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Het staalharde uur van de waarheid! 

Een unieke kans 
Het sensationele aan het rapport-Gandois is dat het sensatie 
maakt zonder nieuwe dingen te brengen. Dat Cockerill-
Sambre het slechtste staalbedrijf van Europa is, waar door 
een plejade van boven- en onderdirekteurs grote sier wordt 
gemaakt met het goede geld van de belastingbetaler, mag 
nauwelijks nieuws genoemd worden. Zelfs de prijs die Gando-
is raamt voor een uiterst hypotetische reddingsoperatie — de 
fameuze 66 miljard die in feit neerkomt op meer dan het 
dubbele — is in het verleden al vrij nauwkeurig voorspeld, 
onder meer door Schiltz en Dupré. 
De sensatie is, dat thans de ogen geopend worden ook van 
degenen die tot nog toe verkozen blind te blijven. In die zin is 
het rapport-Gandois een onthullend dokument. Het bewijst 
dat de meer dan 100 miljard die reeds aan Cockerill-Sambre 
werden besteed, gewoon weggegooid zijn in het niets. Behalve 
een groot aantal profiteurs is er niemand beter van gewor
den, ook Cockerill-Sambre niet Het dokument van de Franse 
deskundige is een onverbiddellijk vonnis over het tot nu toe 
gevoerde beleid. 
Wat de toekomst betreft, geeft Gandois geen enkele waar
borg. Dat een nieuwe injektie met tientallen miljarden thans 
naar de definitieve redding zal voeren, kan hij niet voorspe
len. Het is een gok, waartegenover hij slechts het niet-
becijferde argument stelt dat een faillissement óók geld zou 
kosten. In ieder geval zegt Gandois dat het met geld alleen 
niet te rooien valt: te Luik en te Charleroi moet zowat alles 
veranderen, in de eerste plaats de mensen en de mentaliteit 
De eerste reaktie van de Vlaamse meerderheidspartijen op 
het rapport-Gandois is verbijsterend. De kloeke taal die tot 
gisteren gevoerd werd door de CVP en de PW, heeft de 
plaats geruimd voor vage formuleringen en wazige plannen 
die slechts laten vermoeden, hoe druk doende men achter de 
schermen is om een fraaie verpakking te vinden voor een 
slechte inhoud. 
Nochtans luidt het rapport-Gandois en de nieuwe brand
schatting met opnieuw meer dan honderd miljard het uur der 
waarheid in. Er wordt thans beslist over het industrieel 
beleid voor vele jaren, tot een eind over de eeuwwisseling. 
Indien de Walen de gok-Gandois durven wagen, zich willen 
herpakken en daar het nodige geld voor opbrengen, moet 
hun dat niet belet worden. Vlaanderen dient kategorisch te 
weigeren om voor de rekening op te draaien, maar het is 
bereid om te onderzoeken, hoe de Walen in staat kunnen 
worden gesteld om zélf hun rekening te betalen. Dit veron
derstelt een onderhandeling van gemeenschap tot gemeen
schap over het geheel, over alle dossiers, met als eindpunt 
een definitieve struktuur waarin de verantwoordelijken, de 
bevoegdheden en de middelen eens en voor goed vastliggen. 
Mits een eendrachtige Vlaamse opstelling bestaat thans de 
mogelijkheid om de eigen toekomst veilig te stellen, om het 
eigen lot zelf ter hand te nemen zonder de Walen te beletten 
van hun kant hetzelfde te doen. Het zou gewoonweg misdadig 
zijn, ook en vooral tegenover de jonge generatie die zopas nog 
in Flanders' Technology een teken van hoop meende te 
mogen ontwaren, dit ogenblik niet te benutten. 
Het is dan ook in de allereerste plaats nodig dat er een breed 
overleg komt tussen al wie in Vlaanderen verantwoordelijk
heid draagt, zowel in de politiek als in de syndikale of patro-
nale organizaties en in de strijd- en kultuurverenigingen. 
Wie deze unieke kans om orde op zaken te stellen voorbij laat 
gaan, vergrijpt zich niet alleen aan de toekomst van het 
Vlaamse volk maar uiteindelijk ook van de Walen, wier ge
wenning aan de financiële spuit uit Vlaanderen henzelf 
fataal wordt 
Vooral de CVP - ondanks alles nog de grootste partij in 
Vlaanderen, ondanks alles nog de sterkste groep achter de 
regering — draagt hier een verpletterende verantwoordelijk
heid. Kiest zij voor de toekomst? Of kiest zij voor het handig 
maneuver, waarbij de bittere pil verguld wordt en de een of 
andere niet-wezenlijke transaktie omgetoverd in een zoge
naamde Vlaamse overwinning, terwijl het hekken toch aan 
de oude stijl blijft? 
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Foto van de week 

De Franse konsulent Gandois heeft het klaargespeeld nog vóór de vastgestelde vervaldag minister 
Eyskens een 94 biz. tellend rapport te overhandigen betreffende de miezerige toekomst van het 
doodzieke Waalse staalbedrijf Cockerill-Sambre. Zonder meer bevat het zeer explosieve stof Het 
„rapport de mission", op zichzelf reeds een miljoenenbedoening waar geen cent afkon voor een Ne
derlandstalige versie, is hoe dan ook vernietigend voor het gevoerde beleid bij de Waalse 
staalbedrijven én voor de eerste en tweede staalplannen van de Belgische regering. 

Toch onthullende dingen... 
Dat opnieuw 120 tot 140 miljard nodig ^ijn om Cockerill-Sambre nu 
reeds voor de derde keer te „herstruktureren", mag niet doen 
vergeten dat de Waalse staalnijverheid tot nog toe reeds een even 
groot bedrag heeft opgeslokt Tot einde 1982 had de Belgische staat 
voor 157 miljard aan participaties, kredieten of waarborgen in het 
Waalse staal gestort Het vergt geen betoog dat deze centen, die voor 
het grootste deel door de Vlamingen moeten worden betaald, boter 
aan de galg zijn geweest Het rapport-Gandois heeft alvast één voor
deel: het stipt onbevangen aan, hoe er met de miljarden omgespron
gen werd aan de oevers van Samber en Maas. 

Het rapport-Gandois is een bijna vormen die." Daarenboven heeft 
honderd bladzijden lange zakelijke 
tekst doorspekt met overvloedig 
cijfermateriaal en tabellen, ont
daan van ieder literair franje. Daar 
waar het rapport de bestaande 
toestand In Cockerill-Sambre be
schrijft, kan Gandois er niet onder
uit om — doorgaans zeer be
schaafd en diplomatisch — toch 
even de stem te verheffen. Reeds 
onmiddellijk In de aanhef stelt de 
Franse konsultant vast dat „CS 
eigenlijk geen onderneming is, 
maar een opeenstapeling van 
maatschappijen wier fuzie nog 
lang niet is verteerd. Daaruit 
vloeit voort", zegt Gandois, „dat 
de beheersmetoden en de struk-
turen verschillend zijn in de twee 
bekkens en soms zelfs in de 
verschillende delen van een bek
ken." Wat erger is: „Dientengevol
ge hebben de cijfers vaak niet 
dezelfde betekenis, laten ze geen 
snelle vergelijkingen toe of ver-

Gandols vastgesteld dat „de be
kommernissen van al te veel per
sonen in het bedrijf niet gericht 
zijn op de werkelijkheid LJ." 
Waarop zijn de bekommernissen 
dan wél gericht? Vnj diplomatisch 
stipt Gandois onder meer aan: 
„Men kan er niet onderuit, getrof
fen te worden door de omvang 
van de algemene kosten, over 
wier juiste definitie men kan re
detwisten maar die al met al 
1 0 % uitmaken van het zakencij-
fer, t tz. méér dan 6 miljard." Gan-
d o ^ vervolgt met de becijfering 
dat deze algemene kosten „op 
zichzelf volstaan om voor 700 fr. 
per ton gemiddeld het buitenspo
rig karakter van de kostprijs van 
Cockerill-Sambre te verklaren. 
Van deze 700 fr. worden 500 fr. 
veroorzaakt door personeels
kosten. Men vindt in de funktio-
nele en algemene direkties een 
buitengewoon hoge koncentratie 

van overt'olligen met een hoge 
vergoeding." 

In het voorbijgaan signaleert Gan
dois „het uurloon dat hoger ligt 
dan bij de meeste konkurrenten" 
benevens „het buitensporig op
geblazen karakter van de onder-
houdsdiensten en vooral van het 
algemeen stafpersoneel." Op 
1 januari 1983 telde Gandois niet 
minder dan 2.238 leden van de 
funktlonele en algemene direkties: 
„Ik ken geen enkel Europees 
staalbedrijf van welke omvang 
ook dat dergelijk belangrijke 
struktuurkosten heeft" 
Uit de gegevens van Gandois 
blijkt dat de kaders in Cockerill-
Sambre ééntiende van het perso
neelsbestand uitmaken en dat ze 
éénderde van de loonmassa bin
nenrijven! 

Onder meer daarvóór dus hebben 
de tientallen en tientallen miljarden 
gediend die, vooral vanuit Vlaan
deren, in de Waalse staalnijver
heid werden gestort! Op de indus
triële puinhopen aan Samber en 
Maas werd onbeschaamd voort 
gevegeteerd alsof er geen vuiltje 
aan de lucht was. 

