K geen politieke propaganda voor de 
eigen winkel te maken 
Voor wat het openbaar vervoer be
t ref t kon De Spnet heel wat informatie 
geven Onmiddellijke aktie is geboden, 
want wijzigingen moeten gebeuren 
voor de plannen definitief worden Op 
zijn voorstel zal men met een delegatie 
naar de MIVG gaan Maar als er 
openbaar vervoer komt zo werd er 
gewaarschuwd, moet men er ook de 
nadelen bijnemen, een gevoel van soli
dariteit (die er nog met is) is noodzake
lijk 

Door de VU werd ook opgemerkt dat 
er geen verbinding is tussen Drongen-
Manakerke-Wondelgem-Meulestede, 
waar Parkstad III zou kunnen inge
schakeld worden 

Hetzelfde kan gezegd worden over de 
veiligheid en de hoge snelheid van de 
auto's in de nieuwe verkaveling Veel 
automobilisten ontwijken alzo de eeu
wige knelpunten aan de Vierweegs» 
en Meulestede Zolang de nngweg met 
Ofjengesteld is, zal men overtollig ver
keer behouden Technisch gezien kan 
er met veel meer worden verbeterd 
De Gaverstraat werd op aanvraag van 
de wijk opengesteld, ze nu terug afslui
ten zou idioot zijn Trilbanden en ver
keersdrempels werden ook verwor
pen Alleen vernauwingen zijn haal
baar Maar er moet een concensus zijn 
onder de inwoners van de straat 
De CVP poogde de lachers op haar' 
kant te krijgen door te beweren dat de 
tramhaltes van lijn 1 verkeerd waren 
aangelegd De reakte kwam uit onver
wachte hoek. De korrespondent van 
„De Gentenaar" merkte droogweg op 
dat de huidige ligging het meest waar
borgen biedt voor de veiligheid Een 
vertrekkende tram heeft immers min
der snelheid dan een doorrijdend rij
tuig' Het buurtkomitee stelde ook voor 
een speelweide te voorzien, door des
noods een stuk braakliggende grond 
te huren of te laten kopen VU-raadslid 
De Spriet wees erop dat dit in de oor
spronkelijke plannen is voorzien Het 
terrein ligt er, alleen is er nog nooit een 
aanvraag ingediend om het uit te rus
ten als speelweide Hij zal zich daar
mee, in samenwerking met dè bewo
ners gelasten De CVP-pers meende in 
haar verslag het opzoekingswerk van 
de VU in het belachelijke te moeten 
trekken, door het voor te stellen alsof 
men zich plotsklaps het bestaan van 
dergelijke terrein hennnerde en het 
opzettelijk had verzwegen Daarbij 
werden alle mogelijke omschnjvingen 
gebruikt om de VU toch maar met te 
moeten noemen De voetpaden zijn 

WERKAANBIEDING 
• Free-lance verkopers(ver-
koopsters) in de provincies Ant
werpen, Brabant Oost- en West-
Vlaandcren van encyclopedieën 
en dergel Moderne encyclope
die-centrale - Lucien Vermeren. 
Koperstr 37, 9830 St-Martens-
Latem, tel 091-824478 

eveneens gepland, doch de stad Gent 
legt ze met meer aan of onderhoud ze 
met Goedkopere oplossingen zijn mo
gelijk, maar voor de aanpalenden 
wordt het toch nog altijd een duur iets 
Waarom de voetpaden er met komen 
of slecht worden onderhouden, kon de 
bestuursmeerderheid (voorlopig nog 
CVP-SP) met zinnig beantwoorden 
De telefooncel, als die er zou komen, 
moet toegankelijk zijn voor de minder-
validen V U en SP waarschuwden 
voor optimisme, de CVP wou al 
2 bouwaanvragen indienen Alles 
wordt door de RTT grondig onder
zocht kon De Spriet meedelen Er 
werd onlangs nog maar een telefoon 
geplaatst aan het dienstencentrum 
Slechts 35 % van de inwonende ge
zinnen heeft geen prive-telefoon, is dat 
wel genoeg ' VU en SP zullen (via hun 
raadsleden) aandnngen op een onder
zoek door de RTT 

Ook de aanleg van zebrapaden kwam 
nog ter sprake, VU en SP zullen de 
zaak binnen een paar weken trachten 
te regelen 

Een lid van de SP vond het nodig 
ongepaste opmerkingen te maken, die 
alhoewel met zinloos, mets te maken 
hadden met de problemen van de 
bewoners van Parkstad III Zwarte Jan 
(volgens zijn eigen woorden) moet 
dringend leren luisteren en dan reage
ren 

Alhoewel er geen pasklare oplossin
gen te voorschijn kwamen, konden de 
inrichters zich verheugen over heel 
wat up-to-date-informatie en de steun 
van de politieke frakties Dergelijke 
vergaderingen zouden meermaals per 
jaar en voor verschillende buurten 
mogen plaatshebben Dat past ook in 
het streven naar meer kleinschaligheid 
door de VU 

D BUYS 

APRIL 

30 

30 

30 

MEI 
3 

14 

GIJSEGEM Dienstbetoon invullen van belastingaangiften door 
fiskaal raadgever Frans Jansegers van 9 tot 12 uur in lokaal kafee 
„Hoeveke" 
MEERBEKE-NEIGEM Zevende Breugeliaanse meiavond vanaf 
18 uur in de Berlindiszaal te Meerbeke 
LOVENDEGEM 3de lentebal georganizeerd door de Vlaamse 
Vriendenknng Lovendegem om 20 u 30 in feestzaal MPI, Molen-
dreef Inkom 100 fr 

LEDE Kontaktvergadering over het FVV Spreekster H De 
Bleecker Om 20 u 30 in het Ontmoetingscentrum, Kasteelstr 4 
te Lede 

DENDERMONDE- Kleinkunstavond met Jef Eibers om 20 u in 
het H Maagdkollege Kaarten 100 f r , voorverkoop 80 fr Inr „De 
Vlaamsche Vlagge" 
SCHELLEBELLE Voordracht door Paul Van Grembergen over 
„de situatie in Vlaanderen" In het Parochiehuis 't Veer Iedereen 
welkom 
DE KLINGE. Amnestie-avond met senator Oswald Van Oote-
ghem om 20 u in het Parochiehuis in de Sint-Gillisstraat Inr 
Wase Jonge Leeuwen 
ST.-MARTENS-LATEM: VVVG-lentewandeling om 15 uur aan 
het Dorpsplein 

Ontspanning, ledenbezoek en projektwerking 

VU-Lochristi heeft de handen vol 
O p dinsdag 12 april jL legden de 
bewoners van deze nieuwe wijk 
hun vragen en problemen voor 
aan de plaatselijke vertegen
woordigers van de V U , S P en 
C V P . 
Zaa l „De N a c h t e g a a r was het 
trefpunt van zo'n kleine honderd 
mensen, die zich verenigd voel
den door de problemen die zij 
elke dag ondervinden. Aanwezi 
ge pannelleden waren Lucien D e 
Spriet (VU-gemeenteraadsl id) , 
mevr. Van de Voorde (SP-ge-
meenteraadslid). Van der Hae-
ghen (SP), en Van Parys en Tack 
(CVP) . 
Volgende onderwerpen werden 
voorgelegd. 
— Openbaar vervoer; 
— Vei l igheid, 
— Voetpaden; 
— Speelweide, 
— Openbare telefooncel. 

