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Geen DIRV zonder durf 

Zelfs bij een per definitie op de toekomst gerichte onderne
ming zoals Flanders' Technology is het niet overbodig, even 
achterom te kijken. De weg naar Vlaams zelfbestuur is lang 
en kronkelig. Soms schiet de Vlaamse Beweging een eind 
vooruit, om vlak daarop ter plaatse te trappelen of zelfs ach
teruit te gaan. Wie de mijlpalen op deze weg dicht bij mekaar 
legt, kan de indruk opdoen dat de Vlaamse Beweging op
schiet met het tempo van Echternach. Over een langere 
tijdsafstand blijkt het afgelegde stuk weg reusachtig. 

Symbolisch voor de afgelegde afstand is bij voorbeeld het feit 
dat Flanders' Technology georganizeerd wordt in de stad, 
waar onze vaders en de ouderen onder ons een halve eeuw 
geleden nog aan het vechten waren voor volwaardig Neder
landstalig hoger onderwijs. Flanders' Technology is onmis
kenbaar een modern kind van de Vlaamse Beweging. In deze 
futuristisch aandoende technologische beurs is, op de achter
grond van het eigentijds gebeuren, het ideeëngoed van de 
Vlaamse Beweging aanwezig zoals het leefde in een Lieven 
Gevaert, een Lodewijk de Raet of een Karel Pinxten. 

Een eigen Vlaamse regering en enkele maanden zelfbestuur 
— zij het dan een uiterst onvolmaakt en verminkt zelfbestuur 
— hebben volstaan om ons kultuurhistorisch kwaliteitslabel 
aan te vullen met het kwaliteitslabel van de vernieuwende 
industriële aanpak. Men bezondigt zich niet aan euforie door 
te stellen dat, voor de allereerste keer, het begrip Vlaanderen 
op de wereldkaart kan ingevuld worden door wie zijn 
standplaats heeft bij voorbeeld in Silicon Valley of Tokio. 

Deze bevestiging van de eigen identiteit is niet alleen belang
rijk tegenover de wereld, maar ook tegenover onszelf. Ze 
geeft ons de gelegenheid om, temidden van een diepgaande 
en wereldomvattende krisis, ons te bezinnen over de werkelij
ke gemeenschap - alhoewel groter dan een half dozijn 
onafhankelijke Europese staten - die leeft in het wereld-
weefsel van handel en uitvoer, met als enige grondstof 
brains. Het beleg op onze boterham moeten wij verdienen 
door aan de produkten die wij maken de hoogst mogelijke 
toegevoegde waarde te geven. Slagen wij daar niet in, dan 
verdwijnen we uit de groep van de koplopers om af te zakken 
naar het niveau van .onze oppervlakte. Er tijdig bij zijn in de 
derde industriële revolutie is voor ons van beslissende 
betekenis. De wil en de energie om er bij te zijn blijken aanwe
zig, getuige daarvan de Gentse beurs. 

De klassieke troeven waarover wij beschikken zijn verre van 
onbelangrijk: onze gunstige ligging op de wereldkaart, de 
hoge geschooldheid van de bevolking, een sociaal klimaat 
dat consensus niet onmogelijk maakt, de Vlaamse knobbel 
voor talen en daardoor de openheid naar de wereld. 

Het onmiskenbaar praktisch sukses van Flanders' Techno
logy en zijn symbolische waarde mogen ons er echter niet toe 
verleiden te denken dat we deze week de kaap naar DIRV in 
Vlaanderen definitief genomen hebben. Het is niet toevallig 
dat bij de openingsmanifestatie op de eerste rijen te Gent 
talrijke machthebbers zaten, wier streven er goeddeels op ge
richt is om de Vlaamse ontvoogding af te remmen. Het 
herinnert er ons aan dat de Vlaamse regering het moet 
rooien met de kruimels die van de centrale tafel vallen. De 
beslissingsmacht over de industriële vernieuwing én de 
centen daarvoor zitten nog altijd bij de centrale regering. 

Nog altijd is het zo, dat Vlaanderen twee keer betaalt: voor de 
financiering van de Belgische centralistische politiek en, met 
wat overblijft, voor de eigen Vlaamse initiatieven. 
Het sukses van Flanders' Technology zal de sluitingsavond 
van de Gentse manifestatie nauwelijks overleven, als we niet 
resoluut en op korte termijn een einde maken aan de 
Belgische dubbelziimigheid. Geen Dirv zonder durf: de durf 
om te pakken wat ons toekomt 

(tvo) 

Foto van de week 

Oe beurs Flanders' Technology, een initiatief van de gehele Vlaamse regering, groeit uit tot een imposante manifestatie 
waar ook met duizenden vanuit het buitenland wordt naar opgekeken en aktief wordt aan deelgenomen. De betoonde 
koninklijke interesse was er hoe dan ook lekker bijgenomen als een lofbloempje voor de Vlaamse werklust en kreativi-
teil Maar nu moet de Vlaamse politieke overheid er daadwerkelijk voor zorgen dat na het Technology-festijn ook 
konkrete resultaten worden geboekt Vooral opdat de jonge werkzoekende generaties een hoopvolle en zinvolle toe

komst wordt geboden, (foto Damt) 

ACW: tussen macht en overtuiging 
Het klare standpunt van het Algemeen Christeli jk Werkersverbond 
(ACW) Inzake kernbewapening was zo verrassend en politiek zo be
langrijk dat het andere grote nieuwsfeit — de opening van de groot
ste technologlebeurs — er even door In verdrukking kwam. De stel-
llngname van het ACW-hoofdbestuur voor een tijdelijke opschorting 
van de plaatsing van kernraketten, gepaard aan een oproep voor een 
„Europeanlzering" van de ontwapeningsgesprekken en een omscha
keling van de wapenindustrie naar vredesnijverheld, kan de centrale 
regering niet onberoerd laten. Het kan de ploeg Martens V zelfs In 
ernstige moeilijkheden brengen, gezien het ACW een aantal belangrij
ke ministers In dit kabinet te l t 
Wij , als Vlaamsnationalisten, verheugen ons uitermate met de opstel
ling van deze grote groep kristenen in Vlaanderen. 

Tot vóór dinsdag leek het alsof 
uitsluitend basisgroeperingen en 
moreel-filozofische bewegingen 
(zoals Pax Christi) zich binnenin 
die grote familie kristendemokra-
ten uitspraken tegen de installatie 
van kernwapens. Dit had zelfs tot 
akelig gevolg dat de socialisten 
zich zo'n beetje gingen gedragen 
als de monopoliehouders van de 
vredesbeweging. Volkomen ten 
onrechte overigens. Reeds in 
1979 immers wees de VU, als 
politieke emanatie van de Vlaamse 
Beweging, en als eerste Vlaamse 
partij, de plaatsing van kernraket
ten in België resoluut van de hand. 
Voor het eerst heeft nu echter 
ook het ACW, als één van de 
belangrijkste, zoniet de grootste, 
politieke frakties binnen de kns-
ten-demokratische groep duidelijk 
afstand genomen van het beruch
te NAVO-dubbelbesluit Dit fa
meuze standpunt evenals recen

tere tussentijdse oplossingen van 
president Reagan, is totaal onrea
listisch, omdat dit bij voorbaat ech
te onderhandelingen onmogelijk 
maakt en bovenal omdat dit hoe 
dan ook de plaatsing van nucleaire 
raketten op Europees grondge
bied inhoudt Ook eist het ACW 
dat het atlantisch bondgenoot
schap belooft nooit als eerste 
kernwapens te zullen gebruiken 
En tijdens de opschortingsperiode 
wil het ACW parallelle besprekin
gen inzetten om, door eerlijke on
derhandelingen, te komen tot een 
wederzijdse, gelijktijdige en kon-
troleerbare ontwapening De kris-
telijke arbeidersbeweging drukt 
hierbij de wens uit om het gesprek 
te „Europeanizeren" Dit is belang
rijk omdat de Amerikaanse 
NAVO-doktrine voorziet dat de 
Amerikanen „misschien wel" 
kernwapens zullen inzetten in 
West-Europa, indien een gebeurlij-

ke konventionele Russische aan
val niet te stuiten zou zijn. Waarbij 
het Avondland Europa ongetwij
feld zou „veranderen" in een nu
cleaire holocaust Tegen deze idio
te redenenng werd deze week 
ook fel van leer getrokken in het 
land van Reagan zelf. In een her
derlijk schrijven opteren de VS-
bisschoppen uitdrukkelijk voor 
een wederzijdse bevriezing van 
de kernwapens en een onmiddel
lijke stopzetting van proefnemin
gen, produktie en stationering van 
kernwapens in Oost en West De 
kerkelijke leiders verwerpen daar
enboven radikaal een zogeheten 
„first use". 
De krachtige houding van het 
ACW kan niet zonder p)olitieke 
gevolgen blijven De ACW-minis-
ters en -parlementsleden kunnen 
deze standpunten van hun achter
ban niet zomaar naast zich neer
leggen. Nochtans is het zo dat de 
centrale regering van Martens in 
het najaar een beslissing zal moe
ten nemen over het al dan met 
plaatsen van die vernietigende tui
gen. 
De ACW-militanten kijken, samen 
met vele andere Vlamingen, ver
wachtend uit naar hun leiders: 
kiezen de ACW-politici voor de 
macht of voor hun overtuiging? 
Voor échte kristenen kan deze 
keuze trouwens niet zo moeilijk 
zijn... 

(pvdd) 
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mi Brieven 

PUNTJES OP DE I 

Wij moeten eerlijkheidshalve toege
ven dat rond de 200 miljoen voor 
kuituur een ongezond politiek spelle
tje wordt gespeeld. In de kranten kon 
men lezen dat o.m. gemeenschapsmi
nister Schiltz in de minderheid werd 
gesteld. 

Dat bepaalde gemeenschapsminis
ters in de minderheid werden gesteld, 
stemt met de waarheid overeen. 

Hoe kan Hugo Schiltz in de minder
heid gesteld worden, vermits, zoals 
iedereen weet, de CVP-PVV-koalitie 
hem de bevoegdheid over de finan
ciën in de kulturele sektor heeft ont
nomen? Het is volgens ons enkel en 
alléén een konflikt tussen de CVP en 
de PVV, bijgevolg kon er geen aanlei
ding zijn voor een eventueel ontslag. 

J.C.C, Malle 

FLANDERS-

Ik neem graag aan dat „WIJ" zijn beste 
beentje voorzet en de Flanders' Tech
nology-show mee helpt promoveren. 

Maar, zo vraag ik mij af, moet dat echt 
met al die Engelstalige blabla? Eens 
kwamen wij op omdat de bazen Frans 
spraken in de hoop eens onder een 
echte Vlaamse patron te kunnen wer
ken. Nu spreken de heren meestal (en 
dan nog slecht) Engels en plots geen 
protest meer. Ik dacht: on verf ranst 
onverduitst, onverengelst? Maar ik 
heb het dan mis voor! 

S.D„ Brussel 
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GEEN NAÏEVELINGEN 

Lezer A.F. CWij" nr. 16 van 21 april 10 is 
blijkbaar slecht ingelicht en weet niet 
waarover hij spreekt Graag wou ik het 
volgende rechtzetten: 
1. Wij hebben vanuit onze zetel niet het 
recht een oordeel te vellen over men
sen die duizenden kilometers van hier 
uit puur idealisme hun leven opofferen. 
Wie zou zich met verzetten tegen het 
feit dat ganse dorpen worden uitge
moord; de persvrijheid aan banden 
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wordt gelegd; journalisten, politici en 
priesters worden bedreigd en ver
moord; niemand nog een andere poli
tieke mening mag hebben over de 
politiek dan die van regerende par
tijen? Moeten degenen die met gevaar 
voor eigen leven er iets aan willen 
doen, onmiddellijk het etiket „kommu-
nist" opgeplakt krijgen? Dat ze opko
men voor een vernieuwd El Salvador is 
duidelijk, maar betekent dat direkt een 
vazal-staat van de Sovjetunie? 
2. Als het Sandinistische Nicaragua 
hulp aanvaardt van de Sovjetunie is 

dat enkel en alleen omdat alle vroege
re steun van de Verenigde Staten is in
getrokken. Immers: een Zuid- of Mid
den-Amerikaans land dat zich ietwat 
kritisch opstelt tegenpver de Reagan-
politiek, hoeft met meer op steun te re
kenen. 

A.F. stelt ook dat het Sandinistisch 
bewind nog vreselijker zou zijn als dat 
van diktator Somoza Dat is een be
twistbare bewenng! Zijn enkele maan
den na de machtsovername niet alle 
aanhangers van Somoza vrijgelaten 
(dat zijn de mensen die nu met Ameri
kaanse steun vanuit Honduras het land 
binnenvallen D? Het Sandinistische Ni
caragua is een staat die alles wat door 
de burgeroorlog is vernield terug moet 
opbouwen en daarbij steun best kan 
gebruiken. Dat die steun niet van de 
VS kan komen is een zéér spijtige 
zaak. 

3. Mensen die In ons eigen land voor 
de Vredesbeweging werken en ermee 
sympatlzeren zijn helemaal geen naïe
velingen die de Amerikaanse politiek 
volledig verfoeien en de Sovjetunie 
verheerlijken: In dat geval kan ons land 
beter bij het Oostblok aansluiten! 
Integendeel, de Vredesbeweging pro
testeert tegen machtszucht van belde 
grootmachten en vindt dat enkele 
hoge heren in het Kremlin en het 
Pentagon de wereld niet mogen rege
ren, leder volk moet zelf zijn politiek 
bepalen zonder de bemoeienissen van 
de wereldmachten. Is dat niet het 
begin van federalisme? 

MA, O.-L-V.-Waver 

VREDESBETOGERS? 

Men hoort de jongste tijd zo veel over 

„vredesbetogingen", maar het merk
waardige daaraan Is wel dat diegenen 
die daaraan meedoen, zich schijnbaar 
alléén bedreigd voelen door nog niet 
geplaatste Amerikaanse kernraketten 
op eigen grondgebied. 

Het nog toenemend aantal reeds ge
plaatste Sovjet-raketten die recht
streeks op ons gericht zijn, zien ze 
blijkbaar niet staan of schijnen ze 
helemaal niet gevaarlijk te achten! 

Zijn deze mensen nu werkelijk blind of 
zó naïef... of zijn ze het beide? Zien ze 
dan niet wat er in Polen, Afghanistan, 
Hongarije en zoveel andere landen 
gebeurd Is en nog steeds gebeurt? 
Hiermede wil ik nu niet zeggen dat de 
VS In alles te volgen is, maar als men 
alles klaar en zonder voonngenomen-
heid eens nuchter bekijkt is het ver
schil tussen die twee grootmachten — 
en dat wat we van hen mogen ver
wachten — toch wel enorm en duide
lijk genoeg. 

G.v.M„ Eupen 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook hel recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

MAGAZINE 

Devieek 
van Geens 

Deze week loopt in Gent de eerste Vlaamse technologie-beurs: 
Flanders' Technology. 

Gaston Geens heeft die kar maandenlang getrokken, en Knack 
heeft de voorbije v^eken naar technologie in Vlaanderen gespeurd. 

Wat is die aktie van Geens waard? Een gesprek. 

Bovendien 
Dokument: Het eerste grote Andropov-interview 

Geheim: De dagboeken van Hitler 
Geld: Wat doet de Nationale Lx)terij met haar winst? 

Cannes: Honderden films in een blokkendoos. 

BON voor gratis proeftiummer 
Stuur mij een gratis proefnummer van Knack 

ter kennismaking. 
Invullen en opsturen naar Knack, Dienst Promotie, 

Meiboomlaan 33,8800 Roeselare 
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Mensen 

Vreven 
bekent... 
De liberale minister van Lands
verdediging, Freddy Vreven, leg
de in een vraaggesprek met een 
Vlaamse krant nogal wat beken
tenissen af. Zonder blikken of 
blozen gaf hij toe wat wij reeds 
jarenlang beweren: dat er bij'de 
aankoop van militair materieel 
enorme verspillingen gebeuren: 
Jn het verleden hebben we vaak 
20 tot 30 procent meer betaald 
dan de gangbare prijzen op de 
wereldmarkt'. Voorwaar geen erg 
lovende woordjes voor zijn voor
gangers. Alhoewel ook hij, met 
zijn jongste miljardenkoop voor 
F-16's, nou niet bepaald een 
voorbeeld gaf van zuinig en effi
ciënt beheer-

...en verlengt 
Vreven kondigde verder aan dat 
ook de miliciens in Duitsland 
straks 10 maanden legerdienst 
zullen moeten vervullen. Ook dit 
was te verwachten. Wanneer hij 

als minister liefst 100 miljard frank 
aan onnodig oorlogstuig verkwan
selt, is het nogal wiedes dat er op 
een andere deelpost moet ge
snoeid worden. Dus: minder, of 
goedkoper personeel! Om het 
„gat" te vullen verlengt Vreven 
dan maar de dienstplicht. En ver
plicht hij straks meer jongens het 
burgerplunje te wisselen voor het 
militaire jakje. Vrijstellingen die te 
maken hebben met verdiensten 
van familieleden zijn volgens libe
rale Vreren trouwens ook uit den 
boze... 

Coens 
overtreedt 
Eergisteren organizeerde de 
CVP-Brugge een zogeheten 
„open" vergadering met onder
wijsminister Coens. Nu is het een 
gelukkig demokratisch recht dat 
elke vereniging gespreksavon-
den mag beleggen. Wat evenwel 
niet door de beugel kan, is dat 
zo'n partijbijeenkomst doorgaat 
in een schoolgebouw! Artikel 41 
van de schoolpaktwet steM im
mers duidelijk dat „elke politieke 
aktiviteit en propaganda verbo
den zijn in de onderwijsinrichtin
gen ingericht door openbare per
sonen en in gesubsidieerde vrije 
inrichtingen voor onderwijs". Het 
is dus onwettig én bovendien 
weinig taktvol dat een politieke 
partij je reinste partijmeetings in 
een katolieke school organizeert 
Wij zouden het net zo goed ver
oordelen indien een SP-vergade-
ring zou doorgaan in bij voor
beeld een officiële school. Het is 
trouwens niet de eerste keer dat 
Coens en de GVP dergelijke 

platte nummertjes opvoeren: 
vlak vóór de nationale verkiezin
gen ging hij zelfs in zijn eigen 
kiesarrondissement én tijdens 
de lesuren praten met humanio-
rastudenten over „ontwikkelings
samenwerking". Tot zijn schade 
en schande overigens. 

Deze week dit... 
Op een week tijd ontmoette ik 
twee werelden. Ze zijn niet 
tegengesteld aan elkaar. Ze 
zijn veleer een bewijs van een 
bijna onvoorstelbare evolutie in 
de Vlaamse beweging. 
Vorige week nam ik deel aan 
de jaarvergadering van het Oud-
AKVS. In de stille rust van het 
kapittel, de patersrefter en de 
retraite-vleugel van de Abdij 
van Averbode waren een 100-tal 
Vlamingen bijeen. Uit alle 
Vlaamse provincies. Vooral 
ouderen. Uiteraard, zou ik 
zeggen, want zij stonden reeds 
hun steke in de Vlaams-
nationale ontvoogdingsstrijd, 
vóór ik geboren werd. Zij 
kunnen heel wat adelbrieven 
voorleggen uit hun jonge 
studententijd. Reeds enkele 
jaren hebben ze zich 
verzameld, niet alleen om oude 
herinneringen op de halen, 
maar om samen te overleggen 
over de essentiële waarde van 
hun krachtige jeugdbeweging. 
Heel hun verdere leven is 
getekend door de vorming die 
zij in de bezieling van de 
Rodenbach-idealen hebben 
gekregen. Het is kenschetsend 
voor de jaren rond 1930 dat de 
kerkelijke overheid veel meer 
gehecht was aan het Belgische 
staatsbestel dan aan de 
nochtans diep gelovige motieven 
van de Vlaamse jongeren. 
Onder het mom van katolieke 
aktie werd brutaal komaf 
gemaakt met een diep Vlaams
nationaal gevoelen. De 
groeiende behoefte van Vlaamse 
studenten naar de 
zelfstandigheid van het eigen 
volk werd met een niets 
ontziend psychologisch geweld 

de pas afgesneden. Je kan bij 
hen, die het meegemaakt 
hebben, de vernedering en de 
gekrenkte eer nog altijd tastbaar 
aanvoelen. Tegen het mentaal 
terrorisme van het klerikaal 
gezag waren zij vijftig jaar 
geleden niet opgewassen. 
Hun met begeestering 
gekoesterde jeugdbeweging 
werd opgedoekt Maar hun 
hart bleef trouw. Nog steeds zijn 
het Vlaams-nationalisten uit 
één stuk. Als jonge knapen 
werden zij gedreven door 
Vlaams-nationale motieven. Door 
diezelfde motieven bleven zij 
bewogen als mannen. Vele 
anderen hebben ze in dezelfde 
geest geïnspireerd. Hun inzet 
voor de kulturele ontvoogding 
van hun volk hielden ze gestand. 
De meesten hebben ervoor 
geleden in de repressie Maar 
niets of niemand heeft hen 
doen zwijgen. Ik groet hen 
dankbaar en eerbiedig. 
Deze week woonde Ik de 
opening bij van de groots 
opgevatte „Flanders' 
Technology". In de ruime hallen 
van het Gentse Floraliënpaleis. 
Te midden van een rumoerige 
en drummende binnen- en 
buitenlandse belangstelling. 
Ongetwijfeld een sukses voor 
de Vlaamse regering. Vóór tien 
jaar nog ondenkbaar: 
Vlaanderen opent het venster 
op de wereld en baant zich een 
weg naar de maatschappij van 
morgen Een samenleving waar 
nog bitter weinig sprake is van 
diep-menselijke en kulturele 
opbloei. Een gemeenschap 
beheerst door koele wetenschap 
en hoog-intellektuele 
spitstechnologie. De derde 

industriële revolutie die 
jarenlang vastgehouden 
begrippen omverwerpt en 
ongekende menselijke 
verhoudingen aankondigt 
Ik heb toch enkele bedenkingen. 
I^iet zozeer vragen over de 
wenselijkheid en het toekomstig 
welzijn. Neen, we moeten mee 
vooruit Ons volk moet minstens 
gelijke tred houden. Wel heb ik 
mijn twijfels over het slagen van 
de operatie. Ik heb geen 
vertrouwen in de mannen van 
de eerste rij. Vóórgaan in de 
show betekent nog niet 
vóórgaan in de realizatie van 
de vooropgestelde doeleinden. Is 
het niet naïef van door-de-
unitaire-wol-geverfde lui te 
verwachten dat zij plots de 
opgang van het Vlaamse volk 
zouden bespoedigen? 
Hoe dan ook, een pessimisme 
zou ook niet deugen. Zijn we 
er enerzijds van overtuigd dat 
het unitaristische gedoe een 
uiterste inspanning zal doen om 
Vlaanderens zelfstandigheid 
tegen te houden, dan weten we 
anderzijds evenzeer dat al hun 
streven met zal baten. De 
evolutie naar de Vlaamse 
staatsvorming is onstuitbaar. Aan 
ons ervoor te zorgen dat 
Vlaanderen een natie wordt die 
haar volwaardige plaats 
inneemt en de uitdagingen van 
morgen harmonieus opvangt 

Gebuisde 
Watteeuw 
Alfons Watteeuw werd onlangs 
gebombardeerd tot voorzitter van 
de machtige CVP-vereniging van 
middenstanders, het Nationaal 
Christerijk Middenstands Verbond 
(NCMV). Dit werd hem zowat als 
troostpnjs geschonken na de ver
pletterende verkiezingsnederlaag 
die hIj, als lijstaanvoerder van de 
CVP, in Brugge had moeten inkas-
seren 
Deze bednjfsleider hebben ze nu, 
bij gebrek aan een schep>enman-
daat gepaaid met het hoge ambt 
van NCMV-president In een eer
ste perskonferentie heeft hij ge
pleit voor een kreatievere inbreng 
van de middenstanders bij het 
tewerkstellingsbeleid en voor een 
scherper syndikaal profiel van het 
NCMV. Wat dit laatste betreft kan 
alvast gesteld worden dat het 
ACV in zijn eigenste metaalbedrijf 
een ferme opdoffer kreeg bij de 
sociale verkiezingen. Nou ja, de 
verhouding tussen „kristelijke" ar
beiders en ondernemers is nooit 
uitstekend geweest. Tenzij bij de 
opmaak van verkiezingslijsten...: al
len onder de CVP-dekmantel om
wille van die fel begeerde macht 

Paus komt 
Joannes-Paulus II brengt in de 
lente van 1985 een bezoek aan 
de Benelux, dit op uitnodiging 
van de bisschoppen-konferen-

ties van de drie landen. Het lijdt 
geen twijfel dat dit bezoek van 
grote betekenis zal zijn voor de 
gelovigen ook in Vlaanderen. Als 
algemeen tema voor dit bezoek 
moet het „Onze Vader"-gebed 
dienen. Meer biezonderheden 
over dit hoge bezoek zijn nog 
niet bekend, maar naar verluidt 
zal ook rekening gehouden wor
den met de communautaire op
splitsing van ons land. Het zou 
hemeltergend zijn indien de paus 
aan deze feitelijkheid zou voor
bijgaan en de „Belgische" kaart 
zou trekken. Wij hopen trouwens 
dat de paus, met zijn hoog gezag, 
ernstige pogingen zal onderne
men teneinde de Belgische over
heid te dwingen amnestie te ver
lenen voor alle oorlogsfeiten. 
Zullen de Vlaamse kerkelijke lei
ders het aandurven ook hierover 
de heilige vader in te lichten? 

Filip met muts 

Vic ANCIAUX 

„Hij is met de helm geboren", of 
beter: „met de rode kommando 
muts". Dit zou kunnen gezegd 
worden van onze aller kroonprins 
Filip. Deze koninklijke hoogheid 
hield er immers aan de nieuwe 
parakommando's van het derde 
bataljon valschermspnngers in 
Tienen te vereren met de typische 
rode legermuts. Hij heeft deze 
snaken immers gedurende drie 
maanden opgeleid Alhoewel, zo 
luidt het bericht, prins Filip thans 
aan de universiteit van Oxford 
„verblijft" Zijn resultaten in de 
Loppemse elite-school waren niet 
van aard om hem een akademi-
sche opleiding toe te wensen. Ze
ker met aan een Nederlandstalige 
instelling... Dan maar even over de 
plas proberen. 
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In het kader van vermeende besparingen (vanaf midden volgend jaar) op bet openbaar vervoer heeft minister De Croo 
het dinsdag klaargespeeld bij de NMBS-direktie zijn drastische „reorganizatieplannen' te laten goedkeuren. Het gevolg 
is zonder meer dat duizenden pendelaars opnieuw naar het dure privé-vervoer zullen moeten overschakelen. Ander
zijds is het op zichzelf een groteske besparing pas-gebouwde stations te sluiten- Het streekvervoer met bussen zal 
bovendien zware investeringen moeten opbrengen en inzake gedegen busregelingen is nog niets geweten. Het blijft 
dan ook zeer terecht protesten regenen zoals dat van de aktiegroep Openbaar Vervoer Lochristi die dinsdag minister 

De Croo in Brussel de pas afsneed. 

Staat boven 
stand 
Wie herinnert er zich niet de 
slogans van de P\A/, met Willy 
De Clercq aan kop, bij de vorige 
parlementsverkiezingen? Vanop 
de daken werd toen verkondigd 
dat de belastingen zouden wor
den verminderd én dat het nu 
maar eens gedaan moest zijn met 
het feit dat „de staat boven zijn 
stand leeft". 
Dat dit gekraai van de P W niets 
meer dan loze woorden zijn ge
weest, ondervond zowat elke be
lastingbetaler. En ook de belofte 
dat de staatsuitgaven in toom 
zouden worden gehouden, blijkt 
amper een zoethoudertje te zijn 
geweest Uit een recent verslag 
blijkt immers dat de Staat, waar
van De Clercq als minister finan
cieel beheerder (sic) is, tijdens 
de eerste drie maanden het dub
bele uitgaf als hij heeft ontvan
gen! 
Wat wil je, indien er kompleet 
overbodige bestellingen voor 
oorlogstuig worden gedaan en 
afgeschreven instellingen zoals 
„Inbel" weer worden opgericht; 
alleen maar voor de mandaatjes 
en de vet betaalde postjes. 

„Topless" 
Kamervoorzitter Defraigne is niet 
meer van de allerjongsten En blijk
baar volgt hij de vestimentalre 
modetrends niet op de voet. Toen 
een franstaiig ecologist vorige 
week op de Kamertribune ver
scheen in een sportief hemdje, 
met korte mouwen, werd hij door 
Defraigne op de vingers getikt. 
Deze Waalse liberaal verwittigde 
het snode kamerlid zelfs dat hij, bij 
herhaling van deze grove oneer
baarheid, het woord zou worden 
geweigerd! Waarop de ecologist 
gevat repliceerde dat hij verkozen 
was door kiezers die dergelijke 
kledij op prijs stelden. De Kamer
voorzitter antwoordde dat er ook 
mensen waren die het dragen van 
een badpak of zelfs topless rond-
huppelen verkiezen, „Maar met in 
deze vergadering". 

Het doet allemaal terugdenken 
aan de intrede van VU-volksverte-
genwoordiger Willy Kuijpers: hij 
werd toen de toegang tot de Ka
mer geweigerd omdat hij in rol-
kraag verscheen! 

Misschien zou het absenteïsme in 
de Kamer verminderen indien 
meer „losse" kledij toegelaten 
werd; tal van CVP-Boer Bavo's 
zouden er waarschijnlijk weer 
„zin" in krijgen... 

Belgisch 
linkse 
progres-
sievelingen 
in het politiek bedrijf zijn gekke 
initiatieven nooit uitgesloten. Zo 
werd door „een groep SP-militan-
ten"de oprichting aangekondigd 
van de BPS: Belgische Progres
sieve Socialisten. 
De benaming zelf Belgisch en 
Progressief verraadt de gekke 
paradoksale bedoening. 
Het zou dan bovendien ook gaan 
om jonge socialisten die van oor
deel zijn dat het tweeledig fede
ralisme België onleefbaar maakt 
en bovendien nefast is voor het 
socialisme in Vlaanderen. 
De innoverende progressieve 
oplossing zou er dan in bestaan 
met het neo-Belgisch réveil aan 
te sturen op de installering van 
een provinciaal federalisme. 
Daarmee verkeren die jonge pro
gressieve BPS-militanten met
een in het prachtig gezelschap 
van onder meer de unitaristische 
CEPIC-leider Jan Breydel en van 
Baudoin du Bus de Warnaffe. 
Prachtig is dat! 

dezaak rond het leerlingenver
voer in Dilsen. Allebei liepen zij 
een effektieve gevangenisstraf 
op en een geldboete. Tevens 
werden zij voor een periode van 
vijf jaar uit hun burgerrechten 
ontzet-
En wat zien wij nu? Dat het zijne 
koninklijke hoogheid behaagd 
heeft hen gratje te schenken! 
Erger zelfs: ondertussen legden 
beide veroordeelden hun eed af 
als gemeenteraadslid! Alsof er 
geen vuiltje aan de lucht i s -

...voor 
fraudeurs! 
Dit tart werkelijk alle verbeelding. 
Twee heren worden door een 
rechteriijk vonnis schuldig bevon
den aan fraude, gepleegd tijdens 
de uitoefening van hun politiek 
mandaat. Zij verliezen hierbij hun 
burgerlijke, maar niet hun politieke 
rechten. Wet noch schaamte be
letten hen op een gemeenteraads-
lijst te fungeren, zij worden verko
zen... en straks zetelen zij opnieuw 
in de gemeentelijke raad. Bestaat 
er een klinkender bewijs voor de 
bewering dat in dit land alles mo
gelijk is, ja zelfs de meest schan
dalige zaken?! 

Het is daarenboven hoogst ver-
wonderiijk dat deze beide heren 
zo vlug „gratie" krijgen. De vraag 
kan gesteld worden wie de hand 
van de koning heeft „vastgehou
den" bij de ondertekening van die 
gratie. Of anders: hoe sterk is de 
macht van de grootste politieke 
partij aan het koninklijk hof? 
De hele affaire wordt nog ergerlij
ker wanneer men daarbij bedenkt 
dat gratie voor feiten, die reeds 
38 jaar geleden zijn, nog steeds 
onmogelijk blijkt! 
Schande, schande, driemaal 
schande. 
Hoe lang aanvaarden wij dit nog? 

Schoeters' 
eendracht 
ABW-le ider Schoeters heeft in 
zijn 1 mei-toespraak, in het spoor 
van de afgetreden, maar nog zeer 
invloedrijke Georges Debunne, 
de eendracht onder de Belgische 
arbeiders als grote noodzaak be
klemtoond. 
Het A B W blijft dus oog en oor 

hebben voor de zware Waalse 
syndikale eisen, en wil niet gewe
ten hebben dat het daardoor de 
belangen van de Vlaamse arbei
ders slechts zeer gebrekkig ter 
harte neemt. 

Bloeiend 
Ja, er zijn nog goeie dingen in het 
leven. Verheugende feiten. Zoals 
de nuchtere vaststelling dat het 
Vlaams verenigingsleven in de 
hoofdstad bloeit, ondanks de im
mer aanwezige en intimiderende 
verfransingsdruk. De Agglomera-
tieraad voor Plaatselijk Sociaal 
Kultureel Werk heeft net een in
ventaris klaar over het Neder
landstalige verenigingsleven in 
Brussel. De aktiviteiten van die 
organizaties zijn sinds 1970 ver
dubbeld, en op vandaag bestaan 
er precies 1.241 Vlaamse vereni
gingen te Brussel. 

VVZ-pleidooi 
Naar traditie werd op 1 mei (dit 
keer in Grimbergen) de tiende 
kongresdag van de „Vereniging 
van Vlaamse Ziekenfondsen"ge
houden. 
De W Z eiste daarbij niet alleen 
een dringende federalizenng van 
de gezondheidszorg, maar pakte 
ook uit met konkrete plannen om 
zulks te verwezenlijken en be
hoorlijk te laten funktioneren. 
Daarbij werd erop gewezen dat 
de WZ-plannen kaderen In het 
streven van de Vlaamse bewe
ging om de^ geldmiddelen in me
nig domein kompleet op te split
sen. 

Om de federalizering van de ge
zondheidszorg te bereiken en 
behoorlijk te laten funktioneren 
werd de oprichting bepleit van 
een Vlaams ministerie voor Ge
zondheidszorg. De W Z blijft In 
liaar domein baanbrekend werk 
verrichten. 

Het huiswerk van Adolf 
Naar verluidt had de zogenaamde zoon van Hitler 
verleden zaterdag te Poelkapelle moeten zijn. Hij 
was er uitgenodigd door een paar op hun kop ge
botste fans van het Duizendjarige Rijk. Hij daagde 
niet op. In zijn plaats kwam een telegram waarin 
stond, zo wisten de kranten maandag te melden, 
dat hij weerhouden was door een sterfgeval. 
Als we „Dimanche-Presse" mogen geloven, dan 
kan het sterfgeval onmogelijk slaan op de vader 
van de zogenaamde zoon. Want de Brusselse 
zondagskrant had de dag voordien gemeld, dat 
Adolf Hitler reeds op 21 juli 1944 is overleden. 
Daags na de bomaanslag in zijn hoofdkwartier. 
Van die dag af tot het einde van de ooriog zou een 
dubbelganger de plaats ingenomen hebben van de 
Führer. 
Naast en tegelijkertijd met deze nonsens — toch 
nog altijd goed voor eerste paginanieuws ook in 
zogenaamde serieuze kranten — is er de affaire 
van de weergevonden dagboeken. In similileder en 
in een Zwitserse bankkluis. Goed voor een duize
lingwekkende oplage van „Der Stern". En voor ver-
koopkrachtige feuilletons in „Paris-Match" of in 
ons bloedeigen „Panorama". 
Echt of niet echt? Gered uit de crash van de laat
ste Ju 52 die het omsingelde Beriijn veriiet? 
Samengeschreven door een geniale vervalser in 
jarenlange huisvlijt? Gemaakt in een gespeciali-

Gratie... 
Een koninklijk besluit van 
20 april verieent gratie aan Jules 
Gobijn, gewezen burgemeester 
van Lanaken, en aan André Rut-
ten, gewezen volksvertegen
woordiger en ex-burgemeester 
van Dilsen. Beiden waren veroor
deeld door het Hof van Beroep 
wegens hun aandeel in de frau-

zeerd Oosteuropees bedrijf onder toezicht van de 
geheime politie? 
Wie zal het vandaag de dag met zekerheid zeg
gen? Wij in ieder geval niet. We liggen er trouwens 
niet wakker van. Wel verkneukelen we ons harts-
grondig in de boude en tegengestelde verklarin
gen van de vele „deskundigen". 
De historicus Trevor-Roper werd door „Der Stern" 
uitgenodigd op een perskonferentie om er te 
getuigen voor de echtheid. Hij krabbelde ter 
plekke terug en begon hardop te twijfelen aan zijn 
aanvankelijk oordeel. Op dezelfde perskonferentie 
was de al even gekende historicus Irving aanwe
zig, om er met kracht van argumenten te beweren 
dat de dagboeken vals waren. Een paar dagen later 
krabbelde ook hij terug, maar dan in omgekeerde 
richting: hij opperde de mogelijkheid dat de din
getjes misschien toch wel echt zijn. 
Deze en vele andere historici-deskundigen, die 
zich verheugen in de akademische status van 
specialisten en kenners bij uitnemendheid, bele
ven kwalijke dagen. Ze zijn in de allereerste plaats 
bedacht op hun reputatie. Hen bekruipt de stille 
vrees dat de dikke turven die zij bijeenschreven 
straks wel eens achterhaald kunnen worden, bij 
gebleken autenticiteit van de dagboeken. Wat 
doen in dergelijke omstandigheden? Voorwaarts 
vluchten en behoren tot de eersten die „de histori
sche waarde" van deze dokumenten hebben er
kend? Of voet bij stek houden en alles wat niet uit 
de eigen boeken komt naar het rijk der fabels ver
wijzen? 

Bij dit alles staat het kritisch en nauwkeurig 
bronnenonderzoek, zo dierbaar nochtans aan jour
nalisten en historici, helemaal achteraan. Vooraan 
staat de jacht op geld. En de kermis der ijdelheden. 
Echt of vals? De „grootste journalistieke scoop 
van deze eeuw" — zoals „Der Stern" de miljoenen
operatie nederig noemt — levert voorlopig alvast 
een boeiende bijdrage tot de geschiedenis van de 
geschiedschrijving... 



Sociaal-ekonomisch m 
Meer doen voor meer werk! 

Het tema van het 16de wetenschappelijk ekonomisch kongres, vo
rige week, was brandend aktueel en lokte vele honderden deelne
mers. 
Tientallen ekonomisten en professoren hebben zich de afgelopen 
twee jaar gebogen over de diverse tema's die tijdens dit kongres 
behandeld werden; de resultaten van hun werk werden gebundeld 
in een referaten-boek van bijna 800 biz. 
Het onderwerp „werkgelegenheid voor de jaren '80" is belangrijk 
genoeg voor een uitgebreide aandacht 

De openingsrede op het 
ekonomenkongres werd ge
houden door de Nederland
se gastspreker prof. Emme-
rij, rektor van het Instituut 
voor Sociale Studies in Den 
Haag. Hij hield een pleidooi 
voor een globaal, sociaal, 
ekonomisch beleid dat zo
wel de ekonomische groei 
als de tewerkstelling kan 
aantrekken. Zijn voorstel 
bestond uit zes punten. Al
lereerst een stroomlijning 
van de sociale verzorgings
staat, waarbij de sociale 
voorzieningen moeen toe
komen aan de echte behoef-
tlgen en waarbij voorzienin
gen dienen afgeschaft die 
een verkeerde uitwerking 
hebben. 