Men vergelijke met de wijze, waa
rop de Vlaamse scheepsbouwers 
van Cockenll-Yards de laan wer
den uitgestuurd... 



m Brieven 

ACW-STANDPUNT 

Hiermede zou ik toch graag willen 
reageren aangaande het artikel „ACW 
tussen macht en overtuiging" (Wij 
nr. 18). Ik begin de jongste tijd meer en 
meer de indruk te krijgen dat wij een 
afdeling van de SP zijn geworden en 
dan biezonder wat de raketten betreft 
De reeds geplaatste Russische raket
ten zijn volgens het artikel goede 
brave raketten en degene die hier 
zouden moeten komen om ons te 
beschermen dat zouden stoute zijn. 
Mijn mening is dat wij niet bang hoe
ven te zijn van de raketten die hier ko
men maar wel van degene die reeds 
op ons gericht staan. Ik zou niet graag 
willen leven als de mensen achter het 
Uzeren Gordijn. Ik vind toch dat men 
geen idioot moet zijn om te weten van
waar de wind waait met die zogenaam
de vredesbewegingen en vredesbeto-
gingen die grotendeels gevuld worden 
door langharig buitenlands tuig en be
roepsagitators. 

M.V.H., Mechelen 

IERLAND-

Dat de Engelsen grappen over de 
leren vertellen bewijst alleen maar dat 
zij het nog steeds niet kunnen verkrop
pen dat een land dat zij militair, ekono-
misch en sociaal door de anglo-ierse 
burgerij onder de knoet hadden, als 
eerste natie, toen de macht van het Bri
tish Empire op zijn hoogtepunt was, 
aan hun greep ontsnapte. 
De strijd van de leren heeft decennia 
geduurd. In die strijd heeft het katolie-
ke geloof een grote rol gespeeld en 
daardoor is voor een niet gelovige 
Ierland een iets of wat onbehagelijk 
land om in te wonen. Maar vergeet niet 
dat in het noorden de presbyteriaans, 
calvinisten nog veel fanatieker en be-
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krompener zijn en dat zijn van de vele 
protestantse sekten nog de meest 
toleranten. 
Inderdaad zegt de grondwet — opge
steld door de Ierse republikeinen na de 
terugtrekking van de Engelsen — dat 
de wet de grondslag van het katolicis-
me beschermt maar andere godsdien
sten tolereert Dit is steeds aangegre
pen geworden als een ekskuus om de 
eenmaking van het „natuurlijke geo
grafisch" Ierland waar te maken. Maar 
laten wij de zaak eerlijk en objektief 
bekijken. Ierland werd met list en ge
weld gescheiden en kunstmatig ge
splitst en nooit zal dit in vrede herenigd 
kunnen worden. 
Alleen de macht van het aantal (kinder
rijke families in Ulster) kan die staat 
dwingen zich bij Ierland te voegen. 
Daarom hebben de protestanten in het 
noorden allerlei middeltjes uitgevon
den om hun katolieke onderdanen het 
land uit te pesten en ze werk te doen 
zoeken in Engeland. • »* ' 
Wie Ierland kent weet dat dit een zaak 
voor de leren is. Want men weet dat 
de leren een volk van de toekomst is 
en dat zij werkelijk intelligent en bedrij
vig genoeg zijn om hun eigen huis te 
bouwen. 
Het wekt dan ook verwondering dat 
H.O. (in „Wij" van 12 mei II.) de Ierse 
abortus-blunder als een grap over de 
achterlijke leren beschouwt Vergeet 
dan nooit dat de macht van bisschop»-
pen uiteindelijk steunt op het grote 
aantal van hun gelovigen. Niet op een 
of andere wereldlijke macht Wie dat 
niet graag ziet hoeft daarom nog niet 
naar andere argumenten te grijpen. 
Het grote probleem van de Ierse 
staatslieden zit hem juist in deze toe
stand. De blunder van Garret Fitzge
rald (anglo-ierse naam) bestaat er juist 
in dat hij geen uitweg weet met de 
macht van de gelovigen. En als hij daar 
wil aan tornen (zoals sommige rijzende' 
sterren aan het politieke firmament dat 
willen) moet hij maar eens gaan nale
zen wat er met de machtige Engelsen 
gebeurd is die dat ook geprobeerd 
hebben. 
Tijdens mijn 20-jang verblijf werd mij in 
Ierland dikwijls gezegd: „Er zijn twee 
dingen waar een buitenlander het best 
doet over te zwijgen in Ierland. Gods
dienst en politiek..." 

AV.C, Aalst 

STERKE KOFFIE 

Met enkelen gingen wij op vnjdag 
6 mei naar Flander's Technology Na
dat we een zeer interessante namid
dag doorgebracht hadden, wilden we 
iets drinken op de bovenverdieping 
van het beursgebouw Hoe groot was 
onze verontwaardiging toen bleek dat 
de dienster eentalig Frans was Wij 
weigerden te betalen zolang het be
drag ons met in het Nederlands ge
noemd was. Toen enkele andere aan
wezigen ons bijvielen is zij een overste 
gaan halen. Bij deze persoon deden wij 
ons beklag en werd de betaling gere
geld in het Nederlands 
De dienster voegde er nadien dn het 
Frans) aan toe dat we in Charleroi 
zelfs met bediend waren als we geen 
Frans spraken Ze vond dat blijkbaar 
vanzelfsprekend dat Vlamingen Frans 
spreken, zowel in Gent als in Charleroi. 

H.C., B.D.C., H.L, Kortri jk 
P.H., Kuurne 

SCHERPER PROFIEL 

Onze partij heeft bij de gemeente
raadsverkiezingen te Gent op zondag 
24 april een weliswaar kleine maar 
toch verrassende nederlaag geleden: 
2.856 stemmen minder dan op 10 
oktober '82, of — 1,76 % der stemmen. 
De oorzaken van deze spijtige achter
uitgang zullen wel zeer verscheiden 
zijn en vele gissingen, al of niet sterk 
geargumenteerd, zijn mogelijk. Noch
tans meen ik dat tijdens de verkie
zingscampagne meer het aksent had 
moeten gelegd worden op het feit dat 
de Vlaamse gemeenten sterk bena

deeld zijn door het „gemeentefonds", 
ten voordele weer van de Waalse 
profiteurs! (voor 3,5 miljard frank). Als 
het op „betalen" en „geld" aankomt is 
de doorsnee-kiezer wel geïnteres
seerd en gesensibiliseerd). 
En in deze kontekst kon direkt opge
roepen worden tot een versterking 
van de VU, op het nationaal, op het 
provinciaal en ook op het gemeentelijk 
vlak, met het doorslaand argument: 
„Maakt onze partij sterk, zo sterk 
mogelijk, opdat Gent (en ook de ande
re gemeenten) uiteindelijk, via een echt 
Vlaams zelfbestuur, de centen zou 
krijgen waarop het recht heeft." 
Ik meen, dat deze meer benadrukte 
slogan en eis, ook deze verkiezingen 
voor onze partij een nog duidelijker en 
efficiënter profiel zou gegeven heb
ben. 

R.R., Gent 

PROGRESSIEVE 
UNITARISTEN, 
In Vlaamse socialistische middens is 
blijkbaar een neo-unitair offensief be
zig-
Begin april verscheen in het weekblad 
..Links" (linkervleugel van de SP) een 
ultra-belgicistisch pleidooi als hoofdar
tikel waarin zelfs betreurd werd dat 
nogal eens over ..Vlaamse socialisten" 
wordt gesproken in plaats van over 
..socialisten-zonder-meer". ABVV-lei-
der Schoeters pleitte zoals bekend in 
zijn 1 meitoespraak voor solidariteit 
met de Waalse eisen. Kort daarop 
wordt ons de oprichting gemeld van 
een beweging binnen SP en ABVV: de 
..Belgische Progressieve Socialisten" 
(BPS). 
De oprichting van deze BPS is dan ook 
geen toeval. Grote stukken van het 
BPS-Manifest komen overigens letter

lijk overeen met het genoemd hoofdar
tikel van weekblad ..Links". Op de BRT-
radio verklaarde de stichter van BPS 
dat zijn mensen „vooraf kontakt had
den met een groot aantal SP-parle-
mentsleden die hun zegen gegeven 
hadden voor hun experiment". 
Voorzitter Van Miert krijgt dus wat zijn 
voorzichtige Vlaamse koers betreft 
dus niet alleen tegenwind vanwege het 
ABVV, zijn linkervleugel en BPS, maar 
ook van een deel van zijn eigen parle
mentsleden. Dit wordt trouwens be
vestigd door allerlei unitanstische uit
spraken in de pers: Willy Claes in „Het 
Belang van Limburg" van maart '82 
(Claes pleitte hier voor provincialisme), 
Sleeckx in Humo van maart 83, Bos-
suyt in Spectator van april 83 (met een 
afwijzing van de splitsing van de 
5 ekonomische sektoren) en wellicht 
zijn er nog andere uitspraken. 
Een en ander toont aan dat de Vlaam
se koers van de SP niet gedragen 
wordt door de „basis" van die partij en 
zelfs niet door een groot gedeelte van 
de SP-leiding. Andere linkse of pro-
gressistische partijen lijken al even 
onbetrouwbaar op Vlaams gebied: 
A M A D A is unitaristisch tot en met 
terwijl Agaiev — zeker in het parle
ment — zich ook al Belgicistisch op
stelt 

De Vlaamse Beweging heeft in het 
verleden nooit op de „linksen" kunnen 
rekenen, vandaag evenmin. In plaats 
van mee te ijveren voor Vlaamse 
zelfbeschikking, blijven zij hun blik rich
ten naar de Waalse socialisten die 
door hun destruktiepolitiek hun eigen 
gewest in een ekonomische afgrond 
duwen. Of stellen de linkse milieus in 
Vlaanderen vast dat de meeste Vlaar^-
se werknemers hun klassenstrijd afvê^-
zen en wensen zij daarom de Vlaamse 
zelfbeschikking af te remmen? 