Een blik op de agenda van de VU-Lo-
christi maakt onmiddellijk duidelijk dat 
deze afdeling de handen uit de mou
wen steekt En met zonder sukses 

ovengens Getuige hiervan is wel de 
door de Goossenaertsknng ingenchte 
avond met de Gentse kabaretgroep 
Moereloere, bekend als de lolmakers 
van de „Gentse Fieste" Inderdaad, de 
circa 150 aanwezige personen, waar
onder zich, tot ieders genoegen, ook 
senator Oswald Van Ooteghem be
vond, hebben zich wel degelijk ver
maakt met de moppen en de cartoons 
die ten beste werden gegeven De 
humoristische en alom bekende Gent
se volksliederen kregen iedereen in de 
ban, zodat het muzikaal talent van 
zowel Moereloere als van het publiek 
meer dan naar voldoening te beluiste
ren viel Men zou zich waarlijk op een 
repetitie van het Vlaams-nationaal 
zangfeest gewaand hebben Iedereen 
mocht zich dan ook gelukkig prijzen 
dat speciaal voor deze gelegenheid 
trappist van 't vat werd geschonken, 
om waar nodig, de kelen te doorspoe
len Wie zijn maag hoorde knorren, kon 
zich te goed doen aan een mooi 
versierde boterham, met kwark en een 
groentenkransje Het viel op ieders 
gezicht te lezen dat plezier en amuse

ment hoogtij vierden in de zaal die 
herschapen was in een echt café 
chantant Het spreekt vanzelf dat wa
neer de kabaretgroep het optreden 
wenste te beëindigen, de aanwezigen 
als een man om voortzetting of een 
bis-nummer vroegen De nieuwe dag 
was reeds enkele uren oud toen de 
laatsten huiswaarts togen Van een 
welslagen gesproken 
Doch in de VU-Lochnsti wordt met 
enkel voor vermaak en vertier ge
zorgd Het bestuur heeft thans de 
handen vol Naast de normale werk
zaamheden zoals het nader bekijken 
en bekommentaneren van de agenda 
van de gemeente- en OCMW-raad, 
hebben zich een vijftal andere werk
terreinen gevoegd Vooreerst wordt er 
hard gewerkt aan het persklaar maken 
van „Reinaert" Dit is het opinie-vor
mend penodiek blaadje dat door de 
VU-Lochnsti wordt verspreid, en dat 
inhoudelijk de visie van de Volksunie 
op tal van gemeenteraadsbeslissingen. 
(wan)toestanden en gebeurtenissen in 
de gemeente omvat 
In tweede instantie werkt de VU daad-

VU-Maldegem geeft eigen WIJ-ke uit 
Reeds in een vorig artikel hebben we bericht over de heropstanding van de 
Volksunie te Maldegem. Na de suksesrijke deelneming aan de gemeente
raadsverkiezingen 1982 met als resultaat één zetel in de gemeenteraad, voert 
ons raadslid Blomme Piet zeker geen one-manshow op. Hij kan terdege op de 
achterban rekenen met als resultaat dat enkele weken geleden het eerste 
nummer (driemaandelijks) van het informatieblad van de Volksunie Maldegem 
in onze bus tuimelde. Het draagt de welluidende titel „WIJ in Maldegem'. 

Op de voorpagina van dit eerste num
mer wordt uitgelegd waarom men met 
een informatieblad voor de pinnen 
komt Een van de redenen is het 
regelmatig in kontakt blijven met de 
Vlaamsgezinden in de gemeente 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Ninove 
Speciale zitdag invullen belastingaan
giften, op zaterdag 7 mei in het sekre-
tanaat Ziekenfonds Pnester Daens, 
Ninove, van 9 u tot 12 u en van 13 u 
tot 17 u 

Wekelijks sociaal 
dienstbetoon 
Elke woensdag van 17 tot 19 u„ in het 
sekretanaat Ziekenfonds Priester 
Daens De zitdag wordt afwisselend 
verzorgd door de VU-gemeenteraads-
leden Georgette De Kegel. Renaat 
Raes. Urbain Daumene en OCMW-lid 
Rik Haelterman 
Ziekenfonds 
Openingsuren van het ziekenfonds 
Pnester Daens maandag van 15 tot 17 
u, dinsdag van 9 tot 12 u„ woensdag 
van 15 tot 1 9 u , vnjdag van 15 tot 17 u 

In de rubriek „Open Oog" wordt de 
waakzame kijk op het leven in de 
gemeente onder de loep genomen In 
het eerste nummer handelde men 
vooral over de stortingen in de oude 
Edebedding bij de uitmonding in het 
Schipdonkkanaal In het artikel wordt 
aan de hand van feiten duidelijk ge
maakt dat de Volksunie Maldegem in 
alle stilte reeds stappen had onderno
men toen de zaak in de pers aan het 
rollen werd gebracht 

In een volgende rubriek „Onder den 
beiaard" wordt er een kntische kijk op 
het gemeentegebeuren gencht Daann 
werd op de eerste plaats aandacht 
besteed aan de Paaseieren van de 
CVP die de Maldegemse bevolking 
ten geschenke kreeg Jawel beste 
lezers, een stijging van de opcentie-
mes van 1 067 naar 1 600, verhoging 
van de personenbelasting van 6 naar 
7 %, belasting op het huisvuil van 
1 000 naar 1 500 fr De beklemmende 
maatregelen die de CVP-meerderheid 
heeft genomen De Maldegemnaar zal 
wel betalen 

Op de tweede plaats werd er krachtig 
van leer getrokken tegen de GVP-
oppositie die ons raads Blomme Piet 
tijdens het begrotingsdebat het verwijt 
naar het hoofd slingerde mee te heu
len met de CVP-meerderheid Omdat 
de VU deelneemt aan de kommissie-

vergadenngen is dit voor de GVP 
meeheulen met de meerderheid 
Door uit de kommissies weg te blijven 
ontvlucht de GVP echter haar verant
woordelijkheid die ZIJ als minderheids
groep te nemen heeft Het grof ge
schut boven halen alleen tijdens de 
zittingen van de gemeenteraad is een 
gemakkelijkheidspoktiek Politiek voe
ren ook buiten de raadszaal vraagt 
nzet maar de VU heeft sterk de indruk 
dat de GVP daar een broertje aan 
dood heeft De V U doet aan gemeen
tepolitiek met een eigen gelaat kn-
tisch maar opbouwend 

Guido Veerman 

Willy Knijpers 
te Moerzeke 
Op vrijdag 29 apnl komt volksverte
genwoordiger Willy Kuijpers op uitno
diging van V Z W 't Moleken naar Moer
zeke Bij iedereen die mm of meer 
begaan is met het lot van volkeren die 
waar ook ter wereld verdrukt worden, 
IS Willy Kuijpers geen onbekende 
Zonder officiële bemoeienissen gaat 
hij zich steeds ter plaatse vergewissen 
van de toestand zoals die zich voor
doet bij de gewone mensen 

Zeer onlangs hield hij een onderzoeks-
tocht door Entrea, waar hij vermomd 
als volksmens, schokkende feiten ont
dekte 
Wie geïnteresseerd is in het Europa 
der volkeren en het lot van minderhe
den binnen en buiten Europa, wordt 
hartelijk uitgenodigd in 't Moleken, Mo
lenstraat 36 te Moerzeke op vrijdag 29 
apnl om 20 uur Inkom gratis 

werkelijk mee met de „Aktiegroep 
Openbaar Vervoer Groot-Lochnsti" 
Van deze groep maken twee VU-
afgevaardigden deel urt, namelijk Gui
do Boone en Ignace Van Dnessche 
Het doel van dit aktiekomitee is het be
houd van, indien mogelijk twee, maar 
toch minstens éen stopplaats van de 
trein op de lijn 59, en dit te Lochristi-
Beervelde (of/en Zeveneken) Het 
heet dat Zijne Excellentie minister H 
De Croo een sanenngs- en bespa-
nngsplan heeft uitgedokterd, waarbij 
de drie stations die Lochristi njk is, van 
de kaart worden geveegd Niet minder 
dan 350 personen worden hierdoor 
getroffen W e blijven echter, met ver
eende krachten, verder vechten voor 
het wel-zijn van deze mensen, die door 
het openbaar vervoer aan hun lot 
zullen worden overgelaten We zijn 
vast gesloten geen „blauwtje" op te 
lopen 

Ledenbezoek en_ 

Verder nchten we onze aandacht naar 
onze leden De VU-Lochnsti neemt 
inderdaad deel aan de grote opiniepei
ling, welke vanuit het algemeen be
stuur gepropageerd en georganizeerd 
word t Zodoende worden al onze le
den tweemaal door een bestuurslid 
bezocht Dit kan enkel de verstand
houding en de samenhang binnen de 
Vlaams-nationaal voelende „familie" 
ten goede komen Meteen verkrijgen 
we een beter beeld van het gedach-
tengoed dat in onze afdeling aan de 
orde IS, wat ons een adekwate basis 
verschaft om onze verdere werking op 
te steunen 