Voorts een versterking van 
de ekonomische struktuur; 
dit betekent onder meer 
aanpassing aan de moderne 
technologie. 
Het inkomensbeleid zou 
vermindering van de sociale 
kosten moeten brengen. 
Men stelde vast dat de 
spanning tussen het netto-
en het brutoloon te groot 
geworden is. 
Ook een drastische vermin-

Sinds 1973 gingen er in de indus
triële sektor meer dan 300.000 
arbeidsplaatsen verloren. Tegelij
kertijd meldden zich in dezelfde 
periode meer dan 300.000 nieuw/e 
w/erkzoekenden aan. 
De vooruitzichten zijn niet schitte
rend. Immers tussen 1980-1990 
mag in Vlaanderen een toename 
van de beroepsbevolking ver
wacht worden van ongeveer 
170.000 mensen; in Wallonië 
66.000, terwijl in Brussel de be
roepsbevolking zal dalen met 
meer dan 50.000. 
Daaruit leren we eveneens dat 
Vlaanderen in het jaar 1990 prak
tisch 60 th . van de beroepsbevol
king zal tellen. Deze cijfers toenen 
zonder meer aan dat, zonder be
langrijke inspanningen voor het 
verwezenlijken van bijkomende 
werkgelegenheid de werkloosheid 
in het jaar 1990 nog sterk zal 
toegenomen zijn, zelfs indien er 
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dering of afschaffing van de 
vennootschapsbelasting, 
ten einde de bedrijven vol-^ 
doende zuurstof te geven 
om te investeren. 
Stimulering van de vraag 
met een expansiepolitiek 
door het opstellen van een 
soort Marshall-plan voor de 
ontwikkelingslanden. 
Voorts ook verkorting van 
de arbeidsduur in een vorm 
die voldoende soepel is. 
Hiertoe stelde professor 
Emmerij voor af te stappen 
van de idee van een kortere 
werkdag of werkweek maar 
eerder zijn aandacht te rich
ten tot een soort uitbreiding 
van een betaald verlof, een 
tijdelijke vrijwill ige terug
trekking uit het beroepsfe-
ven om de werknemer toe te 
laten zich bij te scholen, zijn 
talenten te vervolmaken. Op 
deze wijze bereikt men een 
dubbel doel, men creëert 
enerzijds bijkomende ar
beidsplaatsen en anderzijds 
investeert men een mense
lijk kapitaal door het indivi
du grotere en betere onder
wijskansen te bieden,, voor
al in deze snel evoluerende 
maatschappij. 

geen arbeidsplaatsen meer verlo
ren gaan. 

Deze situatie zal belangrijke maat
schappelijke en sociale gevolgen 
hebben zowel voor de werkenden 
als de niet-werkerujen. 
Eerst en vooral is er de internatio
nale kontekst; een verschuiving 
van een deel van de industriële ak-
tiviteiten van de westerse indus
trielanden naar nieuwe industrie
landen en de Derde Wereld. 
Tijdens deze evolutie is de uitvoer-
positie van ons land sterk achter
uit gegaan. 

Indien wij ons aandeel in de ex
portmarkt op het peil van 1973 
hadden gehandhaafd, 6 %, dan 
zouden we in 1980 voor 210 mil
jard meer geëxporteerd hebben. 

Als gevolg van dit exportverlies 
gingen meer dan 120.000 werk
plaatsen verloren. 

Een tweede oorzaak is volgens de 
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referenten te wijten aan een aantal 
sociale maatregelen; zo onder 
meer de relatieve verhoging van 
de minimumlonen voor jonge 
werknemers die een negatief ef-
fekt hebben uitgeoefend op de 
tewerkstelling omwille van het feit 
dat deze jongeren teveel zouden 
kosten aan het bedrijfsleven in 
verhouden tot hun rendement.. 

Een derde element is de kapitaals-
intensiteit in de industrie waardoor 
de technologische werkloosheid 
sedert 1974 is toegenomen. 
Waar tijdens het kongres door de 
Vlaamse ekonomen een aantal be
langrijke oorzaken konden achter

werd tot nog toe door de ekono
men onduidelijk beantwoord. 

In Nederland zowel als in Frankrijk 
werden studies uitgevoerd om de 
maatschappelijke gevolgen van de 
invoenng van de mikro-elektronika 
na te gaan en te onderzoeken. 

Er zijn evenveel vooriseelden be
kend van industriesektoren waar 
de tewerkstelling door invoering 
van nieuwe technologie drastisch 
is teruggelopen als sektoren waar 
deze Invoering een toename van 
de tewerkstelling heeft gekend. 
Het is algemeen geweten dat in de 
verwerkende nijverheid en In de 
dienstensektor een groot aantal 

Werkloosheids
bestrijding 
Er werd ruime aandacht besteed 
aan de overheidsmaatregelen ten 
einde de werkloosheid te bestrij
den. Inzake het algemeen makro-
ekonomlsch bele'd van de rege
ring werden de effekten van de 
devaluatie, de loonmatiging, en de 
Marlbel-operatle geëvalueerd. Het 
besluit was dat de eventuele posi
tieve effekten In grote mate afhan
gen van de maatregelen die de 
omliggende landen en onze be-
langnjkste handelspartners treffen 
ten einde hun eigen positie op de 
wereldmarkt te handhaven. 
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haald en gedefinieerd worden, 
was dat veel minder het geval bij 
het vaststellen van de maatrege
len die noodzakelijk zijn om de 
werkloosheid terug te dringen. 
Iedereen was het er wel over eens 
dat de oplossing alleen mogelijk 
zou zijn bij een ekonomische groei 
waarbij sommigen stelden dat 
2 % groei van onze ekonomie 
voldoende zou zijn; terwijl ande
ren dan weer oordeelden dat 
meer dan 7 % groei noodzakelijk 
zou zijn om de werkloosheid volle
dig terug te dringen. 

Op de vraag of automatlzering en 
technologische ontwikkeling bij
dragen tot meer werkloosheid 

arbeidsplaatsen die thans bestaan 
voor automatlzering in aanmerking 
komen. Het Is echter hoopvol te 
weten dat In de landen waar de 
automatlzering het verst is gevor
derd zoals de Verenigde Staten 
van Amerika en Japan ook de 
toename van de industriële te
werkstelling het hoogst is. 
Voor ons Is het dan ook van 
kapitaal belang dat onze Industrië
le struktuur tijdig wordt aangepast 
en Inspeelt op nieuwe technolo
gieën ten einde de trein niet te mis
sen. 
Algemeen wordt aangenomen dat 
de vraag naar hooggeschoolde 
arbeidskrachten zal toenemen. 
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De achlllesfjees van het beleid is 
het grote financieringstekort van 
de overheid, hetwelk een aantal 
zeer negatieve effekten op onze 
ekonomische ontwikkeling veroor
zaakt De verschillende verslagge
vers spraken hun twijfels uit over 
efficiëntie van de getroffen maat
regelen Inzake BTK-projekten, sta
giaires enz. 
De subsidiëring en bedrijven in 
moeilijkheden werd aangeklaagd 
omdat zij al te weinig gepaard 
gaan met herstrukturering en sti
mulering. 

Herverdeling 
De vraag naar de herverdeling van 
de arbeid kon uiteraard niet uit de 
weg worden gegaan, al is er geen 
eensgezindheid over de manier 
waarop deze herverdeling tot 
stand zou moeten komen. Wel 
sprak een meerderheid zich uit 
voor een soepele regeling, aange
past aan de aard van het bedrijf en 
de sektor waarin het aktief is. Men 
was het roerend eens dat er ar
beidsherverdeling moet komen 
omdat de hoge werkloosheids
graad die we thans kennen maat
schappelijk onaanvaardt>aar ia 
Er werden verschillende plekJoo-
ien gehouden voor een gekoördi-
neerd beleid dat gericht is op de 
groelsektoren en dat gepaard gaat 
met een lange-termijnvisle, gericht 
op een offensie beleid en niet op 
een korte-termijnvisie en een de
fensief beleid zoals dat van de 
centrale regering. 

André Geens 
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Geen 
openbaarheid! 
Ondanks vroegere beloften, on
danks uren voorbereidend werk, 
ondanks oproefjen van tal van 
aktiegroepen... is de CVP er toch 
In geslaagd een voorstel, waar
door de kamerkommissies open
baar zouden worden gemaakt, te 
kelderen. Nochtans had men dit 
voorstel vooraf uitvoerig bespro
ken en telkens had ook de CVP 
haar steun beloofd. Tot de kat 
vorige week op de koord kwam. In 
de betrokken kommissie van de 
Kamer van Volksvertegenwoordi
gers bedachten de CVP-leden het 
voorstel met een eenvoudig „njet 
Tot ieders ontsteltenis verloo
chende de CVP, andermaal, het 
gegeven woord. 

De reden voor deze veranderde 
houding kan slechts geraden wor
den. Ofwel hebben de CVP'ers 
schrik dat, bij een openbaar ma
ken van die vergaderingen, zou 
blijken hoe weinig CVP-verkoze-
nen deze kamerkommissie volgen 
en welke prietpraat zij er meestal 
verkondigen. Natuurlijk zal ook de 
overweging gespeeld hebben dat 
het bij een publiek toegankelijk 
maken van die kommissies, voor 
de CVP moeilijker wordt de kame-
leon-fXDlitiek verder aan te houden: 
koud blazen in de kommissie, en 
warm fluiten in de plenaire verga
dering... 

Catalaans 
bezoek 
In oktober '82 maakte minister 
Schlltz In het Belgische huishou
den ophef door de onderteke
ning in Barcelona van een sa-
menwerkingsprotokol met de mi

nister van Ekonomie en Finan
ciën van de Generalitelt van Ca-
talonlö. 
Deze week Is de Catalaanse mi
nister Jordi Planasdemunt op uit
nodiging van minister Schlltz op 
werkbezoek bij ons. 
Donderdag wordt een bezoek 
gebracht aan Flanders' Techno
logy In Gent en ook zullen ver
schillende ontmoetingen plaats

grijpen met de vertegenwoordi
gers van Vlaamse Industriële en 
financiële kringen. Voorts zal de 
Catalaanse delegatie technische 
seminaries bijwonen inzake de 
financiële en begrotingsproble-
matlek van beide gewesten. 
Daarmee wordt een zoveelste 
stap gezet In de richting van een 
autonome buitenlandse betrek
kingen. 

Almaar 
duurder 
Zondag 1 mei verhoogden de 
reizigerstarieven voor de trein 
met liefst 6 Vo. Dit Is de derde 
verhoging van de treintarieven in 
amper 13 maanden. Op een ogen-
btfk dat tal van aktiegroepen het 

openbaar vervoer willen stimule
ren en verbeteren en dat terecht 
aangedrongen wordt op een in
tenser gebruik van de trein — ten 
nadele van de auto — slaagt De 
Croo erin, als minister van Ver
keer, de trein tot een zeer duur 
vervoermiddel „om te schake
len". 

Behalve de ééndagstoeristen, 
zijn vooral de duizenden pende
laars de machteloze slachtoffers 
van deze maatregel. Ook werd de 
grens voor het verkrijgen van 
een sociaal abonnement sinds 
jaren niet meer aangepast, zodat 
veel forensen die net boven het 
toegelaten Inkomensniveau ko
men, de volle pot moeten beta
l e n . Sociaal is anders. 

Woord
spelletjes 
Tijdens het voorbije weekeinde 
stelde een ministerieel redaktie-
komitee een „wetsontwerp tot 
toekenning van biezondere 
machten aan de koning' op. 
Voorzitter en premier Wilfr ied 
Martens heeft bij de opmaak 
rekening gehouden — zo zegt hij 
althans — met de opmerkingen 
van de Raad van State- Het 
ontwerp strekt ertoe enkel „bie
zondere machten', en dus geen 
„volmachten' te verlenen. Een 
subtiel woordspelletje, want in 
feite komt het allebel neer op 
hetzelfde: een handige manier 
om de wetgevende vergadering 
(Kamer en Senaat) gedurende 
langer dan een jaar op de belang
rijkste politieke domeinen bulten 
spel zetten. Dit om te verhinde
ren dat de arbeidersvleugel van 
de CVP „lastig" zou gaan doen. 
De uitslagen van de sociale ver
kiezingen bewijzen immers dat 
de ACV-milltanten de neo-llbera-
le, anti-sociale politiek van de 
regering niet langer pikken! 

Het Arbitragehof: een noodzaak, maar... 
Het duldt geen twijfel dat voor het Arbitrage
hof een belangrijke rol weggelegd is in ons ju
ridisch en politiek bestel. Het Is niet meer of 
niet minder dan een „noodzaak" geworden om 
bevoegdheldskonflikten te beslechten tussen 
de verschillende wetgevers. 
De oplossing die gekozen werd, Is de meest 
logische. Alleszins beter dan het toekennen 
van die bevoegdheid aan de Raad van State, 
het Hof van Kassatie of een Grondwettelijk 
Hof. Een aparte Instelling als het Arbitragehof 
beantwoordt vollediger aan de delikate op
dracht en is in een federale staat onontbeer
lijk 

Op die manier kan de opdracht van het Hof 
ook nauwkeuriger omschreven worden en 
strikt beperkt tot de eigenlijke bevoegdhelds
konflikten. Het lijkt mij evenzeer normaal dat 
aan dat werkingsterrein de zogenaamde „anti
nomieën" of tegenstrijdigheden tussen dekre
ten zonder echte bevoegdheidsoverschrij
ding, werden toegevoegd. Zo wordt voorko
men dat tussen de rechtspraak van het Arbi
tragehof en die van het Hof van Kassatie een 
onoplosbare tegenstrijdigheid ontstaat 

Fundamenteel 
In het wetsontwerp steken evenwel nog een 
aantal tekortkomingen. Daarvoor heb ik overi
gens een aantal amendementen ingediend. De 
houding van onze fraktie zal uiteindelijk be
paald worden bij de stemming over deze 
amendementen. 

Vooreerst is er het artikel 1, waarin gesproken 
wordt over konfllkten tussen wetten en dekre
ten. Het gevolg daarvan is dat de koninklijke 
besluiten, die genomen worden in uitvoering 

van een volmachtenwet, ontsnappen aan de 
kontrole van het Hof. Nochtans is het duidelijk 
dat bewijst het recente verleden — dat vla 
deze koninklijke besluiten bevoegdheidsover
schrijding mogelijk is. Het tegen-argument dat 
deze besluiten onderworpen blijven aan het 
toezicht van de gewone rechtbanken en van 
de Raad van State, biedt niet dezelfde waar
borg. 

Evenmin Is artikel 107 van de Grondwet een 
beletsel om de bevoegdheid van het Arbitra
gehof uit te breiden tot besluitwetten ol 
koninklijke besluiten in uitvoering van een 
volmachtenwet Als die uitbreiding niet ge
beurt, valt het de centrale regering al te 
gemakkelijk om de bevoegdheden van ge
meenschappen en gewesten aan te tasten! 

Een tweede grove tekortkoming betreft het 
feit dat enkel de uitvoerende macht beroep 
kan aantekenen bij het Arbitragehof. Dus niet 
de wetgevende macht Nochtans zouden ook 
de voorzitters van Kamer en Senaat en van de 
verschillende Raden de vernietiging moeten 
kunnen vragen van een wettekst die de be
voegdheid van hun wetgevende kamer aan
tast Meer zelfs, ook een betekenisvolle min
derheid in de wetgevende kamers zou het 
recht moeten hebben de voorzitter ertoe te 
verplichten zich tot het Arbitragehof te wen
den. Enkel op die wijze kan voorkomen wor
den dat de meerderheid om politieke redenen 
verzuimt bevoegdheidsoverschrijdingen te
gen te gaan. De naleving van de grondwettelij
ke bepalingen inzake de bevoegdheid van de 
staat, de gemeenschappen en de gewesten is 
een zaak die én de meerderheid én de opposi
tie aanbelangt 

Ik hoop oprecht dat de regering zich niet zal 
verzetten tegen deze twee amendementen, die 
échte leemten in het ontwerp opvullen. 

Cynisch 
Onbegrijpelijk is het dat de regering In haar 
voorontwerp niet de eis stelde van een vol
doende kennis van de tweede landstaal voor 
de griffiers en de referendarissen. Dat kon en
kel de goede werking van het Hof bevorderen. 
Onze amendementen terzake werden In de 
kommissie aangenomen, weze het met een 
onbegrijpelijke overgangsmaatregel voor de 
referendarissen. 

De kennis van de tweede landstaal zal echter 
niet verplicht zijn voor de leden van het Hof. 
Wat te betreuren valt want nu zal een om
slachtige vertalingsprocedure niet uit te slui
ten zijn. Eens te meer waren het de Franstall-
gen die zich hiertegen verzetten. We hebben 

er ons bij neergelegd, met de cynische over
weging dat men van franstaligen van een 
zekere leeftijd en met een topfunktie eigenlijk 
niet de kennis van het NedeHands mag eisen! 

Er bestaat ook nogal betwisting over de 
samenstelling van bet Hof. Sommigen stellen 
voor het Hof zelf kandidaten te laten voordra
gen. Maar daar het Hof in elke taalgroep 
slechts zes leden telt, zou de voordracht bij 
een eventuele vacature overgelaten worden 
aan slechts vijf raadsleden. Dat Is mijns 
inziens te weinig om van een valabele voor
dracht te kunnen spreken. Ook werd voorge
steld dat de gehele Senaat en niet de taal
groepen van de Hoge Vergadering de kandi
daten zou voordragen. Persoonlijk vind ik het 
echter niet wenselijk mij uit te spreken over 
franstalige kandidaten. Bovendien zou derge
lijke procedure er op neerkomen dat franstali
ge kandidaten door een meerderheid van 
nederlandstalige senatoren kunnen worden 
aangeduid. 

Ook de vele andere varianten zijn minder 
geslaagd dan de regeling die het wetsontwerp 
momenteel bevat: de nederiandstalige leden 
worden voorgedragen door de Nederiandse 
taalgroep van de Senaat de franstalige door 
de franstalige taalgroep van de Senaat 
In zijn geheel genomen verdient de ontwerp
tekst over het Arbitragehof, zoals die door de 
Kommissie werd goedgekeurd, onze goedkeu
ring. De uiteindelijke houding van de VU-
fraktle zal evenwel afhangen van het lot dat 
haar twee essentiële amendementen zal be
schoren zijn. 

Frans Van der Eist 
vu-Senator. 
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Wetstraat 

Het is in de Senaat helemaal geen akademisch 
onderonsje geworden over het Arbitragehof. 
Ruim 40 kommissievergaderingen volstonden 
blijkbaar niet om alle scherpe politieke (vooral 
communautaire) hoeken en kanten af te ron
den. Met het gevolg dat de zitting van vorige 
donderdag uitmondde in een Babylonische 
spraakverwarring en het wetsontwerp een 
41ste keer naar achter gesloten deuren werd 
verwezen. Vandaag wordt de bespreking ver-
dèrgezeL 

Een van de bezielers van het debat was Frans 
Van der Efst Klaar en duidelijk verwoordde hij 
de visie van zijn fraktie. Met de grote lijnen 
van het wetsontwerp wordt ingestemd, maar 
er zijn een aantal belangrijke bezwaren. Wor
den die niet weggewerkt, dan zal de VU zich 
onthouden. 

In de Kamer interpelleerde Hugo Schiltz over 
het staaldossier. Hij besloot met de vaststel
ling dat de Vlaamse gemeenschap in een 
nadelige uitgangspositie wordt gemaneu-
vreerd en financieel verder gehypotikeerd op 
een ogenblik dat ze de miljarden best zelf kan 
gebruiken. 

Hallucinant! 
Bij wijze van Inleiding moet melding gemaakt worden van een fait di
vers, dat echter — nog maar eens — het misprijzen van de regering 
voor het Parlement in de verf zet 
Net twee dagen vóór de interpellatie van Hugo Sciiiltz trommelde 
Marl( Eysl<ens de persjongens bij mekaar. Als huiswerk ontvingen ze 
een omvangrijke map met alle gegevens over het staal-dossier op 
een rijtje. Dat bespaart die jongens uiteraard een langdradige 
Kamerzitting. Maar waar staat de verkozene van het volk? Behalve 
dan dat hij zijn opvolgers kan aanraden journalist te worden. 
Daarmede belanden wij alvast bij het uitgangspunt van de interpella
tie zelf: in hoeverre is een demol^raUsctie Itontrole van de staalpoli-
tielf nog mogelijl(?Ze\fs gespecializeerde ambtenaren weten niet pre
cies meer op welke wijze en voor hoelang de staat verbonden is. Wat 
dan met de parlementsleden? 

En hoe_ dat bleek uit de interpellatie van Jaak 
Gabriels over de Limburgse noodtoestand. 
Kreeg de VU-minister vanwege Eyskens een 

massa antwoorden behalve dan op de gestel
de vragen, zijn Limburgse kollega moest het 
stellen met beloften. 

In de bevoegde kommissie be
weerde de regering dat het onbe
gonnen werk is de budgettaire 
weerslag van dê staalpolitiek te 
becijferen. Over een trein in de 
mist gesproken! 
Anderzijds bestaat er zoiets als 
een officieus rapport Matthys. 
Daarin wordt voorgerekend dat 
de uitvoering van het staalplan tot 
in het jaar 2005 zowat 430 miljard 
zal kosten, waarvan 312 miljard 
voor Wallonië. En in dat bedrag 
zijn de waarborgen niet eens be
grepen! 
Bovendien wordt vertrokken van
uit de veronderstelling dat het 
staalplan van mei 1981 volledig 
wordt uitgevoerd, maar niet over
schreden! 
Hoe doodjammer is het toch dat 
het wetsvoorstel van Vic Anciaux 
om een onderzoekskommissie op 
te richten, door de meerderheid 
werd afgewezen. Blijkbaar is de 
waarheid te gevaarlijk! 

Solidariteit! 
Volgens IHugo Schiltz staat het als 
een paal boven water dat de rege
ring zich niet langer houdt aan de 
afspraken van mei 1981. 
Te beginnen met het investerings
programma. Bepaald op 27 miljard 
liep het snel op tot 41 miljard. 
Ondertussen wordt reeds openlijk 
gesproken over nieuwe herstruk-
tureringsinvesteringen voor een 
bedrag van om en bij de 60 miljard. 
Daarnaast zijn er de zgn. financiële 
enveloppes voor delging van gele
den verliezen, overname van be
staande schulden en dekking van 
toekomstig verliezen. In het totaal 
stond 47 miljard ingeschreven. 
Daarvan zou volgens de minister 
nog zo'n 500 miljoen in de „enve
loppe" steken. Volgens gegevens 
uit het bedrijf echter zou er eind 
vorig jaar een ongedekt tekort van 
1,3 miljard resteren. Een tekort dat 
ondertussen moet opgelopen zijn 
tot 5 miljard. Cockerill-Sambre 
kent immers een maandelijkse 
cash-drain van 1 miljard. Waarbij 
de vraag rijst met welk geld deze 

cash-drains gedekt worden. Of: „te 
de minister wel zeker dat sommi
ge l<redieten en enveloppes niet 
afgeleid worden van hun bestem
ming?" 
Over de financiële lasten van de 
lange-termijnkredieten fc>estaat al
leszins geen twijfel meer. De rege
ring besliste niet alleen deze lasten 
te dragen, maar lx)vendien de 
schulden zelf om te zetten in kapi
taal. Resultaat is een bijkomende 

verbintenis van de staat! 15 miljard 
voor Cockerill-Sambre en 19 mil
jard voor het ganse Waalse staal. 
Rest nog de vraag in hoeverre de 
regering gebruik gemaakt heeft 
van het (onwettelijk) volmachts-
besluit dat een onbep)erkte staats-
waartx)rg mogelijk maakt Vol
gens het rapport Matthys zou via 
deze weg 22.646 miljoen aan pri-
vé-financiers verstrekt zijn. Kort
om, een zoveelste afwijking van 
het staalplan van mei 1981. 

Boerenbedrog! 
Dat plan bevatte tevens een aantal 
dwingende voorwaarden. Zo in 
verband met de fjersoneelssitua-
tie. Een balans is echter snel ge
maakt: van de voorziene afvloeiin
gen werd niet eens de helft gerea-
lizeerd en evenmin werd een so
ciaal pakt gesloten. 
Gedurende twee jaar heeft de 
regering dus meer dan 60 miljard 
aan het Waalse staal toegesioken, 
zonder dat ook maar een van de 

„De heer Dehousse heeft gedreigd de staat te destabilizeren, 
indien de Vlamingen niet langer opdraaien voor het Waalse 
staal. Welnu, dat hij zijn voornemen uitvoert Dat zal op de kort
ste keren de onderhandelingspositie van de Vlamingen die 
door deze regering zwaar werd aangetast, op haar sterkte 
herstellen.' 

Hugo Schiltz 

t)elangrijkste voorwaarden uitge
voerd werd. 
In Vlaanderen ging diezelfde rege
ring wel enigszins anders te werk! 
Kijken we maar naar CockerÜI 
Yards, Fabelta, Nobels Peelman, 
enz. De keuze was er even dwin
gend als eenvoudig: ofwel een 
reële inlevering vanwege de werk
nemers, ofwel geen staatssteun. 
Vergelijken wij hiermede de maat
regelen die de regering in maart 
jongstleden oplegde in Clockerill 
Sambre dan moet op z'n zachtst 
uitgedrukt gesproken worden 
over boerenbedrog! Afgezien van 
een eenmalige inlevering van pre
mies voor een bedrag van 553 
miljoen, betekent de rest van de 
zo geprezen regeringsingreep niet 
meer dan een afwentelen van de 
leenuitgave op de gemeenschap. 
Nu zijn inlevering en afvloeiing 
geen plezierige boodschap, maar 
het is volgens Schiltz volkomen 
onaanvaardbaar dat een onder
scheid wordt gemaakt tussen een 
Vlaamse arbeider en een arbeider 
van Cockerill-Sambre. 
En zo vervolgt de Antwerpenaar 
zijn analyse van het staalplan. 
Want ook op andere domeinen 
wordt er lustig van afgeweken. 
Nemen we het princifie van de 
gelijkwaardige behandeling van 
andere staalbedrijven met staats-
participatie. Hoe komt bet dat dit 
uitgangspunt tijdens de vakantie 
van vorig jaar uitgebreid werd tot 
de groep Boel? Hoe komt het dat 
aan deze groep trekkingsrechten 
op de staat werden toegekend ten 
belope van 5 a 6 miljard? Hoe valt 
dit te rijmen met de bewering dat 
het voor Vlaanderen reeds zo 
nadelige kompromis van mei 1981 
geëerbiedigd wordt? 
Sedert mei 1981 heeft de rege
ring dus stap voor stap de over
heidsinspanning voor de staal-
nljverheld opgedreven tot een 
niveau dat hallucinant is. De bud
gettaire gevolgen daarvan zullen 
zwaar doorwegen tot voorbij de 
eeuwwende! 

Het reeds zo nadelige staalplan 
werd nog in belangrijke mate 
scheef getrokken ten voordele 
van Wallonië, zonder dat één 
voorwaarde vervuld werd. 
Volgens Schiltz is evenwel het 
allerergste dat de 157 miljard die 
de Belgische staat eind 1982 in 
het Waalse staal stak tot weinig 
zal gediend hebben. Onbe
schaamd wordt vandaag ver
klaard dat de eigenlijke herstruk-
turering nog moet aangevat wor
den. Met als gekend gevolg: de 
Vlamingen zullen een tweede 
maal gechanteerd worden. 

Grijs Bokrijk 
Eens — bij het begin van deze 
eeuw — was Limburg de pro
vincie van de toekomst André 
Dumont ontdekte rijke steen-
koollagen. 
Een eerste zichtbare kentering 
bracht Zwartberg, 1966. 
Een ontnuchterend ontwaken. 
Het Limburg van de toekomst 
werd voor één vierde van de 
mensen toekomst-loos. Waar
van vier op tien jonger dan 25 
jaar. Erger evenwel: er werd en 
wordt niets aan gedaan. Schrij
nend blijft Limburg onderbe
deeld op alle terreinen. Alsof 
men Bokrijk wil uitbreiden, met 
industrie en werknemers uit 
vergane tijden. 

Met Jaak Gabriels beschikt 
Limburg over een hardnekkig 
advokaat Chauvinisme? Het 
kan, maar helaas heeft de Lim
burgse problematiek sedert 
lang de grens van het provin
cialisme overschreden. Nie
mand die dat ontkent 
Er is de katastrofe van de 
jeugdwerkloosheid. Die valt on
loochenbaar samen met de ge
ringe deelname aan het hoger 
onderwijs. Dringend moeten 
voor de Limburgse jeugd gun
stiger perspektieven uitgete
kend worden. 

En dan de mijnen. Wanneer 
worden deze eindelijk au sé-
rieux genomen? Zij verdienen 
beter dan „louter steenkool del
ven". Vooral: nieuwe valorize-
ringsaktiviteiten! 
De terugval van de industriële 
tewerkstelling is in Limburg 
iets minder dan elders. Dank zij 
de automobielsektor. Wél erg 
nadelig is het stilvallen van de 
buitenlandse investeringen en 
die zijn nog steeds goed voor 
65 t h . van de totale industriële 
tewerkstelling. Wat Limburg 
mis t is een krachtdadiger aan
prijzen vanwege de overheid. 
Maar juist daar wringt het 
schoentje. De overheid schijnt 
Limburg niet te kennen. Een 
paar voorbeelden. Met uitzon
dering van één enkele ontwik
kelingsopdracht nam de Natio
nale Investeringsmaatschappij 
er nul komma nul initiatieven. 
En in het jaarverslag van de 
Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid staat 
zwart op wit dat in 1981 het 
aandeel van Limburg in de in
vesteringskredieten 1,56 t h . be
droeg. In 1982: 1,28 th . 
Jaak Gabriels oogstte veel in
stemmend geknik. Zelfs — nog 
maar eens — veel beloften. Wi j 
van onze kant zijn er van over
tuigd: dra zal hij een identiek 
pleidooi kunnen houden. Al
leen, de cijfers zullen weer 
grijzer gekleurd zijn. 
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Na tegenslagen op Corsica 

FLNC breidt offensief 
naar vasteland uit 
Vier Franse steden werden eind vorige week opgeschrikt door wat 
men op Corsica een „blauwe nacht" is gaan heten. In Parijs, Alfortvil le 
(waar staatssekretaris van Nationale Veiligheid Joseph Franceschi 
burgemeester is), Marseille en Aix-en-Provence ontploften bommen 
die schade aanrichtten aan stations, banken en andere gebouwen, 
maar geen slachtoffers eisten. De aanslagen werden opgeëist door 
het Front voor de Nationale Bevrijding van Corsica (FLNC) dat daar
mee op het vasteland zijn „bestand" met de linkse regering verbrak. 
Op het eiland zelf hervatte het FLNC vorig jaar al zijn gewelddadige 
akties. 

De Franse politie hield kort na de 
aanslagen een aantal FLNC-ver-
dachten aan, van wie er acht 
fornneel in staat van beschuldi
ging werden gesteld Onder hen 
bevinden zich de Panjse leider 
van het Front, Jean-Claude Gla-
dieux (31), en één van de nationa
le leiders, Frangois Gaggini (42) 
Tevens onthulde de politie dat er 
banden bestaan tussen het in 
januan jl door de regenng buiten 
de wet gestelde fonds en de 
organizatoren in Parijs van een 
trafiek in valse dollars waarmee 
o.m de kassen van het FLNC 
werden gespijsd 
Voordien was op Corsica zelf al 
aangetoond dat het FLNC soms 
gebruik maakte van de diensten 
van de Corsikaanse onderwereld, 
dat zijn rangen geïnfiltreerd zijn 
door gewone misdadigers van 
gemeenrecht en dat die van de 
dekmantel van het front gebruik 
maken om gewone afpersing en 
andere misdnjven als het ware 
een „respektabel" politiek kleurtje 
te geven Die onthullingen droe
gen bij tot de vermindenng van 
de sympatic die het Front bij de 
Corsikaanse bevolking geniet en 
de ontreddering die zich blijkbaar 
van de leiding heeft meester ge
maakt inzake de te volgen strate
gie en taktiek Daarbij komt ook 
dat een meerderheid van Corsi-
kanen met achter het streven van 
het FLNC voor volledige onafhan
kelijkheid van Corsica staat en 
integendeel voor een blijvende 
band met Franknjk is En dat heel 
wat Corsikanen de aanslagen en 
het geweld, dat vong jaar hervat 
werd en begin dit jaar tot buiten-
de-wet-stelling van het Front leid

de, schijnen moe te worden Dat 
alles heeft er wel (nog) met toe 
geleid dat de Corsikanen die het 
met eens zijn met het Front aktief 
de politie gaan helpen, door aan
wijzingen of verklikking, om het 
FLNC te bestrijden Daarvoor zijn 
de banden van onderlinge sa
menhorigheid op Corsica, per fa
milie, clan of dorp, veel te groot 
Maar de top-politieman die Panjs 
in januan jl naar Corsica stuurde, 
kommissans Robert Broussard, 
heeft ook zonder die medewer
king het FLNC een aantal klappen 
toegebracht Broussard was slim 
genoeg om af te zien van de 
brede intimidatie-politiek die on
der vorige regenngen werd toe
gepast en die er o m in bestond 
na elke aanslag of „blauwe nacht" 
tientallen mensen die bekend 
stonden om hun nationalistische 
sympatieen routinegewijs te laten 
aanhouden voor ondervraging 
Die taktiek leverde weinig kon-
kreets op, maar wekte wel grote 
verontwaardiging en rancune, en 
leidde ertoe dat de afkeer voor 
het Franse bewind en de sympa
tic voor de nationalisten versterkt 
werd Broussard voerde zijn ak
ties veel preciezer en konkreter 
en spitste zijn onderzoekingen in 
de eerste plaats toe op de oplos
sing van enkele aanslagen en 
moorden waarrond de grootste 
deinig was ontstaan 
Daartoe behoorde de moord, in 
februan j l , op de kapper André 
Schoch die uit de zuidelijke Fran
se stad Antibes afkomstig was 
maar al sinds 1936 in Ajaccio 
woonde en daar tot vorig jaar 
nooit lastig gevallen werd Vorig 
jaar begon hij evenwel dreigende 

Apartheid in de 
„kantine van God" 
De gemeenteraad van Pretoria, de 
administratieve hoofdstad van Zuid-
Afrlka, heeft met een grote meerder
heid besloten de „kleine apartheid" 
weer in te voeren in zeventien stads
parken. Niet-blanken mogen daar op
nieuw niet meer binnen. De apartheid 
in de stadsparken was in 1974 opge
heven, met het oog op Zuid-Afrika's 
image in het buitenland, ter gelegen
heid van belangrijke sportwedstrij
den die door vele buitenlanders wer
den bijgewoond. Om diezelfde reden 
waarschijnlijk is één park gespaard 
van de heringevoerde apartheid, het 
park dat tegenover het voornaamste 
internationale hotel van Pretoria llgL 
Wat de zeventien andere openbare 
parken betreft zullen nu groepen be
wakers met „speciaal gedresseerde 
honden" aangeworven worden om 
niet-blanken buiten te houden. In 
veertien van de betrokken stadstui
nen wordt een uitzondering gemaakt 
voor de zwarte kindermeisjes die de 
kinderen van hun blanke bazen ver

gezellen. In de drie andere zullen 
hoge hekken worden geplaatst om 
„blank" en „niet-blank" gras en bomen 
te scheiden. Andere uitzondering: de 
zwarte arbeiders van de gemeente
diensten zullen de parken binnen 
mogen- om ze te onderhouden. 
Eén van de gemeenteraadsleden van 
Pretoria zei over de maatregel: „Dit is 
een dag van vreugde voor de Preto-
rianen". Maar dan wel niet voor de 
zwarten die opnieuw de vernedering 
ondergaan van zich behandeld te 
zien als dieren, die ook geweerd 
worden uit de stadsparken. 
Daarbij komt nog een praktisch pro
bleem. Vermits de meeste restau
rants in Pretoria alleen voor blanken 
toegankelijk zijn hadden duizenden 
zwarte bedienden en arbeiders de 
gewoonte genomen hun meege
bracht middagmaal te gebruiken op 
de gazons van de parken. „In de 
kantine van God", zoals één van hen 
het beeldrijk zei. Die kantine gaat nu 
weer dicht voor hen. (H.OJ 
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telefoontjes te krijgen waann hij, 
op straffe van een aanslag, aan
gemaand werd een hoge „belas
ting" af te dragen aan het FLNC 
Schoch weigerde dit en meldde 
de bedreigingen aan de politie die 
zijn telefoon liet aftappen Na de 
moord op de kapper werden en
kele van die bandopnamen op de 
radio gedraaid en de klank van de 
afgematte stem van de moege-
tergde kapper wekte grote ver
ontwaardiging, met in het minst bij 
andere op het eiland gevestigde 
zakenmensen en handelaars die 
voor eenzelfde lot vreesden De 
verontwaardiging steeg nog toen 
Broussard eind vong maand de 
daders van de moord kon doen 
aanhouden en bleek dat het om 
gewone gangsters ging die van 
hun konnekties met het FLNC 
gebruik maakten om op een vul
gaire afpersing de naam „revolu
tionaire belasting" te plakken 

Parijs heeft duidelijk nog niet gedaan met Corsika. Begin dit jaar 
kwamen staatssekretaris Franceschi en politiekopstuk Broussard 

reeds een kijkje nemen. 

Die diverse tegenslagen leidden 
er waarschijnlijk toe dat het 
FLNC besloot op vasteland een 
grote slag te slaan om te tonen 
dat het nog lang met uitgeteld is 
De Franse politiediensten hadden 
een dergelijke aktie verwacht en 
zegden achteraf opgelucht te zijn 
dat het met om een offensief van 
een grote omvang was gegaan 
Volgens het dagblad „Le Monde" 
had men o m gevreesd voor ope
raties van „zelfmoord-komman-
do's" waarbij bloed zou zijn ge

vloeid of doden zijn gevallen 
Het feit dat het FLNC koos voor 
een meer „klassieke" operatie 
van een reeks bomaanslagen lijkt 
erop te wijzen dat het Front voor
lopig de konfrontatie met de Fran
se ordediensten met op de spits 
wil drijven, en liever zijn krachten 
wil hergroeperen na de tegensla
gen die het te inkasseren kreeg 
Maar heeft wel duidelijk gemaakt 
dat het nog altijd een belangrijke 
faktor in het Corsikaanse spel is 

H Oosterhuys 

„Filippijnse minderheden 
bedreigd door genocide" 
De in Londen gevestigde Anti-
Slavery Society (Genootschap 
tegen de slavernij) is veel ouder 
maar veel minder bekend dan 
een organizatie als Amnesty In
ternational. Wat niet belet dat dit 
Genootschap regelmatig zeer 
behartigenswaardige rapporten 
uitgeeft over zware schendingen 
van de mensenrechten, zoals kin
derarbeid, nog voorkomende 
vormen van lijfeigenschap (in In
dia bij vorbeeld waar kleine 
pachters die hun schulden niet 
kunnen betalen verplicht worden 
hun hele leven voor de groot
grondbezitter of schuldeiser te 
werken om de woekerintresten af 
te betalen), e.d. 
In zijn jongste rapport luidt het 
Genootschap de alarmbel inzake 
de Filippijnen. Volgens het rap
port worden daar een aantal etni
sche minderheden, in het totaal 
zes miljoen mensen, met een 
genocide bedreigd door de on
genadige ekonomische roof
bouw die op hun natuurlijk leef
milieu wordt gepleegd. De be
dreigde groepen variëren in om
vang, en gaan van de „zowat 
dertig nog overlevende leden 
van de Tasadai-stam", die nog in 
het steentijdperk leeft in een af

gelegen woudgebied, tot de half 
miljoen Maranao's die sedentair 
zijn en van de landbouw leven. 
Al die groepen worden nu be
dreigd door de genadeloze en 
kortzichtige exploitatie van hun 
leefgbieden. Voor dat beleid is 
niet alleen de regering van presi
dent Marcos, die de Filippijnen al 
meer dan tien jaar diktatoriaal 
reg&ert, verantwoordelijk, aldus 
het rapport. Maar ook het Inter
nationaal Muntfonds en de We
reldbank, de Verenigde Staten en 
Japan. Als voorwaarde voor 
nieuwe bijstand aan de Filippij
nen die met zware ekonomische 
moeilijkheden kampen heeft het 
IMF een ekonomische strategie 
gedikteerd die op afbouw van de 
reeds geringe binnenlandse 
koopkracht en op bevordering 
van de export (voor het innen van 
harde deviezen) gericht is. 
Die ekonomische politiek berust 
vrijwel helemaal op exploitatie 
van grondstoffen en de teelt van 
gewassen die niet voor de voe
ding van de plaatselijke bevol
king maar voor de uitvoer be
stemd zijn. Dit past in het kraam, 
aldus het rapport, van Washing-
fon en Tokio die aldus toegang 
krijgen tot goedkope grondstof-

Tot in de verste uithoeken van de Filippijnen Is het Westen 
doorgedrongen. Waar anders haalde deze inboorling dit VS-

attribuut? 

fen en een markt voor afgewerk
te produkten. Het past in het 
kraam van de multinationale 
mijnbouw- en houtbedrijven, en 
van de agro-industriële reuzen 
die enorme winsten binnenrijven 
uit de teelt van ananas, bananen, 
suikerriet en andere export-ge
wassen. En het past zeer zeker in 
het kraam van Marcos, zijn ambi
tieuze echtgenote Imelda en hun 
families die een aanzienlijk per
cent binnenrijven op al die grote 
kontrakten. „Aan het hoofd van 
de korrupte staatsstruktuur heb
ben Marcos en zijn familie een 
enorm fortuin bijeengegaard. 
Marcos is naar verluidt éen van 
de rijkste mannen ter wereld", zo 
staat in hét rapport. 
De bevolkings-minderheden, 
wier gebied aldus wordt geplun
derd, moeten maar zien hoe ze nu 
verder kunnen leven. Grote groe
pen zijn door het leger, dat op de 
Filippijnen in grote mate dient 
om de gepriviligleerden tegen de 
groeiende ontevredenheid van 
de steeds armer wordende be
volking te beschermen, onderge
bracht in „reservaten", naar het 
voorbeeld van de „strategische 
dorpen" destijds in Vietnam, al
dus het rapport. 
Het jongste vijfjarenplan van de 
Filippijnse regering laat voorzien 
dat tegen het begin van de jaren 
negentig het oerwoud van het 
eiland Mindanao geheel zal afge
hakt zijn. Enkele jaren later zal dit 
ook het geval zijn met het oer
woud op het eiland Luzon. De 
houtbedrijven zullen hun winsten 
binnen hebben en wegtrekken. 
Marcos en konsoorten zullen 
dikke precenten op de winst heb
ben opgestreken. Maar wat nog 
overblijft van de plaatselijke be
volking zal geen middel van be
staan meer hebben en achterge
laten worden in ontboste gebie
den en op leeggeplunderde gron
den en dreigt het slachtoffer te 
worden van een ekonomische 
volkerenmoord, zo waarschuwt 
de Anti-Slavery Society. 