F.V.L, Brussel 

Vlaanderen 
binnenste
buiten 
Herman Todts heeft de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging sinds 1945 
in diverse CVP-kabinetten van nabij 
meegemaakt. Hij vertelt nu het verhaal 
zoals hij het heeft beleefd: van binnen
uit. Van de repressie en de aanslag op 
de IJzertoren tot vandaag. De jaren die 
voor Vlaanderen een keerpunt waren: 
van deze week af exclusief in Knack. 

Bovendien 
Staal: het plan van Jean Gandois 
Reportage: Knack-in Afghanistan 
Vietnam: de heropstanding van Saigon 
Festival: dagboek uit Cannes 
Interview: Paul Van Himst 
en Benfica-Anderlecht. 

MAGAZINE 
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Vic Anciaux 
als eerste 
VU-voorzitter Vic Anciaux was 
blijkbaar niet met val<antie t i j
dens het verlengde weekeinde. 
Integendeel, de VU-president lag 
a.h.w. op vinkeslag. Nog vóór de 
officiële bekendmaking van het 
ophefmakende plan Gandois, 
riep hij de pers bijeen: „Als de 
CVP en de PVV durven een rege
ring te steunen die vers geld in 
het Waalse staal wil steken, dan 
zal de VU van alle middelen 
binnen de parlementaire demo-
kratie gebruik maken om hierte
gen in te gaan'. 
Tijdens deze bijeenkomst uitte 
Vic Anciaux zijn ongenoegen 
over het feit dat de staaldeskun-
dige Fransman Gandois zijn plan 
aan de wereld verkondigde nog 
vóór het parlement daarover was 
ingelicht. De regering had dit 
geweigerd! 
Na de volmachtenwet, is dit een 
nieuwe kaakslag voor de parle

mentaire demokratle. Alle verkie-
zings- en andere beloftes ten 
spijt. Bij nieuwe verkiezingen zul
len we wel weer opnieuw in de lu
xueuze propaganda van de tradi
tionele partijen lezen „Herwaar
dering van de parlementaire de
mokratle-". Woorden, woorden, 
woorden-

Gillon dreigt 
De eerste Waalse reakties op 
„het plan" zijn niet van de leukste. 

„We zullen nog wel eens naar 
Brussel komen', werd luidop ge
dreigd. Iedereen herinnert zich 
nog de staalbetoging In de 
hoofdstad. Toen richtten opgehit
ste Waalse staalbetogers enorm 
veel schade aan en trokken zij 
een spoor van vernieling door
heen Brussel. De verantwoorde
lijken voor deze wandaden wer
den nimmer vervolgd en dienden 
nooit één frank te betalen! Inte
gendeel, zij worden als helden 
geprezen. Eén van dé heethoof
den was toen de FGTB-teider 
Robert Gillon, de aanvoerder van 
de Luikse metailo's. Ook nu heeft 
Gillon, onmiddellijk na de be
kendmaking, zijn „troepen' bij
eengeroepen en maan- en dins
dag werd er reeds betoogd en 
gestaakt In Luik. 

De burgers van deze stad zijn dit 
trouwens al gewoon: de ene 
week maken de gemeentelijke 
personeelsleden wat kabaal, en 
de week nadien bereiden de me
tailo's een „harde aktie" in Brus
sel voor. Privé-milities zijn, nota 
bene, bij wet verboden-

Deze week dit... 
Wie vorige zondag ontbrak op 
de VU-sportdag, heeft veel 
gennist Je moet het mee iseleefd 
hebben om het te geloven. Je 
kon de sfeer van 
kameraadschap snijden. Bijna 
2.000 Volksunie-leden en 
sympatizanten waren 
opgekomen om een volle dag 
sportief te zijn. Ongeveer 
vijfhonderd voetbal- en 
volleybalspelers. Nog meer 
wandelaars, lopers en fietsers. 
De petankers, sjoelbakkers, 
kegelaars en andere 
beoefenaars van sympatieke 
volksspelen niet te vergeten. 
Alleen samen één grote bende. 
Ongedwongen, gemoedelijk. Aan 
één stuk lachend. Met heel het 
gezin. Kinderen op de 
schouders, op de arm, in de 
koets of zandbak. De zon deed 
deugd. De wolken en zelfs de 
regen konden de warme sfeer 
met koelen. Een groot Vlaams
nationaal familiefeest Diep 
geworteld in het levende 
Vlaanderen. Zo is de Volksunie. 
Geen andere politieke partij doet 
het ons na. Ik ben er trots op. 
Voor het prachtig initiatief en de 
uitvoering ervan feliciteer ik de 
hele VU-sportkommissie. Stan 
Philips op kop. Zijn geestdnft 
werkt aanstekelijk. Zijn 
organizatietalent loopt de 
spuigaten uit. Al zijn medewezen 
gelukgewenst. Gilbert, Guido, 
Johnny, Joris, Josée, Marieroos 
en weet ik veel. Ook de leden 
van de afdeling Diibeek 

verdienen onze waardering. Het 
onthaal in het Roelandsveld was 
prima. Er was trouwens niet 
alleen spel en plezier te smaken. 
Het edelgestrenge symposium 
bleek geen luchtledige teorie. De 
referaten waren blezonder 
interessant en leerrijk. De 
sprekers weten duidelijk van 
wanten. Jan Caudron, Walter 
Peeters en Geert Goubert — 
één van de vier heemskinderen 
uit mijn jonge tijd — wil ik 
eveneens feliciteren. De 
besproken teksten blijven 
gebruiksklare stof voor onze 
burgemeesters en schepenen in 
de uitwerking van hun 
gemeentelijk sportbeleid. 

Allen wil ik danken. Zij hebben 
méér gepresteerd dan ze 
vermoeden. De waarde van de 
sport werd aangetoond maar 
tevens werd de hele mens 
opgetild. De deelnemers 
droegen vrijmoedig het VU-
kenteken en voelden zich 
verbonden. De band van deze 
sportdag heeft heel de partij 
versterkt. Nogmaals mijn 
hartelijke dank Volgend jaar 
opnieuw! 

Het welslagen van deze niet 
politiek-gekleurde manifestatie is 
eens te meer een bewijs dat 
onze leden en militanten bereid 
zijn voor elke slag. Gelukkig, 
want het is hoognodig. De 
gespannen politieke situatie van 
vandaag vereist paraatheid. Als 
volksnationalisten hebben we 

niets tegen de Walen. 

Integendeel, we betreuren dat 
de Waalse staalarbeiders 
jarenlang misleid werden. Zowel 
door hun fwlitieke en 
vakbondsleiders als door het 
grootkapitaal. We wensen het 
faillissement van de Waalse 
staalindustne niet Maar we 
weigeren dat Vlaanderen 
leeggemolken wordt We 
aanvaarden niet langer dat onze 
Vlaamse jongeren in de kou van 
de werkloosheid blijven staan. 
Wat we willen voor Vlaanderen 
willen we ook voor Wallonië: 
zelfbestuur. Wij geven de Walen 
de kans om zelf hun 
staalnijverheid te redden en hun 
ekonomie uit te bouwen. 
Volgens hun eigen inzichten en 
onder hun eigen financiële 
verantwoordelijkheid. We eisen 
hetzelfde recht voor het 
Vlaamse volk. Elke andere 
oplossing is veel erger dan 
boerenbedrog. Elk halfslachtig 
compromis is misdadig Het 
bestendigt de miljarenroof en de 
neerhalende konflikten, die 
Vlaanderen in zijn opgang 
remmen. Het huidige moment is 
ernstig en kan beslissend zijn in 
onze jarenlange strijd voor de 
Vlaamse staat Hou je klaar! 

Michel 
chanteert 
De voorzitter van de Waalse li
beralen, Louis Michel, speelt het 
staalspel grof. Voor hem Is het 
dossier CS vast en zeker een 
kabinetskrisis waard, of anders 
gezegd: indien er geen geld komt 
uit de nationale pot, dan dreigt de 
PRL ermee de regering te doen 
springen. En elkeen weet dat een 
regeringsval op het huidige mo
ment best vermeden wordt Mi
chel pleegt dus noch min noch 
meer chantage. De taktlek van de 
dinosaurus door het sleutelgat 
persen, en zoniet-

wet van augustus '80. En wat de 
Vlaamse regering zelf doet doet 
ze beter", zei de leefmilieuminister. 
Hij verklaarde verder dat het on
rechtvaardig is dat slechts 46 % 
van de ordonancenngskredieten 
tijdens de afgelopen drie jaren 
naar Vlaanderen gingen, op een 
ogenblik dat de Vlaamse bevol
king voor 60 % van de Belgische 
industriële produktie, voor 69 % 
van de totale uitvoer en bovendien 
63 % van de opbrengst der p&rso-
nenbelasting levert 

Deze harde feiten en mooie kon-
klusies van de CVP-excellentte 
klinken wel goed, maar dé ham
vraag IS of Lenssens en met hem 
het AOW deze standpunten nu op 
dit cruciale moment durven en 
willen hard maken. 
Het IS immers o zo gemakkelijk 
stoere taal op een ledenvergade
ring te verkopen... 