~ projektwerking 

Naast dit ledenbezoek is het VU-
afdelingsbestuur reeds druk in de 
weer met het ontplooien van een 
projektwerking Net als in elke stad of 
gemeente kan er ook te Lochnsti 
gewezen worden op een aantal hete 
hangijzers of aanslepende probleenrv 
gevallen Doch over deze projektwer
king, die zich nog in de aanvangsfaze 
bevindt later meer 
Vervolgens is onze afdeling aange
zocht om een handje toe te steken, 
voor het welslagen van de Volksunie-
campagne die te Gent gedurende de 
voorbije weken op volle toeren draai
de, omwille van de gemeenteraadsver
kiezingen van 24 apnl In deze optiek 
aanvaardden we dan ook het „peter
schap" over de deelgemeente Oostak
ker, wat impliceert dat we speciaal 
deze VU-afdeling met raad en daad 
hebben bijgestaan, daar waar het no
dig geacht werd 
U bemerkt het de Volksunie Lochnsti 
kijkt met toe, maar vat de koe bij de 
horens Wij blijven onverminderd ver
der bouwen aan onze gemeente, als 
bouwsteen van een zelfstandig Vlaan
deren, en aan het welzijn van haar 
inwoners Geen holle beloften, zoals U 
zelf wel kunt bemerken (IV DJ 
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lepel & vork... 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 

Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Tfiier 
van t vat Levende W^ter Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 4129 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-675712 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiol Witmdnnstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

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

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertslraat 145-147 
2 '20 Schoten 03/6584176 

W I J verzorgen al uw feesten 

t e t S^alinaïiuw! 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
o . familiaiaak mei Iraditi* 

9328 SCHOONAAROE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Gerdar<lsbergsestraai 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joo' i t GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 512148 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Atinntmer vcin alle fcoston 
Ook verhuring vcin tdfcigcrief 

Schildorstrddt 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 0653 

Maaseik geeft het voorbeeld 

Gemeentelijk handvest voor milieu 
bescherming en milieubeleid goedgekeurd 

LIMBURG 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 
11 apnl jl werd te Maaseik het ge
meentelijk handvest voor milieube
scherming goedgekeurd Enkel raads
lid R Oosterbos (CVP) stemde tegen 
Schepen van ruimtelijke ordening en 
leefmilieu, Jaak Cuppens (VU), leidde 
het punt in Vermits de problemen 
i v m ons leefmilieu zeer omvangrijk 
zijn, zal men niet altijd aan al de eisen 
en aan alle verzoeken kunnen voldoen 
Maar er is toch duidelijk de politieke wil 
om aan ons leefmilieu iets te gaan 
doen 
Om te beginnen legt men een inventa
ris aan van onwettige vijvers en week-
end-huisjes om uitbreiding tegen te 
gaan 
De ganse Oetervallei is één grote 
stortplaats Het crossen met motoren 
op rustige wandelwegen stoort de 
loensten Het kappen van bomen en 
onwettige ontgnndingen zullen aange
pakt worden 
BIJ projekten van stadskernvernieu
wing dorpsverfraaiing en woonuitbrei-
ding zal aandacht worden besteed aan 
groene ruimten Om de Oeter zuiver te 
houden, probeert men de riolenngen 
zoveel als mogelijk is aan te sluiten op 
de kollektoren 
Een gedeelte van de Oetervallei is 
geklasseerd Toch zal men erover wa
ken dat de landbouwers met al te grote 
hinder ondervinden van de strenge 
verordeningen Voor het kappen van 
bomen of bossen is een kapvergun-
ning nodig, die bekomen of geweigerd 
wordt na het advies van het Bestuur 
van Waters en Bossen Het groen is er 

_voor de eigen mensen en voor de 
talrijke toeristen want het toerisme is 
ongetwijfeld een grote troef 

De stad zal een saneringslening van 
20379000 fr opnemen bij het Ge
meentekrediet van België Dit kan 
doordat er een tekort was op de 
begroting van '82, een rekeningstekort 
in "81 en een begroting in evenwicht 
van het eigen dienstjaar De vroegere 
schepen van financiën P Schiepers 
(CVP) beschouwde het als een „must" 
dat de rekening '81 en de begroting '82 
negatief waren Je moet maar durven! 
De stad verkoopt nu 8 bouwplaatsen 
aan de Kempenweg omdat men vreest 
dat de gronden nog in waarde zullen 
dalen De loten zullen minimum 
423000 fr en maximum 479000 fr 
kosten 
Op 2 mei worden de raden van be
stuur van de kulturele centra gekozen 
Deze raden bestaan uit 22 leden, 11 le
den uit de politieke f rakties en 11 leden 
uit verenigingen aangesloten bij de 
kulturele raad 
De stad zal aansluiten op het kabeltele
visienet De interkommunale Interelec-
tra zal de grondlijnen, luchtltjnen en 
gevellijnen aanleggen De centrale 
mast en elektronische apparatuur ko
men in Neeroeteren In een eerste faze 
zullen 65 % van de woningen kunnen 
aangesloten worden 
Als laatste punten van de openbare 
vergadering stonden 2 moties Rob 
Ceyssens (Volksbelangen) stelde dat 
de bouw van de kerncentrales in 
Chooz gevaren inhoudt voor het drink
water en dat Maaseik milieuhinder zou 
kunnen ondervinden De CVP (Pal-
mans) drong erop aan dat aan de 
motie werd toegevoegd dat de elektri
sche centrale van Langerio moet over
geschakeld worden op Limburgse 
steenkool 

Jan Claessens (PVV) las dan een 
motie voor i v m de tewerkstelling in 
Limburg en vooral in het Maasland Op 
1 apnl waren er in Maaseik 14 88 werk
lozen De moties werden met alge
meenheid van stemmen aangenomen 
In verband met de bouwmaatschappij 
Ons Dak" ontspon zich een hevige 

diskussie Raadslid J Deben (VU) 
drong aan dat de stad Maaseik en het 
O C M W optimaal zouden gebruik ma
ken van hun aandelen 
P Schiepers (CVP) wilde dit punt 
afvoeren Er is een mogelijkheid dat de 
CVP-meerderheid wordt doorbroken 
In de geheime vergadenng werden 
nog afgevaardigden aangeduid in di
verse komitees en raden 

Ren* Klarkx 

APRIL 
30 WIJCHMAAL: Groot Vlaams lentebal in zaal Rembrandt om 20 a 

D J M o r » Inkom 60 fr 

MEI 
7 LOMMEL- Arr VU-bal in zaal Zendpiraat", Marktplein De tainjke 

gemeentelijke mandatanssen nodigen iedereen vnendeüjk ui t 

• Voor het VOO (Vlaams Ont
moetingscentrum) Malpertuus te 
Mol, een gerant tengevolge de 
op pensioenstelling van de huidi
ge 
Malpertuus is het lokaal van de 
VU en van vele Vlaamse groepe-
nngen Het omvat een druk be
zochte hert>erg, een feestzaal en 
een vergaderzaal 
Kandidaten worden verzocht 
hun kandidatuur zo snel mogelijk 
binnen te brengen of in te sturen 
bij dr L Bellen, St-Paulusstraat 
53, 2400 Mol 
Cumculum vitae bijvoegen a u b 

Vergiftigd geschenic aan de 
Genkse bevolking 
De verkiezingen zijn nog geen half jaar 
voorbij of de zogezegde knstelijke 
partij, die op het nippertje de meerder
heid van de zetels haalde pleegt een 
ware financiële aanslag op het vermo
gen van de Genker-inwoners 
Om een sanenngslening te bekomen 
nodig om de schulden te delgen van 
een jarenlang volgehouden financieel 
wanbeleid wil zij de personenbelasting 
verdubbelen van 6 % naar 12 % De 
grondbelasting stijgt van 21 4 % naar 
325 % 
Dit betekent voor de belastingbetalers 
een vermeerdering van vele duizen
den franken jaarlijks Het spreekt van

zelf dat zowel de Volksunie als de 
Voiksuniejongeren zich hierbij niet 
goedschiks zullen neerleggen 
Omwille van het grote belastingdeficit 
worden dit jaar reeds 242 tewerkge 
stelde werklozen van de gemeente 
voor gemiddeld 3.5 maand stempelen 
gestuurd Het aanvaarden van de sa
nenngslening betekent voor hen dat 
hun komend jaar hetzelfde te wachten 
staat indien zij ondertussen met defini
tief op straat worden gezet 
Zo een personeelsbeleid dulden wij 
met 

ivo Coninx 

1 mei-uitstap met 
FW-Tessender1o 
's Morgens bezoek aan het atelier vat 
Rik Hoydonckx Vertrek met eigei 
wagen om 10 u op de Markt te Tes 
senderio Tijdens liet bezoek aan he 
atelier van 11 u tot 12 u 30, s er voo 
de allerkleinsten een bezoek voorziei 
aan een speeltuin Ze worden hie 
begeleid door enkele bestuursleder 
's Middags piknik in de Blauwe Ke 
14 uur wandeling in de „Blauwe K e 
geleid door de heer Dexters, een e> 
kondukteur van waterwegen In d 
gebied bevinden zich de sluizen va 
het Kempens Kanaal Sommige hie 
van zijn enig in Belgiè De Blauwe Ki 
is een wandelgebied nnet prachtig 
landschappen Het strekt zich uit te 
noorden van het Maas-Scfieldekanat 
Deelneming in de kosten 50 fr pbr 
gezin, aan de met-leden wordt een 
bijdrage van 100 fr per gezin ge
vraagd 