H.0. 
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Onze wereld m 
Het elan van 
de Partei Deutschsprachigen Belgier 
„Wanneer iemand mij op straat 
zou vragen: „Wat ben jij?", wat 
moet ik dan antwoorden? Een 
OostJcantonper? Dat betekent 
niets. Een Duits? Men zou vies 
opkijken. Een Duitssprekende 
Belg? Wat wil dat zeggen: Duits
sprekend voor kulturele zaken, 
Waal voor territoriale en Belg 
voor nog andere materies? Wie 
en wat zijn we, wat willen we als 
individuen, als partij?" 

Het is niet de eerste keer dat w/e 
PDB-strateeg Laurenz Paasch op 
deze wijze zijn kongres hoorden 
toespreken. Samen met Josef 
Dries, het enige PDB-provincie-
raadslid in Luik, en Gerard Palm, 
sinds kort PDB-fraktievoorzitter in 
de Duitse Kultuurraad, brengt 
Paasch zijn partij en de Duitse 
gemeenschap langzaam maar ze
ker en bewust weg van alle com
plexen waarmee ze sinds 1945 
mee overladen waren. Dat ze 
daarin goed gevolgd worden, be
wees het jongste PDB-kongres te 
Butgenbach, waar ze door de ruim 
200 aanwezigen zeer entoesiast 
werden toegejuicht 
De PDB is haar programma gron
dig aan het herschrijven, en hierin 
liggen twee hoofdaksenten. Ener
zijds wil de partij van het imago 
van „taaipartijtje in een gebied van 
ocharme 60.000 inwoners" door 
de horizon van hun partijpolitiek 
optreden wijd open te trekken 
naar de maatschappelijke, sociaal-
ekonomische, etische onderwer
pen (hiervan komt een aantal aan 
bod in een herfstkongres), en zich 
anderzijds op duidelijke wijze te 
bekennen als „behorend tot de 
Duitse kultuurgemeenschap". 

Durven eisen stellen 
Dat de PDB hiermee enige last 
heeft, hoeft niemand te verwonde-

Laurenz Paasch. het nieuwe gelaat van een complexloze PDB. 

ren. Niet alleen bevindt men zich 
op glad ijs wanneer men gaat 
trachten sociaal-ekonomische 
strategieën te koncipiëren voor 
een gebied van pakweg 
3.0Ö0 km2, waarvan dan nog een 
groot deel natuurreservaat is, an
derzijds noopt de historische be
lasting hen zteh voorzichtig uit te 
drukken wanneer het gaat over de 
Duitse Angehörigkeit al weze het 
dan slechts op kultureel vlak. De 

verkiezingsslogan „Mehr Mut zur 
Verantwortung" spreekt dan ook 
voor zichzelf: wij moeten durven 
onze eisen stellen, de moed op)-
brengen het probleem in zijn juiste 
dimensie en kontekst te stellen, en 
oplossingen voorstellen op de ge
ëigende terreinen. En dan is heel 
hun zaak grensoverschrijdend: 
hun jongeren studeren aan de 
Akense universiteit maar zitten 
nnet problemen van homologatie 

door de Belgische administratie, 
voor gespecializeerde geneeskun
dige verzorging zijn zij ook op 
Aken aangewezen, en dat geeft 
problemen met de terugbetaling 
door de mutualuteit vele onder 
hen gaan in de Bondsrepubliek 
werken, de meest gelezen kranten 
zijn Duitse en er wordt meest naar 
ARD of ZDF geluisterd of geke
ken. In die mate zelfs dat een 
lijstvorming met de Waalse Eco-
lo's in 1979 voor de Euro-verkie
zingen door hun kiespubliek met 
een scheef oog bekeken werd. 
Niet omdat men enige afkeer zou 
hebben voor wat ECOLO is, maar 
omdat men refereert naar de Duit
se Grünen die een anarcho-links 
imago hebben. Het ligt dan ook 
voor de hand dat de PDB voor 
heel veel aangelegenheden naar 
Europa kijkt naar de Euregio's, 
d.w.z. naar een geografische enti
teit die niet per se samenvalt met 
staatsgrenzen zoals de Maas-Rijn-
regio waar, naast hun gebied, ook 
een deel van de Bondsrepubliek 
en Nederlands-Limburg onder valt 
In EuroF>ees verband zouden zij, 
dank zij de aanwezigheid van de 
Bondsrepubliek ook geen „min
derheid" meer zijn. Vandaar allicht 
dat zij als gastspreker in novem
ber '81 Bruno Hosp van de Süd 
Tiroler Volkspartei en nu de 
hoofdredakteur van de Duitse 
krant in Denemarken uitgenodigd 
hebben. 

Vandaar allicht ook dat zij de 
vertegenwoordigers van de 
Volksunie, de enige politieke partij 
in het Belgisch Parlement die het 
voor hen opneemt stormachtig 
toegejuicht hebben, en hemel en 
aarde hebben verzet om de partij
en van de Europese Vrije Alliantie 
op hun kongres te krijgen. Net 
zoals voor ons is het ook voor hen 
belangrijk te weten dat hun politie
ke boodschap veralgemeenbaar 
is, dat ze haar objektivenng vindt 
in andere, buitenlandse partijen, en 
dat ze op Europ>ees vlak een kijk 
heeft op de evolutie die te onder
scheiden is van de „klassieke" 
denkpatronen. 

Paasch, Dries, Palm, e.a hebben 
zich de steun verzekerd van de 
„ouderen" in de PDB, die aanvarv 
keiijk misschien ietwat argwanend, 
maar nu alleszins met entoesias-

me het groeiend zelfbewustzijn 
van hun „kleine" genneenschap 
waarnemen. De jonge generatie 
van de PDB heeft duidelijk haar 
stempel gezet op de politieke keu
ze die op dit kongres is gemaakt: 
complexloos, sociaal progressief 
en Europees. Voor alle EVA-leden 
was het kongres van de Partij der 
Duitssprekende Belgen, ondanks 
haar naam die nog Belgisch-under-
dog aandoet een welgekomen 
hart onder de Europese volkeren-
riem. 

Herman Verheirstraeten 

Weg door het bos kraakte D'66 
(jeeveedee) Bij de jongste parlementsverkie
zingen in Nederland — vorig jaar september 
— leden de Demokraten '66 een opzienbaren
de en onthutsende nederlaag. Van 17 zetels in 
de Tweede Kamer (van volksvertegenwoordi
gers) tuimelde de partij van Jan Terlouw naar 
6. Politieke analyses van allerlei aard hebben 
nadien getracht duidelijk te maken wat de 
oorzaak was van het in elkaar kraken van een 
politieke groepering die nog maar kort tevo
ren, zij het na een periode van malaise — met 
vlag en wimpel de Kamer was binnengemars-
jeerd. Een eenduidig antwoord op die vraag is 
er, wat ook te verwachten viel, nooit gekomen. 
Maar nu heeft zopas oud-minister Henk Zee-
valking, D'66-minister in het vorige kabinet in 
het publiek gezegd dat een besluit van hem
zelf „een belangrijk aandeel' heeft geleverd in 
de verkiezingsnederlaag van 1982 Dat besluit 
betrof de aanleg van een vierbaansweg door 
een bosrijk landschap oostelijk van de stad 
Utrecht 

De zelfbekentenis van de oud-minister van 
Verkeer is meteen het zoveelste bedrijf van 
een milieu-drama dat al in 1971 begon en be
kend staat onder de naam Amelisweert, de be
naming ook van het bos dat een symbool werd 
van wat Zeevalking zelf „milieudogmatisme' 
noemt Amelisweert leverde in twaalf jaar 
tientallen radio- en televisie-uitzendingen op, 
was een vast „item" in de geschreven pers en 
zorgde voor felle parlementaire d^atten. Een 
brok tragische geschiedenis, waard om in een 
boek vast te leggen, wat onder de titel „De 
weg van de meeste weerstand" onlangs dan 
ook gebeurd is. 

In de zaak-Amelisweert is Zeevalking zowel 
de held als de an/f-/ie/(/geweest In 1971 als 

schepen van Utrecht en later als kamerlid 
voor D'66 was hij tégen de aanleg van de weg 
van anderhalve km lengte die de wegenplan
ners in Den Haag dwars door het meestbes-
pfoken bos van Nederland hadden geprojek-
teerd. Zeevalking slaagde er zelfs in het 
trajekt wat meer naar de rand van het Amelis-
weert-bos te verplaatsen. Maar de milieu
groep „Vrienden van Amelisweert" eiste dat 
de hele weg — een schakel in de noord-zuid
verbinding door midden-Nederland — er niet 
èn nooit zou komen. Zeevalking zegt nu dat 
tóen voor hem de frustraties zijn begonnen. 
Als minister zou hij immers te beslissen 
hebben. En nadat de grondwerkzaamheden 
intussen al begonnen waren, de protesten van 
de onverpoosd aktievoerende .Vrienden' tot 
in hoogste instantie waren afgewezen en de 
ambtenaren van het Rijkswegenplan de nood
zaak van de aanleg van de weg bleven aanto
nen, vond Zeevalking dat hij de knoop diende 
door te hakken: de weg door Amelisweert 
moest er komen. De Tweede Kamer ging 
akkoord, zij het na een kurieus gebeuren. Dat 
was in maart vorig jaar. Een motie van D'66 
tegen de aanleg van de weg lijkt te worden 
aangenomen, maar het toeval speelt een rol. 
De kristendemokratische mevrouw Oomen, 

uit Limburg op weg naar het parlement in Den 
Haag, komt in een file terecht Ze verliest ge
ruime tijd en verklaart dat het de schuld is van 
een knelpunt „in de buurt van Utrecht". Deze 
ervaring geeft bij de stemming over de motie 
de doorslag: met 71 tegen 69 spreekt de 
Kamer zich vóór de aanleg van de weg uit 
Achteraf zal blijken dat de file niets te maken 
had met het ontbreken van het weggedeelte 
door het bos van Amelisweert. 

Het bos- en wegdrama zal zijn trieste hoogte
punt bereiken in september van het afgelopen 
jaar. De „Vrienden" en het Landelijk Amelis-
weert-Komitee gaan over tot een vreedzame 
bezetting van het woud. Ze bouwen „nesten' in 
de bomen, maar worden er met harde hand 
verwijderd. Dan maken ze een kortgeding 
aanhangig. De Utrechtse rechtbank behandelt 
dit en is nog lang niet toe aan haar oordeel, als 
het bericht binnenkomt dat een ploeg bulldo
zers (waarvan men een aantal speciaal uit 
Frankrijk heeft laten overkomen D in het bos 
van Amelisweert een brede strook bomen 
omver heeft gehaald. Men kan zich de woede 
van de aktievoerders, trouwens ook de ont
steltenis bij de rechtbank over het brute 
geweld, voorstellen. Thans, zeven maanden 
later, ligt de weg er nog niet. 

Zeevalking nu: Jk geef toe dat het de misser 
in mijn beleid is geweest dat ik er niet in ge
slaagd ben om D'66 en de Kamerfraktie van 
mijn partij ervan te overtuigen dat de weg er 
móest komen. Amelisweert is een symbool 
geworden van de milieubeweging waar D'66 
zich altijd sterk voor heeft gemaakt Zo heeft 
een soort milieudogmatisme zijn intrede in de 
politiek gedaan'. Waarna de oud-minister de 

Amelisweert-affaire als belangrijke oorzaak 
noemde van de diepe val van zijn partij, een 
val die D'66 tot een machteloos groepje in het 
pariement decimeerde. 

Henk Zeevalking, de man die D'66 kraakte? 
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Nieuw dossier zegt 
meer over hergebruik 
afvalwater 
De Stichting Leefmilieu bracht zopas in haar reeks „Leefmilieu-Dos
siers" een publikatie „Tertiaire zuivering, lagunering en hergebruik 
van afvalwater" uit Een moeilijke titel voor een even moeilijk 
probleem. Temeer daar een aantal nieuwe termen worden gehanteerd. 
Auteur van het dossier Is prof. ir. André Van Haute, KUL-hoogleraar 
waar hij tevens direkteur is van het Instituut voor Industriële 
Scheikunde. Tertiaire zuivering, lagunering en hergebruik van afval
water zijn systemen, waarvan vooral het eerste en het laatste ook in 
onze streken in de toekomst aan belang zullen winnen. De moeite dus 
om ze te leren kennen. 

De meeste klassieke zuiveringsin
stallaties behandelen het afvalwa
ter eerst mechanisch (primair) en 
dan biologisch (secundair), zodat 
vooral zwevende stoffen en opge
loste organische bestanddelen 
kunnen worden verwijderd. 
Meestal volstaat dit zuiveringsren
dement voor lozing in het natuur
lijk milieu. De ontvangende rivier 
zorgt dan zelf wel voor de verdere 
zuivering. Nochtans bestaan er 
gevallen waarin de overblijvende 

verontreiniging toch onaanvaard
baar is. Dit is o.m. zo bij hergebruik 
van water maar ook bij lozing van 
het „produkt" van het zuiverings
station in een kleine waterloop 
met een te geringe mogelijkheid 
tot zelfzuivering, of in traag stro
mende wateriopen, grote vijvers 
of meren. In deze gevallen is men 
aangewezen op een „tertiaire zui-
venng". Daarbij worden volgende 
technieken toegepast: het verwij
deren van (nog resterende) zwe-

De pisbloem houdt Pallieter eeuwig jong 

TOEGEGEVEN de naam klinkt niet 
zo netjes Maar wat zit er achter 
een naam? De pisbloem, het 

pissebed, iets fatsoenlijker de paarde
bloem en geleerd de taraxacum offici
nale. 
Voor wie de voorjaarstuin volgens het 
boekje onkruidloos wil houden, is het 
de plant des duivels, bij de natuurlief
hebbers is ze in hoge mate geliefd. Een 
bed bloeiende paardebloemen in een 
lentewei, op een zachtklimmende dijk, 
als parels in de wegberm gestrooid, 
het doet de natuurliefhebber deugd. 
Hij bewondert het 
De hele paardebloem is bruikbaar in 
de huisapoteek, maar ook in de keu
ken. Ool< het Deco-meisje op de na
slagwerken van Pierre Larousse-zali-
ger is er onafscheidelijk mee verbon
den. Hoe lang reeds blaast zij zo 
bevallig de pluisbol van de paarde
bloem de wereld rond, steeds herha
lend: „Je sême a touts vents."? 
Helemaal bruikbaar, men moet wel 
even weten hoe. Het kruid en de 
wortel van de paardebloem worden in 
het voorjaar verzameld nog voor de 
bloem helemaal is opengeplooid. De 
wortel zonder kruid wordt alleen in de 
herfst uitgegraven. De drogerij van 
beiden moet steeds goed beschermd 
worden tegen vocht en ongedierte. De 
paardebloem is een van oudsher be
kend middel tegen gal- en leverkwalen 
maar ook in de moderne geneesmid
delenindustrie zijn extrakten terug te 
vinden. Wie al eens last heeft van 
leverontstekingen (door overdadig al-
koholgebruik, b.vJ of neiging tot sui
kerziekte vertoont doet er goed aan bij 
wijze van voorzorg dagelijks tot 10 
goed gewassen stengels donder de 

bloem) te knabbelen en op te eten. 
Een paardebloemafkooksel maakt 
men door 2 koffielepels met blad- en 
worteldrogerij per tas snel aan de 
kook te brengen en 15 minuten te 
laten trekken. Da's dan goed tegen 
reuma, zenuwpijnen en maagstoomis-
sen. Men kan ook bij de apoteker 
paardebloemensap kopen, een soe
plepel daarvan tot driemaal per dag 
zorgt voor een vlotte spijsvertenng en 
helpt de galblaas beter funktioneren. 
Wie geen blijf weet met puistjes in het 
gezicht doet er goed aan een tee van 
de wortel klaar te maken. De gedroog
de wortel schoonborstelen (niet was
sen) en overlangs snijden. Een goede 
teelepel wortel de hele nacht in een 
halve liter water laten trekken, 's ande
rendaags koken en tweemaal per dag 
dnnken, liefst voor en na het morgen-
maal. Zo'n tee helpt ook tegen jeuk, 
geelzucht en is bovendien bloedreini
gend. Wie echter geen van al deze on
gemakken kent raden wij toch aan 
dagelijks de stengels te kauwen. De 
jonge bladen zijn aan te prijzen als 
salade, zijn ze te bitter dan legt men ze 
alvorens op te dienen twee uur in koud 
water Echte paardebloemliefhebbers 
maken in het vroege voorjaar de plant 
zelfs klaar ais witloof en de wortel als 
schorseneren Zo zie je dat de pis
bloem toch met dat vervelende on
kruid IS waartegen „garden-specialis
ten" chemisch tekeer gaan. Waanzin
nig zijn ze' Ook Felix Timmermans wist 
de paardebloem te waarderen. 
Schreef hij niet over zijn Pallieter: „Hij 
liet zich afdrogen door de goede zon, 
plukte een pisbloem af, stak ze tussen 
de tanden en wandeUe naakt, een 
kikvors achterna" 

Uit het klein kruidenboek. 

W[\ Leefmilieu 
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Betogen tegen nog meer kerncentrales 
Zaterdag 14 mei stappen VU en 
VUJO mee op in de nationale 
betoging van de Verenigde Ak-
tiegroepen Kern-Stop te Antwer

pen. De betoging is gericht tegen 
het bouwen van nieuwe kerncen
trales, meer bepaald tegen 
DoelV en Chooz. 

De beloofde nieuwe Limburgse 
kolencentrale zal nog wat dieper 
in de politieke diepvriezer gesto
ken worden als die centrales er 
komen. Ook daarom betogen we. 

vende stoffen („|X)lijsten" van het 
effluent genoemd), de verwijde
ring van stikstofverbindingen en 
de fosfaatverwijdering. Alle moge
lijke technieken worden in de stu
die beschreven, waarbij vooral 
aandacht wordt besteed aan de 
pnnciepen en de berekenings
grondslagen met praktische voor
beelden. 

Lagunering 
Waterzuiveringstechnieken zijn 
duur (bovendien staat de graad 
van zuivering rechtstreeks in ver
houding tot de kostprijs) en slor-
pen heel wat energie op. Een 
relatief „goedkoop" systeem is de 
zgn. lagunering, waarbij men het 
water in één of meerdere vijvers 
laat stromen waarin zich bakteriën, 
algen en andere levende organis
men ontwikkelen ten koste van 
organische stoffen en minerale 
zouten die in het water aanwezig 
zijn. Men laat als het ware de 
natuur betijen. 

Dit systeem, zowel te gebruiken 
als een rechtstreekse zuivering of 
als een nabehandeling van effluen
ten die vooraf door klassieke in
richtingen werden gezuiverd, ver
onderstelt nochtans een aantal 
voorwaarden, zoals: ruimte (kost
prijs van de grond), voldoende 
lichtintensiteit en aantal uren zon
neschijn die voor de nodige fo
tosynthese kunnen zorgen. 
Alle mogelijke systemen van lagu

nering (stabilizatlevijvers) worden 
grondig geanalyzeerd in het werk 
van prof. Van Haute. Ten slotte 
wordt men zich meer en meer 
bewust van de waarde van de 
grondstof „water". Hergebruik van 
gezuiverd afvalwater dringt zich 
dan ook op, vooral in streken met 
een tekort aan water. Dit herge
bruik is tegelijkertijd ook een mid
del voor de bestrijding van het 
verontreinigingsprobleem. Reeds 
heel wat toepassingen zijn bekend 
met betrekking tot hergebruik 
voor irrigatiedoeleinden, voor 
rekreatiedoeleinden, voor indus
triële toepassingen en voor kunst
matige infiltratie. In sommige ge
bieden laat de nood zich ook 
voelen om water door drinkwater
bereiding te hergebruiken. Hier 

zijn alle gezondheidsrisico's nog 
niet opgelost en verdere diep
gaande studie is nodig. De tech
nieken van het hergebruik, om te 
kunnen voldoen aan de vereiste 
waterkwaliteit worden ook be
sproken, en de gezondheidsrisi
co's die hieraan verbonden zijn. 

Het boek „Tertiaire zuivering, lagu-
nenng en hergebruik van afvalwa
ter" is een „toekomstgericht" dos
sier, dat ondanks de soms moeilij
ke materie, in een zeer vlotte en 
verstaanbare taal werd geschre
ven en rijk werd geïllustreerd. 

Het dossier Comvang 201 btzJ is door de 
Stichting Leefmilieu, p/a Rockoxhuis (Kre
dietbank) Keizerstraal 8 te 2000 Antwerpen 
(lel. 03-231.64.48) uitgegeven tegen de prijs 
van 450 B.fr. en is ook daar te bekomen. 

VU op radio en TV 

De waarheid over 
de stankhinder te Tessenderio 

De wereld rond 
aan Ifrperkm. 

(091) 24.00.23 
23.23.10 

Bel eens naar 

T!Oüsro? 
oor een le^e zilpfaals in een auto, 

een hus. of een \rüi.htwagen 

Op donderdag 5 mei brengt de 
Vlaams-Nationale Omroepstich-
ting omstreeks 19 u. op het eer
ste BRT TV-net een reportage 
onder de f/fe/„Kempenland, won-
derf risse perel?", over de proble
men rond Phillips Petroleum te 
Tessenderio. 
Toevallig was de opnameploeg 
ter plaatse tijdens de recente 
stankgolven in de streek, waar
door spontane reakties. van de 
omwoners konden worden gere
gistreerd, o.m. bij monde van Pol 
Willemoons, woordvoerder van 
de inmiddels beruchte Motstraat 
Ook BELT (Beter Leefmilieu Tes-
senderlohvoorzitter Guido 
Vriens, BELT-bestuurslid Leo De 
Bruyn en Volksunieschepen voor 
Leefmilieu Miei Pais komen aan 
het woord. Voor het wederwoord 
zorgt Jos Dessers, public-rela
tions officer van de multinational 
Phillips Petroleum. 
In het studiogesprek, na de re
portage, wordt het hele sane
ringsprogramma van Tessender
io en omgeving benaderd door 
VU- volks vertegen woordiger 

Daan Vervaet en VU-provincie-
raadslid Rob Geeraerts. Vooral 
de werking van de officiële Koör-
dinerende Werkgroep Tessen
derio en de alsmaar uitgestelde 
sanering van de streek blijft een 
heet hangijzer, waarop met ken
nis van zaken wordt ingehaakt 
Ten slotte wordt ook aandacht 
besteed aan de sportdag van 
15 mei aanstaande met sfeer
beelden en een gesprek met VU-
provincieraadslid Stan Philips, 
medeorganizator van deze niet 
onbelangrijke manifestatie. Daar
over meer elders in dit blad. 

Hugo Schiltz en 
Flanders Technology 
op de radio 
Eveneens op donderdag, 5 mei 
maar dan op de BRT 1-radio 
brengt de VNOS om 17 u. 45 een 
programma over Flanders Tech
nology met Gemeenschapsmi
nister Hugo Schiltz, die deze ak-
tuele manifestatie zal belichten 
en voorzien van kritische kantte
keningen. (RD) 
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PERSpektief 
In Gent is dus de éérste Vlaamse 
vakbeurs over de technologi
sche vernieuwing van start ge
gaan. Het is de éérste keer dat 
Vlaanderen zich op dat vlak auto
noom naar de wereld richt Flan
ders' Technology is géén Belgi
sche bedoening maar een louter 
Vlaamse. Mede daarom verdient 
het initiatief alle aandacht 

TOCH IS alles nog maar een be
gin, zo zegt De Standaard: 
Hoe groots Flanders' Tech

nology ook opgezet werd — be
scheidenheid is niet de sterkste 
zijde van de inrichters — toch 
staat men nog maar bij de aan
vang. De grondvesten zijn gelegd; 
het gebouw zelf moet nog worden 
opgetrokken. De industriële poli
tiek en het toegepast wetenschap
pelijk onderzoek met de miljarden
fondsen moeten, zoals in de 
staatshervorming van 1980 is be
paald, volledig aan de gewesten 
worden toevertrouwd. De over
dracht van de financiële middelen 
van het nationale naar het regiona
le vlak is essentieel De Vlaamse 
regering heeft niet alleen de indus
triële vernieuwing aan te moedi
gen; zij moet zich ook kunnen 
bezighouden met de buitenlandse 
handel en de uitvoermogelijkhe-
den van de ondernemingen^ Het 
dynamisme van de kollektieve 
Vlaamse aanpak moet niet meer 
bewezen worden. Ook de investe
ringspolitiek is een overtuigend 
argument Maar vanuit het Belgi
sche kader moet worden overge
heveld wat nodig is voor de poli
tiek van doorbraak en innovatie". 
H E T wordt inderdaad de hoog

ste tijd dat alles wat nog 
nationaal is naar de ge

meenschappen wordt overgehe
veld. Wat de Vlamingen zelf doen, 
doen ze beter. Is de slagzin van de 
Vlaamse regering en dat is juist 
Toch mogen we ons niet in slaap 
laten wiegen door mooie propa
ganda. Daarvoor waarschuwt Het 
Belang van Limburg: „De grote 
vrees die moet worden weggeno--
men, is dat het amalgaam van 
knopjes, draadjes en grijpkraan-
tjes de tewerkstelling nog meer 
zal komen vernietigen. Dat is niet 
de mening van Gaston Geens. Hij 
is er zonder meer van overtuigd 
dat de technologische sprong op 
termijn meer arbeidsplaatsen zal 
creëren dan teniet doen. Vooral 
deze overtuiging zal nog lange tijd 
met doortastende argumenten 
moeten uitgedragen worden. 
Vooral daar de centrale regering 
het met een offensief tewerkstel
lingsbeleid pijnlijk laat afweten. In 
afwachting van een maatschappe
lijke consensus tussen tewerkstel
ling en technologische vernieu
wing, mag alvast worden aange
stipt dat de Vlaamse regering de 
uitdagingen van de toekomst niet 
vreest 

Het is een bijkomende reden om 
Gaston Geens en zijn kollega's 
meer politieke ruimte en meer 
middelen toe te kennen. De bindin
gen met het industrieel conserva
tisme wegen in de Vlaamse execu
tieve kennelijk minder zwaar door 
dan in de Wetstraat 16." 

INTUSSEN blijft de nationale re
gering opgescheept met het 
staaldossler, en vele tekenen 

wijzen erop dat een nieuwe mlljar-
denstroom van Vlaanderen naar 
Wallonië wordt voorbereid, alle 
mooie CVP-woorden ten spijt De 
Morgen wijst op die moeilijkhe
den : „Maar ook op het communau
taire terrein is de maneuvreerruim-
te van de koalitie uitermate be
perkt Nu het wetsvoorstel Van 
den Brande op uitdrukkelijke eis 

van vice-premier Gol in de koel
kast werd gestopt, en een consen
sus onder de deelregeringen over 
een splitsing van de nationale sek
toren zo goed als onhaalbaar blijkt, 
zal de regeringstop fataal een na
tionale redding van het Waalse 
staal willen organizeren. Zelfs Eys-
kens schijnt nu in die richting te 
denken. De patetische oproep die 
hij vorige week vanop de kamertri
bune deed om in de staalkwestie 
de basis voor nieuwe solidariteiten 

te leggen, was illustratief voor de 
strategische ommezwaai van de 
minister van Ekonomische Zaken. 
Vorig jaar veroorzaakte diezelfde 
Eyskens nog sensatie toen hij aan
kondigde dat er geen frank meer 
naar Cockerill-Sambre zou gaan... 
Iets gelijkaardigs durfde Eyskens 
vorige week met meer herhalen. 
De regering Martens V tjegint nu 
aan de moeilijkste weken van haar 
bestaan. Uitgerekend op het mo
ment dat de koalitie op haar com

munautaire en sociale flanken 
zeer kwetsbaar is." 

INTUSSEN snijdt Gazet van 
Antwerpen een Interessant 
probleem aan: de federalize-

nng van de spoorwegen. Want bij 
de NMBS is er in Wallonië méér 
personeel voor minder werk! 
Vlaanderen is zoals gewoonlijk 
weer de dupe. 
„Politici noch vakbonden in Vlaan
deren hebben in het verleden iets 
ondernomen om aan die onaan
vaardbare situatie een einde te 
maken. Integendeel, onlangs pres
teerde het de Vlaamse vertegen
woordiger van de kristelijke 
spoorvakbond om in het Bestendi

ge Komitee Waalse eisen te be
pleiten. 
Wil Vlaanderen zijn spoorwegbe-
langen in de toekomst beter ver
dedigd zien dan valt aan een her-
strukturering van de NMBS op 
een federale basis niet te ontko
men. Exploitatie- en investerings
kredieten zouden moeten toege
kend worden op grond van ver-
keersvolumes en niet op voorbij
gestreefde fifty-fifty-basis. Deze 
oneerlijke verdeling is voor een 
niet onbelangriik deel te wijten aan 
de matige belangstelling van het 
merendeel van de Vlaamse ge
meenschap voor de door Walen 
gedirigeerde „nationale" spoorwe
gen. 

LANGSTE.. 
Vlaamse burger 
als kllenc 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België; met 6 
meester-kleermakers 
doorlopend tot uw 
dienst. 
Met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 
200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches 
uitgevoerd worden terwijl u m de gezellige koffie
shop iets drinkt. 
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Zandwinning dreigt Moeren te verdrinken! 

Reportage 

„Tegen een paard kun je tenminste nog spreken. 
Tegen een traktor is dat onmogeiijk', murmelt 
Urbaan Bruynooghe, dijkgraaf van De Moeren, 
wanneer hij ons rondleidt doorheen dat prachtig-
platte landschap. In zijn hele verhaal klinken 
klanken van weemoed, vertrouwen, onbegrip, ver
wachting en. overwinning. En doorspekt met 
Westhoekse koppige hartelijkheid. Je zou erbij 
gaan schreien, wanneer je bedenkt dat men dit 
landschap kapot wil maken- Het kan, het mag toch 
niet?r, zegt Bruynooghe, iets nadrukkelijker nu. Er 
vliegen twee blauwgrijze reigers op vanuit de 
rietkant „Toen ik hier terugkeerde, na de oorlog, 
dan heb ik mij eerst een half uur neergezet, en ik 
heb gehuild als een klein kind toen ik zag welke 
ramp er hier was aangericht Alles was nutteloos 
geweest We moesten helemaal opnieuw begin
nen-' 
Iedereen kent er de dijkgraaf. De „pompist" van de 
hypermoderne installatie in het oude molenge-

bouw trakteert ons op een uiteenzetting. Sinds ja
ren is hij knecht op een boerderij, en daarnaast 
bedient hij de levensbelangrijke waterinstallatie. 
„En nu moe'k zere noar de boerderie, é bètje goe 
puntn verdienen bie de boerinne", zegt ie tot 
afscheid. Het Moerlandschap was vroeger ook het 
gedroomde terrein voor smokkelaars, waarbij de 
smokkelromantiek dikwijls door scherpe schoten 
werd verstoord. 
Een café op de „schreve" schenkt, uiteraard, picon. 
„In 't café over de schreve wil ik niet langer gaan, 
ze weigeren er Vlaams te spreken", lacht Bruy
nooghe. Zo is hij te voeten uit: rechtuit, hard, eer
lijk. De strijd van een VU-provincie- en gemeente
raadslid, daarin gesteund door iedereen die van de 
natuur houdt én de 120 betrokken landbouwers. 
De strijd tegen de zee, in houwe trouwe voor het 
Moerenland. In feite niet tegen de zee, maar tegen 
zij die geld, veel geld, willen vergaren met de ver
nieling van De Moeren. 

Herhaalt de geschiedenis zich? 

Van transgressies 
en stormvloeden-
Het laaggelegen land achter de 
duinengordel, werd gedurende de 
Middeleeuwen geregeld over
stroomd. Te lang werden deze 
inbraken van de zee beschouwd 
als „trangressies", in analogie met 
vroegere transgressiefazen, de 
zogeheten „Duinkerke I en II", die 
een kreekruggenstelsel en slibse-
dlmenten achterlieten. In de meest 
letterlijke zin van het woord is elke 
overstroming, van welke aard dan 
ook, een „transgressie", maar dat 
wordt door niemand bedoeld. Men 
hecht er een specifieke betekenis 
aan. De geologen duiden met deze 
term de grootschalige overschrij-

Waterwlndmolens 
De 23 waterwindmolens van wel
eer zijn verdwenen. Eén enkel 
eksemplaar troont met zijn ma-
jestatische wieken nog uit boven 
het vlakke land. De Sint-Karels-
molen, 3,54 m onder het hoogste 
vloedpeil, als herinnering van 
hoe het ooit is geweest De mo
lens pompten het water uit De 
Moeren over via een „rad van 
Archimedes". Eigenlijk past hier 
beter de naam „opvijzelen": het 
rad is een reusachtige schroef, 
zo'n tien meter lang, die het over
tollige water uit de Ringsloot 
opvijzelt en langs de schroef
draad met brede randen naar het 
afvoerkanaal overwentelt De 
23 molens van ir. Cobergher wa
ren allemaal met zo'n vijzel uitge
rust Ondertussen werden de 
houten vijzels omgetoverd in me
talen gedaanten- en thans wordt 
de taak van die 23 molens waar
genomen door vier gemalen, of 
anders uitgedrukt vier pompsta
tions, aangedreven door diesel
motoren en met behulp van de 
jongste elektronische snufjes: 
Flanders' Technology ook in de 
pomp, ter vervanging van de 
windmolen. 

De Moeren vragen een konstan
te zorg. Nalatigheid of het té laat 
in werking treden van de pompin-
stallaties kan fatale gevolgen 
hebben. De verantwoordelijkheid 
wordt waargenomen door de wa
tering „Polder De Moeren", een 
bestuur van vijf landbouwers. 

dingen van de zee over het land 
aan, veroorzaakt door een stijging 
van de zeespiegel of door een 
daling van het land, of beide. 
De term „transgressie" in de perio
de van het Subatlanticum, d.i. van 
800 jaar vóór Kristus tot nu, voor 
inbraken van de zee, duidt dus een 
ander verschijnsel aan dan de 
door positieve niveauveranderin
gen veroorzaakte transgressies in 
vroegere geologische penoden In 
het Subatlanticum hebben wij 
voornamelijk te doen met grote 
opstuwingen van zeewater bIj 
zware stormen, dus „stormvloe
den", waarop de term „transgres
sie" niet van toepassing is. Deze 
term wekt foutieve voorstellingen 
en suggereert een door het kli

maat bepaalde stijging van de zee
spiegel, zoals na de IJstijd. Storm
vloeden daarentegen waren Inci
dentele gebeurtenissen, zeer on
regelmatig over tijd en ruimte ver
spreid. De sporen ervan kunnen 
niet in een strak schema van trans
gressies en regressies worden ge
vangen. 

Aangezien de Dulnkerke-trans-
gressles eerder beperkt waren in 
ruimte lijkt het ons beter de term 
„stormvloeden" en de ermee ge
paard gaande overstromingen — 
die soms zo langdurig waren dat 
er sedimentatie kon plaatsgnjpen 
— beter geschikt 
Toch blijft men In de literatuur de 
verkeerde term „transgressie" ge
bruiken... 

-Over sedimentaties 
De vroeg-RomeInse stormvloeden 
(of „Duinkerke I-transgressie") be
gonnen met de doorbraak en de 
opruiming van de oude duinengor
del. Deze overstromingen zijn 
vooral van belang geweest voor 
het centrale en oostelijk gedeelte 
van onze kustvlakte. In het westen 
had enkel een kleine doorbraak 
plaats nabij Wulpen, zodat het 
grootste deel van de kustvlakte er 
onder het veen bedolven bleef. De 
afzettingen of sedimentaties zijn 
gekenmerkt door een afwisseling 
van enkele millimeter dikke zand
en kleilaagjes. Nadien volgde de 
Romeinse regresslefaze en vorm
de er zich een nieuwe duinengor
del, waarvan nog enkele restanten 
gespaard bleven (de middeloude 
duinen van Vlissegem, Bredene 
en Klemskerke). 

De „Duinkerke H-transgressie", en 
de ermee gepaard gaande erosie-
en sedimentatieprocessen, Is be
palend geweest voor de bodem
vorming in de Westkust. De dui
nengordel werd opnieuw op ver
schillende plaatsen doorbroken en 
over een grote breedte geëro
deerd. Het gebied achter de dui
nen, dat overeenkomt met de hui
dige polders, werd bijna volledig 
overspoeld, waarbij grote delen 
van het veenlandschap weggesla
gen werden. De kustvlakte werd 
tweemaal per dag overstroomd, 
met uitzondering van enkele eilan
den zoals de oude duinen van 
Adinkerke, een aantal pleistocene 
opduikingen of „donken" en de 
hoogopgegroeide mosveengebie
den van de Moeren van Veurne 
en Meetkerke. Voor het Veurnse 
was de doorbraak nabij het huidi
ge Koksijde de belangnjkste Na 
deze erosiefaze volgde een lange
re periode van sedimentatie. De 
wijze van afzetting bepaalde in 
grote mate de opbouw van het 

Oudland. In de kreken, waar de 
stroomsnelheid groot was, werd 
hoofdzakelijk zandig materiaal af
gezet. Op de hogere veeneilanden 
kwam voornamelijk kiel tot bezln-
klng. Na verloop van tijd werd er 
een schorre gevormd: een vertakt 
systeem van ondiepe beddingen 
(opgevulde kreken) met zandige 
ondergrond en daartussen kleiige 
platen met veenondergrond 

Na deze selektieve sedimentatie 
onderging het gebied een reliefin-
ersie. Bij ontwatering, verliezen 

de sedimenten een groot gedeelte 
water en krimpen hierdoor in 
meerdere of mindere mate. De 
mate van Inkrimping of „inklinking" 
Is afhankelijk van de aard van het 
materiaal: zand krimpt weinig of 
niet klei matig, en veen zeer sterk. 
Dit had tot gevolg dat de opgevul
de kreekbeddingen (op zand gele
gen) nagenoeg op hun oorspron
kelijk niveau bleven liggen, terwijl 
de hoger gelegen klei-op-veen ge
bieden sterk aan inklinking onder
hevig waren, zodat ze lager kwa
men te liggen. Er vormden zich zo 
„kreekruggen" naast „poelen" of 
„kommen". 

-Tot paters 
en schapen 

Vanaf de achtste eeuw begon het 
water zich geleidelijk uit de kust
vlakte terug te trekken. De vrijge
komen schorren, met hun zoute 
vegetatie, waren aanvankelijk al
leen geschikt als schapenwelden. 
De zoute plantjes (schorre-vege
tatie) werden alleen door schapen 
gegeten. De beweiding werd ge-
organizeerd vanuit het aangren
zende BInnen-Vlaanderen, voor
namelijk door abdijen, die door de 
koning met grote zones droogge
vallen, maar onvruchtbaar land 
waren begiftigd. Deze patersab
dijen bezaten grote hoeven, die 

„Maar wie er eenmaal de zon in de lieupen van de bietenzetters 
heeft zien vonken, wie de regen deze vlakte heeft zien 
openbreken in honderden kanalen, wie de wind met heksenbe-
zems deze landerijen heeft zien vegen, die wil er altijd terug. 
De Moeren zijn apokalypsen waarin alleen de boer, zijn vee en 
zijn traktor thuishoren.' 

Gwij Mandeiinck 
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tijdens de zomermaanden de 
schapen lieten grazen op de dras
sige gronden. En, hoe gek het ook 
mag klinken, die schapen zorgden 
ook voor een natuurlijk ontziltings-
proces door het verorberen van 
zoute gew/assen en het bemesten 
met „eigen produkten". Bovendien 
leverden die schapen de nodige 
wol voor het maken van de ruige 
paterspijen. 