Martens 

Vic ANCIAUX 

Waarbij wij wel de vraag stellen 
of ook de Vlaamse ministers In 
de centrale regering dergelijke 
houding durven aannemen. Wel
ke CVP- of PW-minIster durft 
zijn (vetbetaalde) portefeuille 
neer te leggen op het ogenblik 
dat de regering toch beslist op
nieuw duizenden en duizenden 
miljoenen te geven aan het Waal
se staal? 

Ook Lenssens 
Gemeenschapsminister Jan Lens
sens heeft tijdens een Rerum No-
varum-herdenking te Hamme ge
zegd dat het industrieel beleid 
dringend moet worden geregiona-
lizeerd. „Dat is trouwens slechts 
de toepassing van de biezondere 

Wat aan de binnenlandse pers 
onthouden wordt, heeft eerste 
minister Martens dan maar aan 
de Nederlandse televisie toege
staan: zijn reaktie op het rapport 
van Gandois. De CVP-premier 
haalde het wierookvat boven 
voor de opsteller van dit ophef
makend dokument: „Het bewijs 
is geleverd dat er nog moedige 
en onafhankelijke mensen be
staan, die de waarheid durven 
openbaren,' verklaarde Wilfried 
Martens. 

In de studie-Gandois worden za
ken gezegd die wij sinds jaar en 
dag beweren, vooral dan met 
betrekking tot het slecht beheer 
en de onleefbaarheid van veel 
Waalse staalfabrieken. Wij ver
wachten nu van Martens dat ook 
hij een moedige beslissing zal 
nemen, en de waarheid zal vertel
len, namelijk dat er onmogelijk 
tientallen nieuwe miljarden van
uit de nationale kas aan CS kun
nen worden gegeven. Dit zou niet 
enkel levensgevaarlijk zijn voor 
de regering, maar bovenal voor 
de toekomst van Vlaanderen. 
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m Kommentaar 

Het staalharde uur van de waarheid! 

In de komende dagen zal vooral de stelling van de socialistische PS-voorzitter Guy Spitaels hard 
doorwegen op de regeerbeslissingen. De man kondigde reeds op een partijkongres in '81 aan dat 
met het verder blijven inpompen van miljarden in Cockerill-Sambre niet alleen de fusie-staalreus 
maar gans de Belgische staat overeind blijft of gesloopt wordt. 
(foto Photo News) 

135 Miljard 
voor 22.252 
CVP-kamerlid Van den Brande 
berekende het: het plan-Gandois 
zal, alles Inbegrepen, ongeveer 
135 miljard frank kosten. Dit geld 
moet, indien „het" gerealizeerd 
wordt, dienen voor een mogelijke 
redding van de Waalse staalsek-
tor. In deze Waalse sektor zijn 
zo'n 22.252 personeelsleden te
werkgesteld, waarvan er circa 
7.900 zouden moeten „afvloeien". 
Ruw berekend betekent dit dat 
per arbeidsplaats, pakweg, 6 mil
joen frank zal betaald worden! 
Voor die prijs kan men elke ar
beider een riante villa In „het 
Zoute" geven en nog drinkgeld 
voor héél lange jaren-
Voor de 70.000 Vlaamse textiel-
arbeid(st)ers die de jongste jaren 
werkloos werden, moet dit toch 
als biezonder onrechtvaardig er
varen worden. Wanneer straks 
misschien 8.000 Waalse arbei
ders zonder werk vallen, dreigt 
de wereld te vergaan. Over de 
70.000 Vlamingen die naar het 
stempellokaal werden gestuurd, 
kraait vandaag niemand meer! 

W B 
waarschuwt 
De Vlaamse Volksbew/eging 
(VVB) heeft biezonder vlug en 
gevat gereageerd op het plan-

Gandois. In een mededeling waar
schuwt de VVB de Vlaamse rege-
ringspolitici om toch niet nog eens 
door de knieën te gaan, uit vrees 
voor onlusten van Waalse zijde. 
Trouwens, indien de Walen daar
voor kiezen — zo merkt de VVB 
terecht op — dan zal deze chanta-
gepolitiek de Walen zelfs benade
len. 
Mogen wij de hoop koesteren dat 
Martens zich nog éénmaal de 
idealen van zijn jeugd herinnert, en 
luistert naar de stem van de VVB? 
Of klampt hij zich verder vast aan 
de njkgevulde (maar vergankelij
ke) tafelen van het staatsgezag? 

Luik versus 
Charleroi 
Van het „ene" Waalse vakbonds
front is geen sprake meer. De 
Karolingische staalvakbonden rea
geerden opvallend gematigd op 
het rapport van de Fransman Gan-
dois. De socialistische FGTB-vak-
bond uit Luik daarentegen ant
woordde direkt vlijmscherp en 
hoogst afkeurend. In Gandois' plan 
IS immers sprake van een konkur-
rentie tussen Charleroi en Luik, 
waarbij de staaldeskundige over
duidelijk pleit voor het behoud van 
de staalfabriek in Charleroi en de 
sluiting van Luik. Misschien kun
nen de Luikse metallo's nu een 
middeleeuws gevechtje gaan leve
ren tegen de Karolingische kame
raden...? 

ABVV en... 
Zowel het ABW-bureau, als de 
leiding van de milieupartij Aga-
lev zijn er dus in geslaagd een 
„schitterend" l?) standpunt in te 
nemen tegenover het plan Gan
dois. 
Het ABW-bureau benadrukt dat 
de „nationale solidariteit'' moet 
behouden blijven, en pleit dus 
voor een verdere financiering 
vanuit de nationale geldpot Zi j 
die dus dachten dat er een gun
stige verandering op gang was 
gekomen bij de socialistische 
vakbond in de richting van een 
eerlijke federalizering, komen 
dus lelijk bedrogen uit! Daar 
waar de Vlaamse Intergewestelij-
ke van het A B W nog vóór enke
le weken (nota bene: vlak vóór 
de sociale verkiezingen) regel
recht opkwam voor een ver door
gedreven regionalizering, wordt 
nu plots bakzeil gehaald. De 
Vlaamsbewuste ABW-mi l i tan-
ten voelen zich hierdoor schan
dalig vernederd. Er is trouwens 
nog een ander aspekt aan deze 
onverkwikkeli jke stellingname. 
Indien de Waalse staalarbeiders 
straks (zoals zij in het verleden 
reeds vaker deden) aan het sta
ken gaan- dan wordt hun sta
kingsgeld uit de nationale vak
bondskas betaald. Vlaamse vak
bondsleden betalen dus ook op 
die manier voor het Waalse de
bacle-

... Agaiev 
En ook de „Vlaamse" (sic) groe
nen hebben zich nu eens met een 
„ander" standpuntje in 't nieuws 
gewerkt Als enige Vlaamse partij 
spreekt Agaiev zich uit voor een fi
nanciering van het plan Gandois 
vanuit de nationale kas! Volgens 

die zo demokratische „basismeis
jes en -jongens" moet Vlaanderen, 
voor de derde maal, mee opdraai
en voor het jarenlange slechte 
beheer. 
Of dit ook een ecologisch verant
woord standpunt is, weten wij met 
dat het „anders" en stom is, beseft 
iedereen, en dat het ronduit anti-
Vlaams IS, zal wel voor iedereen 
duidelijk zijn. 
Degenen die nog eventjes hoop
ten dat Agaiev een Vlaamsvoelen
de partij was, mogen deze illuzie 
toch wel definitief naar het rijk der 
dromen verzenden! 
Samen met de koning, behoort 
Agaiev nu tot de uitstervende ben
de der „laatste unitaristen"... 