ZO€K€llC1€ 
Gevraagd voor plak en In-
pakwerk (van reproduktles) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 Bfr 
Inl Saturnus Kerketiend 31 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 148) 

«• ADaii iMn 
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De story „Klein Chicago" 

Deining in Oostende 
rond bouw expohal 
In „Wij" van 3 februari jl. makten wij reeds melding van de harde en 
kernachtige interpellatie van Jaak Vandemeulebroucke over de 
oprichting van de Oostendse Hallen. Niemand kon vermoeden dat 
deze, weliswaar ophefmakende, interpellatie dergelijke allures zou 
aannemen, dat thans een enorme lastercampagne tegen de interpel-
lant wordt gevoerd. Blijkbaar heeft Jaak Vandemeulebroucke met zijn 
akties en tussenkomsten een aantal slapende honden wakker ge
maakt. Of heeft hij het tipje van de sluier opgelicht, waardoor een aan
tal betrokkenen gevaar beginnen ruiken? Een stukje uitleg. 

Voor het eerst in maanden was er op 
vrijdag 24 januari jl. opnieuw een geani
meerde raadszitting te Oostende, Op
merkelijkste tussenkomst was deze 
van Jaak Vandemeulebroucke rond de 
inplanting van een nieuwe expohal te 
Oostende. 
Reeds enige maanden gonsde het in 
Oostende van geruchten dat een nieu
we expohal in de maak was, die wel 
een zware konkurrentle zou kunnen 
worden voor het Media-Center, stads
eigendom in koncessie en enige hal in 
Oostende waar grote tentoonstellin
gen kunnen worden gehouden. 
Dit nieuwe, reusachtige complex zou 
tegen 1 mei voltooid moeten zijn, om er 
de jaarbeurs te kunnen herbergen. Het 
projekt Oostendse Hallen omvat een 
polyvalente zaal van 10.200 m2, met 
een parkeerruimte van ruim een hekta-
re groot. De realizatie vergt ruim 
70 miljoen frank investeringen voor 
zaalsportaktlviteiten, beurzen en ten
toonstellingen. 

Vandemeulebroucke slechts afleiden 
dat heel dit dossier niet alleen een 
pijnlijke geschiedenis is van twee kon-
kurrenten, jmaar dat hierin een veel 
diepere angel schuilt namelijk die van 
de ongehoorde belangenmenging die 
politici verstrikt In het net van hun para-
polltleke zullen. Een belangenmenging 
waarvan de Oostendse gemeenschap 
weer eens de dupe van zou worden. 

Groot geheim 
Ofschoon schepen voor Urbanizatle, 
Jan Chrlstlaens, in zijn antwoord sprak 
van voorbarige konklusles, bracht 
deze tussenkomst heelwat reaktles 
teweeg. Zo waren zowel de initiatief
nemers van de Oostendse Hallen, als 
de NCMV-leden van het schepenkolle-
ge, niet gelukkig met deze vroege 
tussenkomst. Want onmiddellijk bleek 
dat de nieuwbakken koalitlepartner, de 
PVV, tot dan toe niet op de hoogte 
was van het hele dossier. 
Inderdaad bleek dat het hele dossier 

Een privaat initiatief, dat evenwel heel
wat konsekwentles zal meebrengen 
voor de Oostendse gemeenschap. Zo 
stelde Jaak Vandemeulebroucke, tij
dens zijn eerste interpjelaltie, volgende 
zaken aan de kaak: 
• vragen omtrent de stedebouwkun-
dlge voorschriften, waarbij hij twijfelde 
aan de wettellkheld Inzake de bouw-
aanvraag en de -vergunning; 

• vragen omtrent de ligging van het 
projekt: „Wie de plannen bekijkt merkt 
toch al te duidelijk dat de Oostendse 
Hallen slechts een onderdeel zullen 
uitmaken van een groots winkelcen
trumcomplex"; 

• vragen omtrent de financiële gevol
gen voor de stad, met dien verstande 
dat gedurende 16 jaar de Jaarbeurs 
telkens In het Media-Center werd ge
houden. „Terwijl het stadsbestuur dus 
de exclusiviteit voor de Jaarbeurs ga
randeerde tot het jaar 2010, heeft de 
stad zichzelf nooit gewapend door de 
Jaarbeurs ook kontraktueel te ver
plichten om er tot 2010 in Media 
Center te exposeren, met alle financië
le verplichtingen dienaangaande." 
Komt de konkurrentieslag er tussen 
Me^ila-Center en de Oostendse Hal
len, met duidelijke medepllchtingheid 
van NCMV-leden van het schepenkol-
lege, dan zou het wel eens kunnen dat 
In deze recessietijd de overlevingskan
sen van de koncessionaris In het ge
drang komen. En dit zou voor de stad 
een financiële katastrofe zijn; komt het 
tot een voortijdige opzeg van het 
koncessiekontrakt dan Is de stad er
toe gehouden onmiddellijk 24 miljoen 
frank uit te betalen! 
Uit deze eerste interpellatie kon Jaak 

reeds van maanden tevoren In elkaar 
was gebokst en dat het grootste ge
heim moest worden bewaard. Enkel de 
burgemeester was op de hoogte van 
deze kwestieuze zaak! 

Zoals een sneltrein 
Op donderdag 21 januari wordt de 
„NV Oostendse Hallen" opgericht; 
voorzitter wordt J.-C. Van Biervliet 
pdg-Kursaal Oostende en N. Haeck, 
eigenaar van Tips, wordt afgevaardig
de-beheerder. 
Diezelfde dag geeft staatssekretaris 
Akkermans een gunstig advies voor 
wat blijkbaar enkel hij als „sportcom
plex" beschouwt Een gunstig advies 
op basis van foutieve plannen en in 
antwoord op een aanvraag van een 
NV Ostendia, die nooit heeft bestaan! 
Loopjongens tussen het staatssekre-
tariaat en de' nieuwe NV (of is het de 
oude NV) staat Dries Vermeersch, ex-
kabinetsmedewerker van Akkermans 
en gewestelijk sekretaris van het 
NCMV, tevens nieuwbakken schepen. 
Op 24 januari werd met de grondwer
ken gestart. „De bouwvergunning is 
nog niet binnen, maar wij zijn reeds 
maanden bezig met de zaak en weten 
dat alles voor mekaar komt", aldus de 
initiatiefnemers. 
Wat vóór de bouwvergunning aan de 
Torhoutsesteenweg gebeurde Is dus 
onwettig: tot tweemaal toe werd (na 
heftig aandringen van de VU-fraktie) 
proces-verbaal opgemaakt maar het 
schepenkollege deed net niet wat de 
wet stelt: de zegels leggen. En plots 
gebeurt alles zeer snel: op 3 maart 
komt het gunstig advies van de Provin
ciale Dienst het advies van het Be
stuur der Wegen Is gedateerd 4 maart 

Dit is ook de datum van het advies van 
Stedebouw Brugge, diezelfde dag ook 
verleent het schepenkollege zijn princi
piële goedkeuring. 
Helemaal nog geen bouwvergunning, 
alhoewel de betrokken NV onmiddel
lijk met de werken mag starten. Nog
maals tegen de wet In! 
Opluchting dus bij het schepenkollege 
en bij de initiatiefnemers op die bewus
te 4de maart. In allerijl maakt de stede
lijke urbanizatiedlenst een bouwver
gunning klaar. Tien bladzijden lang: dp 
langste uit de Oostendse geschiede
nis. Waarin ook, vanwege Stedebouw 
Brugge de eis wordt opgenomen dat 
de bouwvergunning mag worden afge
leverd „mits het gebouw aan de zuidzij
de met 12 meter wordt ingekort zodat 
de gevellengte aan de Torhoutse
steenweg 111 tot 99 meter wordt 
herleid". 
Er wordt evenwel inmiddellijk ge
bouwd: de eerste steenlegging heeft 
plaats onder mas^le belangstelling, 
het schepenkollege op kop. De stalen 
gebinten en de geprefabrlceerde ge
velelementen staan klaar voor... 
111 meter. Voor die ontbrekende 
twaalf meter zal staatssekretaris Ak
kermans wel zorgen. 