In de loop van de negende eeuw 
was de natuurlijke ontwatering en 
ontzilting van het gebied al zover 
gevorderd dat andere runderteelt 
en ook permanente bevolking mo
gelijk was. 

Het gebombeerde hoogveen van 
de Moeren was niet overspoeld 
geworden door die zogeheten 
„Duinkerke II- en lll-transgressies". 
Door de sterke bevolkingstoena
me ontstond er in de 10de tot 
12de eeuw een tekort aan hout, 
hét bouwmiddel en dé brandstof 
bij uitstek van en voor die tijd. Om 
dit tekort op te vangen werd er be
gonnen met het uitgraven van 
veen, een uitstekende brandstof. 
De ontginningskoncessies wer
den door de Graaf van Vlaande
ren voornamelijk aan de abdijen 
gegeven, waaronder de Ter Dui
nen-abdij van Koksijde. Door deze 
aangehouden uitbating ontstond 
een uitgestrekte plas. De Moeren, 
omgeven door de moerassige Bui-
tenmoeren. 

Droogmaking, 
in etappes 
Reeds herhaaldelijk hadden de 
plaatselijke notabelen en gemeen
tenaren geklaagd over de „Moe
ren als bron van besmettelijke 
ziekten, zoals moeraskoorts", toen 
de aartshertogen Albrecht en Isa
bella aan Wenceslas Cobergher in 
1616 opdracht gaven De Moeren 
droog te maken. Die Cobergher 
was voorheen betrokken geweest 
bij de droogmaking van gronden in 
het Land van Waas. Deze Antwer
penaar was aan het hof verbon
den; hij werd er bevorderd tot 
eerste architekt en ingenieur. 

Vanaf 1610 ging de aandacht van 
Cobergher voornamelijk uit naar 
de oprichting van de „Bergen van 
Barmhartigheid" (de verre voorlo
pers van het OCMW), een finan
ciële instelling die het hem later 
mogelijk maakte op een geprivili-
geerde manier over fondsen te 
beschikken. Dit stelde hem in staat 
de ontwatering van De Moeren 
aan te vatten, waarbij hij zijn talen
ten als waterbouwkundige volle
dig kon ontplooien. 

Rond het droog te leggen gebied 
werd eerst een ringdijk aangelegd 
om te verhinderen dat het water 
van de omliggende gronden naar 
de lager gelegen gronden van De 
Moeren zou stromen. Aan de bui
tenzijde van de dijk werd de Ring-
stoof gegraven, dit voor de afwate
ring van de Buitenmoeren. Boven
dien werden de Grote Moeren 
met de Kleine Moeren verbonden 
door een kanaal, zodat het water 
via de Kleine Moeren, een verbin
dingskanaaltje met de Moervaart 
en de Moervaart zelf, nabij Duin
kerke in zee terecht kwam. 

Bij laagtij stroomde het water ech
ter niet af, zodat Cobergher dit 
probleem met de vijzelmolens, 
aangedreven door de wind, oplos
te. Uiteindelijk kon de koning, Filips 
IV, op 17 december 1627 de Moe
ren geschikt verklaren voor „wei
den en vetweiden". De ingenieuze 

De onderwaterzetting van De Moeren op het einde van de tweede wereldoorlog. Dreigt er een soortgelijke 
ramp, indien de zandwinning doorgaat? 

vemufteling die het allemaal be
dacht had, stierf na een ernstige 
ziekte, in grote armoede en liet 
een enorme schuldenlast achter... 
Op 4 september 1646 werd 
abrupt een einde gemaakt aan de 
exploitatie van de Moeren: om 
„strategisch-militaire" redenen 
werd de hele omgeving van Duin
kerke onder water gezet Het tita-
nenwerk, door ontelbare mensen
handen verricht, werd in één et
maal vernietigd. Gedurende uitge
rekend één eeuw stonden de 
Moeren opnieuw onder water. 
Er volgde nog een tweede en 
derde droogmakingsperiode». 
Omstreeks 1827 dacht en hoopte 
men dat alle leed geleden was. 
De laatste overstroming was het 
werk van de Duitse bezetter, op 
het einde van de Tweede Wereld
oorlog, in een waanzinnige poging 
om de Duitse vesting te Duinkerke 
voor het oprukkende Britse leger 
te behoeden. De belegerde Duit
sers hadden in een snel tempo en 
met maximale middelen de over
stroming bewerkt en het waterpeil 
zodanig opgevoerd dat er onher
roepelijke schade werd aange
bracht Het wijde overstromings
gebied belemmerde in sterke 
mate het geallieerde aktieplan en 
ontzenuwde de Britse legerleiding, 
die door het water noodgedwon
gen en machteloos op respekta-
bele afstand van de Duitse stellin
gen werd afgehouden. Ondertus
sen nam de was van het water in 
ruime mate toe. Het overstro-
mingspeil haalde de maximale 
hoogte van 3,56 m. Jarenlange in
spanningen waren, andermaal, 
nutteloos gebleken. 

Gepeuter aan 
wet en pian-

Op 6 oktober 1980 werd een 
eerste gedeelte van de Moeren, 
bij koninklijk besluit als landschap 
gerangschikt, en dit omwille van 
de historische en landschappelijke 
waarde. Er werden beperkingen 
opgelegd, ten einde storende in
grepen zoals bebouwing, aanleg 
van nieuwe wegen, ontginning van 
materialen... te verhinderen. Nor
male landbouwuitbating blijft uiter
aard mogelijk. 

Nogal vreemd. Immers, vier jaar 
eerder in '76, werd het gewestplan 

vastgelegd. Rond die tijd was er 
een vreemde „boer" in De Moeren 
komen wonen, de NV Stagro" uit 
Harelbeke — een firma gespeciali-
zeerd in wegenaanleg en dus in 
zandontginning. Een eerste „aan
val" van deze firma kon geneutrali-
zeerd worden. Op 4 april 1980 
diende de bewuste, en in de 
streek verafschuwde firma een 
nieuwe aanvraag in tot ontzanding 
van 20 ha, gelegen in het noord
oosten van het..landschap, dat 
geklasseerd is. Deze klassering 
biedt evenwel geen sluitende 
waarborgen. Het zou trouwens 
niet de eerste keer zijn dat de be
scherming van een landschap 
wordt „opgeheven". Zo'n Belgisch 
KB bezit — hoe kan het ook 
anders — altijd wel een ontsnap
pingsmogelijkheid. „Normaal" is 
evenwel elk werk dat iets zou 
kunnen schaden volstrekt vertx>-
den, „tenzij de minister of zijn 
gevolmachtigde er toch de toe
stemming voor geeft.." En het 
heeft er de schijn van dat er iets 
aan „'t bewegen" \s, in ongunstige 
zin, bij de betrokken excellentieCs). 

Een brief van staatssekretaris Ak-
kermans (bij welke gewestplan
affaire hebben we deze naam nog 
horen „fluisteren"-.?), gedateerd 
op 13 november 1980, heeft het 
over het „gunstig advies verleend 
door het ministerie van landbouw 
en de diensten van het mijnwe
zen". Anderzijds zou de minister 
van landbouw zich in een brief aan 
de provinciale direktie van stede
bouw en ruimtelijke ordening for
meel verzet hebben tegen het 
intekenen van het betrokken ge
bied op het gewestplan, maar als 
de bevoegde minister toch op de 
vraag zou ingaan én als de nood
zaak van zand voldoende zou aan
getoond worden, vraagt de minis
ter van landbouw dat het geklas
seerde domein zou ingekrompen 
worden; dit betekent noch min 
noch meer een genuanceerd gun
stig advies voor de ontzanding! 

De zandwinningsfirma houdt vol, 
want op 15 maart 1983 jl. diende 
zij andermaal een aanvraag tot 
uitbatingsvergunning in. Waarop 
prompt een bezwaar volgt door 
de „Polder de Moeren", de „wate
ring" van de Moeren Een watering 
is een biezondere publiekrechter
lijke instelling, belast met de water

beheersing, en met als voorzitter 
een dijkgraaf. Boer Urbain Bruyrv 
ooghe, tevens VU-provincie- en -
gemeenteraadslid, vervult reeds 
jarenlang dit eervolle ambt 

Straks een 
nieuwe ramp? 
Een eventuele ontzanding zal on
overzichtelijke en biezondere 

rampzalige gevolgen veroorzaken. 
Ongetwijfeld. Het specifieke wa
terhuishoudingssysteem dreigt 
aangetast te worden, waarbij dijk
breuken van de Ringsloot het na
tuurlijk-logisch gevolg zullen zijn. 
Verder zal het ondergronds wa
terverkeer een verzilting van de 
omringende landbouwgebieden 
met zich meebrengen en een ver
zilting en de uitdroging van het 
nabijliggend waterwinningsgebied 
van de interkommunale wateriei-
dingsmaatschappif van Veurne 
Ambacht teweegbrengen. Ook Is 
het gevaar niet denkbeeldig dat 
het grondwater van de streek én 
van de hoger gelegen omgeving 
naar de laag gelegen zandgroe
ven, zal aangezogen worden. De 
bestaande pompen zijn niet voor
zien op een bijkomende bema-
lingskapaciteit Ze zijn immers en
kel ontworpen voor de droogleg
ging van het landbouwgebied „De 
Moeren". Tot slot staat het als een 
paal boven het (zilte) water dat 
een mogelijke zandwinning op een 
schandalige wijze de vernietiging 
en de verminking van het unieke 
historische en wettelijke land
schap zal veroorzaken. 

Wij vermoeden dat er meer zal no
dig zijn dan enkel een protestlied 
van de bard Willem Vermandere 
om de onzalige voornemens van 
een op winst belust bedrijf te 
verhinderen... De Polder De Moe
ren met aan het hoofd de nationa
list Bruynooghe, rekenen o.m. op 
een krachtige houding van de 
Vlaamse regering! 

(PVdd) 

DE MOEREN — Dit uitgestrekte lage landschap — 1 tot 2 me
ter onder de zeespiegel bij laag tij — strekt zich uit langsheen 
de Fransvlaamse grens. In Frankrijk ZOOO ha („Les Moëres") en 
nog eens 1.500 ha in West-Vlaanderen. De Westvlaamse 
gemeente „De Moeren", ooit een eigen dorp, zonder kerk of 
school noch marktplein, nu deels behorend tot Veurne, deels 
tot De Panne. (Deze laatste gemeente is een ander prachtvoor-
beeld van hoe men er hier in slaagt, gedreven door een niets 
ontziende geldwoededrift, een heerlijk natuurlandschap te 
verkrachten. Ex-burgemeester Versteele indachtig.) 

Dit gebied werd, na droogmaking, verdeeld in kavels en door
sneden door grachten en rechte wegen. Er werken nu nog 
4 pompstations, die het peil van het water in de 63 km 
grachten en 11 km ringsloot, beheersen. Op de „plaats" staan 
enkele huizen gegroepeerd, waarvan er vroeger één als 
gemeentehuis was ingericht Twee belangrijke monumenten 
zijn de gerestaureerde (maar niet meer bruikbare.) SL-Karels-
molen en een kasteel 

Er zijn 27 boerderijen, die allen de naam van een heilige dragen. 

Wanneer de dag verbloeit, 
treedt donkerte in hem binnen: 
hij staat ais uit de grond gegroeid, 
boomstil en wacht, zin en 
geest gebannen door 't roerloze licht 
der ringvaarten, het schemerde opaal 
— verglimmend in de wolkeneinder — doorzicht 
ongrijpbaar en vaag de sloten; recht en egaal 
doorsnijden ze het zompige laagland 
dat verwaast onder een grouw gemaal 
van Cobergher, strak-gelijnde bomen aan de waterkant 
trekken langs zwepen lichtgroen en rood 
tot aan een hemel, verzinkend in een haal 
van donkerblauw tot zwart in 't overweldigend groot 
heelal der Moeren waar de wolken handen zijn. 

Herman Vanderplaetse 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

BRT 
1400 Open school - 1600 Een 
Cadillac in massief goud (film) — 
1800 Tik tak - 1805 ABC-26 
lettertjes Ckwis) — 18 35 Verhalen 
van de eenhoorn — 19 45 Nieuws 
— 2010 Kunst-zaken - 2015 We 
bellen je we|i (show) — 2055 Een 
schoen betekent moord (televisie
film) — 22 25 Sport op zaterdag 
— 2240 Nieuws 

NED 1 
2000 Nieuws - 2028 Dallas (fJ 
— 21 20 De versierders (fJ — 
2210 AVRO s sportpanorama — 
22 35 Televizier magazine — 23 20 
Nieuws — 23 30 Studio sport ex
tra-turnen 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 1845 Toe-
nstische tips — 1900 Nieuws — 
1912 Frank Buck (fJ - 2000 
Kieskeung (konsumentenrubnek) 
— 2025 100 jaar ANWB (amuse-
menO - 22 30 Nieuws - 2245 
Tros sport/Studio sport - 2320 
Cagney and Lacey (thnller) 

RTB 
1930 Nieuws - 2005 Le jardin 
extraordinaire (natuurmag) — 
2040 Le veinard (That lucky 
touch) — 2210 Le meilleur des 
mondes (dok) — 2310 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Dallas (fJ 
— 21 25 Droit de reponse - 2250 
Nieuws — 22 55 Etoiles et etoiles 
(filmmagJ - 2340 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Champs-
Elysees — 2155 Diane Lanster 
(tv-film) - 2250 EK turnen -
2325 Nieuws 

FR 2 
1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tinton — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Tous ensemble — 2130 
Jackie et Sara ( f ) — 21 55 Nieuws 
— 2215 Musi-club 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Auf los 
geht's los (spel) — 2200 Nieuws 
— 22 20 Eindstation Holle (film) — 
000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Ringstras-
senpalais — 2015 Feuerfalle (tv-
film) - 2150 Nieuws - 2155 
Das aktuelle Sport-Studio - 2 3 1 0 
Starsky & Hutch - 000 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws - 2015 Hobbythek 
— 21 00 Gott und die Wel t -
2130 Ruckblende 1873 - 2145 
Der zerbrechliche Mann (film) — 
2305 William Walton - 045 
Nieuws 

LUX 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort - 2000 Chips ( f ) - 21 00 La 
blonde defie le F B I (film) - 22 50 
La derobade (film) 

Zondag 

BRT 
1100 Konfrontatie - 1200 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden — 1400 Muziekfesbval 
van Bratislava 1982 - 1450 I Q 
- 1520 Turnen - 1650 Harold 

Lloyd (komische film) — 1710 
Jukebox — 17 25 Aktie openbaar 
vervoer — 17 55 Voetbaluitslagen 
— 1800 Tik tak - 1805 Sesam
straat - 1820 Van Pool tot Eve
naar (kwis) — 1945 Nieuws — 
2005 Sportweekend - 2035 De 
citadel (f J — 21 25 De wereld van 
de barok - 2220 Nieuws 

NED. 1 

1815 Sesamstraat - 18 30 Afasie 
(dok) - 1900 Studio Sport -
2000 Nieuws - 2010 Panora-
miek — 2045 Ja, natuurlijk — 
2215 Ander nieuws (dok) — 
2255 Nieuws 

NED. 2 
19 00 Nieuws — 1905 Mr Merlin 
— 19 30 Countdown , Nieuwe stijl" 
(popmuziek) - 2010 Dynasty (f J 
— 21 00 Wings across the centre 
(dok) - 21 25 Carrie (film) -
2300 Nieuws 

RTB 1 
12 00 Faire le point (politiek debaü 
— 1300 Nieuws — 1305Concer-
tissimo — 14 00 Spectacle magazi
ne — 14 30 Palmares - 1500 
Fêtes des meres (dok) — 1650 
Secret diplomatique — 1745 Les 
schtroumpfs — 18 40 Sportweek
end - 1930 Nieuws - 2005 
Zygomaticorama (Special Mon
sieur Zygo) — 21 20 Rends-moi la 
d e (film) - 2255 Nieuws 

F1 
20 00 Nieuws — 20 35 Seule dans 
la nuit - 22,25 Nieuws - 22 30 
Passions, le magazine — 2315 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws — 2035 La chasse 
aux tresors (spel) — 21 40 Le 
messager de pekin (dokO — 22 30 
Desirs des arts — 2300 Nieuws 

BRT 2 

F3 
1940 Special Dom/Tom — 2000 
Merci Bernard (humonstisch 
mag) — 20 35 La boite aux lettres 
(literair mag) — 21 35 Korte films 
- 22 05 Nieuws — 22 30 Passion 
fatale (film) - 015 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Tiere vor 
der Kamera (natuurdok) — 21 00 
Hundert Meisterwerke — 21 10 
Die Herberge zur 6 Gluckseligkeit 
(film) - 2340 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 19 30 Querschnit-
te — 2015 Jenseits von Eden (f J 
- 21 15 Nieuws - 2130 Die 
Zeiten andern sich — 2215 Schat
ten der Erinnerung (film) — 2350 
Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 El Peru -
21 00 Auslandsstudio — 21 45 Ta-
lentprobe — 2340 Expenmente 
— 000 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 19 30 Flash-back 
— 1955 Le coffre-fort (spel) — 
2000 La loi selon McClain (fJ — 
21 00 La course contre l'enfer 

Maandag 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak — 1805 Rondomons — 1830 
Wat bezielt de mensen t o c h ' 
(dok) — 19 05 Het vrije woord — 
1945 Nieuws — 2020 Met voor
bedachten rade aanslag op een 
huisarts - 21 20 The Benny Hill 
show - 21 50 Het Heilig Bloed 
van Brugge (dok) — 2235 
Nieuws 

1945 Nieuws — 2015 Extra-tome 
- 2200 Elektron live 

NED 1 
1920 Kid Creole & The Coconuts 
- 2000 Nieuwa - 2028 Lou 
Grant - 21 20 Brandpunt in de 
markt - 2215 Moord of zelf
moord (triller) — 2310 'n Overwe
ging in de meimaand — 2320 
Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 (X) Nieuws — 
1912 Yakan - 1920 De Harold 
Uoydshow — 19 45 De wilde mus
tang (film) — 21 10 Rondom tien 
(een wonderkind "̂  Kom nou O — 
22 05 Praten in het voorhuis over 
— 2230 Nieuws - 2245 Teleac 
(ekonomie) — 2315 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Les co-
bayes (film) — 2250 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Topkapi 
(film) - 2230 Nieuws - 2235 
Santé - 2335 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Musiques 
au coeur — 21 50 Personne me 
regarde dans la rue (toneelstuk) 
- 2220 Projet N (dok j - 2310 
Nieuws 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tinton — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Deux grandes gueules (film) 
- 2210 Nieuws - 22 30 Thalassa 
(mag) — 2310 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Abenteuer 
Bundesrepublik — 21 15 Kontras
te - 21 45 Cafe in Takt - 2230 
Tagesthemen — 2300UnsereLei-
chen leben noch (TV-film) - 035 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Ganz 
schon mutog — 2015 Wer anders 
ist ist mein Feindi — 21 00 Heute-
journal — 2120 Geheimsender 
1212(TV-film) - 22 50 Tennis -
2335 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Sonnen-
wende (TV-film) - 21 15 War es 
denn wirklich so ' — 2245 Lan-
desspiegel — 2315 Nieuws 

LUX 
1915 Nieuws — 1952 Le coff re-
fort (spel) — 2000 Les lundis au 
soleil hit-parade — 21 00 Grace 
Kelly (tv-film) - 22 55 Les lundis 
au soleil (film) — 2315 La joie de 
lire 

Dinsdag 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 1800 Tik 
Tak — 1805 Sesamstraat — 
18 20 Er was een keer - 18 30 Fa
bian van Fallada (jeugdfeuilleton) 
— 1900 Tijdrover Lieve plantjes 
(vandaag Madeira) — 1945 
Nieuws — 2010 Kunst-zaken — 
2015 IQ (kwis) - 2045 Nieuwe 
heerlijke wereld — 21 45 Detecti
ve Marlowe — 2235 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Dossier 
het plutoniumincident (tv-film) — 
21 45 Debat 

NED 1 

1902 Matthew Star ( s f - f ) -
2000 Nieuws - 2028 De TV-

Show - 2 1 25 Falcon Crest ( f ) -
2210 Tros Aktua TV - 2245 
Harten 2 - 2340 Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 1900 Nieuws — 
1912 EO Kinderkrant - 1940 De 
Waltons - 2030 Van u wil ik 
zingen — 21 10 EO Metterdaad 
(met donderend geweld) — 21 35 
Ten slotte — 21 40 Omnibus — 
2230 Nieuws - 2245 Den Haag 
vandaag - 2300 Studio Sport 
Extra - Voetbal - 2320 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 A l'est 
d'Eden (f) — 2050 Au nom de la 
loi (mag) — 21 50 Portrait en deux 
tableaux signe par un anonyme du 
20ieme siècle — 2250 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2030 D'accord 
pas d'accord (mag) — 20 35 Qui a 
tue Betty Grandt ' (cafe-theatre — 
2210 Nieuws - 2215 Temps X 
(wetenschappelijk mag) — 2315 
Nieuws 

A 2 
2000 Nie6ws - 2030 D accord, 
pas d'accord (mag) — 20 40 Fan-
tome d'amour — 22 20 Mardi Ci
nema (filmmag) — 2325 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tinton — 2035 
Le caporal Epingle (film) — 2215 
Nieuws — 22 35 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2 
Schraubstock und Geige 
Panorama — 2145 De 
ser - 2230 Tagesthi 
2300Heutabend - 2 3 4 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 V 
die Letz te ' (tv-film) - 2 
te-Journal - 21 20 Die 
dern sich (tv-reeks) — ï 
eert - 23 00 Strandgut I 
2330 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2 0 1 5 T 
(Arche2000) - 2 1 0 0 F ( 
— 21 45 Landesspiege 
- 2215DeutscherAlltai 
Nieuws 

Z A T E R D A G (7 M E D - Rober t M i t c h u m speel t 
in de weeke ind f i lm Een schoen betekent moord ( O n e 
shoe makes it murder ) een ver lopen f iguur die ooi t een 
van de bes te de tec t i ves van San D iego vvas A ls 
de tec t i ve telt hij niet meer m e e Hij w o r d t doo r n iemand 
aangezoch t voo r een klusje Tot wannee r een casino-
eigenaar hem laat roepen Z i jn tegenspe le rs zijn Me i 
Fer rer en Ang ie D ick inson (BRT) — Fans van Roger 
M o o r e k o m e n vanavond tweemaa l aan hun t r ekken O p 
RTBF w o r d t immers de Br i tse komed ie That lucky touch 
van C h n s t o p h e r Mi les (1974) gedraa id met Roger 
M o o r e in d e hoo fd ro l aan d e z i jde van o a Susannah 
Y o r k In de reeks The Persuaders ( D e Vers ie rders ) 
speel t Roger M o o r e de me t b lauw b loed bedach te Lo rd 
Bre t t Sinclair ( N e d 1 - A V R O ) — D e tv-f i lm Cagney en 
Lacey is een zogenaamde pilot-fi lm, een lange proef- tv-
f i lm waaru i t men , als de fi lm aanslaat, h o o p t een reeks te 
kunnen b o u w e n Dat is me t deze fi lm bl i jkbaar gebeu rd 
W a n t h ierop vo lgde d e gel i jknamige reeks Echter met 
met Lore t ta Swi t , maar me t Sharon Gless Loret ta 's 
agenda zat o p dat m o m e n t vo l me t de popula i re reeks 
M A S H ( V e r o n i c a / N e d 2) 

Z O N D A G (8 MED — Carrie\s een hu ivenngwek-
kende fi lm van Br ian D e Palma (1976), als het w a r e d e 
volgel ing van H i t chcock Hoofdro lspee ls te r Sissy Spa-
eek is een onschu ld ig schoo lmeis je dat ove r telekinet i-
s c h e gaven bezi t Haar me t godsd iens twaanz in geobse
d e e r d e moede r houd t het meis je o n w e t e n d over de din
g e n des levens G a m e s vaak o n g e w o n e gedrag is er 
oorzaak van dat zij het m ikpun t is van pester i jen van 
haar k lasgenoot jes Dank zij haar te lek inet ische gaven 
neemt zij o p h u i v e n n g w e k k e n d e w i jze w raak o p diege
nen die haar pes ten J o h n Travol ta speel t het v r iend je 
van een ni jdige k lasgenote van Car r ie ( V e r o n i c a / N e d 
2) — Terwi j l Ingrid Be rgman aanvankel i jk d o o r de A m e 
r ikaanse pe rs bes tempe ld w e r d als „het mees t be loven
de Z w e e d s e expor tar t ike l s inds Gre ta G a r b o " w e r d zij 
enke le ja ren later omwi l le van haar sche id ing van haar 
man en k ind voo r de Italiaanse regisseur Rober to 
Rossell ini d o o r het Amer i kaanse publ iek vergu isd Z i j 
kee rde Amer i ka de rug toe en aanvaardde n o g s lechts 
rol len in f i lms die bui ten A m e n k a spe len Zoa ls in The Inn 
of the 6th Happiness van M a r k R o b s o n (1958) Di t is het 
on t roe rende (waar gebeurde ) verhaal van een Engelse 
zendel inge die een g roep k inderen d o o r het v i jandel i jke 
geb ied in het China van v o o r W O II leidt ( A R D ) 

M A A N D A G (9 M E D - v a n a v o n d k o m t de 
on tknop ing in Met voorbedachten rade Terwi j l het niet 
de bedoel ing w a s o m een thri l ler te maken, gaat deze 
reeks meer en meer die r icht ing uit D e spanning w o r d t 
er in gehouden O n d a n k s sporad isch z w a k k e m o m e n 
ten Toch een plu impje voo r de h o e d van Jan Ma t te rne 
en zijn m e d e w e r k e r s (BRT 1) — N a v de rondgang 
van de H B loedprocess ie op 12 mei in B rugge zendt 
BRT 1 een u i tgebre ide dokumenta i re uit rond de 
verer ing van dat H Bloed waarvan de re l ikwie al meer 
dan l e e u w e n w o r d t bewaa rd en ve ree rd in de H 
B loedkape l (He f Heilig Bloed van Brugge) — K R O 
( N e d 1) komt tegemoe t aan d e fans van Kid Creole en 
zijn Coconuts met een special r ond dat popversch i jnse l 
die IS o p g e n o m e n t i jdens het p o p k o n c e r t P inkpop 82 — 
D e titel van de thril ler Moord of zelfmoord geef t al aan 
wa t het hoo fdp rob leem is in deze Br i tse tv -produkt ie 
O p het ee rs te gez icht lijkt er sp rake te zijn van 
ze l fmoord als een man en een v r o u w samen d o o d aan
ge t ro f fen w o r d e n in een s laapkamer, terwi j l de gas

kraan opens taa t D e polit ie neemt a 
ze l iefdesrelat ie de reden is gewee 
ze l fmoord In de loop van het verhc 
aan het l icht die onve rwach te w e n d 
onde rzoek ( K R O / N e d 1) - Mus 
Amer i kaanse w e s t e r n d ie in het r 
Canada speel t Patr ick Wayne , de zi 
een hoo fd ro l Eigenlijk is de hoo fd 
de pracht ige g i t zwar te hengst Sho ' 
w o r d t gemaak t doo r z o w a t iedere 
een njkel i jke p remie en niet bang i s ' 
het W i l de W e s t e n en de kogels va 
jagers ( N C R V / N e d 2) - Nog 0| 
van het f enomeen „wonderk ind ' ( 
wonderkind kom nou O 

DINSDAG (10 MED - He 
een A m e n k a a n s e tv-f ilm (1980) van 
de reeks , Dossier ' knoop t aan bij t 
tualiteit Wan t oes t anden in kernce 
wins t jacht Na de fi lm volgt een de 
maat rege len en naleving ervan bi 
Margo l in die o p aangnjpende w i 
p res tee rde in de film „Dav id and Li! 
een j onge v r o u w die in een kernc j 
wil le van on tdekk ingen over slorc 
zu im in de centra le het s lachtoffer \ 
hjk komp lo t (BRT 2) — In Amenka \ 
ges t reden o m de populari teitsci j f 
„Falcon C res t " en „Dynas ty " In de s 
g ing tussen „Dal las" en „Dynasty" 
voo rdee l van „Dynas ty " ging overv\ 
C res t " k o m e n voegen , wel iswaar ' 
„Dal las" „Falcon Cres t " wi l zijn ha 
bl i jkbaar met z o g a u w opgeven inte 
e rvan wil len de hoogs te top Zi j w 
pakken door meer seks in de ser 
waar een moei l i jke opgave voc 
p roduk t ies Lana Turner is al inges( 
r e n o m m e e r d e verschi jn ing en a 
spoo r zouden vo lgen Doro thy Mali 
Novak , Soph ia Loren en Ava Ge 
T R O S ) — V o o r de voetbal fans is 
der l i jke per iode met al die internati 
en nationale f inales Vanavond ga 
en N E C N i jmegen in de clinch o m 
ker Er staat veel op het spel dat 
Crui j f f en zi jn maats alles zullen g 
v reden is met het kampioenschap 
N E C Maar o m 't even of Ajax wint 
alt i jd Europees omda t Ajax al als 1< 
Europese toer gaat (.Studio Spor 

WOENSDAG (11 MED -
de Europese Beker voo r Bekerwi 
Real Madrid Vo l spanning kijkt 
resultaat tussen het recht-voor-z'n 
van A b e r d e e n dat voo r het eerst in 
in een Europese finale zit, terwij l de 
al aan hun e l fde Europese finale 
voe tba lminded is b ieden de vers 
een alternatief Z o is er op BRT 
waann Johnny Cash te gast is — 
een luchtig alternatief met enic 
Amer ikaai^se fi lm Getting even e« 
onafhankel i jke maatschappi j is eei 
bet rekkel i jk g e w o n e mensen die e 
van hebben o m zich door hun 
int imideren en te laten gebruiken 
b o u w d e de Vara ( N e d 1) een aar 

<; MFi t<va 



lu TV-programma's 15 

jws. - 20.15 Mit 
ck undGeige. — 21.00 
— 2145 Der Aufpas-
.30 Tagesthemen. — 
ibend. — 23.45 Nieuws. 

IS. — 1930Werraucht 
Ctv-film) - 21.00 Heu-
- 21 20 Die Zeiten an-
v-reeks) - 22.05 Kon-
lO Strandgut Europa. — 
VS. 

js. — 20.15 Tier-Report 
)). — 21 00 Formel eins. 
.andesspiegel (Szene). 
utscherAlltag. - 23.00 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 Le grand frère. 
— 21.00 Les bidasses s'en vont en 
guerre. — 22.40 La joie de lire. — 
22.45 Paris si tu veux (mag.). 

Woensdag 

BRT 1 

16.30 Open school. - 17.30 Het 
Koraaleiland. — 17.55 Jukebox. — 
18.00 Tik tak. - 18.05 Denken en 
doen Ckwis). — 18.30 Waard om te 

weten. - 18.40 Beifi en Lillibit. -
19.00 Het treinhuisje. - 19.10 
Kerkwerf (mag.) — 19.45 Nieuws. 
- 20.20 The Muppet Show. -
20.45 Rigoletto (mag.) - 21.30 
IJsbreker. Het circus huilt. — 22.15 
Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. - 20.10 Voetbal. 
Aberdeen —Real Madrid. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 BGTV. -
21.00 Getting even (komisch dra
ma). — 22.00 Hier is... Adriaan van 
Dis. — 23.00 Teleac (Ergonomie). 
- 23.35 Nieuws. 

itie neemt aan dat een ultzlchtlo-
jn is gewees t van deze dubbe le 
3n het verhaal konnen gehe imen 
achte wend ingen geven aan het 

1) — Mustang Country Is een 
die in het ru ige landschap van 
Vayne, de zoon van John , speel t 
is de hoofdro l i ngenomen d o o r 
nengst Shoshone , w a a r o p jacht 
owat iedereen die belust is op 
l i e t bang is voo r de gevaren van 
e kogels van d e konku r re rende 
I. — Nog o p Ned . 2: een s tud ie 
inderk ind" (.Rondom tien - Een 
O 

\/IEI) — Het plutoniumincident, 
1 (1980) van Richard Michaels, in 
op t aan bij de b randendhe te ak-
n in kerncentrales, kor rupt ie en 
•olgt een deba t ove r vel l igheids-
ig ervan bij kernenerg ie . Janet 
r i jpende w i jze haar f i lmdebuut 
)avid and Lisa", speel t de rol van 
een kerncentra le w e r k t en o m -

1 over s lord igheid en pl ichtver-
slachtoffer w o r d t van een dode-
In Amer ika w o r d t een harde slag 
lulariteitscijfers tussen „Dallas", 
asty". In de st r i jd die aanvankel i jk 
I „Dynasty" en die sti laan in het 
' ging ove rwegen , is z ich „Falcon 
wel iswaar van deze l fde stal als 
' wi l zijn hard bevoch ten plaats 
pgeven, in tegendeel . D e makers 
e top Zi j wi l len de konkur ren t ie 
;s in de ser ie te s toppen . Voor -
)pgave voor Amer i kaanse tv-
r is al ingeschakeld met haar ge-
jning en akteertalent . In haar 
)orothy Malone, Mia Far row, K im 
en Ava Gardne r e.a. (Ned . 1 / 
letbalfans is het we l een ui tzon
die internationale beke rma tchen 
anavond gaan Ajax A m s t e r d a m 
B clinch o m de Neder landse Be
et spel, dat be teken t dat Johan 
les zullen geven . Tenzi j Ajax te-
j ioenschap en de Beker laat aan 
3f Ajax wint of verl iest, N E C gaat 
Ajax al als landskampioen op de 
Studio S p o r t / N e d . 2 / N O S ) . 

(11 MEI) — Voe tba l : Finale van 
)or Bekerwinnaars : Aberdeen — 
anning ki jken wi j uit naar het 
Dht-voor-z'n-raap-jongensvoetbal 
het eerst in de k lubgesch iedenis 

ld, terwij l de f luwelen Madr i lenen 
oese finale t oe ' z i j n — Wie met 
en de verschi l lende net ten we l 
er op BRT 1 een Muppetsiiow 
1 gast IS — De V P R O zorgt voo r 
f met enige ach te rg rond . De 
ing even, een p roduk t ie van een 
lappi j , IS een komed ie over t w e e 
ensen die er op een dag genoeg 
I door hun omgev ing te laten 

gebruiken. — V o o r de k inderen 
. 1) een aangename en s terk ge

var ieerde namiddag o p d ie bij s lecht w e e r best aan te 
raden is. (Vara 's Fi lmklub). 

D O N D E R D A G (12 M E D - O p deze Hemel-
vaar tdag roep t BRT 1 alle Iglesiasfans voo r het scherm. 
D e fans zul len BRT we l dankbaar zi jn voo r de geste, 
maar over het t i jdst ip, nl. 16 u., zul len zij we l niet zo 
t ev reden zi jn. O p dat uur immers gaat de Jul io-
Iglesiasfi lm Ik vergat te leven van start, een Spaans-
Amer i kaanse fi lm van Or lando J imenez (1978). Het 
merkwaard ige van deze fi lm is, dat Jul io als hét wa re zijn 
e igen levensverhaal spee l t D e nu 38-jarige Madr i leense 
zanger, zoon van een gyneko loog . b e g o n muziek te s tu
deren , k o o s ten s lot te v o o r advoka tens tud ies en speel
de onder tussen bij Real Madr id . Toen hij geb lesseerd 
geraakte, begon hij l iedjes te schr i jven. Na zi jn eers te 
op j r eden in 1972 bes loot hij z ich definit ief aan de mu
ziek te geven . — N C R V (Ned . 1) b iedt z'n k i jkers een 
a fsche idsavond je aan van het vee lbekeken en gewaar
dee rde l ichtsat ir ische p r o g r a m m a Showroom. Inder
daad de makers e rvan wi l len e r m e e s toppen . Na al die 
jaren vast o p pos t te zi jn g e w e e s t met kwal i te i tsvol le 
p rogramma's , voe len zij z ich leeggeknepen als een 
c i t roen. O f er een o p v o l g p r o g r a m m a k o m t in één of 
andere v o r m s taa l nog niet heel vast. Maar we l w o r d t 
de te rugkeer van het al even b e r o e m d e p rog ramma 
„Farce Ma jeu re " uit de v r o e g e ja ren 70 ve rnoemd . 

V R I J D A G (13 MEI) - BRT 1 begin t vanavond 
met een n ieuwe jeugd reeks : de Du i ts -Zwi tserse pro
dukt ie Rode Zora ove r een jonget je dat na de d o o d van 
zi jn moeder alleen overblijft... In 1977 w a s Vaarwel ik 
blijf (The g o o d b y e girl) een van d e mees t opgemerk te 
fi lms. Reden e rvan w a r e n o.a. het verhaal , de f i lmische 
ve rwe rk i ng e rvan doo r Herber t Ross en het akteer ta
lent van Richard Drey fuss , w a a r v o o r hij een Osca r 
k reeg, en van Marsha Mason . Paula, een 33-jarige 
g e w e z e n bal le tdanseres heef t geen geluk bij de man
nen. Z i j w o r d t voo r t du rend in de s teek gelaten omda t 
haar par tners hun carr ière b o v e n een eventuee l gezins
leven verk iezen. Z i j hoop t dat daar verander ing in zal 
k o m e n wannee r zij het aanlegt met Tony, een akteur. 
Maar ook hij zw ich t voo r een carr ière. O p n i e u w staat 
Paula samen met haar 10-jarig doch te r t j e alleen. Tony 
heef t bui ten Paula's m e d e w e t e n zi jn flat ech te r doorver -
huurd aan een excent r ieke kol lega. W a n n e e r die onver
w a c h t o p komt dagen, we ige r t Paula zomaar de flat te 
verlaten... (BRT 1). — Spreeuwenwerk is een o n g e w o n e 
en merkwaard ige d ie rendokumenta i re , die o p enige 
wetenschappe l i j ke basis is g e b o u w d . O n d e r w e r p van 
de studie is het voedse lgedrag bij sp reeuwen . Uit de 
fi lm bli jkt dat het sp reeuwenvo lk je niet zo losbandig en 
o n b e k o m m e r d is als w i j op 't eers te gezicht menen te 
m o g e n beslui ten. — (Ned. 2 / K R O ) sluit het p rog ramma 
af met een laatavondf i lm die speel t in mode-middens. 
Regine Dal ton, eens een top-on twerps te r , heef t z ich na 
enke le teleurstel l ingen en negat ieve kr i t iek te rugget rok
ken op een g ro te villa die totaal a fgezonderd op een 
berg ligt en enkel toegankel i jk is via een kabelbaan. Haar 
naam heeft nog een magische klank in de were ld van 
m o d e m a k e r s en -critici. W a n n e e r zij den were ld k o n d 
doe t dat zij aan haar come-back aan 't w e r k e n is en 
daa rom een gro te sceance organizeer t in baar huis, is er 
de hele jet-set uit de modewere ld . W a n n e e r de laatste 
genod igden er zijn, valt de elektr ic i tei t van de kabelbaan 
uit. He t hele geze lschap Is geïsoleerd. W a t later w o r d t 
een mannequ in vermoord. . . M e t Jess ica Wal te r en 
Eleanor Parker (.Moord in de modewereld - She's 
dressed to kill). 

N E D 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen (CPN). -
19.22 Van gewest tot gewest — 
20.10 Studio sport extra. Voetbal. 
- 22.00 Cinevisie (film). - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. - 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Festival du 
rire de Rochefort. - 2005 La 
chasse aux trésors. — 21.05 Chan
sons a la carte (show). — 21.50 
Ecritures (literair mag.) — 22.45 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les mer-
credis de l'information. — 21.40 
Koncert - 22.25 Nieuws. - 22.30 
Balie de match. - 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal. -
22.10 Les jours de notre vie (me
disch mag.) — 23.00 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19 35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 C'était comment déja? (to-
neeO. - 21.55 Nieuws. - 22.15 
Beauté. — 23.10 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal. -
22.00 Bilder aus der Wissenschaft 
(dok.) — 22.30 Geheimnis hinter 
der TOr. — 0.15 Nieuws. 

ZDF 
21,00 Heute-journal. - 21.25 Der 
Denver-Clan. - 22.10 Das Papst-
Attentat — 23.10 Die letJten Tage 
des Martin Kassner (tv-film) — 
005 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 20.10 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter 
(Nashville). - 22.15 Die Indianer 
sind noch fern. — 23.50 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 La croisiére 
s'amuse. — 21 00 Rio Lobo (film). 
— 23.00 La joie de lire. - 23.05 La 
lanterne magique (kunstmagJ. 