Geen 400 
miljoen 
inkomsten 
Terwijl de Wetstraat weer op zijn 
kop staat om de werkgelegen
heid van Waalse staalarbeiders, 
mét miljardenoffers, te vrijwaren 
van faillissement is het ontstel
lend te moeten vernemen dat 
geen Belgisch minister wakker 
ligt van de dreigende halvering 
(andermaal) van de werkgelegen
heid bij het Vlaamse metaalkon-
struktiebedrijf Nobels-Peelman. 
Dit Wase bedrijf krijgt voorlopig 
de toegewezen 400 miljoen (!) 
frank niet tenzij die massale af
danking zou doorgevoerd en la
ter ook nog de rendabiliteit van 
het gehalveerde bedrijf wordt 
bewezen. 
Geen 400 miljoen voor Nobels-
Peelman! Wél 60,95 tot meer dan 
100 miljard voor het doodzieke 
Cockeri l l-Sambre-

Gandois kwam even langs 
Hem was de mare voorafgegaan dat hij zo scherp 
is als de bijl van de guillotine: een wonderdoktoor 
die geen zalf legt op stinkende wonden, maar er 
ongenadig het mes in zet Her en der amputerend 
had zijn scalpel een spoor door Frankrijk getrok
ken: van de staalbedrijven in Elzas-Lotharingen 
langs de textielfabrieken van Lyon naar de chemie-
complexen van de Rhönevallei. Terwijl zijn faam 
toenam bij aandeelhouders en investeerders, 
groeide zijn ruchtbaarheid bij het werkvolk dat 
door zijn vaste hand werd weggesaneerd. 
Jean Gandois, een reputatie. Toen Mitterrand aan 
de macht kwam en even later de Franse industrieg-
renzen nationalizeerde, was Gandois een van de 
weinige managers die door het nieuw bewind als 
bedrijfsleider werd behouden: een erkenning, uit 
onverdachte bron, van 's mans kapaciteiten. De 
nieuwe politieke koers lag hem echter n iet Na een 
paar maanden nam Gandois ontslag uit een van de 
bestbetaalde PDG-posten van Frankrijk, niet zon
der de redenen van zijn ontslag in grote opmaak 
aan de jubelende oppositie en de sipkijkende 
meerderheid bekend te hebben gemaakt 
Niet iedere werkloze hoeft dopper te worden. In 
het door krisis en ekonomische neergang geteis
terde Europa is men voortdurend op zoek naar 
deskundigen die, tegen een flink handgeld, zich la
ten inhuren voor het kille karwei met de scalpel. 
Jean Gandois, zoon van een belastingontvanger, 
ingenieur van vorming en gewezen colon, begon 

op zijn vijft igste weer maar eens een nieuwe faze 
in zijn reeds rijkgevulde leven. Arbed belastte hem 
met een saneringskarwei in de Luxemburgse side-
rurgie. Via-via Gentse Arbedrelaties moet zijn 
reputatie ter ore gekomen zijn van Wilfried Mar
tens. Het interregnum Van der Strick op Cockeril l-
Sambre was een mislukking aan het worden; er 
moest een nieuwe man aan de slag. Dat het op de 
koop toe een Fransman zou zijn, was een meeval
ler: vreemde eend in de Waalse bijt en onverdacht 
van effektieve banden met Vlaanderen. 
Gandois aanvaardde het karwei. Voor acht miljoen 
handgeld, zoals werd gefluisterd, waarschijnlijk 
voor veel méér. Hij was derde in de rij van 
goedbetaalde specialisten die zich over het ziek
bed van Cockeril l Sambre bogen: na Kinsey en 
Nippon nu Gandois. 

Even dreigde het mis te lopen toen Martens in een 
loslippige bui rond nieuwjaar meedeelde, dat Gan
dois tienduizend ontslagen in de Waalse siderur-
gie zou aanprijzen. De Fransmen nam het niet dat 
zijn rapport al in de politieke arena werd gegooid 
vooraleer het geschreven was. Hij maakte er een 
rel van en Martens moest bakzeil halen. 
Vorige vrijdag — un vendredi treize zeggen de 
Walen, de klassieke ongeluksdag — maakte Jean 
Gandois zijn konktusies bekend. De praktisch 
honderd bladzijden, van zijn rapport had hij in de 
weken voordien bijeengeschreven op hotelkamers 
te Brussel, Charleroi en Luik. 
Het ziet er naar uit dat deze bekendmaking 
gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Martens. 
De eerste minister, sinds anderhalf jaar gebiolo
geerd door de Waalse staaldraak, neemt zich 
zodoende nog maar eens wat ti jd. 
Gandois zal een dezer dagen wel langs komen om 
het huurgeld te ontvangen. En te verdwijnen. Voor 
een vaste betrekking bij Cockerill-Sambre haalt hij 
de neus op. Uit zijn rapport blijkt trouwens, dat hij 
de neus ophaalt voor Cockerill-Sambre tout court 
Nou, enkele miljoenen huurgeld voor het te boek 
stellen van een reeds bekende waarheid is óók 
niet mis-



Sociaal-ekonomisch Ml 
Men wist het reeds 7 jaar geleden... 

CS beleid: illuzies en gekkenwerk 
Tijdens de gewone werkdagen en -uren bleek het alweer 
niet te kunnen Vorige week donderdagnacht, heeft de 
Franse konsulent Jean Gandois uiteindelijk zijn „rapport de 
mission' overhandigd aan het selekt klubje van de 
zogeheten staalmmisters van de regering-Martens 
De bevindingen in Gandois' rapport zijn striemend wat 
betreft het beleid dat gevoerd werd door de managers en 
door de overheid ten aanzien van de staalfabrieken van 
Coekerill-Sambre 

Niet alleen de door de overheid aangestelde beheerders 
worden in onverhulde bewoordingen voor hun slecht beleid 
met de vinger aangewezen Maar er wordt ook op gewezen 
dat de politieke overheid sinds jaren weet moest hebben 
van de drastische wijzigingen op de internationale 
staalmarkt Dat er zeer zeker geen sprake is van een begin 
van vernieuwd industrieel beleid in de staalsektor 
Die mooie propagandistische slogan die Belgische 
ministers om beurten zo graag bij toespraken in de mond 
nemen' Vooral de ekonomie-ministers van Vlaamsen huize_ 

Er wordt vandaag in alle politieke 
toonaarden gejankt over de dra
matische toekonnst van Cocke-
rill-Sambre Vooral wordt door 
woordvoerders van de traditio
nele partijen — door de Waalse 
en door de Vlaamse — wijselijk 
verzwegen dat men de miljar-
denputten en de sociale ellen
de reeds niet minder dan zeven 
jaar had kunnen voorzien en 
met passende ingrepen had 
moeten afwenden 
BIJ het aantreden van burggraaf 
Etienne Davignon in 76 als Euro
pese Mister Steel werd m e t ' 
stapels dossiers duidelijk aange 
toond dat de krisis bij de staalbe
drijven in West-Europa hoege 
naamd met van voorbijgaande 
aard zou zijn Niet konjunktureel 
maar struktureel zoals dat in 
ekonomisch vakjargon heet 

Reeds zeven jaren geleden 
werd ervoor gewaarschuwd dat 
de staalkrisis onze bedrijven 
zou treffen als gevolg van over
dreven produktie van staalpro-
dukten over heel de wereld 
Onder meer als gevolg van het 
feit dat Japan konkurrentieel 
zwaar kwam opdagen Dat ook 
nog andere landen in het Oost 
blok uitdagend kwamen opzet
ten En bovenop ook enkele ont
wikkelingslanden onverbloemd 
onze traditionele industriële troe
ven uit onze hand begonnen te 
spelen Brazilië Indie China 

Sidmar-voorbeeld 

Niet alleen de Belgische minis 
ters maar ook politici van andere 
Westeuropese landen reageer
den op die welbekende en zeer 
reële dreiging met het open
draaien van stevige subsidiekra
nen Op de eerste plaats om op 
korte termijn gevestigde indus 
tnele reuzen (uiteindelijk een za
kelijke bedoening van zeer in 
vloednjke families) bedrijvig te 
houden Met dan wel in toene
mende mate de zware dood
doener dat de gemeenschap 
met miljarden steun aan de zie
kelijke staalbedrijven moet 
over de brug komen uit — wat 
genoemd werd — sociale over
wegingen „Het kan toch niet 
zomaar gebeuren dat met enke
le klappen duizenden mensen 
zonder werk zouden vallen-" 
En zo IS de helse miljardenver 
spillende spiraal almaar doller 
gaan draaien 

Wat ons land betreft uiteindelijk 
'vooral en nu vandaag nog nage
noeg uitsluitend wat betreft de 

vestigingen van de fusiereus Co-
ckerill-Sambre 
Inmiddels werd op andere plaat
sen het roer hoe dan ook omge
gooid BIJ de Nederlandse 
Hoogovens bij voorbeeld waar 
nog wel staatssteun als onmis
baar werd vooropgesteld maar 
waar de beheerders meteen in

grijpende satieringsmaatregelen 
(waaronder vermindering van te
werkstelling) ter tafel brachten 
Bovendien gaf de direktie van 
Hoogovens investenngsinzich-

ten te kennen waarvan voor de 
financiering slechts de over
heidssteun wordt gevraagd ten 
bedrage van een derde van de 
kostprijs Ook wat dit betreft 
slaat het Waalse Cockenll-Sam-
bre een mal figuur 
In eigen land hebben we het 
inmiddels zien gebeuren dat een 
Vlaams staalbedrijf het Gentse 
Sidmar, dat al evenzeer kampt 
met de staalknsis door soms 
bitter-smakende recepten en 
vooral ook in het kader van een 
afwezig overheidsbeleid erirl ge
slaagd IS uit te groeien tot een 
staalfabriek die gerekend 
wordt bij de modernste van 
West-Europa 

Onverantwoorde 
levensstandaard 

Ook aan Sidmar heeft de Belgi
sche regering bijwijlen financiële 
steun verleend 

Maar vooral dient er vandaag op 
gewezen te worden dat de Sid-
mar-direktie een nogal wat vin
niger industriële politiek heeft 
gevoerd dan de overheidsbe-
heerders van Cockerill-Sam-
bre 
Een detail maar dan wel een 
zeer pikant detail is ook dat de 
Sidmar-werknemers stukken 
minder werkloon verdienen dan 
de arbeiders en bedienden bij 
Cockerill-Sambre dat hopeloos 
in de rode cijfers is versukkeld 
Franse konsulent Gandois (ove 
ngens zelf met onderbetaald) 
heeft het vorige week zwart op 
wit gepubliceerd 
„BIJ Cockerill-Sambre heerst 
een levensstandaard die hele
maal niet overeenstemt met de 
gang van zaken in het bedrijC 
En ten aanzien van beheerders 
en staalmmisters voegde Gan
dois eraan toe „Wat de voorbije 
jaren is gepresteerd op het vlak 
van beleid en investeringen is 
slechts gestoeld op illuzies' 
Eindelijk zijn we vandaag zover 
gekomen dat de analyse die 