Eén tegen allen 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 
24 maart jl. trekt Jaak Vandemeule
broucke nogmaals hard van leer. 
Thans somt hij de reeks bouwovertre
dingen op: 

Parket bij 
Üostends 

stadsbestuur 
• de bouwvergunning werd pas op 
11 maart afgeleverd. Hierin lezen wij: 
„de belanghebbende bouwheer dient 
de hierbij gevoegde formulieren van 
de aanvang van de werken behoorlijk 
in te vullen met alle gevraagde gege
vens en acht dagen voor de aanvang 
van de bouwwerken te' doen gewor
den aan de bevoegde administraties". 
Er mocht bijgevolg pas met de werken 
worden gestart op 21 maart en niet op 
4 maart! 
• één van de voorwaarden opgeno
men In de bouwvergunning Is het 
indienen van nieuwe plannen vóór 
25 maart. Maar op bewuste dag werd 
geen nieuw plan ingediend! 
• de vergunninghouder moet per 
brief het begin der werken ter kennis 
geven. Deze brief Is nooit verstuurd! 
• de bijkomende onrechtstreekse 
taks (986.562 fr.) op het bouwen moet 
In de stadskas worden gekonsigneerd. 
Tot op 25 maart is geen frank in de 
stadskas gekonsigneerd! 
• de plannen moeten op de bouw
werf permanent aanwezig zijn. Ver
mits er geen plannen zijn, is de bouw
heer nogmaals In overtreding met de 
wet! 
Er Is echter nog meer. Voor de betwis
te 12 meter werden de werken stilge
legd op 21 maart Volgens artikel 68 
van de wet op de ruimtelijke ordening 
moet het bevel tot stilleggen van de 
werken, binnen de vijf dagen worden 
bekrachtigd door de burgemeester of 
door de gemachtigde ambtenaar. 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Harelbeke 
Speciale zitdagen belastingformulie
ren: 
— vrijdag 29 april in café 't Anker, 
Kortrijkstraat van 18 tot 20 u.; 
— zaterdag 30 april in De Zwaan, 
Dorp, Stasegem, van 18 tot 19u. 30; 
— vrijdag 6 mei In Oud Gemeentehuis, 
Bavikhove, van 18 tot 19 u. 30; 
— zaterdag 7 mei in Nachtegalenlaan 
23, Hulste, van 18 tot 19u.30. 
ledere maandag op afspraak, tel. 
71.57.96. 
Lentewandeling 
,Jong en Groen" 
Op zondag 8 mei gaan we, onder 
leiding van een gids, het natuurgebied 
van de Gavers bezoeken. Na de wan
deling Is er filmvertoning in de zaal van 
het kollege. Kinderopvang door FVV. 
Vertrek om 14 u. aan de ingang van 
het kollege. 

WEST-VUtANDEREN 
APRIL: 
28 KORTRIJK: Spreekbeurt met dia's door Leo Vancraeynest 

leraar plastische kunsten over „De Invloed van de Vlaamse ge
dachte op de Internationale moderne kunst", om 20 uur in de 
Oude Dekenij (naast St-Maartenskerk). Inkom: 40 fr. 

30 OOSTDUINKERKE: Tentoonstelling over „Nieuwe Orde". Van 14 
tot 20 u., Vlaams Huls DIksmuide. 

MEI 
1 OOSTDUINKERKE: Tentoonstelling over „Nieuwe Orde" 

Vlaams Huls DIksmuide van 14 tot 20 uur. 
3 KORTRIJK: Informatie-avond over de rol van de volksunie in het 

Europees Parlement door Jaak Vandemeulebroucke. Om 20 uur 
In West-Flandria, Gr. Gw. van Namenstraat 7. Organizatle: FVV-
Kortrijk. 

6 lEPER: Open vergadering VUJO l.v.m. Zuiderring om 20 uur In 
zaal Rembrandt Meensestraat 

8 SINT-MICHIELS: Uitstap naar het Komens Centrum Robrecht 
Van Kassei. Afreis: 9 u. 30 aan Zwaenekerke. Kinderen eveneens 
welkom. Om 11 u. receptie door de Vriendenkring Komen. Korte 
toespraak over historiek en toekomstperspektleven van de 
Vlaamse aktivlteiten ter plaatse. Inschrijven bij bestuursleden 
Trefpunt en Volksunie. 

8 IZEGEM: Wandeling te Pervijze o.l.v. Willy Vanlerberghe. Samen
komst om 13 u. 30 aan het Vlaams Huis, Grote Markt Organiza
tle: Wandelklub Vlaams Huls. 

16 IZEGEM: Voordracht over Guldo Gezelle en recentere poëzie 
door Albrecht Desmedt Eindteksten door Jozef Seynaeve. Om 
15 uur In de bovenzaal van het Oud Stadhuis, Korenmarkt Org.: 
VVVG. 

18 KORTRIJK: Geleid bezoek aan het Onderzoek- en Voorlichting
scentrum voor Land- en Tuinbouw te Beitem (Roeselare). 
Vertrek om 13 u. 30 aan St-Ellsabethkerk (met privé-wagens). 
Organizatle: Vlaamse Kring Kortrijk. Inschr. bij R. Deblaere (tel. 
21.05.55) of B. Deconinck (21.26.99). 

Tot op de avond van de gemeenteraad 
(25 maart) heeft burgemeester Goe-
klnt dit nagelaten te doen. Maar, er Is 
zelfs geen bevel om deze onwettig 
gebouwde 12 me^er schoenfunderin
gen, stalen liggers en sporten af te bre
ken. Deze mogen Intussen blijven 
staan en de rest van de bouw mag 
doorgaan zonder dat er nieuwe plan
nen bestaan! 
Tevens rijzen vragen over de bestem
ming van het gebouw. Volgens de 
bouwvergunning moet de zaal voor 
95 % worden aangewend voor re-
kreatle-indoor-sporten. Er mogen bij
gevolg slechts gedurende 18 dagen 
per jaar niet-sportleve aktivlteiten 
plaats vinden. Een plaatselijk adveren-
tieblad (Tips) kondigde terzake aan dat 
„allerhande andere aktivlteiten" zou
den worden georganizeerd. 

Klachten tegen 
de Oostendse Hallen 
Tijdens de perskonferentle van maan
dag 28 maart verklaarde Jaak Vande-
muelebroucke dat hij twee klachten 
heeft neergelegd i.v.m. de Oostendse 
hallen. 
Hij had daarmee ook al gedreigd tij
dens zijn blezonder scherpe Interpella
tie. Uit onmacht had schepen Chrlstla
ens hierop gerepliceerd „Dat is chanta
ge", woorden waarvoor hij onmiddellijk 
werd terecht gewezen door zijn frak-
tieleider Marcel Friederichs. 
Ofschoon een aantal vormvereisten 
tijdens het weekende (van vrijdag 
25 maart tot maandag 28 maart!) wa
ren vervuld door het nieuwe plan in te 
dienen en door de voorziene bank-
waart)org te storten, waren die maatre
gelen niet van aard om Jaak Vande
meulebroucke te weerhouden klacht 
neer te leggen. De klacht bij het Hoog 
Komitee van Toezicht die hij persoon
lijk overhandigde, is 75 pagina's lang. 
Deze is gericht tegen politici van „hoog 
tot laag" die hij beschuldigt van belan
genmenging en bevordering van priva
te organizatles en personen, ten koste 
van gemeenschapsgelden. De klacht 
bij de Prokureur des Konings te Brug
ge Is Ingediend wegens „een reeks 
bouwmisdrijven die aan de grondslag 
liggen van de Oostendse Hallen", aldus 
Interpellant En, vervolgt hij: „Het Is aan 
de justitie om de zaak verder te behan
delen." 
Terzake vernamen wij dat een ploeg 
van de gerechtelijke politie In het stad
huls een onderzoek heeft Ingesteld 
naar de vermeende inbreuken tegen 
de wetgeving op de stedebouw. In het 
Oostends stadhuls heeft de gerechte
lijke politie het dossier gekontroleerd 
en gedeeltelijk voor nader onderzoek 
meegenomen. 