Donderdag 

BRT 1 
1600 Ik vergat te leven (film) — 
18.00 Tik Tak. - 18 05 Chips (f.). -
18.55 Tijdrover bridge, stap voor 
stap. - 19.00 Markant - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Cinemanie (film-
kwis). — 21.10 Gelegenheidspro-
gramma n.a.v. Rerum Novarum '83. 
- 2200 Dallas (f.). - 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Lucia di 
Lammermoor (opera) 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2010 Showroom 
- 22.40 Kerk vandaag - 2305 
Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 1900 
Nieuws — 1905 Op volle toeren 
- 19 50 Onze ouwe (f.) - 20 50 
Clara Wieck en Johannes Brahms 
- 21 30 Mensenkinderen! — 
22.30 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Flash festi
val de rire de Rochefort — 2005 
Autant savoir — 20.30 La mort en 
direct (film). — 22.35 Le carrousel 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

aux images (filmmagJ. — 23.00 
Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Belami (tv-
film). - 22.10 Nieuws. - 22.15 La 
legon de cinéma (Frangois Truf-
fauü. - 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 L'heure de 
vénté. — 21.40 Les enfants du 
rock (popmag). — 2255 EK. judo 
heren. — 2325 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.15 Korte films. 
— 1950 Les aventures de Tintin 
— 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 20.35 Parole donnée — 
21.30 Nieuws. — 21 50 L'adoption 
(film). - 23.40 Agenda 3 - 2345 
Prélude a la nuit. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Wiederse-
hen mit Tibet - 21.00 Hochleistun-
gen. — 21 30 Die Knmistunde. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Mat
te regiert (tv-film). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws - 19 15 Der Berg. 
— 1930 Der grosse Preis (spel) 
- 20.50 Die grosse Hilfe. — 21.00 
Nieuws — 21 05 Kenzeichen D — 
21 50 Leitmotiv (tv-spel). - 23.15 
Zeugen des Jahrhunderts. — 0.15 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Spur 
des Fremden (film). — 21.45 Lan-
desspiegel. — 22.15 Nachtschalter. 
- 2345 Nieuws 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort. - 20.00 Dallas (fJ. - 21 00 
Filmkeuzeprogramma- Mayerling 
of Qui est Harry Kel lerman' (film). 
- 22.30 La joie de lire. 

Vrijdag 
13 MEI I 

BRT 1 
1800 Tik Tak - 18.05 Klem. klem 
kleutertje — 18.20 Er was een 
keer. - 1830 Rode Zora. - 1900 
Vrije tijd vrijdag, vizier. — 19.45 
Nieuws - 20.20 Vaarwel ik blijf 
(film) - 22.10 Première - 23.10 
Nieuws. 

BRT 2 
1945 Nieuws. - 20.15 De adder, 
een stille vennoot (dok.) — 2045 
Verover de Aarde- diamant — 
21.35 Librado - 2215 Festival van 
Vlaanderen. 

NED 1 
18.55 Pippi Langkous (fJ. - 1920 
De natuur en de mens. — 20.00 
Nieuws. - 20.28 Achter het 
nieuws. — 21 10 Vijf dagen m 
december (televisiethriller) — 
21.50 De ombudsman. - 22.20 
Sonja op vrijdag. — 23.25 Nieuws. 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
1912Tom&Jer ry - 1920Klasse-
werk (spel). - 20.35 Lou Grant -
21.20 Spreeuwenwerk (film). — 
22.10 Praten met de minister-presi
dent - 22.30 Nieuws. - 22.45 De 
overlevenden (dokJ. — 23.45 
Moord in de modewereld (tv-thril-
ler). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 2000 Flash du 
festival du nre de Rochefort — 
2005 A suivre.. - 21.10 Belle de 
jour — 22.50 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Coco-boy 
(vanété). — 21.40 Lucien Leuwen. 
- 22.40 Nieuws. - 22.45 La forêt 
Notre-Dame. — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Secret di
plomatique. — 21.40 Apostrophes. 
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Boudu 
sauve des eaux (film). 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.35 
Vendredi. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Flash 3 (fotomagJ. - 22.40 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Madchen in 
Uniform (film). - 21.45 Radoyer 
für das Getto? - 22.30 Tagesthe
men — 23.00 Die Sportschau. — 
23.45 Die Spezialisten. - 0.30 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Aktenzeichen 
XY... Ungelóst — 21.15 Die pyrami-
de (spel) — 2200 Heute-Journal. 
— 2220 Aspekte (kuituur) — 
23 05 Aktenzeichen XY. Ungelóst 
— 2315 Der grosse Mmnesota-
Uberfall — 0.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws — 2015 Freitagsfo-
rum. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Sechs fuss Land. - 2315 
Rockpalast — 0.15 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coff re-
for t — 20.00 Bons baisers. a lundi. 
- 21 35 Dynastie (fJ. - 22.35 
Bourse-hebdo. 
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Poëzie van W.M. Roggeman 

De dichter en zijn schilders 
Willem M.Roggeman (Brussel 1936) is een van de meest 
controversiële figuren uit de Vlaamse literaire wereld. En 
deze hoedanigheid heeft hij voor het grootste deel uiteraard 
aan zichzelf te danken. Roggeman is reeds meer dan twintig 
jaar extra-bedrijvig op diverse artistieke domeinen: hij is 
dichter, schreef proza en verwierf vooral bekendheid via 
zijn talloze recensies en essays. 
Alle Vlaamse schrijvers of plastische kunstenaars die de 
voorbije kwarteeuw in Vlaanderen in meer of mindere mate 
bekendheid hebben verworven wedden door W.M. Rogge
man onder de kritische loep genomen, hij deed dit In ontel
bare krantenartikels, tijdschriftbijdragen en essays in boek
vorm. Hij interviewde een intussen imposant geworden rij 
schrijvers, beeldhouwers en schilders. En in deze interviews 
kwamen naast het groot aantal Vlamingen tevens de 
bekendste noordnederlandse auteurs aan bod. De meeste 
van deze vraaggesprekken verschenen in het kultureel 
tijdschrift „De Vlaamse Gids" waarvan Roggeman redakteur 
Is (deze „Vlaamse Gids" zou zonder de bijdragen van W.M. 
Roggeman in volume trouwens tot zowat de helft herleid 
worden) en kwamen achteraf in boekvorm bij de lezer onder 
de titels „Beroepsgeheim" en „Atelier" (uitgaven van W. 
Soethoudt-Antwerpen). 

Deze enorme produktiviteit heeft 
bijna onvermijdelijk voor vele 
vrienden maar tegelijkertijd voor 

e/^ h MAAR 
éèN i'Af^i>f 

'r 15 viAfiND^e^, 

een resem mistevredenen ge
zorgd. Een criticus kan immers 
nooit voor iedereen en altijd „goed 
doen". W.M. Roggeman heeft zich 
daar niet aan gestoord, is steeds 
hardnekkig verder blijven werken, 
hardnekkig, dat is hij in eerste 
instantie: een doorduw/er, iemand 
die bezeten is van de pen, die alle 
kunstdisciplines, tracht te omvat
ten en op de hem eigen wijzen 
weer te geven. W.M. Roggeman is 
geen criticus die jongleert met 
grote woorden, hij streeft naar 
eenvoud, verstaanbaarheid. En 
wellicht ligt juist daar zijn sterkte. 
Want alle hoogdravende benade-
nngen zijn voor hem taboe. Rog
geman graaft nooit diep, hij bena
dert de kreativiteit op een bijna 
realistische manier. 
In zijn jongst verschenen dicht
bundel, „Het zwart van Goya" is, in 
vergelijking met vroeger lyrisch 
werk, een opvallende versobering 
waar te nemen. Alle hermetische 
ingrediënten zijn er uit verdwenen. 
W.M. Roggeman projekteert er 
zijn existentiële twijfels in een poë
tische vorm die fel naar het parlan
do overhelt. 

„Het zwart van Goya" verraadt 
sterk de invloed die de schilder
kunst zowel op zijn werk als op 
zijn leven heeft: in het openingsge
dicht van deze bundel schrijft de 
dichter door het oog van de schil
der. Wanneer Roggeman zich af
vraagt „wat is dan de werkelijk
heid?" en er onmiddellijk als ant

woord aan toevoegt: „De chaoti
sche versie van wat de schilder 
heeft geordend", dan geeft de 
dichter hier ook meteen zijn me
ning over wat volgens hem de 
essentie van de poëzie is. 

En de bestaansreden van zijn 
schrijven situeert zich in de situa
ties en landschappen waarin hij 
terechtkomt Zo raak je onder 
meer onder de indruk van de 
manier waarop hij Warschau er
vaart (pag. 9), een bladzijde verder 
zit je middenin een hotelkamer-
gesprek met erotische, dromerige 
allures: „Jij mag alles, mij vergeten, 
mij verdonkeremanen, jij mag de 
woorden uit mijn mond stelen". In 
de cyclus „Kleine kosmologie" 
maak je samen met de dichter een 
korte kosmische reis: Roggeman 
refereert in science-fiction stijl 
naar futuristische archeologie, 
naar von Danicken die de goden 
tot astronauten bombardeerde, 
naar c3olumbus die via de teletijd-
machine van bijv. prof. Barabas uit 
de goeie Suske & Wiske-periode, 
in het New York van de twintigste 
eeuwse wolkenkrabbers is ver
zeild geraakt. 

Merkwaardig is ook het gedicht 
„Het zwart van Goya" waaraan de 
bundel zijn titel heeft ontleend. 

. Roggeman schetst er de lyrische 
biografie van de grote Spaanse 
schilder: zijn palet krijgt er de kleur 
der woorden, zijn onderwerpen 
herleven via de petite histoire en 
wanneer Goya doof en vol rheu-
ma in Bordeaux sterft (1828) kon-
kludeert Roggeman dat „het twee
gevecht tussen zwart en wit ten 
einde was". 

Deze bundel vertoont één zwak 
punt, maar dat kan je de dichter 
niet ten kwade duiden: bij de 
cyclus „De zeven werken van 
barmhartigheid" mis je de etsen 
van de Gentse schilder Camille 
D'Havé (1926-1980) waarbij hij 
deze gedichten schreef (een bibli
ofiele uitgave van de kunstenaars
groep „Honest Arts Movement"). 
Maar al bij al heeft Willem M. 
Roggeman degenen die hongerig 
en dorstig zijn naar poëzie met 
deze bundel ruimschoots gespijsd 
en gelaafd. 

Satlrev 

— W.M. Roggeman: „Het Zwart 
van Goya, gedichten; Uitg.: Man-
teau/Antwerpen-Amsterdam 
1982. 

„Bemoei je d'r niet mee" 

At* , 

Eén van de meest suksesvolle 
teaterprodukties van de jongste 
seizoenen is ongetwijfeld het Car-
miggeltprogramma „Bemoei je d'r 
niet mee" van Paljas Produkties 
vzw. 
Sedert de première (oktober 
1980) in Amsterdam werd dit kur-
sief teaterprogramma gespeeld in 
Nederland, Vlaanderen, Duitsland 
en Oostenrijk. Voor de scholen, 
teaters, verenigingen e.d.m. Don
derdag 19 mei a.s. wordt de 
SOOste voorstelling gespeeld in 
het ARCA-teater te Gent als be
nefietvoorstelling voor Theater 
Symptoom. 
„Bemoei je d'r niet mee" wordt 
gespeeld en gezongen door Gerd 
de Ley en Hildegard de Buck in 
een regie van Walter Merhottein 
en met originele muziek van en 
door Harry Bannink. Reservaties: 
Symptoom 091-27.51.96. 
„Bemoei je d'r niet mee" wordt 
volgend seizoen doorgespeeld, zij 

het uitsluitend in de soloversie van 
Gerd de Ley. 

Vlaamse folk: niet treuren 

Inlichtingen: Paljas Produkties 
vzw, Willaard 19 bus 5,2510 Mort-
sel. Telefoons: 03-218.65.56 en 
449.02.36. 

Met het folkfestival „7de Ogen
blik" rondt de groep Madou de 
voorjaarskoncertreeks af. Voor 
ex-Rum zangeres en violist Vera 
Coomans en Wiet van de Leest is 
het nu uitkijken naar de optredens 
in Nederland. Het nieuwe singeltje 
„Gas" is een pittig funkygetinte 
opname dat in handen van Scoo
ter-drummer en producer Herwig 
Duchateau het visitekaartje bij uit
stek is voor over de Moerdijk. 
Geslaagd zijn tussendoor (en op 
ommekant „Arendsoog") de sax
solo en ook de teksten van Jan 
Devos mogen er zijn. Bij hun 
optredens valt meteen de evolutie 
op die beiden na een goed jaar sa
menspelen en musiceren hebben 
ondergaan. 
De nieuwe aanwinst pianist Johan 
Van den Eede die ook voor muzi
kale arrangementen tekent is hier 
wellicht niet vreemd aan. Begin 
september zijn ze bij ons terug 
voor een nieuwe reeks optredens 
en verschijnt ook een nieuwe el
pee. Een andere geslaagde Inelco-
produkie is het singeltje van Ant
werpenaar Ward Kuczynski, eer
der producer van onder meer 
Cindy Nelson, 1000 Ohm, pop
groep Killer én Madou, die samen 
met Walther Rothe op de elektro
nische toer is. 
Samen maakten ze het singeltje 
„Never mind", onder de naam 
Double to you een voltreffer. 

Van Veen: 
„De Bom 
valt nooit" 
Wellicht om even uit te blazen na 
de veelbesproken optredens in 
New York dook Herman Van 
Veen weer de opnamestudio in en 
nam er een nieuw singeltje op dat 
bij Polydor verscheen. De titel „De 
bom valt nooit" (naar een dito
nieuwsbericht?) is een grote 
vraag naar hoe het nu moet: „Wij 
waren zo aan hem gewend..." 

spreekt voor zichzelf. Een ritmi
sche ballade vol overtuiging, met 
op de ommekant het zachtere 
„Weet je nog" met akoestische 
gitaar dat het met tekst en gevoel 
bij de optredens zeker doet Met 
drie optredens in het MMT rondde 
Johan Verminnen het „chanson
festival '83" vol sfeer af. Zijn na
tuurlijke charme, goede nummers 
en zin voor vernieuwing deden het 
weer bij zijn talrijke en trouwe 
publiek. Inmiddels is de vernieuw
de Allez-Allez (cf. Werchter '82) 
op 6-daag8e koncerttoer. Morgen 
zijn ze met gloednieuwe zangeres 
in de „Manhattan" te Leuven, za
terdag op het Festival te Weite
ren, en ze ronden woensdag (11 
mei) af in zaal Volksbelang te 
Mechelen. 

Sargiu* 

„Dichten 

en Denken" 

Essay-prijsvraag 
Gezien het uitgangspunt 
voor haar pubtikaties: Dich
ten en Denken schrijft „Di
mensie", stichting voor let
terkundige en wetenschap
pelijke uitgaven, een essay
prijsvraag rond het tema 
Dichten en Denken: Inspira
tie en discipline In de litera
tuur, uit 
Belangstellenden voor deze 
prijsvraag kunnen het regle
ment met nadere informatie 
aanvragen bij het Sekreta-
riaat Dichten en Denken-
prijsvraag, p/a. Galgewater 
15, 2311 VZ Leiden. Neder
land. 
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Kritisch bekeken m^ — 
In 1934 begon de Vlaamse filmgeschiedenis 
Filmkultuur en -beleid in Vlaanderen (1) 
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Hoe ver staan we anno 
1983 met de Vlaamse 
film? Als we daar een 
oprecht antwoord willen 
op geven, luidt dat ge
woon: nergens! Maar om
dat juist de jongste tijd 
zoveel gemord en gesak
kerd wordt over het film-
beleid in Vlaanderen en 
Karel Poma, minister van 
Kuituur, daar blijkbaar 

I wel aan tornen wil, geven 
we hier beknopt een ba
lans weer van twintig jaar 
filmbeleid. We geven 
daarbij ook de mening 
weer van enkele mensen 
die het kunnen weten, zo
dat we een summier in
zicht krijgen van de pro
blematiek rond de Vlaam-

': se film. 

Witte" van Edith Kiel uitkomt (en 
niet van Jan Vanderheyden, die 
was de producent), kineaste en 
schrijfster van Duitse origine en 
loopt tot „Meeuwen sterven in de 
haven", van het driemanschap 
Kuypers-Verhavert-Michiels. 
„De Witte" — met Jefke Bruy-
ninckx in de hoofdrol — was de 
aanloop voor een reeks volkse 
films van het duo Edith Klel-Jan 
Vanderheyden. Deze suksesfiims, 
zo'n 30 in totaal, kregen in het 
buitenland geen kans. Het genre 
stierf een stille dood in de vroege 
jaren zestig, vermoord, zowel door 
de verandering van mentaliteit bij 
de nieuwe generaties filmkijkers 
als door de televisie die vele men
sen uit de bioskoop weghield... 
Andere kineasten hadden noch
tans op de volksfilm ingehaakt Zo 
Jefke Bruyninckx, die in opdracht 
van Pardon Films een zelfde soort 
films maakte, met dezelfde „vedet
ten": Charles Janssens, Co Flo
wer, e.a. Maar de kentering kwam 
pas met „Meeuwen sterven in de 
haven", een poging om uit dat 
nauwe Vlaamse keurslijf weg te 
raken. 

Toch was „Meeuwen sterven in 
de haven" maar een half geslaagd 

Filmbeleid vanwege de overheid 
bestaat volgend jaar twintig jaar. 
De ingreep van overheidswege is 
het gevolg van de histonsche ont
wikkeling van de filmkunst in 
Vlaanderen. Maar eerst een beet
je geschiedenis. Pas in de jaren 
dertig werd er in België serieus 
werk gemaakt op filmgebied, hoe
wel reeds tien jaar vroeger druk 
werd geëxperimenteerd. De fiktie-
film kende zo niet een bloei dan 
toch een relatief groot populair 
sukses, dat in de hand gewerkt 
werd door de produkties van vak
lui zoals Gaston Schoukens en 
E.G. De Meyst Op gebied van 
dokumentaire films kweekte Bel
gië zich een internationale reputa
tie dank zij Storck en Dekeukelei-
re. Diezelfde kineasten waren het 
die in de jaren twintig Belgié reeds 
een reputatie meegaven op ge
bied van avant-garde en experi
mentele film. Typerend is wel dat 
diezelfde kineasten zich later om 
den brode niet tot de lange speel
film wendden, deze bood in België 
voor Vlaamse kineasten blijkbaar 
geen mogelijkheden, maar wel tot 
het veiliger nest van de dokumen
taire. Op die verworven reputatie 
hebben Storck en Dekeukelelre 
en met hen Vlaanderen te lang 
geteerd. 

Charles Dekeukelelre (in het 
Frans werd zijn naam Dekeukelai-
re gespeld) realizeerde slechts 
één lange speelfilm, „Het kwade 
oog" naar Herman Teirlinck (1937) 
en Storck zou de stap naar de fik-
tiefilm slechts in 1951 wagen met 
„Le Banquet des fraudeurs". 
Nochtans zijn dat jaren geweest 
dat Schoukens, De Meyst en en
kele anderen de Frans-Belgische 
film lieten draaien. De eerste met 
volkse komedies, de tweede met 
meer artistieke produkties. 
Eigenaardig genoeg zwijgen de 
meeste Belgische werken over 
filmgeschiedenis als vermoord 
over het werk van beide Brussel
se kineasten... 

De Vlaamse inbreng 
In die tijd werden ook langs 
Vlaamse zijde speelfilms gemaakt, 
maar blijkbaar hadden die weinig 
artistieke inbreng. De vroege ge
schiedenis van de Vlaamse film 
begint in 1934, het jaar dat „De 

op gang werd gebracht De begro
ting daarvoor groeide elk jaar aan. 
van 3.715.000 B.fr. in 1965 tot 
28.250.000B.fr. in 1974 en tot 
51.100.000 fr. in 1979! Tussen 
1965 en 1979 werden er een 
veertigtal lange speelfilms met 
subsidie gedraaid. Maar ook korte 
speelfilms, animatiefilms, doku-
mentaires en tv-reeksen zoals het 
omstreden Rubens-feuilleton. 
Maar niet iedereen maakte ge
bruik van deze subsidiëringsmo-
gelijkheid. In 1965 b.v. realizeerde 
André Delvaux „De man die zijn 
haar kort liet knippen" zonder 
staatshulp maar op kosten van de 
BRT. Hoe moeilijk het blijkbaar is 
het Vlaams publiek van de eigen 
„filmkunst" te overtuigen, moge 
blijken uit het feit dat deze film in 
eigen la id biezonder koel ontvan
gen werd (zelfs Johan Daisne 
draaide pas later bij) maar in het 
buitenland onder lauweren bedol
ven... 

Het percentage van subsidiegel
den hing ook af van produktie tot 
produktie en groeide gestaag tot 
de 66 % die men voor kort nog 
kon bekomen, met dien verstande 
dat 10 % van de subsidie op de 
ontvangster» wordt gevorderd zo-

experiment dat niet onmiddellijk 
voor navolging zorgde. Daarvoor 
ontbraken de middelen immers. In 
feite kreeg de Vlaamse filmkunst 
een kick van de „would be"-kineas-
ten en auteurs zelf. Zij bleven niet 
bij de pakken zitten. Met eigen en 
beperkte middelen togen zij aan 
het werk en zo groeiden de eerste 
speelfilmexperimenten uit de cinè-
clubs, zoals „G 58" of de „Fugitive 
groep"... 

Ook in de pers gingen toen stem
men op voor een nationale speel-
filmproduktie, maar het duurde tot 
in 1964 toen Renaat van Elslande, 
de toenmalige minister van Neder
landse Kuituur een Hoge Raad en 
een Selektiekommissie voor de 
Nederlandse kulturele films op
richtte. De overheid ging dus film-
produkties subsidiëren. Dat wou 
niet zeggen dat die overheid pro
ducent ging spelen. Nee, zij wou er 

De Witte (Jefke Bruyninckx) uit 1934; 
de wekker aan de muur, de pispot on
der het bed

voor zorgen dat een filmproduktie 
lang de inbreng van de producent 
niet werd gerekupereerd en dan 
pas 50 % van de opbrengst.. 

Kineasten lenen. 
De jongste jaren was het echter 
zo dat de Vlaamse „producenten" 
maar al te graag ingingen op die 
66 % Een doorsnee Vlaamse film 
kostte toen om en bij de 20 miljoen 
B.fr. (cfr. de cijfers voor „Het Ver
loren Paradijs", 1978, gepubliceerd 
in Cinema-Magazine). Het totaal 
aan subsidiëring bedraagt in zulke 
gevallen om en bij de 13 a 15 mil

joen. Waar halen de producenten 
dan de rest van het geld? Van kas
kredieten bij financiële instellingen 
en banken, door leningen aan te 
gaan, door geld uit eigen zak voor 
te schieten, door hun bezittingen 
te hypotekeren (nee, Guy Lee 
Thys heeft niets nieuws uitgevon
den!), enz. In feite een allesbehalve 
gezonde manier van werken, want 
door ontbreken van privè-gelden 
en mogelijkheden tot financienng 
begaan kineasten en producenten 
vaak bedrog door hun film dan 
ook maar te realizeren voor het 
bedrag van de toegekende subtsi-
die en niet voor het bedrag van 
hun ingediende begrotingscijfers. 
Zo stonden alle grote namen om 
beurten in de lange rij aan te 
schuiven om wat geld mee te 
pikken: Verhavert Buyens, Del
vaux, Kümel, Collet en Drouot 
Henderickx, De Hert Degelin, 
Guyaert, Le Bon, en de rest.. De 
kineasten bleven daarbij niet ge
spaard van administratieve romp
slomp. Daarnaast groeide het aan
tal filmscholen op angstaanjagen
de wijze, elk jaar kwam er een lich
ting afgestudeerden bij die ergens 
in onze falende „filmindustrie" (op 
alle niveaus) een job moest vin
den. 

De evolutie van de overheids
steun liep ook niet altijd van een 
leien dakje. Ivo Nelissen schreef 
daarover in de inleidende tekst bij 
de brochure „Tien jaar filmbeleid in 
Vlaanderen" (1974): „Maar als we 
de lijst overlopen van wat onze 
kineasten met het ter beschik
king gestelde geld hebben ge
presteerd, dan blijkt toch dat, 
ondanks de onvermijdelijke kri
tiek, zowel op het beleid als op 
de afgeleverde films, er voldoen
de talent is aan bod kunnen ko
men om de hoop te verstevigen 
op een toekomst voor de Vlaam
se fi lmproduktie'. 

Kritiek is er inderdaad gekomen 
uit zowat alle hoeken. In 1977 
werd zelfs de alarmklok 'geluid 
omdat er toen al drie jaar lang 
geen Vlaamse film meer was ge
draaid Dat kwam o.m., als we de 
pers uit die tijd mogen geloven, 
omdat het snertfeuilleton „Ru
bens" 25 miljoen van de 40 miljoen 
begroting had opgeslorpt, en de 
toenmalige minister van Begroting, 
Gaston Geens de projekten van 
'76 en '77 systematisch kelderde. 
Het IS na '77 met veel beter ge
gaan, al kon weer een aantal kine
asten aan het werk. Niet voor mets 
noemden Mark Holthof en Mare 
Ruyters het jaar 1980 het „won
derlijke jaar van de Vlaamse film", 
omdat net dat jaar na veel vijven 
en zessen toevallig een viertal 

Charel Janssens en Ivonne Lex in 
„De Spotvogel", een Hollywoodscène 
uit 1954. 

projekten uit de lange tunnel kwa
men gekropen (Slachtvee, De 
Proefkonijnen, De Witte van St-
chem en Hellegat). 

Het ministerie van Kuituur be
schikt over een begroting waarin 
een zeker bedrag voor filmbeleid 
wordt ingeschreven. Dat bedrag is 
altijd veel kleiner geweest dan de 
bedragen voor toneel of opera, 
twee sektoren die nog minder 
binnenbrengen dan film! In de film 
rekupereert de staat inderdaad in 
de eerste plaats via de aan de kas 
verkochte tickets, pas dan op de 
zogenaamde winsten voor produ
cent en verhuurder. Dat laatste 
maakt dat de staat aan direkte 
winst doorgaans erg weinig in kas 
knjgt Dat maakt ook dat de parle
mentaire yraag van Karel Ponfia 
(18 mei 1981) in verband met 
opbrengst en verlies van lange 
speelfilms soms verbijsterende cij
fers toont Zo was de „Vlaamse" 
film die op datum van 1 maart 1981 
het meest in kas reef voor het Ki-
nematografisch Fonds nog altijd 
de Nederlandse snertfilm van 
Pons Rademakers „Niet voor de 
poezen", die op dat ogenblik 
1.993.757 fr. had opgebracht-

Enfin, zover stonden we tot voor 
kort Na twintig jaar filmbeleid en 
een veertigtal lange speelfilms 
kunnen we nog altijd op de vin
gers van één hand de echte waar
devolle Vlaamse films tellen. (Als 
we bovendien erg veel door die 
vingers kijken, komen hoop en al 
volgende films als waardevol over: 
„Het afscheid" van Roland Verha
vert „Les lèvres rouges" en „Mal-
pertuis" (enkel de Vlaamse ver
sies van Harry Kümel), „De man 
die zijn haar kort liet knippen' en 
„Un soir, un train" van André 
Delvaux, „De Proefkonijnen" van 
Guido Henderickx, „Hellegat' van 
Patrick Le Bon. Al de rest mag 
men vergeten en voor mijn part in 
de filmdozen houden. Men begrij-
pe mij met verkeerd onze mensen 
kunnen mooie plaatjes schieten, 
onze akteurs doen hun best maar 
onze regisseurs staan nergens en 
de scenario's zijn geen fluit van 
een cent waard. En niet ten on
rechte zeggen en beweren wij dat 
de filmkommissie daar gedeeltelijk 
schuld aan heeft Juist dat zullen 
we nader onderzoeken in een 
volgende aflevering». 

K Mera 
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18 mi 

De voorjaarsklassiekers: 
nul op negen 

49-55-57 

Rik Van Steenbergen, de jaartal
len liegen er niet om-
Er moet niet worden omheen ge
draaid Slechter hebben onze wiel
renners het in de voorjaarsklassie
kers nooit gedaan. Een historisch 
dieptepunt en daarmee uit Nul op 
negen. Geen Ronde van Vlaande
ren, geen Milaan-Sanremo, geen 
Parijs-Roubaix, geen Luik-Bas-
tenaken-Luik, geen Gent-Wevel-
gem, geen Waalse Pijl, geen Gold 
Race, geen Henninger Turm en 
geen Kampioenschap van Zurich. 
Niets. Gewoon niets. Enkel een 
Omloop Het Volk, maar die koers 
is niets meer dan een openings
wedstrijd die men nu al jarenlang 
op alle mogelijke manieren hoog 
probeert op te krikken. Neen, 
onze coureurs hebben dit jaar nog 
niets gewonnen. 
We gaan niet nog eens naar een 
verklaring proberen te zoeken. 
Dat hebben we al vaak genoeg ge
daan en wordt door anderen nog 
dagelijks in de kranten uitgepro
beerd. We willen het wel even 
hebben over de suksesrijkste for
matie van het voorjaar Over de 
ploeg van Post die, als ze slecht 
rijdt, nog altijd kan terugvallen op 
een beproefde organizatie die een 
„vrije val" onmogelijk schijnt te 
maken. 
In een recent televisiegesprek gaf 
Post enkele van zijn voor de hand 
liggende geheimen prijs. Zijn 
ploeg was nooit een duiventil De 
jaarlijkse transfers worden tot een 
minimum beperkt Jongeren krij
gen hun kans en worden weer 
afgevoerd wanneer zij om een of 
andere reden niet in het systeem 
schijnen te passen. De topren-
ners, die al jaren dezelfde zijn en 
die volledig op elkaar zijn afge
stemd, krijgen daarbij inspraak. 

'Aan de kern van de ploeg wordt in 
wezen nooit geraakt Raas en 
Knetemann zijn al jaren de vlag die 
de (grote) lading dekt Zij vormen 
ook het hersencentrum van de 
ploeg in elke grote koers. Wonder
baar is wel dat de formatie nooit 
door onderlinge rivaliteiten wordt 
ondermijnd Het verstand wint het 

steeds opnieuw van het gevoel 
Daarin onderscheidt de ploeg 
Post zich van alle overige forma
ties. 
De zin voor realisme is inderdaad 
sterk ontwikkeld. We zegden vo
rig jaar al dat de Raleighs de 
eersten waren die tot inlevering 
besloten. Ze verkozen werkzeker
heid op halflange termijn boven lu-
kratieve éénjaarskontrakten. 
Daardoor werd de gemoedsrust 
en de koncentratie binnen de 
ploeg vergroot Zij vormt de basis 
waarop grote suksessen werden 
gebouwd. Daarnaast is er natuur
lijk ook nog de Hollandse sluw
heid. 
In bedoeld televisiegesprek loog 
Post zichtbaar toen de kontrover-
se met Walter Godefroot ter spra
ke kwam. Hij had die Belgen in de 
Henninger Turm 1982 inderdaad 
„in de zak" gezet Daarover moet 
geen twijfel tjestaan. Maar het is 

wel opvallend dat nog niemand de 
kans heeft gekregen ze (de Ra
leighs dus) dat betaald te zetten. 
Bestaat er dan werkelijk geen 
mogelijkheid dat de princ'pes die 
de Postploeg regeren door ande
re, inlandse, formaties worden 
overgenomen? We weten het niet 
maar betwijfelen het sterk. Het 
valt ons immers telkens opnieuw 
op met welke zelfzekerheid, met 
welk zelfvertrouwen die Nederlan
ders hun weg banen in de huidige 
wielerwereld. Hun persoonlijkheid 
schijnt overheersend. Geen 
schroom en ook geen bluf, al heeft 
men wel eens verkeerdelijk een 
andere indruk. Ze gaan gewoon 
hun eigen gang en argumenteren 
met uitslagen en feiten. Post liet 
duidelijk verstaan dat de Belgi
sche wielerploegen niet gestruktu-
reerd zijn, dat zij geen duurzame 
basis bezitten en dat zij daardoor 
de ontwikkeling van het (nochtans 

Bert^n Bafcop-zaliger en Fredje De Bruyne in diens grote Carpano-
tijd. 

voorhanden zijnde) jong talent af
remmen. Hij kan gelijk hebben. En 
dan drukken we ons nog voorzich
tig uit Want is het niet opvallend 
dat ons wielerwereldje er niet op 
vooruitgegaan is sinds de Belgi
sche ploegen als paddestoelen uit 
de grond kwamen? Van Steen
bergen en Van Looy, De Bruyne 
en De Vlaeminck en natuurlijk ook 
Eddy Merckx: wanneer bereikten 
zij de piek van hun mogelijkheden, 
wanneer stonden zij aan de abso
lute top? Juist Toen zij in buiten

landse (Italiaanse) loondienst re
den. Faema, Girardengo, Molteni, 
Carpano en nog zoveel anderen. 
De Belgische wielerploegen wor
den niet georganizeerd maar „ge
arrangeerd" (zoals alles in ons 
land trouwens) en dit schijnt zich 
nu wel sterk te wreken. 
Het wordt de hoogste-tijd dat men 
zich daarover eens gaat bezinnen. 
Want wees eens eerlijk. Nul op ne
gen. Het is een kaakslag voor ons 
omvangrijk legioen wielerliefheb-
bers. 

Het verleden herleeft... 
Een kinderhand is gauw gevuld. Aan deze oude Vlaamse spreuk 
dachten we toen we voor een paar weken de Franstalige televisie 
„gas" hoorden geven over de wederopstanding van het Waals en het 
vlug ingepalmde Brusselse voetbal. Stel je even voor: In de hoogste 
klasse wordt Standard, en in het slechtste geval Anderlecht, kam
pioen. In de derde klasse staat Racing Jet — dat in de schaduw van 
de Heizel voetbalt — er nog steeds schitterend voor en in de vierde 
klasse zijn Union en Tilleur al zeker van de promotie en wellicht komt 
Stade Borgworm het Waalse sukses nog vergroten. Van een histo
risch jaar gesproken-

We gunnen de Franstaligen hun 
sukses. En waarom het ontken
nen: we verbijden ons zelfs over 
de herleving van het geplaagde en 
beproefde Union en over de we
deropstanding van het arme Til
leur dat Standard en Club Luik 
met zoveel ijver hebben proberen 
te wurgen. Union en Tilleur zijn 
overigens niet de enige „oude 
gloriën" voor wie hef verleden 
(alvast gedeeltelijk) herleeft. Ook 
KV Mechelen is helemaal terug 
van weggeweest en nog wel met 
strukturen en ambities die de po
pulaire Malinwa een nieuwe bloei
periode schijnen te voorspellen. 
De voetbalsport kan er maar wel 
bij varen. Is het niet merkwaardig 
dat oude en traditierijke voetbal
verenigingen bij tijd en wijle, en on
danks veelvuldige doodsberich-
ten, opstaan uit het verval? Hoe 
kan dit verklaard worden? Wel
licht op de eenvoudigste manier. 
Al de geciteerde klubs beschikken 
over een stevige basis, hun ankers 
liggen diep- in het volk. Union 
speelde in de vierde klasse gere
geld voor drie, vierduizend toe
schouwers. Het klinkt misschien 
oneerbiedig maar de vaste kern 
van Union is nog steeds groter — 
en hij zal het waarschijnlijk altijd 
blijven — dan die van RWDM dat 
voor enkele jaren nog Europese 
ambities koesterde maar inmid
dels definitief schijnt te hebben 
ingebonden. Union, het mag niet 
vergeten worden, is „de" ploeg 
van de hoofdstad, van het cen
trum van Brussel. De oudere Brus

selaars hebben nog steeds geen 
afstand genomen van de glorierij
ke jaren dertig toen „Union 60" 
ons voetbal regeerde. De droom, 
ooit terugkeren naast Anderlecht 
en voor RWDM, zal gegarandeerd 
nooit worden ingeleverd. Union 
beschikt nog steeds over een rug-
gegraat die een volledig herstel 
mogelijk maakt. 
Met KV Mechelen is het niet 
anders. John Cordier, de zaken
man aan het hoofd van deze niet 
minder traditierijke vereniging, 
zegde het in de voorbije dagen 
herhaaldelijk. KV speelde in het 
aflopende seizoen in tweede gere
geld voor meer publiek dan Lierse 
en andere Antwerpse eerste klas-

sers. De aanhang van Malinwa is 
misschien wel de trouwste van de 
provincie. 6.500 toeschouwers ge
middeld in tweede. Een aantal dat 
door meerdere eersteklassers 
niet wordt gehaald! Cordier wil KV 
geleidelijk aan verder uitbouwen 
zonder zich in avonturen te stor
ten. In de eerstvolgende jaren 
wordt Malinwa wellicht een van de 
nieuwe bezienswaardigheden in 
ons voetbalwereldje. Kan KV de 
grote terugkeer realiseren? Het is 
een vraag waarvan het antwoord 
nog veel inkt zal doen vloeien. 
Over Tilleur weten we uiteraard 
minder. De Metallo's, zoals ze met 
hun „koosnaam" genoemd wor
den, van toen leven evenwel nog 
steeds voort in onze herinnering. 
Wij zien het nog alsof het gisteren 
was. Het opkomende Standard 
waarvoor gans Luik in de jaren 
vijftig storm liep en in de schaduw 
van Sclessin dat kleine stadion 
van Tilleur, Bureaufosse heette 
het (indien we ons niet vergissen). 
Tilleur werd uit die kontreien ver
jaagd, de klub bewoog zich gere
geld op de rand van het bankroet 

Het grote Union uit 1969, de afgang in het vooruitzicht 

maar blijkbaar kunnen die oude 
eiken nooit definitief geveld wor
den. En dat is maar goed ook. In 
tijden waarin iedereen de mond 
vol heeft over de miljoenenont
vangsten van het financieel schijn
baar ongenaakbare Sporting An
derlecht en over de onstuitbare 
suksessenreeks van de Rode Dui
vels mag daar wel eens aan.herin
nerd worden. 

Overigens moet men wel voor
zichtig blijven: ook Malinwa en 
Union hebben ooit gemeend dat 
zijn ongenaakbaar en voor het 
verval onbereikbaar waren. 
Maar nog even terug naar de 
nationale ploeg. Vorige week heb
ben de Rode Duivels zich virtueel 
— de wiskundige bevestiging 
volgt zeker in het najaar — ge
kwalificeerd voor de eindronde 
van het Europees kampioenschap. 
Ons topvoetbal vaart momenteel 
inderdaad een hoge koers. Dat 
mag niet ontkend worden en er 
wordt ook in de diepte gewerkt. 
Bonssekretaris Roosens, wij zeg
den het al eerder, is de architekt 
van het sukses. Hij herhaalt op 
nationaal vlak wat hij al eerder in 
een klub bewees. Hij heeft funda
menten (een sportieve onder
bouw) gelegd waarop hoge torens 
kunnen worden gebouwd. Hij 
heeft bovendien het publiek op
nieuw naar de Heizeivlakte „ge
stuurd". Gewoon door paal en 
perk te stellen aan een schijnbaar 
eindeloze reeks rechtstreekse te
levisieuitzendingen. Aan het grap
je dat het een het andere niet 
hoefde te beïnvloeden hebben wij 
nooit enig geloof gehecht. We zijn 
wel blij dat de feiten dit nu ook 
overduidelijk hebben bewezen. Al 
zouden we ons niet ergeren indien 
de toegangsprijzen voor topvoet
bal aan de krisistijd moesten wor
den aangepast. Wedden dat er 
dan nog meer fans in de stadions 
zouden verschijnen? 
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Wij in de Volksunie mi 19 

Zondag 15 mei te Dilbeek: 

Sporten op de tonen van 
„De Bloezers" en „Kempenland rr 

Programma 
De VU-sportdag van zondag 15 
mei biedt voor elk wat wils. Hier
bij nogmaals het programma. 
Eerst het studiegedeelte, vooral 
bestemd voor mandatarissen op 
het gemeentelijk vlak. Daaronder 
het sportieve programma waar 
naar believen kan aan worden 
deelgenomen. 

9 u. 30: verwelkoming en overhan
diging VVM-dokumentatiemap 
over het „Gemeentelijk sportbe
leid". 
10 u.: begroeting door kamerlid 
Jan Caudron. Inleiding en voor
stelling panel door Geert Goubert, 
lid van de Hoge Raad van de 
Sport Referaat van Leo Van 
Herck, voorzitter van de West-
vlaamse sportraad, over „Sportbe
leid - Wie is wie en wie doet wat in 
Vlaanderen?". Referaat van Ma-
thieu Lambrechts, sportbeheer-
der in Hasselt over „Sportinfra-
struktuurbeleid, struktuurbeleid, 
subsidies en sportpromotie in de 
gemeente". Referaat van John 
Van Den Bossche, oud-voorzitter 
van de bond van zweminrichtin-
gen, sport- en rekreatiecentra 
over „De toekomst van het ge
meentelijk zwembad". 
Achteraf diskussie met het panel 
en slottoespraak door Vic An-
ciaux, algemeen VU-voorzitter. 
Einde rond ± 12u. 30. 