IMili i l i ïarde uur van de waarheid! 

reeds jaren geleden door be
voegde diensten van ekonomi-
sche zaken diende gepresteerd 
te worden nu dank zij de maan
denlange studie-ijver van een 
buitenlands konsulent op de re-
geertafel ligt ter inzage van elke 
Belgische minister die met al

leen het dossier wil lezen maar 
ook politieke konklusies wil trek
ken uit de Gandois besluiten 
De man zelf wijst er op dat 
minstens de sluiting van twee 
staalfabrieken dnngend nodig is 
in Seraing en in Montignies 
„Het IS gekkenwerk om in Se
raing 6 miljard in een continu-
gieterij te investeren' 
Er werkt bij Cockenll-Sambre te 
veel personeel zelfs m de filialen 
die morgen nog enige overle
vingskans zouden kunnen heb
ben bij een zuimg beheer En ten 
slotte stelt Gandois ook nog dat 
de commercializeringsafdelin-
gen (de verkoopsafdeling) voor 
gans de C-S-reus jarenlang en 
ondermaats en verkeerdelijk 
heeft gepresteerd Het resultaat 
van zoveel miskleunen is van
daag dat tientallen miljarden van 
de belastingbetalers zijn wegge
gooid Dat sinds het begin van 
dit jaar elke maand meer dan 
2,5 miljard overheidsgeld wordt 
weggegooid voor de delging 
van kastekorten bij Cockerill-
Sambre Onder meer 
Hoewel Gandois zelf met pleit 
voor een prompt faillissement 
van Cockerill-Sambre wijst hij er 
in zijn peperduur rapport toch 
(op biz 40) dat er „veel andere 
mogelijkheden zijn met dezelf
de vandaag vergooide miljar
den veel meer tewerkstelling te 
scheppen' 

Miljarden voor afbraak 
Die bevinding hoeft de Vlaamse 
gemeenschap hoegenaamd niet 
te leren van Gandois Trouwens 
hoe zit dat nu met die vooral 
i^nor Eyskens veelvuldig afge-

mdigde nieuwe politiek ten 
\nzien van bedrijven in moeilijk-
>den7 
in Vlaams textielbedrijf m de 
inane versukkeld"^ Deuren 
e ' BIJ gebrek aan gedegen 
xtielplan op enkele jaren tijds 
et minder dan 70 000 mensen 

( ooral in Vlaanderen) op 
traat Het metaalkonstruktiebe-
ijf Nobels-Peelman zwaar in de 
de cijfers'' Konkordaat en 
jen cent van Martens regering 

H 3t Vlaams scheepsbouwbedrijf 
Dckenll-Yards van Hoboken 
et likwiditeitsproblemen'' De 
)eken onverbiddelijk toe' 
andaag wordt met de ontbin-

i -\g van de Belgische staat ge-
i eigd wanneer 8000 Cockeril-

smbre werknemers naar ander 
srk moeten zoeken Maar in-
iddels wordt dan weer ook 
lletjes verzwegen dat duizen-
in (een op drie) van de Vlaam-
I bouwvakkers zonder werk 
teni 

Elk miljard dat nu nog in het 
Waalse Cockerill-Sambre 

n ordt vergooid, zorgt voor een 
>rdere afbraak van de werkge

legenheid in Vlaanderen De 
verantwoordelijkheid ligt in 
handen van de „Vlaamse' mi
nisters van de Belgische rege
ring 

(hds) 
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m Opinie 

Het staalharde uur van de waarheid! 
Toverformule... 
In afwachting dat de Vlaamse 
kleurpartljen, onder Waalse af
dreiging, toch zouden toegeven 
om andermaal tientallen miljar
den gemeenschapsgeld in het 
doodzieke Cockeril l-Sambre te 
stoppen, wordt door Martens 
gewerkt aan een toverformule. 
Om het faillissement af te wen
den en het plan-Gandois (zonder 
zekerheid op sukses!) toch uit te 
voeren, pakt men uit met het plan 
voor een biezondere lening ten 
behoeve van het Waalse staal. 
Sussend heet het dat de Walen 
verplicht zouden moeten in
schrijven op deze lening en dat 
ook de intrestlasten ten koste 
van het Waalse gewest zouden 
val len-

...met 
staats
waarborg 
Welke gewiekste en vooral wazi
ge formule ook uitgedokterd 
wordt In verband met zo'n giganti
sche staallening, dient men goed 
te beseffen dat uiteindelijk ook de 
Vlaamse gemeenschap er ate 
schuldenaar bij betrokken wordt 
Immers, allereerst is zo'n miljar
denlening (tussen 60 en 95 miljard 
op korte tijd!) kompleet ondenk
baar zonder nationale staatswaar
borg. Wat betekent dat de meer-
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derheid van de bevolking — de 
Vlamingen — bij een faling van het 
plan-Gandois de zwaarste schul
denlast bedonderd krijgt! 

Op de helling 
Welke formule voor de injektie 
ook wordt uitgedokterd: de nieu
we miljardenmobilizatie moet 
men vandaag toch eens blijven 

plaatsen in het perspektief van 
de voorgehouden bezuinigings-
politiek van Martens V. In het 
licht van de voorgehouden ver
mindering van het Belgische 
overheidstekort met niet minder 
dan 100 miljard in de volgende 
twee jaren kan het kleinste kind 
voorspellen dat met de opslor
ping van tientallen miljarden 
door het Waalse staat gans het 
herstelbeleid — dat ons reeds zo 
gepijnigd heeft — kompleet op 
de helling komt te staan! 

VU op tv 

Staal en openbaar vervoer 
Donderdag 19 mei brengt de 
Vlaams-Nationale Omroepstich-
ting omstreeks 19 u. op het eerste 
BRT tv-net een reportage over de 
herstruktureringsfJtennen van de 
Nationale Maatschappij van de 
Belgische Spoorwegen. VU-volks-
vertegenwoordiger Jaak Gabriels 
neemt de jongste beleidsmaatre
gelen van minister De Croo op de 
korrel en geeft een aantal alterna-

En Sidmar? 
Het ophefmakende dokument 
van de Franse staaldeskundige 
Gandois is in feite een reorgani-
zatieplan voor de hele Belgische 
staalsektor. Het zal bijgevolg 
ook gevolgen hebben voor de 
Vlaamse bedrijven Sidmar en 
ALZ. Dat stuk ontbreekt evenwel 
in de dikke nota en werd enkel 
rondgedeeld aan de ledenvan de 
kabinetsraad. Noch de Vlaamse 
regering, noch de Vlaamse parle
mentsleden kregen inzage in dit 
voor Vlaanderen zeer belangrijke 
dossier. Dit is op zijn minst een 
onaanvaardbare vernedering! 
Vlaanderen en de Vlaamse be
lastingbetalers zullen blijkbaar 
wel mogen betalen voor het 
staal, maar mogen niet meebe
slissen, ook niet over het eigen
ste Sidmar en ALZ! 

tieven. In Limburg zullen de gevol
gen van het De Croo-beleld al op 
27 mei aanstaande voelbaar zijn, 
vermits vanaf dan onder meer de 
stations op de lijn Genk-Maasme-
chelen worden afgeschaft 
Paul Van Kerckhoven, voorzitter 
van het Regionaal Initlatlefkomitee 
licht de recente aktles toe In het 
Meetjesland op de lijnen Antwer-
pen-(jent, waar de stations Beer-
velde en Lochrlsti bedreigd zijn en 
Gent-Eekio, waar het voortlDe-
staan van de stations Waarschoot, 
Sleidinge, Wondelgem en Mulde In 
vraag wordt gesteld. Ook de reak-
ties van reizigers, die elke dag 
deze stations gebruiken en van 
aktievoerders, op de mogelijke 
sluiting van hun stations, worden 
belicht 

Er wordt ook teruggekomen op de 
Invaliditeit van Danny Van Cutsem 
uit Lennik, die vla deze program
mareeks de nodige ruchtbaarheid 
kreeg en waarover onlangs, na 
ruim negen jaar, een vonnis Is 
geveld. 
In het studiogesprek haakt VU-
voorzitter Vic Anciaux in op de 
politieke aktualiteit, meer be
paald de jongste staalperikelen, 
na het ophefmakende rapport-
Gandois. 