Nadat Vandemeulebroucke een agen
dapunt voor de volgende zitting van de 
gemeenteraad had geplaatst besliste 
het schepenkollege eindelijk de af
braak te tevelen van de betwiste en 
onwettig gebouwde 12 meter Het 

schepenkollge ging uiteindelijk toch 
door de knieën! 

„Wat bezielt die man?" 
Dit en nog meer titels, blokletterden de 
initiatiefnemers In hun advertentieblad. 
Want als verdediging gebruiken zij 
laster en eerroof, geen weerlegging 
van feiten. Het zal Inderdaad nog een 
eind duren voor de gemoederen be
daard zijn rond die nieuwe Oostendse 
Hallen, want de vele reaktles in de 
verschillende dag- en weekbladen, als
mede de reaktles van de gewone 
burgers tonen aan dat dit dossier 
verder moet worden ontmaskerd. 
Dit hele dossier moet iedere Oostend
se burger hebben doen nadenken -
over de toestand waarbij de wet tot 
een vodje papier verwordt. Een toe
stand waarbij het Oostendse stads
bestuur én de hogere overheid ver
strengeld geraken in onoorbare prak
tijken. Dit alles kan maar In stand 
worden gehouden door politieke amo-
ralltelt van diegenen die door de ge
meenschap worden gekozen. Jaak 
Vandemeulebroucke en de hele 
Volksunie ijveren voor wet en orde. 
Dat Is datgene wat hen „bezielt"! 

Philippe Goossens 

6de autozoektocht 
te Ooigem 
Zondag 1 mei gaat de 6de autozoek
tocht van de Vlaamse Vrlendenkring-
Wlelsbeke door. 

Het wordt terug een eenvoudige en 
ontspannende famllieultstap doorheen 
landelijke, natuurrijke streken. Terug 
worden enig mooie en onbekende 
plekjes in de nabije omgeving ontdekt 
en bezocht 

Gezien eenvoudige vragen of proeven 
dienen opgelost te worden Is geen 
speciale kennis vereist en kan ledere 
deelnemer één der prachtige prijzen 
(o.a. tv) winnen uit het prijzengamme 
van ca 75.000 fr 

Daarenboven wordt geen tijdslimiet 
opgelegd zodat de zoektocht rustig en 
met tijd tot verpozing kan afgelegd 
worden De inrichters hopen opnieuw 
meer dan 200 deelnemers te mogen In
schrijven aan hun zesde zoektocht die 
zal verlopen onder de algemene lei
ding van organizator Didier Vande
meulebroucke. 

Inschrijving en start op zondag 1 mei 
tussen 12 u. 30 en 14 uur in café „De 
Klokke", Markt te Ooigem. 

Bijdrage: 200 fr. per wagen. Mede-
inzittenden kunnen eveneens deelne
men aan 75 fr. Prijsuitreiking om
streeks 20 uur in het kultureel centrum 
„Leieland" te Ooigem. 
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PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

Kol/e( gestraat 33, 2400 MOL 
014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

West 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus mei tolo's 

appart. -enstudio's LEOPOLD ll-LAAN 1205 
i 4 M OOSTDUINKERKE 
TEL OSI/11 26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 582.1441 

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

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582.13.12 

De pri jsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Oi^en Villi 10 lot 19 u JO Zondng en m.iiindag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-47819.93 

Import • Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/2695080 

lusfrerie 

mare 
de vriese 
bar r iu f l te l . i jn "jcic hrugye 
OSO/a-j /4 04 
baan bniqtje kortrijk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
-Tultenbergstraat 130 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 03/353.70.39 

Dames-, heren- 'en kinderkleding. 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fisk 
land. 

sliteit en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

Loodgietenj, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoütbranders 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

qCI-\ STUDIO 
•'-^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Toekomst van 
de Brugse Magdalena 
Op 15 maart jl, hield de Brugse Volks
unie een publiek forum waarop over 
de toekomst van de Magdalena-wijk 
van gedachten werd gewisseld. 
De oude Brugse taveerne „De Oude 
Swaen" liep proppensvol met buurttse-
woners die, vooral inzake verkeers
moeilijkheden en parkeerproblemen, 
hun mening niet onder stoelen of ban
ken staken. 
Aansluitend op deze blezonder opbou
wende samenkomst heeft de VU-
Brugge nu een memorandum aan het 
Brugse schepenkollege gestuurd met 
volgende blikvangers; de toekomst 
van Boninvest en de oude gevangenis, 
liefst geen jachthaven ter Coupure, 
een fietsroute van Gentpoort over 
Coupure naar stadscentrum, aanpas
sing en verkïetering van sommige stra
ten. 

Projekt 
„Wijkscholen" 
VU-Brugge-kern start met een projekt 
om de historiek, de inventaris, de be
stemming en het verder leven van de 
Brugse wijkscholen (binnen de oude 
stadswallen) vast te leggen. Dit projekt 
IS geïnspireerd door enkele bestuursle
den die zelf oud-leerlingen zijn van nu 
verdwenen en bijna vergeten Brugse 
wijkscholen. Archiefstukken, foto's, al
lerlei inlichtingen graag op het VU-
sekretariaat J. Suveestr. 2,8000 Brug
ge. 

wijk 
Algemene 
ledenvergadering 
Op 2 juni a.8. in zaal „Breydelhof' om 
20 u., gastspreker: Jaak Vandemeule-
broucke over „Europa". Naar aanlei
ding van deze samenkomst verschijnt 
een speciale uitgave van het leden
blad „De Goedendag" waarvoor de 
redaktionele tekst wordt ingewacht 
vóór 14 mei a.s. 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

itnigroetraat 128, 9328 dendermondeschoonaarde: 
tel. 052-42 3304 - 42.39.16 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremonlewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-213636 

Werviks stadsbestuur ontmoette 
stadsbestuur van Wervik-Zuid 
Bovenstaande titel kan aanleiding ge
ven tot verwarring, maar zoals ieder
een in de streek weet, zijn er sinds 
meer dan twee en een halve eeuw 
twee Werviks. Het zuidelijk deel van 
Wervik werd bij Franknjk gevoegd. 
Zelfs nu nog wordt die grens als iets 
kunstmatigs aangevoeld. Immers, over 

Als eerste aktiviteit van de jeugdraad van Wervik-Geluwe werd een 
jeugd-info-beurs georganizeerd zowel te Wervik als te Geluwe. De plaat
selijke Vujo-afdeling was een van de initiatiefnemers van dit gebeuren en 

was dan ook zelf aanwezig met een info-stand. 

de grens heen, t)estaan er nog zeer 
veel menselijke en familiale banden. Dit 
werd nogmaals tsewezen toen de ge
meenteraad van Wervik-Zuid CWer-
vicq-Sud) ons een t>ezoek bracht op 
uitnodiging van ons stadsbestuur. In 
een werkelijk hartelijke sfeer leerde 
iedereen elkeen kennen zodanig dat er 
nieuwe familiebanden ontdekt werden. 
Burgemeester Deconinck wees op fiet 
feit „dat het Frans de taal der heiligen is 
maar het Vlaams de taal van God zelT'. 
In zijn wederwoord zei de burgemees
ter van Wervik-Zuid dat. als het 
Vlaams een goddelijke taal is, hij dan 
maar in het Vlaams zou beginnen, wat 
hem zeer goed afkwam I Trouwens, 
een Vlaamser naam kan hij niet het)-
ben: hij heet Desmedt 

Na de rede van de beide burge
meesters, stelde iedereen zichzelf 
voor. Bij de „Franse" raadsleden en 
schepenen waren er slechts twee die 
geen Vlaamse familiebanden hadden. 
Een Frans raadslid, afkomstig uit de 
„Midi" zei van zichzelf. „Ik ben hier een 
vreemdeling" („Je suis un étranger"). 
Er werden, bij het nuttigen van iets ver-
sterkends, veel fjersoonlijke kontakten 
gelegd Opvallend is wel dat de Franse 
raadsleden trots waren op hun Vlaam
se familiebanden, er waren zelfs ettelij
ke voorstanders van een Vlaamse 
staat over de grenzen heen! Welk 
verschil van houding vergeleken bij 
sommige Komense „Walen".. 

Binnenkort worden wij verwacht te 
Wervik-Zuid. De eerste ontmoeting 
laat het t>este voor de toekomst verho
pen! 