Sportief gedeelte 
Vanaf 9 u. 30: selektiewedstrijden 
voetbal en volley en volkssporten 
naar believen. 
Vanaf 13u. 30: wandelen (5 of 
10 km) in gezelschap van VU-
voorzitter Vic Anciaux en akteur 
Vic Moeremans; jogging (5 of 
10 km); fietstocht ( ± 2 0 km); 
volks- en rekreatiesporten voor 
het gezin (o.a. hoefijzerwerpen, 
tonspel, toptafel, sjoelbak, kegelen, 
enz...); petanquewedstrijden. 
Rond 15u. 45: voetbalwedstrijd 

* tussen Volksunie-parlementsle
den en Volksunie-gemeenteman
datarissen. 

Rond 16 u. 30 finale van de voet
bal- en volleykompetitie. 
Om 18 u.: prijsuitreiking, gezellig 
samenzijn en muzikale animatie 
door „De Bloezers". 

Voetballen... 
...tegen de VU-keien van de Wet
straat. Om 15u. 45 wordt te Dil
beek de aftrap gegeven voor een 
match, waar een VU-Wetstraat-
team aangevoerd door kapitein 
senator Paul Peeters, het opneemt 
tegen elf VU-gemeenteraadsle-
den. Maar van halftien in de voor
middag IS reeds een kompetitie 
aan de gang tussen vijfentwintig 
elftallen die wij u graag voorstel
len 

Een ploeg uit Beernem, uit Opwijk, 
uit Merksem, uit Wommelgem, de 
keikop-elf uit St-Niklaas, uit 
Zwijndrecht, uit Assenede, een 
elftal van de Vereniging van Ne
derlandstalige Voetbalsuppor
ters, een ploeg uit Dworp, Sparta 
Den Bos uit St.-Kalarina-Lom-
beek, een ploeg uit Wetteren, uit 
Erembodegem-Terjoden, VJK-
Ekeren, uit Liedekerke, uit Hever-
lee (Loven Boven), uit Nijlen, een 
team van VUJO-Nationaal, uit 

Laakdal, uit Bree, uit Kapelle-op-
den-Bos, uit Knokke-Heist, uit 
Aalst en uit Vossem en ten slotte 
een ploeg van het gemeenteper
soneel uit Di lbeek-

Volleybal... 
..willen liefst eenentwintig ploegen. 
Ze komen uit Ranst, Borsbeek, uit 
Zwijndrecht (twee ploegen), van 
het nationaal VÜ-sekretariaat-
Brussel, uit Lint, uit Wetteren 
(twee ploegen), uit Kapelle-op-
den-Bos, uit Mortsel (VUJO), uit 
Liedekerke, uit Herk-de-Stad, uit 
Wachtebeke, uit Meise-Wolver-
tem, uit Bree, een ploeg VUJO-arr. 
Leuven, uit Stabroek, uit Aalst en 
twee VUJO-ploegen uit Borger
hout . 

Wandelen met 
twee Vic-ken! 
Het kan op de VU-sportdag vanaf 
13 u. 30 (5 of 10 km) in gezelschap 
van Vic Anciaux en Vic Moere
mans. 

Volkssporten... 
...het kan op de VU-sportdag en 
niet een klein beetje. 

Trou-Madam: een vrouwenspel 
uit West-Vlaanderen waarbij 5 bol
letjes zorgvuldig naar de poortjes 
in de bak gerold worden. 
Kegelen: nu nog beoefend in de 
provincies Brabant Antwerpen en 

Limburg. In 2 beurten tracht men 
zoveel mogelijk kegels omver te 
doen vallen. De omgevallen kegels 
worden niet rechtgezet bij de 
tweede beurt 
Tafelkegelen: bij dit miniatuur-ke-
gelspel, dat wordt teruggevonden 
in de streek van Aarschot en 
Tessenderio, is het de bedoeling 
met één slingerbeweging van de 
bol de kegeltjes omver te stoten. 
Platte bol: bij dit bolspel uit de bei
de Vlaanderen tracht men de bol
len zo dicht mogelijk bij het cen
trum van het getekende blazoen 
te bollen. Elke speler heeft 5 bol
len. 
Tonspel: met 10 schijven wordt 
naar de gaten in de ton gemikt 
Elke schijf die in een holte belandt 
levert 10 punten op. 
Meetschieten: 5 schijven zo dicht 
mogelijk bij de meet werpen. 
Hoefijzerwerpen: elke speler 
tracht zoveel mogelijk hoefijzers 
netjes rond het paaltje te werpen, 
ledere speler krijgt 10 hoefijzers. 
Steltlopen: of de kunst een par
koers af te leggen zonder hierbij 
het evenwicht te verliezen... 
Toptafel: dit fascinerende spel 
van Westvlaamse oorsprong, is de 
voorvader van het moderne trek-
biljart Met een krachtige ruk aan 
het touwtje lanceer je een tolletje, 
dat in zijn gang kris-kras over de 
toptafel de kegeltjes omkeilt 
Sjoelbak: met 20 houten schijven 
wordt naar de poortjes achteraan 
de bak geschoven. Opnieuw in 
trek als café-vermaak. 

Wie zijn 

„De bloezers van Sint-Antonnoor" ? 

Naast de vele sportaktiviteiten 
waarvoor nu reeds honderden in
schrijvingen zijn, naast de feestelij
ke bevlagging van de gemeentelij
ke gebouwen en de muzikale be
geleiding van de 80 man sterke 
muziekmaatschappij „Kempen-
land" uit Nijlen zal er in Dilbeek 
een originele „blaas- en trechter
fanfare" optreden. 

Aan Stan Philips, de voorzitter van 
de organizerende sportkommis-
sie, vroegen we wat zo'n ,3tromu-
ziek" eigenlijk is. 

Stan Philips: „Rond de jaren 1780, 
waren er nog niet veel mensen die 
muziek konden Sfjelen. Vele in
strumenten die wij nu als doodge
woon beschouwen bestonden 
toen nog met Het volk moest hard 
werken en feestvieren was er niet 
veel bij tenzij de zoon of dochter 
van meneer Den Baron trouwden. 
De paar keren p>er jaar dat er dan 
toch leute gemaakt kon worden, 
werd alle beschikbaar matenaal 

voor de dag gehaald en maakte 
men muziek op alle mogelijke en 
onmogelijke „spullementen". Dat 
men daar de meest eigenaardige 
„dinges" tegenkwam hoeft geen 
betoog. Men knutselde op aanwij
zingen van de „klaron van 't dorp" 
alle soorten blaas- en slaginstru
menten in elkaar en met wat fanta-
zie had men vlug een heel orkest 
Z o n orkest komt naar Dilbeek. 
„De Bloezers van Sint-Antonnoor" 
zijn een groep van jonge mannen 
die onder de bezielende leiding 
van Tom Serkeyn (ook van de 
groep Zakdoek) deze oude volks
kunst terug beoefenen. Zij bren
gen op mirletons, trechters en 
buizen, verwerkt in de meest ko
mische vormen van blik, stro, kar
ton en ander matenaal eigen volk
se liedjes. Op éen minimum van 
tijd hebben zij er de stemming in. 
De ganse zondagnamiddag en 
vooravond van 15 mei zijn zij onze 
gasten en lopen kris-kras door 
Dilljeek". 

Kegelen? Bollen? Het kan op de VU-sportdag! 
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VU-Bonheiden-Rijmenam: 
- ^ 

Zaterdag t7 juni sluit het eerste deel 
van de grootse „VU-aktie '83" af. Dit is 
over precies zes weken. Op die dag 
dienen alle VU-afdelingsbesturen die 
hun medewerking toezegden aan de 
VU-ledenenquête, de bundel met de 
ingevulde formulieren op hun arron
dissementeel sekretariaat af te geven. 
Waarna zij op het algemeen sekreta
riaat af te geven. Waarna zij op het 
algemeen sekretariaat worden verza
meld en, met behulp van de computer, 
zullen worden verwerkt 
De komende vakantie- en snipperda-
gen vormen ongetwijfeld een unieke 
kans om vaart te steken in dit leden-
bezoek, voor zover dit nog niet zou 
gebeurd zijn. Tal van afdelingen zijn 
inmiddels gestart met het tweede luik 
van de aktie '83, namelijk de projekt-
werking. En dat het ook kleinschalig 
kan, bewijst onderstaand stukje. 
Nog „effe" doorduwen a.u.b-

„Wegwijs in de eigen gemeente!" 
Afdeling Bonheiden-Rijmenam. Een 
kleine, doch biezonder aktieve VU-
kern. Met sinds de gemeentelijke ver
kiezingen een vrouwelijke voorzitter, 
mevr. Mynam Mommaerts. 

Deze afdeling worstelt met een aantal 
na-probleempjes van de verkiezingen 
van 10 oktober '82, maar dit belet hoe
genaamd niet onverdroten door te 
gaan. Zo startte de afdeling, na liefst ze
ven jaar onderbreking, opnieuw met 
een eigen VU-ledenblad en op 10 juni 
organizeren zij een hoogst onginele 
„asF)erge"-avond; om eens iets anders 
te hebben dan de traditionele kippen-
kaarting of wijn- en kaasplank.„ En d'r is 
nog meer! 

Mommaerts: „Wij kozen als VU-
projekt voor de aktie '83. de uitgave 
van een brochure: „Wegwijs in Bon-
heiden-Rijmenam'. In deze publikatie 
willen wij een beknopt, helder en prak-
tisch-gericht overzicht brengen van al
les wat er in onze fusiegemeente toe
staat het aantal inwoners, de gemiddel
de leeftijd, het aantal mannen en vrou
wen, namen en adressen van de ge
meenteraadsleden, een overzicht van 
de gemeentelijke diensten en sociale 
instellingen, de namen en adressen van 
kuituur-, jeugd- en sportverenigingen 
die aktief zijn in orïze gemeente, enz... 

Een pak nuttige inlichtingen dus. Ook 
de adressen van de tjanken, de horeca
bedrijven, de handelaars, de vrije „be
roepers". Zonder evenwel te vervallen 
in een goedkoop reklameblaadje. 

Wij: Betekent dit dat een soortgelijke 
publikatie tot op heden niet bestond 
in Bonheiden-Rijmenam? 

Mommaerts: „Helaas niet Wij de VU, 
willen in deze nood voorzien. Een keuri

ge vooHichtingsbrochure du& Met de 
VU-stempel erop. En hopelijk „gekleed" 
in het typische VU-geel In het voor
woord zullen wij trouwens duidelijk 
stellen dat dit een initiatief is van de 
Volksunie. Verder zullen wij een be
knopte historiek schetsen van de ge
meente, een kort overzicht van de 
txzienswaardigheden brengen en en
kele mooie wandelwegen in onze ge
meenten uittekenen". 

AKTIE '83 
Wij: Hoe zult U hierbij te werk gaan? 

Mommaerts: „Voor het verzamelen 
van de meer algemene gegevens mo
gen wij rekenen op de aktieve mede
werking van ons gemeenteraadslid en 
daarnaast zijn er tal van VU'ers aktief in 
alleriei verenigingen. Ik moet U er ook 
attent op maken dat onze gemeente 
slechts 12.000 inwoners telt Zo moeilijk 
wordt het dus niet Wij hopen evenwel 
klaar te zijn tegen novemt>er, omdat 
rond die tijd een boekenbeurs door
gaat, waarop wij met een stand willen 
vertegenwoordigd zijn". 

Wij: Waarom hebt U met uw afde
lingsbestuur voor dit projekt geko
zen? 

Mommaerts: „Wij vormen vooriopig 
althans, een kleine ploeg. Wij hebben 
iets uitgekozen waarvan we zeker zijn 
dat we het zullen aankunnen en voltooi
en. Het is onze bedoeling „goodwill" bij 
de plaatselijke bevolking te creëren ten 
overstaan van de Volksunie". 

Wij: Hebt U ook meegedaan aan de 
VU-ledenenquête? 

Mommaerts: „Ja hoor Maar, aangezien 
wij een kleine ploeg zijn, met weinig le
den, hebben wij de enquête direkt 
gekoppeld aan de ledenwerving. Onze 
ervaringen in dit verband zijn zeer 
goed. Men is blij dat men op die manier 
echt inspraak (ver-)krijgt Alhoewel het 
soms moeilijker is de ingevulde formu
lieren weer mee te krijgen. Soms moet 
je eens extra terugkeren Maar 't valt 
best mee. En naast dit alles zitten wij, 
het afdelingsbestuur, nog tyoordevd 
ideetjes... Ikzelf zal bij voorbeeld straks 
voorstellen om, met de VU, deel te 
nemen aan de jaarmarkten in onze 
deelgemeenten". 

„D'r roert entwat", dat Is zowat het 
minste wat kan gezegd worden van de 
VU-Bonhelden-Rijmenam. 

Wij wensen hen alle sukses toe! 

Personen of afdelingen die graag meer 
vernamen over dit projekt of van ge
dachten wilden wisselen, kunnen kon-
takt opnemen met mevr. Myriam Mom
maerts, Taboralaan 2, 2830 Bonheiden-
Rijmenam. Telefoon 015-51.65.75. 

(1\ 
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Abonnementenslag 

'82-'83 

Nog veertien dagen... 
- en dan verschijnt in dit blad de einduitslag van de top-50. 
Jat\ Caudron is ook dit jaar ongenaakbaar gebleken en Erik 
Vandewalle schijnt definitief beslag te hebben gelegd op de 
tweede plaats. Voor de bronzen medaille wordt de strijd 
bikkelhard. Anny Lenaerts en Jan Van Dooren hebben op dit 
ogenblik immers evenveel punten. Wie beschikt over de 
sterkste eindjump. 
Dan volgt de hele lijst voor „klassieke" wervers en nieuwe 
gezichten. Zij brachten samen een karrevracht nieuwe Wij
lezers aan. We zijn hen allemaal even dankbaar-
In de verte begint de grote vakantie te wenken. Sommige 
van onze wervers gaan nu wellicht wat uitblazen terwijl an
deren onverdroten verder zullen werven. De abonnees die in 
de zomerperiode worden bijgebracht tellen immers mee 
voor de volgende abonnementenslag. Zo wordt het alvast 
een goed begin! 

TOP 50 
1. Jan Caudron (Aalst) 1.306 
Z Erik Vandewalle (Izegem) 768 
3. Anny Lenaerts (Wilrijk) 624 

Jan Van Dooren (St-Martens-Latem) 624 
5. VU-Zwijndrecht-Burcht 408 
6. Paul Cresens (Diest) 396 

Firmin De Blieck (Brussel) 396 
8. VU-Wommelgem 372 
9. Lieve Favoreel (Lauwe) 336 

10. VU-Zedelgem 327 
11. Maurits Passchijn (Meise) 264 
12. Georges Raes (Ledegem) 228 
13. Rik Haelterman (Denderwindeke) 216 

Willy Kuijpers (Herent) 216 
15. VU-Antwerpen-Stad 198 
16. Veerie Thijssens (Ekeren) 168 

vu-Essen 168 
18. Frans Kuijpers (Zoersel) 156 
19. Freddy Baert (Den Haan) 132 

Guido Dornez (Ingelmunster) 132 
21. VU-Kruibeke 120 
22 Johan Van Coppenolle 108 

VU-Kapelle-o/d-Bos 108 
24 Frans Croonen (Koningshoolkt) 96 

Hilaire Govaert (St-Niklaas) 96 

VU-Kortenberg 96 
VU-Merchtem 96 
VU-Neeroeteren 96 
VU-VlIvoorde 96 

30. VU-Hekelgem 90 
31 Clem De Ranter (Hoboken) 84 

Jozef Verhaeghe (Oostende) 84 
VU-l int 84 

34. Joris Claes (Deinze) 78 
35. Guldo Boone (LochristI) 72 

Lieve Duprez (Bellegem) 72 
Giel Seynaeve (Heule) 72 
Frans Van Dessel (Nijlen) 72 
VU-Beveren 72 
VU-Lokeren 72 
VU-Stabroek-Hoevenen 72 

42. Walter Van den Brande (Desselgem) 66 
43 Roos Lernout (Geluwe) 60 
44. Jaak De Muynck (Eekio) 54 
45 Ward De Schrijver (Gent) 48 

Jozef Haeseldonckx (Merksem) 48 
Eddy Sannen (Mol) 48 
Wllly Serpieters (Oostende) 48 
Oswald Van Ooteghem (Gentbrugge) 48 
Herman Verachtert (Oud-Turnhout) 48 
VU-Borgerhout 48 
VU-Berchem 48 
VU-Brasschaat 48 
VU-Lennik 48 
VU-Putte-Beerzel 48 
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Verkiezingen van 10 oktober '82 eindelijk goedgekeurd 

„Nieuwe" meerderheid kan aan 
de slag te Boechout/Vremde 

ANTWERPEN 

Beleid bevestigd door de kiezers 

In het verleden vestigden wij meermaals de aandacht op de 
problemen die zich in onze gemeente stelden voor de koalitie van G B 
(Gemeentebelangen) en V U . Kortom kwam het hierop neer dat het 
schepenkollege ten gevolge van de dissidentie van één GB-schepen 
(nl. de gewezen oorlogsburgemeester Van Sintjan) reeds geruime tijd 
zijn meerderheid kwijt was. De opposit ie daarentegen heeft nooit van 
haar numerieke meerderheid gebruik gemaakt om een eigen beleid 
aan het schepenkollege op te dringen, maar trachtte enkel maar zo
veel mogelijk het bestuurlijk werk te blokkeren. Daarbi j werd dan 
dikwijls zo onhandig opgetreden dat de CVP /SP-oppos i t i e bij 
herhaling het deksel op de neus kreeg. 

Toch was iedereen benieuwd hoe de 
bevolking, naar aanleiding van de ge
meenteraadsverkiezingen, op het ver
nieuwde beleid — dat zich, gezien de 
voormelde problemen, met volledig 
had kunnen ontplooien — zou reage
ren De CVP gaf zichzelf, in overmoe
dige zelfvoldaanheid, uit als de win
naar, want ZIJ zouden (zo dachten zij 
toch) zonder enig probleem de verlo
ren gegane absolute meerderheid her
overen De andere partijen stelden 
zich veel behoedzamer op, temeer 
daar er twee nieuwe lijsten opkwamen, 
nl de links-altematieve Gangmaker en 
Tijl Deze laatste lijst bevatte een kan
didaat oud-VU-schepen Frans Schy-
vens 

Uiteindelijk werd iedereen verrast 
door de verkiezingsuitslag CVP, GB 
en VU behielden hun zetelaantal (resp 
8, 7 en 4 verkozenen), SP verloor een 
van zijn twee zetels aan de lijst Gang
maker, en lijst l i j l behaalde, ondanks 
een zeker jjersoonlijk sukses, net geen 
zetel 

Hernieuwing 
van de koalitie 
Zowel GB als VU kwamen zeer snel 
tot het besluit dat de CVP allesbehalve 
op een ernstige wijze onderhandelde 
In de knngen van de VU werd daaren
boven met het allergrootste wantrou
wen op de CVP gereageerd Deze 
partij heeft toch bij herhaling bewezen 
— zowel nationaal als plaatselijk (o m 
met het uitlokken van de lijst Tijl) — 
dat haar pnoriteit bestaat in de vernieti
ging van de VU Wanneer wij daarbij 
naar de verkiezingsuitslag kijken, die 
toch geenszins een afstraffing inhield 
van zes jaar GB-VU-beleid, lag het 

voor de hand om bij voorkeur de 
uittredende koalitie te bevestigen 
Andermaal beschikt de meerderheid 
over slechts een zetel meerderheid Er 
werden zeer uitvoerige besprekingen 
gewijd aan het opstellen van een dege
lijk en uitvoerig bestuursakkoord, 
waann trouwens alle belangrijke pro
grammapunten van de VU voorkomen 
Daarenboven wordt alles in het werk 
gesteld om een goede sfeer van sa
menwerking tussen de koalitiepartners 
te bevorderen, zonder dat echter de 
eigenheid van de deelnemende par
tijen tekort gedaan wordt 

Klachten-
_bij de bestendige deputatie en, na 
afwijzing 

Zoals in zovele plaatsen waar de CVP 
uit de meerderheidsb)OOt viel, werd 
ook te Boechout/Vremde het politieke 
wapen van een klacht bij de Flaad van 
State gehanteerd Zolang deze han
gende was, bleef de moeilijke verhou
ding tussen kollege en raad aanslepen, 
temeer daar de plaatselijke PVV-voor-
zitter, die met in de raad herkozen was, 
van dan af eveneens met de oppositie 
ging meestemmen Zo werd door deze 
oppositie de begroting 1983 opge
maakt De brievenbussen werden 
overstroomd met tnomfantelijke CVP-
propaganda, des te sterker toen bleek 
dat het verslag van de auditeur ten 
gunste van een vernietiging der verkie
zingen was 

Druk programma 
Uiteindelijk besliste de Raad van State, 
bij arrest van 15 apnl j l , dat geen 
aanleiding bestond de verkiezingen te 

Vlot verloop van Lintse gemeenteraad 
De gemeenteraad van 25 apnl kende 
een zeer vlot verloop Bijeengeroepen 
om de bezwaarschriften tegenover de 
belastingen te bespreken, werd de 
agenda toch nog aangevuld met een 
achttal andere punten Gezien de be-
zwaarschnften weerlegd werden 
enerzijds door de nieuwe Financiewet 
en anderzijds door een ministeriele 
omzendbnef van 1979 kon men al vlug 
overgaan tot de stemming De voor
melde bezwaarschnften werden dan 
ook verworpen meerderheid tegen o|> 
positie 
Een lening ten belope van 697 000 fr 
voor de betaling van het ereloon archi-
tekt van het gemeenschapscentrum, 
af te lossen op de tien jaar werd 
unaniem aanvaard Ook de ontruiming 
van de oude begraafplaats ondervond 
geen weerstand en werd zonder dis-
kussie goedgekeurd 
Het voorstel van de schepen voor 
Jeugd en Gezin, mevrouw Lutgart Van 
Deuren-Claessens om tijdens de va
kantie een speelpleinwerking te reali-
zeren kreeg van alle partijen de in
stemming Op de vraag of er vanwege 
de ouders een tussenkomst in de 
kosten zou gevraagd worden, werd 
positief geantwoord Wel zal deze bij
drage zeer miniem gehouden worden 
Ook zullen de speeltuigen aan een 
grondig nazicht onderworpen worden 
en zullen de reglementen van Bloso 
volledig gevolgd worden Gezien er 
door middel van een hoorzitting met 
de betrokken inwoners van de wijk 
Haakveld reeds een consensus beko
men werd over de uitvoering van de 
aanleg van voetpaden en opntten kon 
men weinig inbrengen bij het volgende 
punt zodat dit ook unaniem werd 

goedgekeurd Er blijkt eens te meer 
dat de voorafgaandelijke inspraak van 
de betrokken bevolking zijn weerslag 
heeft in de bespreking van dergelijke 
punten op de gemeenteraad De argu
menten van de oppositie zijn trouwens 
reeds bij voorbaat door de betrokke
nen zelf weerlegd 
Ook de aankoop van een nieuwe 
verfspuitinstallatie voor wegmarkenn-
gen ondervond geen weerstand, wel 
wist een oppositielid (CVP) nog te 
betwijfelen of men door de montage in 
eigen beheer te nemen wel winst zou 
realizeren Schepen Hellemans (VU) 
nodigde dit raadslid uit om zowel de 
dokumentatie als de montage in te zien 
en bij te wonen 
Ook de bekendmaking van een nieu
we beheersformule voor het gemeen
schapscentrum en de opnchting van 
een officiële kommissie werd unaniem 
aanvaard Deze korte raadsvergade
ring stond onder het teken van een 
goed voorbereid en positief aanvaard 
beleid zodat er voor de oppositie wei
nig ruimte werd gelaten om aanmerkin
gen te maken Al met al een zeer 
positief verloop van deze raadszitting 
en reeds een aanduiding dat de inloop-
penode van de VU-ploeg wel degelijk 
voorbij is (rl) 

Werkaanbieding 
• Vlaamse, sociale instelling uit 
het arr Kortnjk zoekt voor BTK-
projekt een Vlaamsbewuste soci
aal assistent(e) Zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Frans 
Vansteenkiste Dam 21 8500 
Kortnjk 

Boechout te vernietigen Uiteindelijk 
kan aldus de vernieuwde koalitie, met 
vier maanden vertraging, aan de slag 
gaan 

Men IS nu wel duidelijk van plan de ver
loren tijd ten spoedigste in te halen Zo 
vergaderde de gemeenteraad een eer
ste maal om de verkozenen te tjeedi-
gen en het schepenkollege te installe
ren, op 2 mei En zoals de wet het voor
ziet zal op 24 mei vergaderd worden 
om de raad van het O C M W te verkie
zen Maar daarover later meer 

VU-werking 
Al deze penkelen hadden de V U ech
ter met belet haar normale werking 
voort te zetten De ledenhernieuwing 
en -werving leverden tot nogtoe een 
netto-winst van 5 leden op Aan de en
quête en aktie-1983 wordt hard 
gewerkt 

Naar jaarlijkse traditie ging ook ons 
ledenfeest door, andermaal in de paro
chiezaal te Vremde Opnieuw hadden 
WIJ een honderdtal leden en sympati-
zanten verzameld, die in een gezellige 
sfeer genoten van de lekkere Brue-
gheltafel Als eregast was aanwezig 
Jons Roets, burgemeester van de 
buurgemeente Lint tevens provincie
raadslid voor het distrikt Boom-Kon-
tich, en nationaal VUJO-voorzitter En 
ook provincieraadslid Bart Vander-
moeren bevond zich onder de gasten 
Ook ditmaal duurde dit prettig samen
zijn tot in de kleine uurtjes 

Eddy Gaublomme 

MEI 
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 üebrecht-centrum 
5 ANTWERPEN Wies Moens-avond om 20 u 30 in zaal Bnstol, 

Franknjklei 19 Inkom 50 fi* Inr Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap 

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

6 NIJLEN: VU-kadervergadenng in Kemfjenland om 20 u 30 

7 NIJLEN: Fanfaren-en drumband-uitstap te Kessel Bijeenkomst 
om 14 uur in duivenlokaal te Kessel 

7 HOBOKEN Begeleid bezoek aan het stadhuis van Antwerfjen 
ingericht door de Vlaamse Kulturele Kring Jan Peeters (VU-Ho-
boken) Samenkomst in ,Den Engel" op de Grote Markt om 
14 uur Bijdrage 50 fr 

8 KONTICH : Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 uur in lokaal Alca
zar 

9 BRASSCHAAT: Stichtingsvergadenng FVV met als tema „De 
FVV-geschiedenis in een notedop en haar doelstellingen Spreek
ster Josee Van Thillo-Verbruggen voorzitster FVV-Berchem 
Tevens verkiezing bestuur Brasschaat en verdere uitwerking 
planning eerste werkjaar 

12 HOVE Met senator Walter Luyten naar de Oostkantons Vertrek 
om 7 uur Lauremsplein Terug om 10 u 30 Inl 455 65 46 

15 NIJLEN Deelneming drumband aan sportdag-VU te Diltjeek-

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

15 WOMMELGEM. Sportdag te Dilbeek VRKR Den Klauwaert en 
enkele individuen doen mee Inlichtingen 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 
Ckxjremansknng Reserveren is mogelijk bij het arr sekr van 
Antwerpen 03-2388208 

22 NIJLEN Handwerktentoonstelling door „derde leeftijd' in Kem-
penland van 10 tot 18 uur Ook op zondag 23 mei en maandag 
24 mei 

28 NIJLEN- Spreek- en debatavond met Nelly Maes door FVV om 
20 uur in lokaal Kempenland 

Gemeentelijke info-avond te Lint 

Open beleidspolitiek werpt vruchten af 
Op 18 april II werd de Lintse bevolking 
door haar burgemeester uitgenodigd 
op een informatieavond in verband 
met de gemeentelijke begroting Een 
200-tal inwoners hadden aan deze 
uitnodiging gevolg gegeven Burge
meester Joris Roets gaf aan de hand 
van cijfers een overzicht van de moei
lijke financiële situatie van de gemeen
te Lint De onpopulaire maatregel om 
de belastingen te verhogen was dan 
ook geen beslissing die lichtzinnig ge
nomen werd 
Toen einde '82 de VU het beleid 
overnam stelde men vast dat de ge
meentelijke financiën in een slop wa
ren terechtgekomen Hoofdzakelijk te 
wijten aan de zware belasting die door 
het Gemeenschapscentrum en door 
de eraan vertxjnden leningen op de 
gemeenschap rust Verder zijn er 
meeruitgaven voor het OCMW, voor 
de werkings- en personeelskosten zo
dat alles samen men af te rekenen 
heeft met een meeruitgave van 21 mil
joen 
Globaal genomen stelt men echter 
vast dat er op het vlak van besparin
gen zeer weinig maneuverruimte is, 
aan het personeel kan men met raken 
de aflossingen stapelen zich op en het 
gemeenschapscentrum komt nu eerst 
in uitbating zodat ook daar moet gere
kend worden met een verhoging van 
de uitgaven 

De subsidies aan de verenigingen wer
den ongewijzigd gelaten maar ook hier 
moet men er rekening mee houden dat 
subsidies van de gewestelijke regenng 
zullen verminderd worden Indien de 
toestand gunstig moest evolueren dat 
zal de gemeenteraad met aarzelen om 
een omgekeerde beweging uit te voe
ren Toch moet men de bestaande 
toestand realistisch onder ogen dur
ven zien 

In een tweede deel ging de burge
meester uitvoeng in op de nieuwe 
Urbanisatiebelasting in vervanging van 
de vroegere verhaalbelasting Hier wa
ren er heel wat tussenkomsten van het 
publiek Vooral de eerlijke verdeling 
van de lasten werd in twijfel getrokken 
Ook waren er enkele tussenkomsten 
die de milieubedreiging aangingen Tot 
slot ontstond er een geanimeerd debat 

tussen de aanwezigen en de burge
meester en schepenen Alhoewel men 
uiteraard met gelukkig is met de zwaar
dere lasten die op de bevolking wor
den gelegd, aanvaardt men echter de 
noodzakelijkheid De aanvallen van de 
oppositie werden tijdens deze dialoog 
dan ook weerlegd en de aanwezigen 
vonden zonder uitzondenng dat deze 

nieuwe beleidsmetode zeker als posi
tief moet beschouwd worden 
Tot slot van deze informatieavond wer
den er voor de toekomst nog aankon
digingen gedaan en sprak burgemees
ter Roets de hoop uit dat er een 
klimaat van samenwerking en ver
standhouding zou uit groeien ten bate 
van de ganse Lintse bevolking (rlX 

Sierpleister op gevels? 
Kelderciichtingen 

Alle vochtlsolaties 

A.B.D. 

(An twerpse Bouw- en D ich t ingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook r u w b o u w & s leutel op de deur 

Projekt-werking te 
Lint op goede weg 
In samenwerking met alle politieke 
partijen, verenigingen en specialisten 
in verband met natuurbehoud werd 
een adviesgroep opgencht die zich tot 
taak stelde een grondig onderzoek in 
te stellen naar de renovatie van het 
170 jaar oude Lintse gemeentepark 
Een eerste onderzoek had reeds aan
getoond dat er dringende werken 
moesten uitgevoerd worden zoals de 
verwijdering van dode t)omen, een 
aanleg van humusnjke ondergrond en 
een vermindenng van het eendenaan
tal 
Ook de toegang tot het park van 
auto's (met uitzondenng van ceremo-
mewagens en de voertuigen van min
der-validen) bromfietsen en fietsen zal 
in de toekomst verbieden worden 
Langs de kant van de Koning Altsert-
straat werd reeds een aanvang geno
men met de opnchting van een aange
paste afsluiting in eigen beheer 

Tijdens een volgende vergadenng 
werd dan besloten tot het inzaaien van 
een bloemenweide, het aanplanten van 
klimop en een herplanting van de 
rododendron aan de ingang teneinde 
deze werken te beschermen zal er een 
voorlopige afsluiting van deze plaatsen 
komen 
De bevolking zal geïnformeerd wor
den en later zal er aan de ingang van 
het park een informatiebord geplaatst 
worden zodat ook het edukatieve ka
rakter van het park tot zijn recht kan 
komen (rl) 

19de Melenachtbal 
van VU-arr. Turnhout 
Op zaterdag 7 mei organizeert de 
Volksunie arr Turnhout in de Gemeen
telijke Feestzaal, Stationsstraat te 
Geel, haar 19de Meienachtt)al 
Het bal, dat aanvangt om 20 u 30, 
wordt muzikaal opgeluisterd door het 
t>ekende orkest „T>ie Evening Stars" 
De deelname in de onkosten t>edraagt 
100 fr 
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Mols schepenkollege tracht de sportraad definitief de mond te snoeren 
Op de Molse gemeenteraad van 27 
apnl werd eens te meer het bewijs ge
leverd dat de Molse meerderheidspar
tijen (SP-VMB). de bestaande sport
raad trachten te onteren, zoniet volle
dig de grond in te boren 
In verband hiermee diende Carlo Van 
Eisen (VU) een interpellatie in Op 
13 april deelde het schepenkollege im
mers mede. een nieuwe sportraad aan 
te duiden en een nieuw bestuur te 
verkiezen tijdens een open vergade-
nng die op 26 april zou plaatsvinden in 
de Molse sporthal Dit zou, aldus de 
spreker, volledig in stnjd zijn met de 
bestaande wetten en reglementen 
Ook zou de uitnodiging tot deze open 
vergadenng niet door het bestuur van 
de sportraad, maar wel door het sche
penkollege zijn verstuurd De uitnodi
ging zou bestaan uit een niet-onderte-

Vlcicim/-
nationole 
Per/ 
(v z.w in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-priizen 

K o r t e K larenst raat 13 

(gel i jkv loers) 

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

T e l . : 0 3 / 2 3 3 . 8 5 . 9 5 

bi) a fwez ighe id : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

kende bnef, zodat de buitenstaanders 
niet eens zouden weten van wie de uit
nodiging afkomstig is of tot wie ze zich 
zouden moeten richten voor eventuele 
verdere inlichtingen Verder zei C Van 
Eisen dat er steeds nieuwe aanvallen 
werden gedaan op de sportraad, door 
het met willen kennen van de raad van 
beheer en dat de geplande herverkie
zing van een nieuwe sportraad totaal 
onwettelijk is. daar het bestuur slechts 
voor de helft mag herverkozen wor
den Wanneer de VU-fraktieleider dan 
de vraag stekie aan de heer Hooy-
berghs (schepen van SporO of hij 
zinnens is de statuten van de sport
raad na te leven spnngt de burge
meester voor deze laatste in de txes, 
daar de schepen uit de lucht scheen te 
vallen (of misschien met eens wist 
waarover men het al de bjd had) Na 
een ontwijkend en dubbelzinnig ant
woord van burgemeester Luyten op 
deze vraag, dreigde Van Eisen (VU) 
ermee een klacht in te dienen bij de 
kultuurpaktkommissie, indien hij zou 
ondervinden dat er zou afgeweken 
worden van de bestaande statuten 
Dezen zouden immers enkel en alleen 
kunnen worden gewijzigd door een 
stemming en bij het behalen van een 
tweederde meerdertieid Eerder op de 
avond reeds werden er ook al enkele 
harde woorden gewisseld i v m de 
rekening 1982 van de vzw Molse 
sportinstellingen Volgens de schepen 
van Financien Celen (SP) zouden er 
nu ook nog schuldrekeningen van de 

sportinstellingen worden binnenge
bracht die dateren uit de jaren 78-79 

Volgens C Van Eisen zouden de nog 
te tjetalen fakturen inderdaad kunnen 
oplopen tot een bedrag van 
± 1 200 000 fr Hij voegde er echter 
direkt aan toe dat hij hiermee de 
vooropgestelde begrotingscijfers ze
ker met overschreden heeft, wat te 
kontroleren is in de boekhouding Vol
gens burgemeester Luyten zou dit 
bedrag zelfs kunnen oplopen tot 
± 3 000 000 fr Hieraan kunnen we 
echter toch toevoegen dat hij, niette
genstaande hij nog maar enkele we
ken hoofd van de politie is, hij ook 
reeds duchtig kan doorcijferen Verder 
diende Van Eisen nog een interpellatie 
in over de beleidsnota's van de respek-
tieve schepenen Hij vroeg of deze ter 
beschikking zouden worden gesteld 
van alle raadsleden Dit zou zowel 
kunnen onder de vorm van een kopij 
of door ze in het verslag van de 
gemeenteraad op te nemen Ook inter-
pelteerde onze fraktieleider over de 
opnchting van een Sociaal Fonds Hij 
stelde voor, dit fonds op te nchten om 
de sociale noden te bestnjden en het 
fonds te spijzen door een inlevering 
van 10 % op de wedden van respek-
tievelijk de burgemeester en de sche
penen en ook op de presentatiegelden 
van al de raadsleden Tijdens de vonge 
legislatuur werden door de Molse VU 
ook plannen uitgewerkt om enkele 
straten te voorzien van verkeersdrem-

Onthaalcentrum Meerhout houdt opendeur 
Ter gelegenheid van Meerhout-kermis 
op 8 mei organizeren de Vlaamse 
Vrienden-Meerhout in het Vlaams Ont
haalcentrum, vlakbij het kermisgebeu-
ren, een opendeurdag met onder an
dere een originele poster- en wens-
kaartenbeurs 
Ze bestaat uit een brede, gevaneerde 
waaier van posters in alle formaten en 
zowel gericht op de opfleunng van de 
gezinshuiskamer als van kinder- en 
tienerkamers 
Daarnaast bevat het aanbod ook een 

ruime keuze aan wens- en attentie
kaartjes voor alle mogelijke gelegen
heden, posterboekjes, boekenleggers, 
tot en met smaakvol geïllustreerd bnef-
papier 
Deze poster- en wenskaartenbeurs 
loopt in samenwerking met de uitgeve-
nj „Muurkranten" uit Brugge en staat 
borg voor een aanbod dat je met terug
vindt in de doorsnee massaproduktie 
van een grootwarenhuis 
De beurs loopt op zondag 8 mei van 
13 u 30 tot 19 u en de toegang is vrij 

pels Nu stelde men de vraag welk het 
standpunt terzake is van het huidige 
schepenkollege De zitting ging ook 
nog even de plezante toer op wanneer 
de lening voor de herinnchting van het 
kerkplein van Mol-Rauw voorgelegd 
werd Raadslid Van Hoof (VU), die 
tijdens de vonge zes jaren schepen is 
geweest vroeg aan zijn opvolger 
Schoofs (VMS) of deze uitvoerig zou 
gebeuren volgens de door hem uitge
werkte plannen tijdens de vorige legis
latuur Wanneer hierop een bevesti
gend antwoord kwam. tnomfeerde 
Van Hoof terecht, door te zeggen dat 
de VU het dan toch met zo slecht ge
daan heeft in de vorige koalitie Ver
melden we ook nog dat door de VU de 
vraag gesteld is om af te zien van de 
voorle?ing van de door de gemeente-

Wies Moens-avond 
te Antwerpen 
Op 5 nnei a s organizeert de Vlaamse 
Aktie- en Kultuurgemeenschap een 
Wies Moens-avofKl in zaal Bristol, 
Franknjklei 19 te Antwerpen om 
20 u 30 Inkom 50 fr 
Priester-dichter Anton Van Wiklerode 
zal het literair aspekt en het being van 
Wies Moens als dichter behandelen 
Voordrachtkunstenares üesbeth Boo-
nen-Van Thillo zal een drietal 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 hennne-
ringen beleven Voor de jongeren, die 
over W Moens langs officiële kanalen, 
mets mochten vernemen, zal deze 
avond ongetwijfeld leerzaam en vernj-
kend zijn 
Wies Moens is nu ruim eén jaar gele
den overleden in het Nederlandse 
Beek, waar hij sinds W O II verbleef 
,Ziin Vlaanderen" mag hem in ieder 
geval met vergeten Deze avond weze 
daarom een poging om deze Vlaming 
en dichter te gedenken 

sekretaris perfekt opgestelde ge-
meenteraadsverslagen Dit neemt 
steeds te veel tijd in beslag en zou 
evengoed kunnen worden toege
stuurd aan de raadsleden samen met 
de oproepingsbnef voor de gemeente
raad Herman Jansen 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Ekeren 
Al geruime tijd verzorgt de VU-Ekeren 
sociaal dienstbetoon Dit dienstbetoon 
staat open voor iedereen van de be
volking, dus ook voor niet-Volksuniele-
den Elke eerste zaterdag van de 
maand stelt Bart Vandermoere zijn 
diensten ter uwer beschikking De 
eerst volgende data zijn 7 mei en 
4 juni e k Dit dienstbetoon heeft plaats 
in zaal „Den Boterham", Veltwijcklaan 
23 te Ekeren van 13 u 30 tot 14 u 30 
U kunt bij hem terecht voor juridisch 
advies, problemen met de gemeentelij
ke, provinciale en/of nationale adminis
tratie, enz HIJ zal steeds al uw zaken 
met de nodige zorg en diskretie behan
delen 
Behalve Bart Vandermoere blijft ook 
Veerie Thijssens, maatschapfielijk as
sistente, haar medewerking verlenen 
op het vlak van het sociaal dienstbe
toon Men kan zich 's avonds tot haar 
wenden tijdens de werkdagen en ge
durende gans het weekeinde, Gees-
tenspoor 72 te Ekeren, tel 541 0441 