Ten slotte wordt in een nieuwe 
reportage-reeks ook aandacht be-
steed aan de aspergeteelt in 
Vlaanderen. (RD) 

Het verdikt-Gandois: veel brandhout... of veel miljarden 
De Franse staalexpert Gandois heeft zijn 
studie in verband met Cockerill-Sambre be
kend gemaakt Zijn vaststellingen zijn vernie
tigend voor al wie verantwoordelijkheid ge
dragen heeft bij de zogenaamde herstrukture-
ring van Cockerill-Sambre. 
De zogenaamde éne, grote Waalse staalon-
dernemlng blijkt immers in de praktijk niet te 
bestaan. Cockerill-Sambre is een heterogeen 
samenraapsel van staalbedrijven gebleven, en 
ook bij het nemen van de nieuwe investerings
beslissingen werden zware fouten gemaakt 
De technische en ekonomische leiding van de 
onderneming hield geen rekening met de 
werkelijkheid. 

In 1982 had Cockeerill-Sambre, in vergelijking 
met de konkurrenten, een produktiekost die 
minstens 10 miljard te hoog lag, dit is meer 
dan 2.000 fr. per ton staal of meer dan 2 fr. per 
kilogram. Bovendien blijkt de kwaliteit van het 
afgeleverde produkt ver onder de aanvaard
bare normen te liggen. Het rapport vermeldt 
letteriijk: de hoeveelheid produkten van twee
de keus is ten opzichte van de hoeveelheid 
eerste keus overdreven groot in Luik en 
helemaal buiten verhouding in Charleroi. Hel 
percentage gedeklasseerde produkten ligt in 
Charleroi 2 tot 4 maal hoger dan bij de 
konkurrenten en haalt de gemiddelde ver
koopprijs naar omlaag op een niveau dat 
31 th. lager ligt dan dit van een eerste-
keusproduktie. Voor een bepaalde produktie' 
eenheid van „profielen"noemt de heer Gando
is het percentage tweede-keus gewoonweg 
ongelooflijk voor een dergelijke kategorie van 
produkten. 

Het bestaande boekhoudingssysteem van 
Cockerill-Sambre biedt geen beoordeling-
smogelijkheden van de kostprijs per produkt 
en per produktie-eenheid. De heer Gandois 
stelt verder ook vast dat er in heel Europa 
geen enkele staalonderneming bestaat die 

onderhoudskosten heeft van hetzelfde niveau 
als deze van Cockerill-Sambre. 
De slechte resultaten van de koudwalserijen 
zijn toe te schrijven aan het produktiecircuit 
aan de produktie-apparatuur maar voorname
lijk aan het slechte beheer. 
De algemene kosten bedragen met 6 miljard 
fr. per jaar 10 th. van het omzetcijfer; dit is 
volgens de heer Gandois het dubbele van wat 
toelaatbaar is. In direkties en staf wordt een 
abnormale koncentratie van dikbetaalde per
soneelsleden in overaantal vastgesteld. Enkel 
de staf van de Algemene (overkoepelende) 
Direktie omvat 2.238 personen, daarbij komen 
nog verschillende honderden stafleden van 
afdelingen en divisies. Gandois is er niet in ge
slaagd om één enkele Europese staalonderne
ming van welk formaat ook, te vinden met ver
gelijkbare staf- en direktiestrukturen. 
Tot zo ver een aantal op zijn minst belangwek
kende vaststellingen vanwege de onafhanke
lijke regeringsexpert 

Gandois kreeg van de regering echter niet de 
opdracht om van Cockerill-Sambre brandhout 
te maken, maar wel om een nieuw herslruktu-
rerings- of reddingsplan voor Cockerill-Sam
bre uit te werken (het derde in de voorlopige 
reeks). Het is niet verwonderiijk dat de heer 
Gandois na zijn onderzoek tot de volgende 
konklusie komt: een weg uitstippelen om 
Cockerill-Sambre in de toekomst leefbaar te 
maken is een uitdaging die als onoverkomelijk 
voorkomt In zijn inleiding is de expert al even 
duidelijk: gezien de huidige situatie van Co
ckerill-Sambre is het gewettigd te twijfelen 
aan de mogelijkheid om deze onderneming 
ooit leefbaar te maken tenzij door er middelen 
aan te besteden die niet in verhouding staan 
tot het resultaat dat men wil bereiken. Toch 
heb ik gemeend dat het mogelijk moet zijn, 
maar het Is een moeilijke weddingschap en 
men is niet zeker ze te winnen. 

Eén van de belangrijkste hindernissen bij de 
herstrukturering blijkt de inkoherentie en de 
heterogeniteit van het bestaande produktie-
apparaat te zijn. Gandois toont in dit verband 
aan dat ook de laatste jaren nog tientallen mil
jarden verkeerd en zinloos werden geïnves
teerd, dit is onder meer het geval met de konti-
nugieterij van Chertal en de draadfrabrlek 
Valfil. 

De wenselijkheid — laat staan de ekonomi
sche noodzakelijkheid — van de zogenaamde 
„redding" van Cockerill-Sambre wordt door de 
heer Gandois zelf sterk gerelativeerd. Hij 
meent namelijk dat de financiering van een 
nieuwe herstrukturering de openbare finan
ciën niet in gevaar mag brengen en dat zij de 
ekonomische ontwikkeling van sektoren met 
meer toekomst dan deze van het staal niet 
mag afremmen. De expert voegt hier nog aan 
toe dat gezien het feit dat de staalsektor zeer 
kapitaalintensief is, er buiten het staal veel an
dere mogelijkheden zijn om met dezelfde 
geïnvesteerde sommen veel meer werkgele
genheid te scheppen. 

Omdat het zijn opdracht was, en omdat hij 
deze blijkbaar hoe dan ook wil volbrengen, 
formuleert de heer Gandois niettegenstaande 
alle negatieve vaststellingen en vooruitzich
ten en niettegenstaande alle gewettigd voor
behoud — een nieuw plan: kostprijs 107 
miljard. 

Louter ekonomisch beschouwd is het niet 
zozeer van belang te weten wie deze nieuwe 
107 miljard moet betalen, maar veel meer van 
te weten of het verantwoord is dat wie dan 
ook deze miljarden betaalt 
Het is immers fout te stellen dat de redding 
van Cockerill-Sambre, dat het behoud van 
14.000 werkplaatsen bij Cockerill-Sambre, 
verzekerd zou zijn door een inbreng van 105 
miljard of 7,5 miljoen per te behouden werk
plaats. Het is enkel juist van te aanvaarden dat 
dit derde herstruktureringsplan, dat deze nieu
we inbreng van meer dan 100 miljard, slechts 
één van de voorwaarden is om een afgeslankt 
Cockerill-Sambre een nieuwe kans op overle
ven te bieden. 

De toekomstige leefbaarheid van Cockerill-
Sambre hangt immers niet alleen af van 
nieuwe miljardenhulp, maar onderstelt in de 
eerste plaats een gezond en bekwaam mana
gement een produktlvltelt die ongeveer moet 
verdubbelen, minder veriies van arbeidsdagen 
door stakingen en afwezigheid en bovendien 
de noodzakelijke samenwerkingsakkoorden 
of synergieën met andere (buitenlandse) staa-
londernemlngen. 

Er is nauwelijks reden om aan te nemen dat 
Cockerill-Sambre met 105 miljard extra tegen 
1987 leefbaar zal zijn. 

Wilfried De Goeyse, 
Adviseur van de 

Gemeenschapsminister van 
Financiën en Begroting 
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Wetstraat m 
Politiek nieuws viel er vorige week niet te ra
pen in het Parlement De Kamer vergaderde 
nauwelijks een dag. Terwijl een ijveriger Se
naat na het Arbitragehof-gewoel opnieuw de 
gewone plooi van begrotingen en interpella
ties aannam. Te vermelden valt wel het initia
tief van Raf Öeclercq en Daan Vervaet om de 
afgifte van het bewijs van goed zedelijk 
gedrag strikt te reglementeren. Hun voorstel 
van wet werd in de Kamer eenparig goedge
keurd. 
Drukker was het in de kommissies. Maar dank 
zij de CVP blijven deze van de publieke opinie 
afgegrendeld. 
Viel er in het Parlement weinig te vergaren, bij 
de regering evenmin. Sedert een paar dagen 
eist de Fransman Gandois alle schijnwerpers 
van de politieke berichtgeving op. Zijn voor
gestelde chirurgie voor Cockerill-Sambre 
heeft de Wetstraat-koorts fel doen stijgen. 
Martens en zijn kollega's doen er echter het 
zwijgen toe. Slechts de Nederlanders krijgen 
als primeur te aanhoren dat de toestand 
„levensgevaarlijk" is. In eigen land blijft het 
vooralsnog bij een gevecht met moties tussen 
partijbureaus, vakbonden en zovele andere 
drukkingsgroepen. Achter de schermen wordt 
druk politiek gemaneuvreerd. En het Parle
ment? Officieel is daar nog niets geweten. 

CVP tussen Vlaanderen en unitaire macht 
-En waarschijnlijk zal het gehele staaldossier het Parlement slechts 
aandoen via interpellaties van de oppositie. Waarna het incident 
plechtig gesloten wordt! 
Och ja, de VU zal er wel In slagen de Vlaamse Raad tot een krachtige 
stellingname te bewegen. Maar de waarde van die moties kennen we 
onderhand wel. Op weg van de Vlaamse Raad naar het centrale 
parlement slagen CVP'ers en P W e r s er verdomd goed In om snel 
hun Vlaamse gewaden af te leggen en zich te hullen in een meer Bel
gisch getint kostuum. 
Die verkleedpartij blijkt dit keer reeds uit de moties van hun 
partijbureaus. Beide zijn van oordeel dat een oplossing voor het 
Waalse staal kan overwogen worden voor zover het Waals gewest 
een „maximale" financiële verantwoordelijkheid opneemt En met 
„maximaal" liggen alle wegen open. 