Stadsbestuur 
Menen 
Het Stadsbestuur Menen 
gaat over tot het aanleggen 
van een wervingsreserve, 
geldig tot 31 december 1985, 
van politieagenten (mannen 
en vrouwen). 
De minimum-"en maximum
leeftijd is vastgesteld op i es-
pektievelijk 21 en 35 jaar. 
Vereist diploma: minstens .a-
ger secundair onderwijs of 
daarmede gelijkgesteld. Er is 
een gewoon aanwervingsek-
samen voorzien. 
Uiterste datum voor het ver
sturen van de kandidaturen: 
31 mei 1983. Inlichtingen en 
inschrijvingsformulieren 
zijn te bekomen op de Perso
neelsdienst, Stadhuis, 2de 
verdieping. Grote Markt I, 
8600 Menen (tel. 056/51.11.01 -
binnenpost 17). 
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28 m Mensen van bij ons 

DIRV-bedenkingen van historicus Peter Scholliers: 

„ik vrees een uitbarsting... / / 

Volgende week dinsdag 
gooit het Gentse Kongres-
paleis zijn deuren (wereld)-
wijd open voor de „Flanders' 
Technology''-beurs n.a.v. de 
„Derde Industriële Revolutie 
in Vlaanderen" (DIRV). Dat 
er bij deze groots opgezette 
bedoening nogal wat kantte
keningen te maken zijn, kan 
men op andere plaatsen in 
dit blad uitvoeriger lezen. 
Wanneer wij eventjes stil
staan bij de gedachte dat — 
zoals VU-volksvertegen-
woordiger Hugo Schiltz in 
1980 reeds aanstipte — de 
Westerse samenleving 

meer dan anderhalve eeuw 

DIRV of „TIRV"? 
WIJ: Vlaanderen staat op het 
punt een „derde industriële revo
lutie" te beleven. Tenminste, in
dien men minister Gaston Geens 
mag geloven. 
Scholliers: „Vooraf'moet ik toch 
opmerken dat die term „DIRV" mij 
onjuist lijkt Naar mijn bescheiden 
mening beleeft Vlaanderen thans 
pas zijn tweede industriële om
wenteling. Andere landen, zoals 
bijvoorbeeld Engeland en Wallo
nië, kenden omstreeks 1800 reeds 
een industriële omwenteling. Met 
uitzondering van Gent is deze 
„revolutie" in Vlaanderen slechts 
losgebroken op het einde van de 
vorige eeuw. Rond die jongste 
eeuwwisseling kende Vlaanderen 
op grotere schaal het fenomeen 
van de industriële inplantingen, de 
bouw van fabrieken. Typerend zijn 
bijvoorbeeld de streek van Brus-
sel-Halle-Vilvoorde en de uittmuw 
v^n de Antwerpse haven. De vol
ledige doorbraak van de industrië
le revolutie in Vlaanderen greep 
plaats tussen 1900 en 1910. Waar
na het dan razendsnel ging. Sym
bolisch hiervoor is de stormachti
ge ontplooiing en uitbating van de 
Limburgse steenkoolmijnen. Waar 
men dus vandaag dié term „Der
de" industriële revolutie vandaan 
haalt, begrijp ik niet Tenzij men te
rug grijpt naar de zogeheten „neo-
litische" revolutie — d.L de tijd 
waarin de mens zijn eigen voedsel 
leerde produceren — die evenwel 
geen industriële omwenteling 
was." 

(N.v.d.r: de term „derde revolutie" 
ware dus beter geweest). 
WIJ: Wat er ook van weze, de in
dustriële revolutie, met de op
richting van fabrieken, de instal
laties van machines en dies 
meer, tijdens de 19de eeuw ver
anderde op een ongeziene ma
nier de toenmalige samenleving? 

Toegenomen 
polarizatie 

Scholliers: „Inderdaad. En ik wil dit 
illustreren. Een onmiddellijk gevolg 
vormde de ongelooflijk toegeno
men polarizatie tusisen de diverse 
sociaal-ekonomische groepen bin
nen de 19de-eeuwse maatschapp
ij Eén maatschappelijke groep die 
zienderogen en dramatisch ver
armde en daar radikaal tegenover 
een groep die zich fantastisch snel 
ging verrijken. De relatieve Vlaam
se welvaart van de „gewone man" 
stortte omstreeks 1800 ineen. Het 
beeld van de aardappeletende 
landbouwer die, naast zijn agrari-

nodig gehad om de maat
schappelijke gevolgen van 
de industriële revolutie op 
te vangen en een nieuw 
maatschappelijk evenwicht 
te zoeken, dan lijkt het ons 
nuttig op dit huidige, histori
sche, t i jdstip even te speu
ren naar mogelijke vergelij
kingen tussen heden en ver
leden. Uitkijkend naar die zo 
vaak vernoemde „histori
sche les". 
Peter Scholliers, een dertig
jarig historicus, is als assis
tent verbonden aan het cen
trum voor hedendaagse so
ciale geschiedenis van de 
Vrije Universiteit te Brussel. 

sche bezigheid, ook nog een be
perkte vorm van huisnijverheid 
bezat, werd vernietigd door de 
opkomst van de fabrieksnijver
heid. De invoer van goedkoop 
Engels textiel veroorzaakte het 
verval van de huisnijverheid alhier 
Wij zien een drastische verarming 
van die Vlaamse boer, met daar
naast de opkomst van een kleine 
groep van fabrieksarbeiders die 
zich, aanvankelijk althans, kon ver
rijken. Relatief bekeken. Dit kan 
men konkluderen uit historisch on
derzoek, waaruit blijkt dat deze 
arbeiders iets meer spek gingen 
verorberen, en een beetje minder 
aardappelen aten. Hoog boven dit 
alles stond echter de kleine klasse 
van kapitalisten, financiers, avontu
riers en zelfs durvers — zoals 
bijvoorbeeld Lieven Bauwens — 
die geld gingen investeren in die 
nieuwe industrie, in fabrieken en 
machines. Zij verrijkten zich on
noemelijk. Hun doel was: de ver
gaarde rijkdom konsolideren en 
liefst nog vermeerderen; een „dy
nastie van de textielbaronnen". 
Men huwde onder elkaar en men 
poogde bovendien, en niet zelden 
met sukses, politieke invloed te 
verwerven. Bauwens werd trou
wens burgemeester van Gent In 
het begin kochten zij met de ver
zamelde rijkdom gronden op het 
platteland, in de hoop ooit nog in 
de adel te worden opgenomen. 

Later werden zij „verstandiger" en 
gingen zij met verschillende kapi
taalkrachtigen hun geld samenleg-
gen in een „NV", waarbij het risico 
gespreid en de rijkdom vergroot 
werd. Daarnaast hebben vooral de 
banken zich enorm verrijkt; ik 
denk hierbij aan de „Société Gé
nérale" en de „Banque de Belgi-
que". Ook nu zien wij dit weer ge
beuren... 

De grote massa van de arbeiden
de bevolking trok, noodgedwon
gen, en in steeds groteren getale 
naar de fabrieken. De toenmalige 
„kapitalist" investeerde zijn geld in 
Iets waar zijn geld zo vlug, en liefst 
zo veel mogelijk, zou opbrengen. 
De rekening was vlug gemaakt 
Zo was de kostprijs van de machi
nes weinig samendrukbaar, maar 
die van de loonkost wel De be
trachting bleef immers: een zo 
groot mogelijke winst Dus: de 
loonkost drukken. Dit kon men 
door méér vrouwen en kinderen 
aan de machines te zetten; dezen 
moesten immers veel minder be
taald worden dan hun mannelijke 
kollega's. De arbeid van vrouwen 
had helemaal niets te maken met 
emancipatie of zo, maar betrof een 

Hij hoopt op het einde van 
dit kalenderjaar zijn dpcto-
rale tesis over het indexcij
fer tijdens de tussenoorlog-
se periode met sukses te 
kunnen verdedigen. Gelijk
ti jdig met zijn historisch 
vorsingswerk was en is hij 
een deskundige spreker op 
colloquia en studiedagen 
over het begrip „arbeid" in 
de brede betekenis van dit "^ 
woord. 