• 26 j tweetalige ongehuwde 
man met 9 j ervanng in offset
drukkerij, zoekt een nieuwe be
trekking in deze of aanverwante 
sektor Voor ml zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

Schepen Patrick Allewaert: 

„Het is onze opdracht het 
financieel- zieiie Roeselare te genezen rr 

De begroting 1983 van Roeselare is 
met sluitend Het tekort bedraagt 45,4 
miljoen en dit niettegenstaande de 
fiskale- en sanenngsmaatregelen die 
er werden genomen VU-schepen Pa-
tnck Allewaert wou deze toestand 
even verklaren 
„Laten wij beginnen met te stellen dat 
het ook voor ons mogelijk was om een 
sluitende tiegroting in te dienen, indien 
WIJ voor een drastischer fiskale verho
ging hadden geopteerd en bij voor
beeld de opcentiemen naar 2100 had
den gebracht, waarmee wij nog verre 
van bij de koplopers zouden zijn ge
weest 
WIJ hebben echter geopteerd voor 
een normale verhoging van de meeste 
belastingen en retnbuties daar zij 
reeds sinds vele jaren met meer wer
den aangepast, de meesten sedert 
1974 Dat de fiskale maatregelen nog 
bijlange met het tekort konden opvan
gen tjewijzen de volgende cijfers U 
zult zich nog hennneren dat bij de 
begrotingswijziging 1982 onze begro
ting voor de gewone dienst in het 
eigen dienstjaar een tekort vertoonde 
van 142 miljoen Om de totale begro-
tng sluitend te houden werden toen 
alle reserves gebruikt 
Bekijk maar even het resultaat van de 
koptabel (zijnde resultaat vonge jaren) 
dit was in 1982 nog 138 miljoen en in 
1983 IS dit tot 21 miljoen geslonken Dit 
IS dus een verschil van 117 miljoen Dit 
tjetekent dat wij, so wie so, 117 miljoen 
minder inkomsten hadden bij het op
maken van de begroting 
Rekening houdend met de tekorten 
eigen dienstjaar van vonge jaren, reke
ning houdend met het wegvallen van 
de reserves, rekening houden met de 
6 % verhoging van tiet personeel, de 

normale verhoging van de werkings
kosten (inflatie -h BTW -h andere 
verhogingen indirekte tielastingen), en 
de terugslag van de aangegane lenin
gen van 1982 voor hun volle bedrag 
aan intrest en aflossing kwamen wij bij 
het opmaken van een eerste proefbe-
groting tot een tekort van 200 miljoen 
Dit oorspronkelijk tekort van 200 mil
joen in tiegin januan werd geredu
ceerd tot de 45 miljoen die wij de raad 
hebben voorgesteld 

Politieke moed 
Om tot deze reducenng te komen zijn 
WIJ van het principe vertrokken dat er 
evenveel inkomsten moesten bijko
men als dat er uitgaven moesten weg
vallen Konkreet wil dit zeggen 
100 miljoen meer inkomsten en 100 
miljoen min uitgaven, dit wil ook zeg
gen slechts de helft van het tekort 
wordt door belastingverhoging gedekt 
Het vergt heel wat politieke moed om 
tot belastingverhoging te besluiten 
Niemand verhoogt graag belastingen 
Maar wie verantwoordelijkheid knjgt 
moet ze opnemen, anders glijdt men 
weg in een financieel moeras 
Andersom is het gesteld met de ver
mindering van de uitgaven Hoe kan 
men de personeelskosten drukken 
waar wedden en hun verhogingen 
statutair en door CAOs worden be
paald"^ Niettegenstaande de moeilijk
heden werd er toch voor 8 miljoen op 
415 miljoen bezuinigd In de werkings
kosten werd het grootste mes gezet 
namelijk mm 22 miljoen en dit niette
genstaande de pnjsverhogingen Ook 
de overdrachten vormen een moeilijke 
groep om te tiezuimgen daar wij te 
doen hebben met het OCMW en de 
kerkfabrieken die hun begrotingen 

reeds goedgekeurd kregen in deze 
gemeenteraad De bezuiniging zal hier 
langs de rekening moeten get>euren In 
deze groep overdrachten werden alle 
niet-verplichte uitgaven met 10 % ver
minderd uitgezonderd de sociale 
Sommige toelagen werden met 50 % 
verminderd en enkele zijn zelf volledig 
afgeschaft Op die manier werd er 
voor 1,2 miljoen bezuinigd 

Wat betreft de schuld komen wij in 
een moeilijke groep terecht Daar krij
gen WIJ nu ieder jaar vooraleer wij aan 
een nieuw investeringsprogramma 
kunnen denken, de verhogingen ten 
gevolge van de volle intrest en de volle 
aflossing van opgenomen leningen van 
vorig jaar Gezien de huidige financiële 
toestand hebtien wij dan ook ons 
investeringsprogramma dat voorzien 
was in 1983, en reeds door de dien
sten zelf miniem werd gehouden, ver
mindert met 125 miljoen wat een wer-
slag heeft van 6,5 miljoen op de gewo
ne tiegroting in 1983 maar 54 375 in 
1984) 

U bemerkt dat het heel wat inspannin
gen vraag om aan de uitgaven te 
sleutelen Doch wij gaan de moeilijkhe
den met uit de weg In de uitgaven heb
ben WIJ dan ook voor 38 miljoen tiespa-
ringen doorgevoerd Grosso modo 
kunnen wij dus stellen dat wij de 
volgende maatregelen genomen tieb-
ben om iets te doen aan het 200 
miljoen tekort vermeerdenng belastin
gen 93 miljoen sanering uitgaven 38 
miljoen Er rest ons nu nog een tekort 
van 62 miljoen op de begroting eigen 
dienstjaar, dit is dus reeds een vermin-
denng van 80 miljoen to v 1982 Het is 
nu de betrachting van het kollege van 
burgemeester en schepenen geduren

de het jaar alle uitgaven scherp in het 
oog te houden, zonder te tomen aan 
de essentiële dienstverlening, om al
dus onze rekening te kunnen afsluiten 
zonder tekort of met een zo klem 
mogelijk tekort" 

Hoe verwezenlijken? 

„De stad Roeselare moet er in slagen 
binnen de kortst mogelijke tijd terug fi
nancieel gezond te worden" Het sche
penkollege wenst dit te verwezenlijken 
op de meest rechtvaardige manier ten 
eerste door evenveel inspanningen 
zowel aan de inkomstenzijde als aan 
de uitgavenzijde te bewerkstelligen, 
ten tweede door binnenin de belasting
verhoging, de verhoging te spieiden 
over twee grote blokken, zijnde de 
onroerende voorheffing en de perso
nenbelastingen " 

8 mei: Hugo 

Schiltz te Wervik 
Op zondag 8 mei gaat te Wervik het 
jaarlijkse VU-ledenfeest door Aan
vang 13 uur Er wordt een middag
maal voorzien waarvan nu reeds kan 
gezegd worden dat het werkelijk iets 
voor fijnproevers is' Deelname in de 
kosten 600 fr per persoon De gast-
redenaar is Hugo Schiltz Dus ook op 
dat vlak wordt het iets enigs U kunt 
inschnjven bij de VU-bestuursleden erT 
mandatarissen Familieleden, vrienden 
en kennissen meebrengen i Tot dani 

Debat over 
Oostendse Hallen 
Op 9 mei 1983. om 20 u 15, organi
zeert Alleman IPV, in samenwerking 
met KWB-H Hart, Vermeylenfonds en 
Masereelfonds een debat in de konfe-
rentiezaal van het stadhuis te Oosten
de 

Het temais „Oostendse Hallen pro en 
contra" Maken deel uit van het panel 
Julien Goekint (namens het kollege 
van burgemeester en schepenen), 
Norbert Haeck (namens de NV Oost
endse Hallen) en Jaak Vandemeule-
broucke (VU-raadslid te Oostende) 
Rony Dnesmans zal het gesprek mo
dereren 

VU-St-Michiels 
naar Komen 
Op zondag 8 mei a s gaat VU-St-
Michiels-Brugge op uitstap naar het 
Komens Ontmoetingscentrum „Ro
brecht van Kassei" 
Afreis om 9 u 30 aan de achterzijde 
station van Brugge, met personenwa
gens Na een seintje kunnen ook auto
lozen mee Er is een eigen opvang 
voor kinderen I 
Om 11 u ontvangst door het bestuur 
van de Vriendenknng van het Komerv 
se en door bestuursleden van het 
AKVK, o a Paul Sergier, Noel Decrae-
mer en Jean-Pierre Dewijngaerdt 
Daarna overhandiging van een check 
voor het schoolfonds 
Middag piknik. drank ter plaatse 
Namiddag bezoek aan het centrum, 
kasteeltje, biblioteek en tuin met merk
waardig Westvlaams arboretum in 
bloei 
Belichting van het Vlaams leven in 
Komen, huidige situatie en toekomst
plannen van het Centrum 
Rond 18 u terug in Brugge 
Liefst voor 1 mei. i v m praktische 
schikkingen kontakt opnemen met 
Herman Gevaert, Park de Rode Poort 
21. te 8200 Brugge (tel 31 6338) 
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VU houdt zelfde koers in het bestuur als in de oppositie 

Het biblioteekbeleid in Izegem 
,^ De biblioteek is een nuttig en onmisbaar instrument voor vorming, 
scholing en opleiding, voor ontspanning en verdieping. Zi j is een 
centrale informatiebank die voor iedereen toegankelijk is. Zi j is een 
noodzakelijk element in de demokratizering van de kuituur. En 
daartoe beschikt zij over vele middelen, o.m. het boek, het ti jdschrift, 
het rapport en de krant, de klankcassette, de plaat, de dia en de video
tape. 
De biblioteken zullen in de toekomst, nog meer dan in het verleden, 
een aktieve rol spelen bij de uitbouw van de permanente vorming in 
onze samenleving.' (uit het Biblioteekdekreet). 

Stokpaardje 
Deze tekst komt uit het „Woord Voor
af' tot het begeleidend handboek bij 
het bibliottekdekreet Het boek da
teert van 1980 en de tekst is van de 
toenmalige minister van Nederlandse 
Kuituur, mevr R De Backer-Van Oc-
ken Maar die definitie zou met ernstig 
verschik! hebben indien ze uit de pen 
van een socialistisch een liberaal of 
een Vlaams-nationaal politicus was ge
komen 
Maar eigenlijk is de VU de enige 
parti j die grondig werk maakt van 
een ernstig biblioteekbeleid. Ook in 
Izegem U hennnert zich nog ongetwij
feld dat de toenmalige VU-oppositie in 
Izegem meermaals aandrong op de 
toepassing van het dekreet en op een 
stedelijke biblioteekwerking Nu de V U 
in Izegem het kultuurtjeleid in handen 
heeft trekt ze nog altijd aan hetzelfde 
touw Je zou kunnen stellen „Wij 
maken er (verder) werk van'" Feit is 
immers dat het de eerste keer is dat 
de Raad van Beheer uitpakt met een 
beleidsnota voor de stadsbiblioteek. 
Vroeger gold echter de stelling Onze 
begroting bepaalt wel ons beleid'" De 
VU-f raktie daarentegen, mede door de 
niet-aflatende inspanningen van sche
pen van Kuituur Enk Vandewalle, 
neemt het ernstig op 

De noodzaak 

Daarom vroegen wij aan Enk Vande
walle 

— Waarom hecht u en de VU zoveel 
aandacht aan het biblioteekwezen? 
Vandewalle: „De.biblioteek is het be
langrijkste instrument om aan kuituur 
te doen Wij hebben immers geen 
andere grondstof meer van belang dan 
onze grijze hersenstof Naast een mo
dern onderwijs is een degelijke biblio
teek van het grootste belang Daarbij 
komt nog de steeds groeiende groep 
werklozen Voor velen onder hen bete
kent een moderne biblioteek een 
tweede kans of de aanloop tot een 
tweede kans Ook als vrijetijdsbeste
ding (door vermindenng van de ar
beidsduur, vervroegd pensioen) kan 
de openbare biblioteek een toenemen
de rol spelen Een andere reden is dat 
steeds meer volwassenen TV-moe 
worden De kijkkast overstelpt ons 
met snelle en oppervlakkige informatie 
In de biblioteek echter vindt men rustig 
kontroleerbare, aktualiteit overstijgen
de en totale informatie Al die ver
schijnselen bewijzen dat een goede 
plaatselijke biblioteek nu meer dan ooit 
noodzakelijk is" 
WIJ . Hae is de huidige toestand van 
de Izegemse stadsbiblioteek? 
Vandewalle: „Izegem beschikt over 
een deeltijdse stadsbiblioteek met 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Harelbeke 
Speciale zitdagen belastingformulie
ren 
— vnjdag 6 mei in Oud Gemeentehuis, 
Bavikhove, van 18 tot 19 u 30, 

— zaterdag 7 mei in Nachtegalenlaan 
23, Hulste, van 18 tot 19 u 30 

ledere maandag op afspraak, tel 
715796 

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 

28 openingsuren Het personeelska
der IS niet volledig bezet Het perso
neelsbestand IS echter onvoldoende 
en wanneer wij de vergelijking maken 
met andere biblioteekgemeenten zien 
we een grote achterstand voor Ize
gem De Izegemse biblioteek beschikt 
niet over audio-visueel matenaal Maar 
we mogen rustig stellen dat zowel 
jeugd- als volwassenenafdeling en ook 
de leeszaal over voortreffelijke koliek
bes beschikken en dat de dienstverle
ning aan het publiek optimaal is 
De bestuursvorm is die volgens het 
kultuurpaktdekreet Een Raad van Be
heer, samengesteld op basis van de 
politieke verhoudingen in de stad, staat 
in voor het tjeheer De gebruikers 
komen aan hun trekken in de Vaste 
Kommissie van Advies, die samenge
steld IS uit verenigingen van gebruikers 
en de filozofische en ideologische 
strekkingen" 

WIJ : Wat wil de nieuwe SP-VU-meer-
derheid in de komende jaren realize-
ren? 

Vandewalle: „We zullen vooral instaan 
voor een korrekte toepassing van het 
biblioteekdekreet Zodoende willen we 
helpen de Vlaamse achterstand inz 
biblioteekwezen t o v veel andere Eu
ropese landen ophalen We willen ook 
een passende ruimte scheppen voor 
de stadsbiblioteek die moet uitgroeien 
tot een voltijdse biblio- en mediateek 

Nu IS het toch zo dat deze doelstellin
gen botsen met een aantal onontwijk
bare gegevens Er is enerzijds het 
knsisbesluit van 1 7 82 dat aan het 
biblioteekdekreet een aantal beperkin
gen oplegt En aan de andere kant is er 
de niet-rooskleunge financiële situatie 
van de stad Izegem Het sanenngsplan 
(nav de sanenngslening) legt ook 
weer beperkingen op bevnezen van 
het personeelsbestand, nulgroei in de 
werkingskosten. 

WIJ ' Welke stappen acht u dan haal
baar en noodzakelijk om in de toe
komst uit te voeren? 
Vandewalle „Omwille van het nijpend 
personeelsbestand zal een beroep ge
daan worden op tijdelijke krachten en 
indien mogelijk op vrijwilligers Ook de 
huidige biblioteekruimte moet af
gewerkt worden De verhuis is immers 
in Ijltempo gebeurd, mets was in orde 
Defekte verwarming, en verlichting, 
geen aanplanting, er was zelfs geen 
bnevenbus 

In afwachting van een definitieve be
stemming zullen we met de nodige 
vindingrijkheid moeten zoeken naar 
noodoplossingen 

W I J willen ook de stap zetten naar een 
voltijds werkende biblioteek Dit impli
ceert ook de aanschaf van audio
visuele matenalen en een gedecentrali-
zeerd beleid Hier botsen we echter 
weer op een nieuw knsisbesluit We 
willen ook kontakten leggen met de 
vrije biblioteek van Emelgem en Kach-
tem Indien daar de wens tot overname 
tot uiting komt dan kan daar gestart 
worden met een filiaal of uitleenpost 
We overwegen ook de mogelijkheid 
om een uitleenpost te creëren op de 
Bosmolens 

Ook qua service willen we de biblio
teek verder uitbouwen Kollektievor-
ming blijft essentieel, daarnaast willen 
WIJ het informatiegedeelte degelijk uit
bouwen Het behoort ook tot de moge
lijkheden om een dokumentatiedienst 
met knipselmappen te organizeren" 
WIJ „De VU heeft in z'n programma's 
alti jd veel nadruk gelegd op inspraak 
van de bevolking. Hoe denkt u dat 
hier te realizeren? 
Vandewalle: „Over de werking van de 
Raad van Beheer en de Vaste Kom
missie van Advies moet ook nage
dacht worden We menen een stap in 
de goede richting te zetten door elke 
agenda van de RvB aan de Advies-

kommissie voor te leggen Ook door 
de vergadenngen van (een van) beide 
openbaar te maken kunnen we de 
bevolking informeren We willen ook 
een dokumentatiemap samenstellen 
met recente literatuur over biblioteek
werking 

De biblioteekdekreet had als bedoe
ling de achterstand inzake biblioteek
wezen in Vlaanderen op te halen. 

Nederland kent 19 % van z'n bevol
king als biblioteekbezoekers In Izegem 
IS dat 11 % De biblioteek wordt dus 
door een te klein percentage van de 
bevolking gebruikt Het is toch noodza
kelijk dat de tMblioteek buiten haar 
muren treedt om de mogelijkheden 
beter bekend te maken 

We willen dnngend een relabe leggen 
met de lokale pers en radio's Ook de 
schoolgaande jeugd willen we bij de bi
blioteek betrekken We moeten ook 
een bescheiden info-campagne kun
nen opzetten bij de meer dan 1 000 
Izegemse werklozen 

Het spijbge is dat we telkens op al die 
beperkingen stuiten De voornaamste 
schuldige daarbij is de centrale rege-
nng die haar verplichbngen inzake de 
Vlaamse regenng met nakomt Maar 
ook de gemeentelijke overheid treft 
schuld Vooreerst het financieel wan-
t)eheer van de vonge overheid waar
door we met de sanenngslening een 
aantal Ijeperkingen op ons nemen 

Spijtig is ook dat zovele gemeenten in 
het Vlaamse land het biblioteekde
kreet van 19 6 78 genegeerd of op de 
lange baan geschoven hebben Bang 
voor de kosten die de uitvoering van 
het biblioteekdekreet met zich zou 
meebrengen, bouwden ze toch maar 
liever een olympisch zwembad of pe
perdure sporthal In deze hjd, waarbij 
we moeten konkurreren — met door 
arbeid — maar met wat we in ons 
hoofd hebben, is een permanente en 
naschoolse vorming dan met belangrij
ker dan goed te kunnen zwemmen' ' 

Daarom heeft de VU in Izegem ge
vochten voor de toepassing van het 
dekreet om de bevolking te geven 
waar ze recht op heeft te weten, een 
moderne en veelzijdige openbare bi-
blioteekvoorziening' 

G.O. 

Geleid bezoek 
aan kerncentrale 
in Doel 
ANTWERPEN - Op maandag 9 mei, 
om 19 u, bezoeken de Volksuniejon-
geren de kerncentrale te Doel De 
toezegging is nu formeel, alsmede de 
prakbsche nchtlijnen Alleen personen 
boven de 17 jaar zijn toegelaten 
Iedereen moet een geldige idenbteits-
kaart in zijn bezit hebben en de in-
schnjvipgen zijn stnkt beperkt Omdat 
we nu al een grote toeloop hebben van 
kandidaten verzoeken we met aan
drang om via het VUJO-sekretanaat 
ten laatste nu vnjdag, m te schnjven 
Dit kan telefonisch gebeuren 
Er zijn nog hen plaatsen vrij De kandi
daat-bezoekers komen orn 18 u sa
men in cafe Den Engel op de Grote 
Markt in Antwerpen (dvsdc) 

VU 
ft>|><»l*t(liU> 

o 
15 MEI 

DILBEEK 1983 

WEST-VLMNDEREN 
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WAREGEM: Feestelijk avondmaal om 20 u in Parkhotel Groen-
hove, H Lebbestraat Eregenodigden O Van Ooteghem, M Car 
fwen en Fr Van Steenkiste Deelneming 550 fr 

lEPER: Open vergadenng VUJO i v / n Zutdemng om 20 uur in 
zaal Rembr» id t Meensestraat 

SINT-MICHIELS: Uitstap naar het Komens Cenfrum Robrecht 
Van Kassei Afreis 9 a 30 aan Zwaenekerke Kinderen eveneens 
welkom. Om 11 u recepbe door de Vnerxtenkrng Komen. Korte 
toespraak over historiek en toekomstperspekbeven van de 
Vlaamse akbviteiten ter plaatse Inschnjven bij bestuursleden 
Trefpunt en Volksunie 

IZEGEM: Wandeling te Pervijze oJ v WiHy Vanlerberghe Samen
komst om 13 u 30 aan het Vlaams Hu», Grote Mark t Oganiza-
be Wandelklub Vlaams Huts 

lEPER: Bezoek aan het hopmuseum te Popennge We bezoeken 
eveneens het Talbot-house en het stemmig Weeuwhof Verza
melen om 13 u 30 aan het Nieuwwerck om te Popennge op de 
Grote Markt aan te komen om 14 uur. waar we de ganse namid
dag worden rondgeleid door mevr Ingnd Druant-Sohier Kosten 
50 fr 
IZEGEM: Voordracht over Guido Gezelle en recentere poëzie 
door Altxecht Desmedt Bindteksten door Jozef Seynaeve Om 
15 uur in de bovenzaal van het Oud Stadhuis, Korenmarkt O g 
V W G 
KORTRIJK: Geleid bezoek aan het Onderzoek- en Voorlichbng-
scenbTjm voor Land- en Tuinbouw te Bertem (Roeselare) 
Vertrek om 13 u 30 aan St-Elisabethkerk (met pnvé-wagens) 
Organizabe Vlaamse Knng Kortnjk. Inschr bij R DeWaere ( tel 
21 0555) of B Deconinck (212699) 

lEPER: Uitstap naar Brugge, ml L Notredaeme, Popenngeweg 
445, Vlamerbnge Tel 057-2021 30 Organizabe VUJO 

Bedenkelijke CVP-
humor te Wervik 

Een drie tot vier weken geleden, kon 
men in de „Volksmacht" lezen dat de 
nieuwe meerderheid geen zin voor 
humor heeft Het „Volksmacht"-schnj-
vertje vergat er echter bij te vermel
den dat de CVP-erfems helemaal geen 
zaak is om mee te lachen Als orgaan 
van de Knstelijke Arbeiders, moet de 
„Volksmacht" maar eens bij de kleine 
Wervikse man gaan uitleggen met 
welk bno en met welke „zin voor 
humor" de miljoenen belasbngen, be
taald door die kleine man, door deuren 
en vensters werden gegooid Hennne-
ren we maar aan het geld voor de vuil
niszakken dat nog met werd doortie-
taald 

Humor troef bij de C V P ' Jazeker' 
Sinds ben oktober lacht ze grasgroen 

Pintjes trakteren-
Helemaal uitbundig waren onze „Kns
telijke" bestuurders echter toen ze te 
Wervik diktatortje speelden Joviale 
^,'pen als ze zijn, kwam het op geen 
frankje als ze in de Wervikse bierhui
zen een „toerneetje" betaalden Het 
was zelfs zodanig uitbundig, dat de 
gewone man ervan overtuigd was dat 
het volstond om burgemeester of 
schepen te zijn om op slag miljonair te 
worden Nu komt echter de kat op de 
koord De caferekeningetjes komen 
binnen Hoe die geniale humoristen dat 

wel d e d e n ' Heel eenvoudig, maar je 
moet er aan denken je gaat als manda-
tans een hert)erg binnen, je trakteert 
er met twinbg, derbg of nog meer 
pinten en je fluistert de baas of bazin in 
het oor dat gemeentet)ediende zus of 
zo zal komen vereffenen' Nu zul je vra
gen met welk g e l d ' Dat weten we zelf 
nog met Wat we wel weten is, dat de 
bar van de stedelijke sporthal „Oostho-
ve", bjdens het eerste tnmester van dit 
jaar meer winst boekte dan in gans het 
jaar 1982' Nochtans komen er nu met 
meer mensen binnen Beste lezeKes), 
vind u ook met dat dit hoogtepunten 
van humor z i j n ' 

Leefmilieu 
Het plan voor indeling van de gronden 
te Oosthove is praktisch klaar Er zal 
een bestudeerde groenaanleg komen, 
ook zullen de speeltuigen een opknap-
t)eurt knjgen Er wordt ook gewerkt 
aan de speelterreinen op de „Rie-
meers" Belangnjk is dat intussen op 
verzoek van schepen Claeys, de in
ventaris opgemaakt werd, met braak
liggende stadsgronden Eerstdaags zal 
onze schepen van leefmilieu, samen 
met een stadsbediende, een rondnt 
maken, teneinde konkrete plannen te 
maken beb-effende de bestemming 
van die gronden voor groenaanleg en 
rekreabe 

1 

E 0€K€KC3€ 
• Man, 22 jaar, legerdienst vol
bracht diploma grafische vorm
geving, zoekt werk in drukkenj-
sektor zeefdruk, fotoatelier, re-
klamebureau . Zich wenden Paul 
Van Grembergen, tel 091/ 
446790 

• 23 j ongehuwde licenhaat in 
de Germaanse Filologie (VUB 
1982) die verder studeert voor 
vertaler-tolk Deens-Frans, zoekt 
gepaste betrekking Voor inl zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 

• 20 j ongehuwde met diploma 
A6/A2 handel en machineschnft 
Frans-Nederlands en 2 j ervanng 
zoekt een gepaste betrekking in 
dnehoek Ninove-Aalst-Brussel 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal, tel 02-56916 04 

• 014 - C 
geschikte jot 
26 jaar Heeft 
tor, 2 maand 
als onderwijze 
bevakken LO 
• 015 -
28 jaar, zoekt 
attest van c 
vaardigde (RV 

• 020 - On 
geschikte jo 
24 jaar Twee 

• 037 - J 
zoekt werk Vt 
sektor Bezit j 
kundig tekene 

Voor inlichtin 
zich wenden 
Vervaet Bri 
1683 St-Laur 
vermelding v 
mer. Telefoor 
18 tot 21 uur 

(nderwijzer, zoekt 
) Ongehuwd en 
ervanng als moni-
a/d kust Ervanng 
r, 1 schooljaar Op
en Frana 

Kinderverzorgster, 
werk. Heeft tevens 
ommeraeel afge-
'M 

derwijzeres, zoekt 
b Gehuwd en 
jaar ervanng 

ongeman, 24 jaar, 
lerkte in konfecbe-
jetuigschnft bouw-
n 

gen en kontakten, 
tot kamerlid Daan 
ibantsebaan 373. 
»ins-Berchem. met 
an het refertenum-
1 02-532.57.95 van 

S MEI 1983 
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Verkeersproblemen in Diestse gemeenteraad 

m Wij in de Volksunie 

VU: „Eerst inspraak en samenspraak, dan beslissen!" 
Er stonden 13 punten in de openbare 
zitting waarbij een eventuele pnncieps-
beslissing tot aanpassing van het ver
keersreglement met betrekking Boter-
markt en Leuvensestraat 
Rond dit punt ontstond een vnj geani
meerd debat waaruit duidelijk bleek 
dat er bij de CVP-PVV-meerderheid 
helemaal geen eenstemmigheid was. 
vooral door een gebrek aan inspraak 
en samenspraak tussen de schepenen 
van die partijen en hun eigen raads
leden 
Reeds tijdens de bespreking van de 
begroting nl op 15 maart had gemeen
teraadslid Renaat Rijnders (VU) gewe
zen op de gevaarlijke situatie op de ge
kasseide Botermarkt waar fietsers die 
de nchting Hasseltse Poort nemen 
regelmatig in de waterafvoergoot (de 
zauwO terechtkomen Deze wateraf
voergoot ligt lager dan het wegdek' 
Ons gemeenteraadslid had toen even
eens bepaalde suggesties gedaan om 
die toestand te verbeteren 
Het schepenkollege stelde nu voor alle 
parkeerplaatsen op de Botermarkt te 
annuleren en langs weerszijden een 
fietspad van 1 meter breed aan te 
brengen met als scheiding tussen de 
njweg en het fietspad boordstenen die 
boven de rijweg uitkomen In de Leu
vensestraat zou aan de zaadhandel 
Berckx een volledig verbod komen 
voor alle verkeer nchting Botermarkt 
(wel toegelaten via Kard Mercierstraat 
en via Eg AlenusstraaO In het eerste 
gedeelte van de Leuvensestraat zou 
over een korte afstand een fietspad af-
geboord worden weer met uitsteken
de boordstenen (nl tegenover de Cen
tury tot aan de Eg AlenusstrJ 
Mevr Van Audenhove (PVV) vroeg 
dnngend een onderhoud tussen de 
schepenen en de middenstand Bob 
Simons (SP) vond de bekommernis 
van het schejjenkollege positief maar 
vroeg de zaak ruimer te zien dan alleen 
Botermarkt en Leuvensestraat Ook 
andere PVV- en SP-gemeenteraadsle-
den vroegen inspraak via een nog op 
te nchten verkeerskommissie 
Toen schepen Marsoul (CVP) het 
standpunt van het schepenkollege 
nogmaals vertolkte, pakte de VU-frak-
tie het debat ten gronde aan met 
tegenvoorstellen Renaat Rijnders 
(VU) vroeg eerst aan de meerderheid 
andere oplossingen uit te proberen 
i p v hun radikale voorstellen Samen

gevat komen ze hier op neer 
— de overgang van de weg naar de 
waterafvoergeul moet geleidelijk ge
beuren zodat de fietser in of uit die 
geul kan zonder ongevallen Dit is met 
klinkers zeer goed o p te lossen 
— op het smalste gedeelte van de Bo
termarkt moeten de nodige parkeer
plaatsen geannuleerd worden op zulke 
wijze dat er geen auto's meer kunnen 
parkeren De VU stelt voor er parkeer-
blokken voor fietsers te plaatsen 
Deze blokken zijn 50 cm breed en de 
fietsen staan evenwijdig met het trot
toir 
— eventueel kan op het smalste ge
deelte van de Botermarkt de brede 
stoep versmald worden 
Frans Seurs (VU) pakte dan het pro
bleem van de Leuvensestraat aan 
— een fietspad voor zo een klem 
deeltje is zinloos Het is zelfs gevaarlijk 
voor de fietser die heel even uiterst 
rechts moet fietsen maar onmiddellijk 
terug schuin naar links moet om zijn 
weg te kunnen vervolgen naast de 
geparkeerde auto's in het volgende 
deel van de Leuvensestraat 
— in dit deel zitten meerdere gevaarlij
ke knelpunten maar die worden met 
aangepakt 
— de fietsers moeten aan de Leuven
sepoort verbod krijgen via de Leuven
sestraat de stad in te duiken Via de 
weg achter de Kleine Landeigendom 
en de Engelandstraat is er een betere 
oplossing voor de fietsers Wel mogen 
er dan geen auto's meer de Engeland
straat in via de Hasseltsestraat 

— in de Leuvensestraat kunnen tegen
over de Century in het smalle gedeelte 
dus ook parkeerblokken voor fietsers 
en smalle bloembakken geplaatst wor
den 

Spijtig dat schepen Marsoul (CVP) 
dacht er zich te moeten van afmaken 
met dit voorstel een dode mus, veel 
soesa te noemen 

Toen ook raadslid Voeten (PVV) vond 
dat het .luidop denken" beter zou 
gebeuren in een beperkte werkgroep 
en hienn terug gesteund werd door 
V U en SP was het hek van de dam 
Schepen Reynders (PVV) stelde dan 
voor van inderdaad een kommissie 
samen te roepen waann alle frakties 
zouden vertegenwoordigd zijn Voor 
de volgende gemeenteraad (donder
dag 26-5-83) moeten er van deze 

VAN HET GOEDE 
ZITMEUBEL 

M E U B E L E N <«I>E KEIZER*» 
Salons - K l a i n m e u ^ l e n - Lusters - Geschenkart ikeUn 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot ! • u. 30 
Zondac van 14 tot i t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum] 

VUJO-
Groot-Dilbeek opgericht 
Woensdagavond 20 april werd een 
afdeling van de Volksunie-jongeren 
voor Groot-Dilbeek opgencht 
Het IS de uitdrukkelijke wil om een 
efficient en echt Vlaams beleid in de 
gemeente Dilbeek te steunen en aldus 
rechtstreeks en onrechtstreeks de ge-
meenteoverheid te stuwen in die zin 
Naast doelgenchte participatie aan het 
beleid leggen de initiatiefnemers ook 
het aksent op een kritisch benaderen 
én van de meerderheid en van opposi
tie 
VUJO-Dilbeek wil aldus een pnkkel 
zijn voor een Vlaamsbewuste houding 
van de gemeenteraadsleden van de 
meerderheid en heel zeker ook een 
pnkkelbare waakhond voor de opposi
tie 
Ook aan het leefmilieu zal VUJO-
Dilbeek heel wat aandacht besteden 
De talrijke aanwezigeaop deze eerste 
vergadenng kozen een voorlopig be
stuur dat uit de volgende personen 

r 
bestaat Martine Pieraerts. Inge Tem
merman, Frank De Dobbeleer, Jan 
Erkelbout, Hildo Leroy en gemeente
raadslid Piet Ronsijn 
Op deze eerste vergadenng werd ook 
al over een aktueel probleem gepraat 
nl de uitbouw van sportcentra door 
pnve-personen in de gemeente 
VUJO-Dilbeek is van mening dat de 
sportcentra in de wijk Rodenberg te 
Groot-Bijgaarden en in de Assestraat 
te Sint-Ulriks-Kapelle met mogen aan
gelegd worden 
Ten eerste om het groene en rustige 
karakter van deze wijken voor de 
plaatselijke inwoners te bewaren en 
ten tweede omdat deze pnve-sport-
centra zonder twijfel een verfransende 
invloed zullen uitoefenen Vermits nie
mand een prive-initiatief, van dat genre, 
kan kontroleren op zijn taalgebruik, 
meent VUJO dat dit nsico beter met 
genomen wordt 

werkgroep voorstellen komen Eerder 
met tegenzin stemden de schepenen 
Marsoul en Vanattenhoven (CVP) in 
met dit voorstel dat eenpang werd 
aangenomen 

Opvallend was het zwijgen van sche
pen Smets (PVV-Middenstand) tijdens 
heel dit debat 

Er moeten hier toch een paar beden
kingen bijgevoegd worden i v m de 
houding van de CVP-schepenen Zes 
jaar zat de CVP in de opp>ositie Het 
probleem van de Botermarkt is ander
half jaar oud Nooit is er geïnterpel
leerd door deze partij over dit pro
bleem maar nu is er ineens zelfs geen 
tijd meer voor inspraak en samen
spraak"! 

Tijdens het debat bij de begroting 
wees raadslid Rijnders (VU) op de 
zeer slechte toestand van de zebrapa
den (kruispunt Botermarkt Leuvense
straat) Anderhalve maand later is er 
nog niets aan gebeurd" ' 

Een ander punt waar de VU opmerkin
gen op had was het aanpassen van de 
parkeermeters aan de nieuwe taneven 
nl 5 fr per 30 minuten 
Reeds tijdens het begrotingsdebat op 
15-3-83 had Renaat Rijnders (VU) er 
op gewezen dat de mogelijkheid 
moest behouden blijven om 1 fr stuk
ken te gebruiken nl 1 fr voor 6 minu
ten, maar dit voorstel werd toen afge
ketst Nu schat men de aanpassing van 

BRABANT 

de parkeermeters op 5(X) 000 fr wat 
heel wat goedkoper gekund had indien 
men naar ons raadslid geluisterd had 
Nu moet men het ganse stuk met de 
gleuven vervangen wat anders met 
nodig zou geweest zijn 
In de gemeenteraad zitten twee aktie-
ve VU-raadsleden, Diest en deelge
meenten ten bate 

Herman Brems 

MEI 
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UKKEL: Spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Daan Ver-
vaet over „Ecologie essentieel aspekt van het VÜ-programma" 
Om 20 u in Kontakt Cario-huis, Alph Xlll-laan 68 te Ukkel 
St-Job Orgamzatie VUJO-Ukkel 

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

Gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem 

Meerderheid verlaat zitting 
Op de gemeenteraad van Scherpen-
heuvel-Zichem op donderdag 28 april 
jl IS het tot een incident gekomen 
tussen de oppositie en de CVP-SP-
meerderheid Wanneer de raad moest 
overgaan tot de stemming verliet de 
meerderheid de zaaH 

In de deelgemeente Testelt stelt zich 
een urgent probleem over de veilig
heid van spelende kinderen De ge
meenteschool van het Teekbroek 
heeft een speelweide aangelegd jam
mer genoeg is er geen afsluiting ge
plaatst zodat heelwat zich amuseren
de kinderen ook op straat terechtko
men VU-gemeenteraadslid M Jans
sen had dit probleem op de dagorde 
van de gemeenteraad geplaatst 

De socialistische schepen van Onder
wijs die daardoor door de VU aan de 
tand gevoeld werd vond het nodig op 
te merken ,dat er belangrijker zaken 
op onderwijsgebied aan de orde wa
ren dan de veiligheid van spelende 
kinderen" Wanneer de VU de stem
ming eiste over dit punt op de agenda 
verliet de meerderheid de zaal, kort
weg om hun verantwoordelijkheid te 
ontlopen Het is duidelijk dat de rooms
rode koalitie van Scherpenheuvel-Zi
chem een konstruktieve houding van 
de oppositie mijdt als de pest Maar is 
het met zo dat zulke misplaatste hou-

Firma 
V A N DOOREN 

Hout 

aeriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Invullen van 

belasting

formulieren 

te Lennik 

Zoals ieder jaar richten wij speciale 
zitdagen in voor het invullen van belas
tingformulieren Dit kan geschieden op 
iedere maandag en dinsdag van heden 
af op het adres Kroonstraat 1, 1680 
Lennik van 9 tot 12 uur en van 14 tot 
17 uur Dit kan eveneens geschieden 
op dinsdagavond 10 mei'van 19 uur tot 
20 u 30 in de herberg „De Verzeke-
nng Tegen de Grote Dorst" rechtover 
de kerk van Eizenngen-Lennik 

ding er eigenlijk op neerkomt dat de 
meerderheid over dit punt verdeeld i s ' 

Er wordt dan ook in Scherpenheuvel-
Zichem gefluisterd dat de tegenstellin
gen in de CVP-SP-meerderheid veel te 
groot zijn om het zes jaar met mekaar 
vol te houden Elke schepen regeert 
als een diktator over zijn „departe
ment" en begroting en weigert zinvolle 
voorstellen van eigen en andere raads
leden positief te beoordelen 

Tot slot nog dit de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht heeft de gemeente 
op de vingers getikt omdat ze tweetali
ge korrespondentie gebruikt, een 
blaam voor alle leden van de meerder
heid van „Montaigu-Sichem"! 

(RdF) 

Literaire 

prijsvraag 

OPROEP! 

ETNIKA v z w schr i j f t een pri js 
uit van 100 000 B f r voo r een 
h istor ische ronnan over het 
oos t f ron t 

Reglement schri f tel i jk aan
v ragen bij de heer Gerech ts 
deurwaarde r Maryns , Gods -
huizenlaan 159 te 9000 Gen t 

Er w o r d t ove r deze pnjsuit-
schr i jv ing geen br iefwissel ing 
g e v o e r d 

Gemeentelijk 
sportbeleid, 
een gesprek waard 
Ter gelegenheid van de VU-sportdag 
van 15 mei a s in Dilbeek orgamzeert 
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 
richt 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 sportbeleid 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 aandnngen zo vlug 
mogetijk schnftelijk ot telefonisch in te 
schrijven bij Vlaams Nationaal Studie
centrum, Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel, tel 02-2194930 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) 

Oproep VUJO-
vredesfietseling 
Voor de 7de keer trekt VUJO 
per fiets naar de IJzerbedevaart 
Dwars door Vlaanderen 
Or(yde deelname aan de Vredes-
fietseling voor onze jongeren zo 
goedkoop mogelijk te houden wil 
VUJO graag de zwaarste onkos
ten drukken, meer bepaald het 
vervoer van de fietsen tijdens de 
terugtocht 
Welke Vlaams-nationale sym-
patizant (zelfstandige, onderne
mer-) kan ons een grote, geslo
ten vrachtwagen (min. 100 kub. 
meter) ter beschikking stellen 
op zaterdag 2 en/of zondag 3 
juli? 
Brandstofverbruik, verzekenng 
enz op VUJO-kosten 
Bereidwillige kamionbezitters ne
men kontakt op met VUJO. Barn
kadenplein 12, 1000 Bnjssel, tel 
02/2194930 Dank bij voorbaat! 
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6,3 miljoen extra-belastingen of... 

„Het verdriet van Zutendaal... gr 

Hugo Claus heeft een lijvig boek ge
schreven ,Het verdriet van België" 
Als hij de gemeenteraad van 30 maart 
19''3 bijgewoond had, zou hij mis
schien nog een novelle kunnen schrij
ven ,Het verdriet van Zutendaal", 
want in deze gemeenteraad was er 
weer weinig vreugde te rapen 
Als eerste punt stond de begroting 
voor het dienstjaar 1983 op het pro
gramma 
Schepen van Financien Jean Heymans 
gaf eerst etfn degelijke toelichting bij 
de begrDbng waarvan de eosentie was 
dat het verschil tussen de voorziene 
uitgaven er inkomsten 7 miljoen was 
Dit tekort wil hij wegwerken door 
bezuinigingen en door belastingen 

Bezuinigingen (1,8 miljoen) 
— Door optimaal gebruik van de ar
beidsduur van het personeel 
Er wordt hier aan pnk-klokken ge
dacht wat waarschijnlijk weinig zal 
opleveren, want het is tussen het in- en 
uittikken dat er moet gewerkt worden 
Tevjns moeten wij de geruchten te
genspreken dat de zakken van de 
overall's zouden worden toegenaaid 
— Door e lergiebesparende maatre
gelen o a door het doven van het licht 
tussen 1 en 5 uur 's morgens 

Extra-belasting (6,3 miljoen) 
— Riolenng 500 fr (nieuwe belasting) 
— Waterleiding van 100 naar 200 fr 
— Huisvi lil van 400 naar 800 fr 
— Kampeerterreinen van 1,25 naar 
3fr/m2 
— Opcentiemen op kadastraal inko
men van 630 naar 1 200 fr D w,z van 
7,875 %naar 15 %, dwj : dat je met 
een kadastraal inkomen van bv 
40 000 fr nu 6 000 f r aan de gemeente 
gaat betalen 
Alle belastingen samen zouden goed 
zijn voor 6,3 miljoen, maar volgens 
onze berekeningen wordt dit veel 
meer door de zware verhogingen op 
het kadastrale inkomen 
Volgens Harrie Beerts (ZVP) (zie tabel 
2) werden de verkiezingsbeloften van 
de CVP met ingelost daar nu enkele 
maanden na de verkiezingen al tot 
belastingverhoging overgegaan werd 
HIJ vergeleek het huidig beleid met de 
jarei dat hij nog schepen was Dit 
belette de ZVP met om even later 
sarren met de CVP de begroting goed 
te 3U. en 
Raymond Thys (Nieuw) beklemtoon
de de zware belastingverhoging met 
50 % «-I kloeg het gebrek aan een 
echt beleid aan Voor 1983 zijn er geen 
investeringen voorzien maar wel 41 
miljoen aan aflossingen Hij hamerde 
ook op het ontbreken van inkomsten 
voor de gemeentelijke kampeerterrei
nen die nog altijd door de veldwachter 
beheerd worden 
Volgens Simon Janssen (Nieuw) wa
ren er met een zuiniger beleid geen be
lastingverhogingen nodig geweest 
HIJ herinnerde aan de gemeentelijke 
kampeerterreinen die de gemeente al 
jaren geen inkomsten opleveren on
danks het aandringen van de opposi
tie Indien de kapelame wat vlugger 
hersteld werd moet de gemeente niet 
zoveel huur betalen 
Anderzijds int de gemeente geen huur 
van een huis dat reeds verschillende 
jaren door de gemeente onteigend en 
duur betaald werd Volgens burge
meester Remans betreft het een (on
vindbare) geschreven overeenkomst 
met de vonge eigenaar alhoewel die 
reeds een andere bouwplaats kreeg 
(mits betaling) van de gemeente Si
mon vroeg ook geen omheining meer 
rond de stortplaats te zetten als die 
toch moet verdwijnen Hij beweert ook 
dat 900 opcentiemen op het kadastraal 
voldoende waren om de geplande 
inkomsten te verknjgen 
Schepen Heymans gaat van zijn bere
keningen namelijk uit van de tiktieve 
begrotingscijfers van 1982 alhoewel 
het veel realistischer zou zijn uit te 
gaan van de werkelijke voorziene in
komsten van 1982 

Simon wees er ook op dat hij al enkele 
jaren verwittigd had dat de gemeente 
de geplande verkoop van bouwperce
len met zou kunnen realizeren De 
voorziene aflossing van 41 miljoen zag 
hij dan ook met zitten zodat wij nog ja
ren met een zware interestkost zullen 
blijven zitten De schuldenlast per in
woner IS nu al opgelopen tot meer dan 

TABEL 1 
Verhoging van de kadastrale belasting van 1979 tot 1983 

Kadastraal inkomen 

Voorbeeld 

1 
2 
3 
4 

uw huis 

1979 

13300 
5030 
7800 
5700 

•80'8182 

67300 
26360 
38200 
35800 
40000 

1983 

67300 
26360 
38200 
35800 
40000 

Gemeentebelasting 1 

1979 

4788 
1811 
2808 
2052 

'808182 

5300 
2076 
3008 
2819 
3150 

1983 

10095 
3954 
5730 
5370 
6000 

Opmerkingen 
1 Dit zijn geen fiktieve voorbeelden maar kleine en grote huizen uit Wiemesmeer, Stalken 
Papendaal en Gewaai 
2 In 1975 waren de gemeentelijke opcentiemen 1200 in 1980 630 en in 1981 terug 1200 

3 Vul uw eigen kadastraal inkomen in In 1983 gaat U hierop 15 % betalen Vergelijk dit met 
wat U betaalde in 1982 en in 1979 en dan weet U wie het gemeentehuis aan het betalen is 

33000fr per inwoner Zutendaal is 
geen fiskaal paradijs meer 
Burgemeester Remans beloofde voor 
de kampeerterreinen eventueel een 
VZW op te nchten daar hij de ver
dachtmakingen moe was In dit ver
band heeft „Nieuws" het woord „dief
stal" nooit gebruikt maar een mooie 
bijverdienste is het uiteraard wel en 
dat weet heel Zutendaal 
Jos Beuls (CVP) heeft de gewoonte 
op iedere zitting ook een woordje te 
plaatsen, dit in tegenstelling tot zijn 
CVP-kollega's die enkef̂  mogen stem
men Deze keer voelde hij zich geroe
pen om enkele zinnen uit het verkie
zingsprogramma van „Nieuw" voor te 
lezen Niemand begreep wat hij hier
mee wilde bewijzen Volgende keer 
leest hij toch beter zijn eigen versjes 
voor U weet wel „Wie heeft hem nog 
met gezien die doorzetter op nummer 
tien" 

De stemming over de begroting gaf 
als resultaat 
Ja' 14 (11 CVP -I- 3 ZVP) 

„Neen" 2 (Nieuw) Alies Dierckx was 
wegens ziekte verontschuldigd 
Hierna werden de stemmingen over 
de verschillende belastingen op een 
drafje afgewikkeld 

Tewerkgesteld personeel 14 „ja" 
(CVP -I- ZVP) - 2 „neen' (Nieuw) 
Belasting heffen op tewerkgesteld 
personeel in deze knsistijd is volgens 
ons immoreel Bij CVP en ZVP zijn er 
blijkbaar geen ACV-mensen of enkel 
tijdens de verkiezingen 

Drijfkracht der motoren 14 „ja" (CVP 
-I- ZVP) - 2 „neen" (Nieuw) 
Waterleiding 16 ,ja" 

Huisvuil 14 „ja" - 2 onthoudingen 
(Nieuw) Door Raymond Thys werd 

het gratis ter beschikking stellen van 
zakken voor bejaarden gevraagd 
Onroerende voorheffing 
900 opcentiemen (voorstel Nieuw) 14 
, neen" (CVP -I- ZVP)-2 „ja" Schepen 
Bobbaers stemde ook „ja", maar had 
zich ,verdaald" 1200 opcentiemen 
(voorstel CVP) 11 „ja" (CVP) - 5 
,neen' (ZVP + Nieuw) 
Afgifte van administratieve stukken-
14 „ja" (CVP -I- ZVP) - 2 onthoudingen 
(Nieuw) Raymond Thys vroeg de no
dige papieren voor werkloze sollicitan
ten van belasting vrij te stellen Vol
gens burgemeester Remans was dit 
wettelijk onmogelijk Dit moet onder
zocht worden want het valt op dat 
voorstellen van , Nieuw', waar de CVP 
met tegen is gewoonlijk onwettelijk 
zijn 

De belasting op nolenng, waterleiding, 
kampeerterreinen, barmeiden en 
drankslijtenjen werden eenparig goed
gekeurd Dit maar om duidelijk te ma
ken dat , Nieuw" met tegen redelijke 
belastingen en belastingverhogingen 
IS 
Als laatste punt op de gemeenteraad 
Stond het reglement van het ter be
schikking stellen van gemeentelijke 
lokalen en gebouwen aan de bevolking 
van Zutendaal In dit reglement staat 
heel precies beschreven wat men 
moet doen en laten wanneer men de 
toestemming kan knjgen, wordt zeer 
vaag gehouden Het schepenkollege 
zal beslissen welke verenigingen de
gelijk' genoeg zijn om een gemeente
lokaal te gebruiken Uit de ervaring 
blijkt dat enkel de zeer volgzame ver
enigingen die toestemming krijgen en 
meer kntisch ingestelde verenigingen 
met Ook deze zaak zullen wij op de 
voet volgen 

H. Van Herf 

TABEL 2 

Berekening opcentiemen 

Kadastraal inkomen op 1-1-'81 

Kadastraal inkomen op 1 1 '80 

Bedrag van de inkohienngen van '81 

Opcentiemen 1982 

Waarde van een opcentiem 

69009560 X 
' ' ' ' ' ' ' 8512fr 

69 009 560 f r 

66246920 fr 

5147992 fr 

630 fr 

66246920 x 630 

Geschatte inkomsten voor 1983 

8512 X 630 = 5 362 580 fr 
8512 X 1200 = 10214400fr 

Als de gemeente 10214400fr wil halen uit het kadastraal inkomen ipv 5362580 fr dan 
moet ZIJ inderdaad 1 200 opcentiemen heffen 

De (gewilde) fout is dat men uitgaat van de geplande (inkohiering) van 82 5147992 fr al 
hoewel de werkelijke inkomsten van 1981 al 7376314 fr waren 

3009560 X 7376314 
12196fr 

Inkomsten voor 1983 66^46920 x 630 

12196 X 630 = 7683480 fr 

12196 X 900 = 10976400fr 

12196 X 1200 = 14635200fr 

Zoals U ziet was 900 opcentiemen ruim voldoende geweest om de geplande inkomsten te 
realizeren Nu haalt de CVP gewoon nog 4 miljoen extra uit onze zakken 

LIMBURG 
MEI 

LOMMEL Arr VU-bal in zaal ,Zendpiraat", Marktplein De tainjke 
gemeentelijke mandatanssen nodigen iedereen vnendelijk urt. 

Minister Schiltz spreekt 
op kongres Europese minderheden 
Het dertigste kongres van de 
Foderalistische 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 Parlennent te Brus
sel, Belhardstraat 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 vanvy^ege de Unievoor
zitter Om 15 u spreekt PDB-
provincieraadshd 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 

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 

DE NOBELE pvba 

de nobele 

OtKORATbUROPPORStlblN 

Gioot & kleinhandpl m hoici 
en tafelpotbelpm 

42 Herslsti 1760 Roosdaal 1054133 48 92 

VI 
boekenfonds 

VLAAMS-NATIONAAL BOEKENFONDS 

WAROTSTRAAT 26 - 3009 WINKSELE 
tel (016)489412 rek 979-4594230-24 

Hugo Schiltz 
MACHT 
& ONMACHT 
van de 
VLAAMSE 
BEWEGING 

soethoudt essay 

VU-AUTEURS 

MAURtTS VAN MAEGENOOfifN 

Van taalstrijd 
tot staatsvorming 

Daarenboven 
zegt zijn 

natte vinger 
hem... 
201aafpoatle<ikurslef 

Dit V U -auteurs boekenpakket kan je bestellen, door 
overschrijving, tegen de gunstprijs van 1 150 BF Je kan 
de titels ook los verkrijgen Jef Maton (195+14 port), 
Hugo Schiltz (298 + 21), Maurits Van Haegendoren 
(485 + 21), Toon Van Overstraeten (425 + 21) 
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lepel & vork... \ ^ 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
m een gezelhge sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertsiraat 145 147 
2',20 Schoten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

TPI 014 51 21 4B 
Sluitingsdag maandagdvond en 
dinsdag 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Tfiier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

t r t ^alinsïjutó 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« familiezaak mat traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEf^BER 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

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

Koffiebranderij 
SANO 

Emiol Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u tfiuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

D E L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle leesten 
Ook verhuring van tafelgonef 

Schildorstraat 33 
2000 Anlworperr-
Tel 03/2374572 

C A F E - F R I T U U R 

D E S N O E C K 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

„Moeilijke" gemeenteraadsleden in Dendermonde 
In de D e n d e r m o n d s e g e m e e n t e r a a d waar de C V P o n d a n k s t iaar 
( k r a p p e ) m e e r d e r h e i d t o c h een koa l i t i e aang ing met de PVV (d ie het 
me t a m p e r één s c h e p e n z e t e l m o e s t s te l len) , t r aden bu i ten 2 bekende 
V U - g e m e e n t e r a a d s l e d e n o o k 2 n i euwe l i ngen v o o r de V U in het s t r i j d 
p e r k Be iden h e b b e n o p enke le m a a n d e n al z o v e e l (CVP) - s to f d o e n 
o p w a a i e n dat b u r g e m e e s t e r C o o l nu reeds s p r e e k t van „ m o e i l i j k e en 
a m b e t a n t e " geva l l en , en d a a r e n b o v e n in vo l l e raad beg in t te s c h e l d e n , 
da t z i |n e igen s c h e p e n e n hem d ienen te ka lmeren 

Ladies first 
Als eerste nieuwelinge werd Lutgarde 
De Beul verkozen Zij was jaren werk
zaam op het nationaal VU-sekretanaat 
o a als hoofd van de studiedienst 
Reeds bij de installatievergadering, die 
enkele maanden vertraagd werd we
gens 3 klachten van CVP'ers — tegen 

hun eigen meerderheid dus — deed ze 
de goeie Belgische burgemeester stei
geren met haar opmerking over de 
niet-Vlaamse eedformule 
Ze stelde eveneens lastige vragen 
over de verkoop van OCMW-gronden 
de taakverdeling van de schepenen 
(haar voorstel hierover werd overge
nomen), nieuwe parkeerplaatsen op 

groenvoorzieningen e d Momenteel 
werkt ze aan een dossier over de 
kulturele sektor in het Dendermondse 
Ze hennnerde ook de raad van state 
aan een klacht neergelegd door een 
VU-raadslid i v m het stedelijk zwem
bad Als arrondisementeel bestuurslid 
zorgt ze voor de inspraak van de 
vrouwenbeweging (haar stokpaardje) 

17de plaats 
Geheel onverwacht werd ook Ferdy 
Wil lems verkozen, dit vanop een 17de 
plaats op de lijsti Zijn even voorbeeldi
ge als anti-CVP campagne zal hier met 
vreemd aan zijn geweest Als voorzit

ter van het politiek kollege had hij 
ovengens 90 % van de lijst in mekaar 
getimmerd Zijn inbreng in de gemeen
teraad varieert van pikante vraagjes, 
over pwsitieve voorstellen tot het aan 
het licht brengen van heuse machts
misbruiken vanwege de CVP 
Zijn jongste interpellatie handelde over 
,onregelmatigheden en onwettighe-
den in de sociale woningsektor in het 
Dendermondse" 
Dit is momenteel uitgegroeid tot een 
ware papier- en krantenartikelenslag 
van formaat en deed de CVP zelf 
beslissen een interne kommissie op te 
richten om dit boeltje eens na te gaan 
Een motie van hem om de Dender in 

de binnenstad ,open en proper" te 
houden werd door de meerderheid 
weggestemd 

Herman en Herman 
Samen met onze 2 herverkozen raads
leden Herman Van Den Abeele — 
bekend om zijn meer ernstige en diep
gaande interpellaties en gewaardeerd 
binnen en buiten de VU — en Herman 
Burghgrave — fraktieleider en ouwe 
rat in het vak — beschikt de VU in 

"Dendermonde over een prachtige 
ploeg Ongetwijfeld zal hun werk en in
zet voor de hele VU in Dendermonde 
een stimulans zijn 

P Jassogne 

Suksesvolle avond met „'t Pallieterke" te Temse OOST-VLMNDEREN 
Op donderdag 21 apnl laatstleden 
werd door de Amedee Verbruggen-
knng uit Temse kulturele afdeling van 
de Volksunie een avond georgani-
zeerd rondom het bekende Vlaamse 
weekblad t Pallieterke" VU-voorzitter 
Eddy Buytaert verwelkomde een 80-tal 
aanwezigen in zaal „Reinaert" alsook 
de sprekers E de V (pseudoniem voor 
Arthur de Bruyne) en Kotvooghel 
(pseudoniem voor Herman Geerts) 

E de V gaf een histonsche schets 
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Bierhandel 
LPeter Vissers 
• L smaileriil 2 
B ZAMMEL 
^ • T E L 014/54 44 70 
^ H 1 on & Tidd idjg geslol i) 

| S onze specialiteit 
W NE FLIEREFLUITER 
. natuurbier 

gebrouwen naar een 
oud kempisch recept 

van dit vermaard blad, dat ontstond in 
mei 1945 en waarvan Bruno De Winter 
(die voorheen journalist was bij Het 
Handelsblad') de grote bezieler was 
HIJ schreef onder het pseudoniem „ t 
Pallieterke' Vervolgens had hij het 
ook over de wijze waarop hij mede
werker werd en zich tot vandaag met 
haast uitsluitend histonsche bijdragen 
bezighoudt 

Kotvooghel zorgde voor de humonsti-
sche noot hij is de samensteller van de 
gekende kolderpagina van , 't Pallieter
ke' zijn sappig woordgebruik en de 
humoreske anekdotes zorgden ervoor 
dat menig toehoorder dikwijls met de 
tranen in de ogen zat van het lachen i 

Na een korte pauze konden de 
aanwezigen naar believen vragen stel
len waarvan ook gretig gebruik werd 
gemaakt Het was reeds na midder
nacht toen de voorzitter de avond 
besloot met een dankwoord aan de 
sprekers 

Wetende dat dit weekblad enkel 
bestaat door zijn lezers en medewer

kers en geen enkele subsidie of op
brengsten van reklameboodschappen 
ontvangt is dit wel een lofwoord 
waard 
Deze avond kwam tot stand dank zij 
de energieke inzet van enkele VU-
bestuursleden, het bewijs is hiermede 
geleverd dat er in Temse wel degelijk 
leven in de brouwerij is De manifesta
tie werd besloten met het zingen van 
de Vlaamse Leeuw 

Koen Troubleyn 

OCMW-Merelbeke 
Voeren-weekeinde 
Voorzitter en personeelsleden 
van het OCMW-Merelbeke or-
ganizeren een Voeren-uitstap 
van 27 tot 29 mei e k 2 500fr 
per persoon, alle verbli j fkosten 
en aktiviteiten inbegrepen Ver
trek op 27 mei om 16 u 30 aan 
het OCMW-rusthuis Informatie 
en inschrijvingen bij dr Meys-
man (091)841485 

MEI 
6 AALST Info-avonri ,D'r rommelt wat in de opvoedings- en 

huisvestingsinstellingen" door Paul Pataer, nationaal verantwoor-" 
delijke LBO - sektor opvoedings- en huisvestingsinstellingen Om 
19 u 30 in de muziekzaal, St-Jonsstraat 26 Inr LBC-Aalst 

6 DENDERMONDE Kleinkunstavond met Jef Eibers om 20 u in 
he tH Maagdkollege Kaarten 100 fr ,voorverkoop 80 fr Inr „De 
Vlaamsche Vlagge" 

6 SCHELLEBELLE Voordracht door Paul Van Grembergen over 
„de situatie in Vlaanderen" In het Parochiehuis 't Veer Iedereen 
welkom 

7 DE KLINGE Voordracht over het amnestie-vraagstuk door 
senator O Van Ooteghem Om 20 uur in het Parochiehuis St -
Gillisstraat Org De Wase Jonge Leeuwen 

7 DE KLINGE- Amnestie-avond met senator Oswald Van Oote
ghem om 20 u in het Parochiehuis in de Sint-(3illisstraat Inr 
Wase Jonge Leeuwen 

10 RUPELMONDE Een avond over het invullen van belastingsbrie-
ven met als lesgever en spreker Raf Spinoy Om 20 u in cafe 
Vogelzang Org VU-Rupelmonde 

14 ST-MARTENS-LATEM. VVVG-lentewandeling om 15 uur aan 
het Dorpsplein 

20 SINAAI Toenstische avond om 20 u in het parochiehuis 
Gastsprekers G Van Daele, schepen van toerisme A Vandejve-
ken sekretans VVV en D Antheunis schepen van kuituur Inr 
Amedee Verbruggenknng-Smaai 
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Wij in de Volksunie m 27 

Aanbevolen huizen 

EH MOEKEN 
moeilijke maten,/f^i 

/akkundige retouche 

t 
Vemiees 

'"''•'• l".J•.l'iJ^l^^l!^•"lJ•'-J.'l^••ll: 

PVgA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur 

,«>««?»«"'• 
% ^ ^ 6' 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

ullgabrelda keu» bemeubalde villa i - appart 
In alle prljiklaMen allai Inbegrepen 
«raag gratis katalogui mei loto t 

mi 
Littoral 

LEOPOLD It-lAiUi; 205 
I4M OOSTDUINKERKE 
TEL 0M/i1 2* 2i 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-211207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg lOUTernat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maondog 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 02-4781993 

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 

lustrerie 

mare 
de vriese 
OSQ/a-J / 4 Ü 4 
b a a n t j i t i q i j * k o r t r i j k 

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 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

TE HUUR: 
Professionele fnteuse met 3 tak
ken -1- vergiet, 2 luidsprekers, 
merk Tosa, 2 maal 18 watt + ver
sterker 
Inlichtingen 
Willy Neukermans, 
Daalstraat 28 1780 Teralfene 
Telefoon 053-665895 

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

Guide NUYTTENS 
Long:tinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19,39 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel ' 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkenj typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

tmigroBtraat 128, 9328 dendermonde-schoonaard» 
tel 052-42 3304 - 423916 

Georges OE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Bruegelavond en nieuwe vlag te Heusden-Destelbergen Sociaal 
Waarom staat er nooit iets van Heus
den-Destelbergen in „WIJ"? vragen 
m'n dochters meer dan eens Noch
tans gebeurt er hier heel wat Zo bij 
voork^eld vonge vrijdag De laal van 
Stekkershof was bijna te klem Een 
nieuwe formule feestavond werd uit
getest O heerlijk land van eten en 
drinken, van leute en van gulle lachl Rij
kelijke tafels met witte pensen, ge
kookte en rauwe hesp, worsten, patee 

en kopvlees overgoten met de lieflijke 
kleuren van radijzen, knolselder, toma
ten, sla en geraspte worteltjes Niet al
leen een festijn voor het oog maar ook 
voor de maag En daar dan een schui
mende Vlaamse Trappist bijl 
Niets dan glunderende gezichten Als
of de knsis aan ons voorbijgaat 
Het hele feest liep gesmeerd dank zij 
de spontane hulp van vele handen 
Onze mandatanssen Agnes, André, 

vu-Bazel 
herstelt Vlaams volksgebruik 

Cecile Frans Jaklien, Jan, Koen en 
Roland liepen er met een heerlijk ont
spannen glimlach bij Nadat de innerlij
ke mens versterkt werd het geestelijk 
voedsel voordrachtkunstenares Mie-
neke Willems bracht ons, Humor in de 
Poëzie" Van fijne monkel tot barsten
de schaterlach Kuituur met een grote 
K En dan de plechtigheid waarop we 
reeds zolang hadden gewacht Onze 
nieuwe afdelingsvlag! 
Ontworpen door schepen Andre bo
venaan de zwarte klauwende leeuw 
op 't geluwe veld met onder zich de 
wapenschilden van onze tieide deelge
meenten Boven en onder de namen 

„Heusden en Destelbergen" en rechts 
van tx3ven naar kjeneden Volksunie op 
groene band 
Raadslid Jan was de milde schenker 
en raadslid Agnes werd tot haar ver
rassing meter De suikerlxsnen houden 
we tegoed I 
Een daverende staande ovatie t)esloot 
dit eerste deel van de avond Mieneke 
kwam terug voor een tweede optre
den, er volgde de traditionele tombola 
terwijl er duchtig werd verbroederd en 
verzusterd En in de vroege uurtjes 
hoorde ik een kranige zeventiger zeg
gen „Wat een schone familie tochl' 

Gwijd* 

Touwtrekken, zak- en steltlopen, paal-
klimmen hennnert u zich deze gebrui
ken nog? Allemaal mooie en echte 
Vlaamse volkspelen die we nog ken
nen van vergeelde foto's en vergeten 
prentkaarten Grootouders vertellen er 
wel es over Hun kleinkinderen trekken 
dan grote, vragende ogen 
De VU-afdeling van Bazel nu haalt het 
verleden tot voor de supercameralen
zen ZIJ organizeren in de binnentuinen 
van de herberg „De Eenhoorn" (naast 
het kasteel van Bazel) een grote 
Vlaamse Kermis op zaterdag 30 apnl 
en zondag 1 mei Hiermee willen zij het 
in ademnood verkerende dorpsleven 
wat zuurstof toedienen 
Wat staat er zoal op het programma? 
een grandioos optreden van een Krui-
beekse rockgroep, een p>oppenkast-
spel voor de kleintjes, een bodega en 

Sociaal 
dienstbetoon 

dansgelegenheid Verder kan men zijn 
vaardigheid testen in allerlei behendig-
heidsspelletjes zoals potten omgooi
en, ballonnen doorpnkken, petgooien, 
nngwerpen enz Natuurlijk is dit alles in 4 p M ï n n i f p 
een politiek-humoristische sfeer opge- ^ ' ' l ~ l l i U V C 
bouwd Tussendoor kan U rustig ge-
nifcten van een drankje, met of zonder 
een broodje 

De opbrengst van dit tweedaags ge
beuren IS ten bate van enkele plaatse
lijke welzijnsverenigingen 

Dus wilt u eens waarlijk genieten van 
een zonnige en speelse namiddag, zet 
je familie in de auto(-bus) en kom naar 
het kerkplein te Bazel deelgemeente 
van Kruibeke (de gemeente waar de 
VU nog steeds met aan de slag kan als 
tiestuursparbpl 

W. Pairtman 

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 
sekretariaat Ziekenfonds Pnester 
Daens De zitdag wordt afwisselend 
verzorgd door de VU-gemeenteraads-
leden Georgette De Kegel, Renaat 
Raes, Urbain Daumene en OCMW-lid 
Rik Haelterman 

Nieuws bij VU-Lede 

Het voorbije weekend was zowat de 
hele VU-gemeenschap van Lede in 
feest Zo waren er de talrijke plechtige 
kommunikanten, de trouwpartijen van 
bestuurslid Koen De Cremer en van 
Rudy zoon van tjestuurslid Albert Van 
Hove en ten slotte kwam Jan-Pieter 
zich melden in het gezin van gemeen
teraadslid en bestuurslid Luk de Poor
ter WIJ sturen alle betrokken families 
onze gemeende gelukwensen toe Een 
lichte schaduw tiezorgde ons be-
stuurslid Charles Gyselinck Door het 
loskomen van het zijspan van zijn 
oldtimer-motor tijdens een rally van 
oldtimers kwam Charles terecht tegen 
een muur en t>elandde hij in het zieken
huis Spoedig herstel, Charlesl 

dienstbetoon 
Nelly Maes 
2de dinsdag (10 mei) om 11 u te 
Beveren, Vlaamse Mutualiteit Waas
land, Oude Zandstraat 14 te Beveren 
2de zaterdag (14mei) om lOu voor 
Kieldrecht-Verrebroek-Doel bij 
raadslid Boudewijn Vlegels Tragel 53 
te 2790 Kieldrecht tel 7735159 Om 
11 u voor Melsele-Beveren t>ij raads
lid Ghisleen Van Vossel, Gaverland-
straat 16 te 2740 Melsele, tel 
7759507 
3de zaterdag (21 meO om 11 u voor 
Tielrode bij Herman Kegels, Antwerp
se stwg 105 A, tel De WikJe, 
7713497 Om 14 u voor Stekene, 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oost-
einde 8bis Stekene Om 17 u voor De 
Klinge-Meerdonk, bij OCMW-lid Enk 
Maes Oude Molenstraat 71 De Klin-
ge tel 7705924 Om 15u voor Kem-
zeke-De Klinge, bij Walter Drumont 
Voorhout 5, Kemzeke, tel 797707 
Om l ö u voor Sint-Gillis, bij Albert 
Van Wiele Stationsstraat 159, St-Gillis, 
tel 706578 
4de zaterdag (28 mei) om 15u voor 
Lokeren, De Groene Poorte Markt 72 
te Lokeren tel 091-461778 Om 16 u 
voor Sinaai, bij Georges Maes, Vlees
houwerstraat 24 te Sinaai, tel 
7723179 
Op afspraak elke maandag- woens
dag- en vnjdagmorgen tijdens de kan
tooruren Kantoor Nelly Maes, Gentse 
baan 50 te 2700 St-Niklaas. 
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28 Ĥ l Mensen van bij ons 

/ / 

Colruyt-direkteur Marcel Lengeler: 

Computer bracht ons heil. 
/ / 

HALLE — Deze week dus spetterend 
Vlaams technologisch vuurwerk. Waar men 
vanuit andere kontinenten komt naar kijken. 
Maar, gaan we er beter van worden? Op het 
gebied van werkgelegenheid bij voorbeeld? 
Een prangend probleem met zeer veel grote 
vraagtekens. Bovendien, wat de gelukkige 
tewerkgestelden aangaat die met de nieuwe 
technologieën kunnen leren werken: is het 
Inderdaad echt nog iets meer dan een 
fabeltje dat hun werksituatie door de hyper
moderne snufjes aanzienlijk verbeterd kan 
worden; er aangenamer zal op worden? 
Algemeen personeelsdirekteur Marcel Len

geler van de gekende voedsel-discount Col-
ruyt heeft er nu reeds meer dan twintig jaren 
ervaring opzitten wat betreft invoering van 
nieuwe technologieën. Een man om even 
naar te luisteren. Al was het nog maar omdat 
hij tegelijkertijd zeer positieve verwachtin
gen heeft én ook werknemers op hun ver
antwoordelijke inzet wijst. Het is, zo luidt 
zijn stelling, met konservatieve ingesteld
heid dat wijzelf (en niemand anders) onze 
hoopgevende toekomstkansen verbrijzelen. 
Dit geldt voor werknemrs, syndikaten, werk
gevers, patroonsorganizaties én politieke 
overheid-

Direkteur Lengeler is nu meer 
dan twintig jaar bedrijvig in de 
voedseldiscount die vandaag is 
uitgegroeid tot een spitstechno-
logische industriële groep avant-
la-lettre. In het midden van de 
jaren zestig werd er reeds 
gewerkt met de computer. Onder 
meer dank zij de inschakeling 
van het technologisch vernuft is 
het familiebedrijf met 200 werk
nemers en een omzet van 200 
miljoen uitgegroeid tot een mil
jardenbedoening. Bij voorbeeld 
2 miljard investering In Informati
ca op enkele jaren tijds. 
Bij voorbeeld ook een verrui
ming van de tewerkstelling tot 
meer dan 3.100 werknemers. 
En bij voorbeeld ook de stunt die 
hoegenaamd niet publicitair 
werd uitgespeeld: op één jaar ti jd 
werden niet minder dan 650 men
sen bijkomend in dienst geno
men L 

Informatici gezocht 
— De intrede van elektronische 
werknemers — computers en ro
bots — hoeft dus echt niet bij te 
dragen tot Flanders' Stempo-
logy? 
Marcel Lengeler: „Het gevaar zit 
erin dat inderdaad negatieve so
ciale effekten opgestapeld wor
den. Maar we hebben sterke troe
ven In handen om precies het 
tegendeel te bereiken. Het komt er 
dan wel op aan om er werk van te 
maken. 
Evenwel,'er dienen fameuze klip
pen genomen te worden. Onder 
meer als gevolg van mankemen
ten In het beleid van de overheid 
Bij voorbeeld wat betreft de scho
ling van de werkzoekenden. 
Wij zoeken nu reeds verscheide
ne jaren naar gedegen informatici. 
Het resultaat Is dat wij mensen in 
dienst hebben genomen (van hu-
maniora-geschooiden tot biologen, 
archltekten...) die wijzelf een oplei
ding geven om met de nieuwste 
Informatietechnieken te kunnen 
werken. Vandaag worden ook 
vanuit andere bedrijven (tot en 

met de disocunt-konkurrentle) 
mensen gezonden naar onze In
formatica- en managementkursus-
sen.. 

De officiële schoolse opleiding 
kan in de komende jaren zelfs met 
voor de helft tegemoet komen aan 
de aangroeiende behoefte inzake 
informatica-deskundigen.." 

— Omschakeling. Technologi
sche vernieuwing. Inspelen op de 
spitstechnologische revolutie-
Er wordt veel over gezegd; met 
mooie woorden betoogd- Maar 
nog te weinig aan gedaan. 

Hoewel, er zijn die fameuze uit
schieters. Zoals de groep-Col-
ruyt. De voedingswinkels? Nee. 
We bedoelen die andere bedrij
vigheid die In alle commerciële 
stilte de jongste tijd werd uitge
bouwd. Met bij voorbeeld binnen 
twee weken dit opmerkelijk eve
nement: de opening in Aalst van 
een eerste winkel waar compu-
tertuig aan de man wordt ge
bracht. De uitbouw van een win
kelketen over gans het land zal 
bijkomend werk verschaffen aan 
tientallen mensen-

Dir. Lengeler: „In de Colruyt-
groep hebben we mettertijd een 
biezondere „englneenng"-aktlviteit 
ontwikkeld. We zijn konstrukteurs 
van „hard ware". We maken mikro-
computers Bij voorbeeld voor vol
automatische benzinepompen 
waarbij een maandelijkse faktuur 
en bankverrekenlng aangeboden 
wordt. Een nieuwigheid die gepre-
zenteerd wordt op de Vlaamse 
Technologie-beurs. Maar, binnen 
die andere zustervennootschap 
(CIS) zorgen we ook voor Innova
tie: voor diensten die duidelijk 
door andere ondernemingen én 
door overheidsdiensten gegeerd 
worden Bij voorbeeld het prijsge
ven van onze ervaring wat betreft 
de uitbating van computersyste
men. 

Bij voorbeeld het kunnen van 
onze deskundigen op het vlak van 
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netwerk-systemen; wij laten com
puters van verschillende „families" 
met mekaar spreken. Tot en met 
de beroeps-konstrukteurs van 
deze apparatuur komen bij ons 
hun licht opsteken. 

Binnenkort openen we dus ook 
shops waar kleine computerappa
ratuur voor thuisgebruik over de 
toonbank gesjouwd wordt. En dan 
zijn er nog andere diensten die In 
ferme ontwikkeling zijn: een ad-

« f f l 

Kreativiteit 
— U bijt duidelijk een momenteel 
veel geroemde technologische 
spits af. Maar, wat met de sociale 
aspekten? 

M. Lengeler: „Wij 2orgen voor 
toenemende tewerkstelling. Is dat 
geen konkreet resultaat? Bijko
mend wordt veel fysische arbeid 
aangenamer gemaakt. 
De inschakeling van de computer
hulp in onze bedrijven blijft tot op 
vandaag zorgen voor toenemen
de aanwerving van personeel. En 
het IS ook zo dat onze mensen, 
mede als gevolg van geregelde 
bijscholing, meer „werkruimte" krij
gen. Goede kansen om uit het 
enge keurslijf van de werkplaats 
te springen, om almaar meer krea
tiviteit te ontwikkelen." 

— Denken uw werknemers daar 
zelf niet anders over? 

M. Lengeler: „Van éen ding ben Ik 
zeer zeker: men beseft bij ons 
goed dat tot heden nooit het ge
bruik van nieuwe technologieën 
werd gezien als alleen maar een 
welgekomen gelegenheid om de 
kosten te drukken ten koste van 

f , - ' ^ • 

minder mensenwerk; meer werk
loosheid? 

M. Lengeler: „Nee. Dat hoeft echt 
niet. Integendeel zelfs! Maar er 
moet ook werk van gemaakt wor
den En van de aangepaste te
werkstelling én van de bijkomen
de tewerkstelling. Ik verheug er 
mij in dat het personeel In ons be
drijf zeer positief staat tegenover 
de Invoering van nieuwe technolo
gieën. Ook Individuele vakbonds
leden. 

Alleen syndikale militanten hebben 
last van nationaal gedikteerde or-
dewoorden. Ikzelf geloof niet in de 
vruchtbaarheid van welles-nietes-
diskussies. We moeten allen geza
menlijk presteren. En als we het 
nog doen ook dan zal de invoering 
van nieuwe technologieën tot en 
met verhoogde tewerkstelling als 
algemeen gevolg hebben. 

Eén voorbeeld: werktijdverkorting 
is slechts bedrijfsekonomisch 
draaglijk indien de produktiviteit 
wordt opgedreven. Dat kan, dat 
moet, én wel door die fameuze 
computer- en andere technologi
sche innovaties. 

^im 

viesdlenst voor kleine en middel
grote ondernemingen die het com-
puteravontuur willen aangaan 
maar zich nog meestal, zoals bij de 
aanschaf van een nieuwe auto, 
laten misleiden door de pracht en 
de kleur van het koetswerk.." 

— Wat heeft dat allemaal nog te 
maken met de bedrijvigheid van 
de gevestigde Vlaamse voeding-
discount? 

Marcel Lengeler: „Deze fel-ont-
wikkelde bedrijvigheid in de sek-
tor van de informatica is zonder 
meer het gevolg van de perma
nente allertheid van de direktie om 
in de grootwaren-bednjvigheid de 
nieuwste Informatica-hulpjes in te 
schakelen. En zeker ook dank zij 
Het uitmuntend medewerken van 
het personeel, in alle echelons, dat 
ertoe heeft bijgedragen dat de 
uitbating van onze voedsel-win-
kels tegenover de konkurrentie 
alvast jaren technologische voor
sprong blijft behouden". 

de werkgelegenheid. Wél als een 
bij uitstek te hanteren Instrument 
om de bedrijfsmogelijkheden opti
maal te vergroten. We hebben een 
uitgebreide enquête gehouden In 
alle diensten met het oog op een 
tewerkstellingsplan voor de ko
mende drie jaren. Het resultaat 
was dat zo'n 700 mensen bijko
mend zouden moeten aangewor
ven worden. 

Indien de bedrijfsleiding, In samen
werking met het personeel, echt 
nog van zins is om de bedrijvig
heid verder uit te bouwen... Als 
gevolg daarvan werden op één 
jaar tijd 650 mensen iri dienst 
genomen. 

Dat kon alleen maar omdat er in 
onze ondernemingsgroep een blij
vende kreatleve Ingesteldheid is." 

— Wat geldt voor uw bedrijf kan 
toch niet veralgemeend worden? 
Computerizering, en inschakelen 
van robots zorgen allicht voor 

Bijkomend geloof ik erin dat de 
werknemers ongekende kansen 
krijgen tot job-verrijking. De hok
jes worden gesloopt Maar, het is 
daarbij Inderdaad onontbeerlijk 
dat de bedrijfsleiding zelf de be
reidheid moet vertonen om de 
werknemers mede de vruchten te 
laten plukken van de technologi
sche innovaties. Wat betreft aan
genamer werk. Ruimer kreatleve 
mogelijkheden. Méér werk ook. 

Het vereist een gedegen samen
spel tussen werkgevers en werk
nemers. Anders zal het onvermij
delijk fout lopen. En uiteindelijk 
vooral, dat de politieke overheid 
nu eens ophoudt met financiële en 
andere krachten van onze ge
meenschap te blijven vergooien in 
sektoren die afsterven. Het zijn de 
jonge levenskrachtige twijgen (in
formatica, blo-wetenschap en an
dere...) waaraan wij ons morgen 
nog zullen kunnen optrekken." 

(hds) 
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