Hij was ook één van 
de inspirators en stuwende 
krachten van het recent ge
houden colloquium over 
„Werktijden werktijdverkor
ting'. 

dwingende, levens-noodzakelijke 
opdracht voor het arbeidersgezin. 
Ónder de mannelijke werknemers 
moeten wij nog een onderscheid 
maken: de on- en de geschoolden. 
Deze laatsten, zo'n 10 % van de 
arbeiders, behoorden tot de rela
tief beter begoeden. Het zouden 
ook zij zijn die de arbeidersbewe
ging uit de grond stampten. Maar 
ook hun loon kon men drukken 
door het handig uitspelen van ar
beiders tegenover elkaar. Men 
ging zelfs arbeiders „invoeren", en 
later bedacht men het systeem 
van de sociale treinabonnemen-
ten. Waardoor het mogelijk werd 
de nodige goedkope arbeids
krachten doorheen heel België op 
een betrekkelijk voordelige wijze 
te „verplaatsen"... 
Een ander middel om die loonkost 
te drukken bestond erin de ar
beidstijd te verlengen. Omstreeks 
1890 was 12 tot 16 uur werken 
per dag hoegenaamd geen zeld
zaamheid. Dit wil zeggen dat men 
tot 18 uur per dag in of rond het 
fabrieksgebouw leefde, en dat 
daardoor, zeker in de kleinere be
drijven, arbeidskrachten zelfs in 
de fabriek overnachtten." 

OnbeschrijfMjke 
armoede 

WIJ: De industriële revolutie ver
oorzaakte dus, in de aanvangfa-
ze, een ernstige ontregeling van 
de traditionele samenleving en 
had een algemene verarming 
voor het merendeel van de be
volking tot gevolg? 
Scholl iers: „Ju/st Tegen die verar

ming kon men trouwens weinig 
ondernemen: er bestond geen ge-
organizeerd arbeidersblok, noch 
enige vorm van sociale wetgeving. 
1850 vormde zowat het diepte
punt voor Vlaanderen. Hiervoor 
zijn tal van illustraties. In het voed-
selverbruik merken wij een daling 
van de vleeskonsumptie, een toe
name van het aardappelverbruik 
en èen daling van het witbrood-
verbruik. Verder stellen we een 
ongeziene verslechtering van de 
woonomstandigheden vast: het 
ontstaan van de typische arbei
derswijken en het opdelen van de 
industriesteden in wijken, in seg
menten: de begoede residentiële 
burgerwijken tegenover de mise
rabele arbeiderstieluiken. Ook 
merken wij een verkorting van de 
levensduur en — hoe vreemd dit 
ook moge klinken — het „kleiner" 
worden van de mensen. Dit kwa
men wij te weten aan de harKl van 
militaire statistieken. Kortom: on-
beschrijflijke armoede en zeer 
grote tegensteKingen' 

WIJ: Zi jn er vergelijkingen met 
vandaag mogetijk? Ik bedoel: 
staat ons straks iets gelijkaar
digs te wachten? 
Scholliers: Jsat mij dit vooraf 
dukieSjk steten Het zou idtootzijn 
de huidige industriëk omwente
ling te verwerpen en dit niet orrt-
dat het onomkeerbaar is. Nuchter 
gesteki moeten wij trouwens be
vestigen dat uiteindei^ de levena-
standaard van de deelgenoten aan 
de Westerse maatschappil tenge
volge van die 19de-eeuwae widus-
triSe revolutie, aamienÊpc verfie-
terdis!Dethartsopgangz^ndeir>-
dustriële vernieuwing moet even
wel op een andere manier Jn de 
hand" gehouden worden, gekon-
troleerd worden doqr de hele 
maatschappij. Dit wi niet zeggen: 
vertraagd worden 

DIRV, 
met veel pi jn! 

Wat wij nu beleven is bedenketjk: 
het hele irütiatief gaat uit van enke
le mensen die in deze nieuwe 
technohgieën mvesteren, mét de 
bedoeling er zo veelmogeSjk gek! 
uit te slaan. Dezelfde dri^veer ais 
deze van der 19de-eeuwse Jtapt-
talist" (S er ook vandaag weer. Zij 
zien de mogeKjkh&d om, door 
rnkkJel van die nieuwe technolo
gieën, onvoorstelbare vmisten te 
gaan maken. 
En daarom zed de zg. DIRV met 
evenveel frijn gebeuren, als de 
vorige industriële omwenteling. 
Neem de weri<kx>sheki. Volledige 
werkgelegenheid voor iedereen 
zal uitgesloten blijven, maar een 
werkloze behoort vandaag tot de 
verarmden en — wat veel erger is 
— ziet zijn sociale status met 100 
% dalen, ineenstuiken. Natuuriijk, 
en gelukkig maar, bestaan er van
daag sociale wetten en voorzienin-

De robot: de nieuwe werknemer? 

gen, vakbonden... en deze werken 
„sussend" 
Nochtans raken zij m.i„ niet de 
kern van het probleem. Wat vol
gens mij dient te gebeuren is: de 
werknemers zelf moeten echt bij 
het ekonomisch systeem worden 
betrokken. Een fundamentele ver
andering van de ekonomische 
struktuur" 

WIJ: U vermoedt dat wij op een 
nieuwe polarizatie afstevenen? 
Scholliers: „Ik vrees het wel Al
leen is het erge dat wij het nu we
ten, wij hebben ons historisch les
je toch al gehad..?! Verarming 
tijdens de 19de eeuw betekende; 
honger; vandaag betekent dit: 
werkloos vallen. Zonder de minste 
vorm van begeleiding. Recente 
budgetonderzoeken leren ons 
overigens dat werklozen en ook 
gepensioneerden het echt kwaad 
krijgen en dat vooral niet-uitke-
ringsgerechtigden een heuse mi-
seriegroep gaan vormen." 

Toenemende 
spanningen 

W U : Is die verarming dan een ge
volg van de DIRV? 
Scholliers: ,Ja en neen. Er is de 
konjunkturde werkloosheid die, 
bij een mogelijke heroplevende 
ékormmische konjunktuur, kan 
verdwijnen. Maar daarnaast be
staat er de steeds groter worden
de strukturele werkloosheid. Wij 
mogen niet in het euvel van de 
19de eeuw vervallen, waar ontsla
gen arbeklers de nieuwe machi
nes kapotskiegen. Me dunkt dat 
wij de daling van de werkgelegen
heid moeten opvangen door een 
herverdelkig van de art>eid en 
door werktijdverkorting, met een 
relatieve ir^omensderving. Maar 
bovenal: de werknemers dienen 
bij de bechijfsbeslissingen betrok-
kenr 

W U : Er zijn toch tal van positieve 
aspekten aan de doorbraak van 
de nieuwe technologieën: meer 
vrije t i jd, propere arbeid-
Scholliers: „Om de mensen echt-
de kans te geven hiervan te genie
ten, zal het nog voortlevende „ar-
beklsetos" toch wel moeten ver
dwijnen. Men heeft er te lang op 
gehamerd dat arbeiden goed was 
voor de mens. Wij zullen moeten 
leren meer te genieten van het 
leven; een mentaliteitswijziging 
dringt zich op, om de vrijgekomen 
tijd zinnig te besteden. Ook hier 
merk ik een polarizatie: zij die 
vandaag nog werk hebben en 
goed hun brood verdienen, en zij 
die zkh nog echt kunnen ontspan
nen (door op reis te kunnen gaan 
bijvoorbeeld) zijn dezelfden...". 
WIJ: Denkt U dan dat het ver
keerd afloopt? 

Scholliers: „Indien men niet drin
gend iets onderneemt, vrees ik het 
ergste. De verarmende groep zal 
niet „braafjes" blijven toezien. Men 
zal gedwongen worden het hele 
ekonomische systeem aan te pas
sen. Toch ben ik een naïeve opti
mist Deze overtuiging stoelt op 
historisch onderzoek en op het 
geloof in de mensheid. Maar dat 
men beseffe dat het niet zonder 
klappen zal gaan; de sociale span
ningen zullen blijven toenemen, en 
ik voorspel dat het op een dag tot 
een uitbarsting komt Tenzij...". 
In de notulen van het voormelde 
colloquium zegt Pax Christi-voor-
zitter Ignaas Lindemans: „De hui
dige en toekomstige werkloos
heid is zo groot, de evolutie van 
de werkgelegenheid is van die 
aard, de nieuwe technologieën 
zijn in dit verband zó onbekend 
en dreigend, dat ik er zou voor 
pleiten om een soort permanent 
waakzaamheidskomitee op te 
richten op alle niveaus (_) Het 
gaat om onze binnenlandse ve.i-
ligheid, om de demokratie zelF. 

(pvdd) 
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