Behalve dan de weg die voorzitter 
Swaelen als de grootste prioriteit aan
duidt: de volledige reglonallzenng van 
de vijf unitaire probleemsektoren. 
Waaronder dus het staal. Waar blijft de 
CVP toch die lef vandaan halen? 
De staatshervorming zoals ze vandaag 
gebrekkig reilt en zeilt dateert van 
augustus 1980. Nauwelijks drie jaar 
jong dus. Tijdens het Kamerdebat 
diende de VU toen, bij monde van 
Hugo Schiltz een reeks amendemen
ten in om komaf te maken met de voor
gestelde kunstmatige splitsing tussen 
„gewestelijk ekonomisch beleid" en 
„nationaal sektorieel beleid". In zijn 
verantwoording legde hij de vinger op 
de zere plek: „Het zogenaamd natio
naal sektorieel beleid wordt eerder 

gebruikt om de gewestelijke autono
mie uit te hollen en een reeks on
doorzichtige transferten te organize-
ren waarvan de omvang haast even 
groot is dan het gewestelijk budget". 
Zijn waarschuwing werd helaas meer 
dan bewaarheid: de transferten lopen 
zelfs open en bloot en hebben in ruime 
mate het gewestelijk budget over
schreden. In ieder geval, al de VU-
amendementen stuitten op een njet 
van de meerderheid, waaronder de 
CVP. 
Maar laat ons ervan uitgaan dat die 
partij op dat ogenblik nog ziende blind 
was. Recenter zijn de wetsvoorstellen 
van Vic Anciaux en Van den Brande. 
Het initiatief van de VU-voorzitter om 
een onderzoekskommissie op te rich

ten, werd van meet af aan de verdoe
menis in gestemd. Dat was begin dit 
jaar, en eens te meer met medeplich
tigheid van de CVP. 
Vers in het geheugen ligt het initiatief-
Van den Brande, een princiepsverkla-
ring om de vijf nationale sektoren te re-
gionalizeren. En het begon goed. In de 
Kamer kreeg het onmiddellijk een 
voorkeurbehandeling... Tot op het 
ogenblik dat in de kommissie diende 
gestemd te worden. De CVP steunde 
dapper de regering om haar bloedei
gen Van den Brande uit te blussen tot 
ergens na Sint-Juttemis. 
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Maar er is nog. Nauwelijks een veer
tiental dagen geleden interpelleerde 
Gemeenschapsminister Hugo Schiltz 
over de stand van zaken van het 
staaldossier. Aan het einde daarvan 
werd door zijn kollega's Daan Vervaet 
en Vic Anciaux een motie ingediend 
met onder meer het verzoek dat „de 
regering elke kredietverlening aan 
Cockerill-Sambre, onder welke vorm 
ook,'zou stopzetten en dringend de 
beslissing zou nemen de vijf natio
naal gebleven ekonomische sektoren 
te regionalizeren, ten einde de ge
westen voor hun eigen verantwoor
delijkheid te stellen". 
Vorige week, woensdag 11 mei 1983 
werd over deze motie gestemd. Of 
beter, door de meerderheid werd een 
tegen-motie ingediend. Gehoord heb
bende Hugo SchiHz en het antwoord 
van de heer minister, er wordt beslist 
en besloten over te gaan tot de orde 
van de dag.. 

Een paar dagen later maakte Gandois 
zijn rapport wereldkundig. En Swaelen 
eist de allergrootste prioriteit voor de 
regionalizering van de vijf probleem-
sektoren. 
Van lef gesproken! Weet de CVP 
eigenlijk wat ze wil? Misschien wel, 
maar dan geenszins een doorgetrok
ken federalizering. Wél een stevig be
houd van haar unitaire macht! 

Senaat 

Gestoffeerde agenda 
De Kamer hield het vorige week bij 
één zitting: een opkuis-beurt van aan
slepende dossiers. De Senaat daaren
tegen werkte op normaal tempo. 

Drie begrotingen voor 1983 werden 
afgehandeld. Zo die van Financiën, 
waarbij Jef Thijs zich afvroeg of er wel 
voldoende middelen en personeel ter 
beschikking staan voor een goede 
inning van de belastingen. Vooral inza
ke de fraudebestrijding stelt deze 
vraag zich in alle scherpte 

Bij Justitie ergerde Guido Van In zich 
aan de onduidelijkheid in het beleid van 
de opeenvolgende ministers. Vroeger 
werd geijverd voor globale hervormin
gen, nu wordt stapje per stapje gezet 
Tot slot was er de begroting van de 
Rijkswacht Volgens Bob Maes is het 
grootste probleem het tekort aan per
soneel en het stijgend aantal taken. 

Voeg daarbij het nijpende budget en 
het wordt duidelijk dat overal oplossin
gen worden gezocht tot bij het aan
werven van miliciens. Volgens de VU-
senator echter is dat uit den boze. 
Beter is het om een administratief en 
logistiek korps op te richten en meer 
burgers voor administratief werk in te 
zetten. 

Bob Maes kwam ook tussen bij de sa
neringslening ten voordele van de on
dergeschikte besturen van het Brus
sels gewest Als voornaamste oorza
ken van de financiële moeilijkheden 
citeerde hij de uittocht van de meer be-
goeden, de herziene verdeelsleutel 
van het Gemeentefonds en het wan
beheer. Hij stipte ook aan dat bij de 
werkingskosten per inwoner van Brus
sel een aanzienlijk verschil bestaat 
tussen Franstaligen en Nederiandstali-
gen. 

,^He\ allerergste is dat de 157 miljard (D die de Belgische staat 
per einde 1982 in het Waalse staal heeft gestort (en die voor 
het grootste deel door de Vlaamse belastingbetalers moeten 
terugbetaald worden) tot niet veel heeft gediend. 
Onbeschaamd wordt verklaard dat de eigenlijke herstrukture-
ring van Cockerill-Sambre nog moet beginnen nadat de heer 
Gandois zijn rapport zal hebben ingediend. 
De Vlaamse ministers in de centrale regering hebben dus 
toegelaten dat astronomische bedragen werden verspild. Het 
gevolg is dat men de Vlamingen thans een tweede keer zal 
trachten te chanteren. 
Tegenover de begrijpelijke Vlaamse reaktie dat aan deze 
waanzin-politiek een einde moet komen, zal men eens te meer 
dreigen meteen regeringskrisis. Tegenover de Vlaamse eis dat 
ieder gewest zelf de kosten moet dragen van zijn industriële 
archeologische fantazieën zal men stellen dat de vereiste 
meerderheden betaald moeten worden met nieuwe miljarden. 
Nu reeds spreekt men van 60 tot wellicht 100 miljardJ 

Hugo Schiltz, 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, 28 april 1983 

Het staalharde uur van de waarheid! 

Sociaal 
bewogen 
Het gebeurt niet elke dag dat in 
Kamer of Senaat een wetsvoor
stel van de oppositie haast 
unaniem tot wet verheven 
word t Dat gunstige lot was wel 
het initiatief van Raf Declercq 
en Daan Vervaet beschoren. 

Gezamenlijk bonden zij de 
strijd aan tegen het getuig
schrift van goed zedelijk ge
drag. Vooral werkgevers maken 
veel gebruik van dit bewijsstuk. 
Hij die het niet kan voorleggen, 
kan best het solliciteren laten. 
Gewezen gedetineerden of 
mensen die veroordeeld wor
den tot een geldboete of een 
gevangenisstraf met uitstel, 
maken dan ook weinig kans om 
in de samenleving gereklas-
seerd te worden. Maatschappe
lijk lopen zij een bijkomende 
straf op. 

Beide VU-verkozenen stelden 
voor om „het afleveren aan par-
tikulieren van het getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag of 
van enig ander dokument dat 
melding maakt van veroordelin
gen of van de afwezigheid er
van, te verbieden". 

Voor Raf Declercq is zoiets 
niet bevreemdend. Zonder 
overdrijven kan gesteld dat hij 
als een der .eerste parlementai
ren het lot van gedetineerden 
en veroordeelden tot het zijne 
heeft gemaakt Voor Daan Ver
vaet lijkt het minder voor de 
hand te liggen. Toch die groene 
jongen van bermen en boeren-
markten? Deze jonge volksver
tegenwoordiger drijft evenwel 
op een veel ruimere sociale 
bewogenheid. Een eigenschap 
die vandaag helaas wat te plet
ter loopt op al die keiharde 
krisiscijfers, statistieken en an
dere cash drains. 
Samen zijn zij erin geslaagd — 
puik geholpen door verslagge
ver Jo Belmans — een van de 
nog vele bestaande sociale on
rechten uit de wereld te helpen. 
Hopen nu maar dat de Senaat 
hen vo lg t 

19 MEI 1983 
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Nu nationalistische vlam veel lager brandt 

M^ Onze wereld 

Levesque hoopt op jeugd 
voor Quebecs onafhankelijkheid 
Sinds premier Levesque van Quebec drie jaar geleden met zijn refe
rendum over de onafhanltelijkheid van zijn provincie een nederlaag 
opliep — het voorstel werd met zestig tegen veertig percent van de 
stemmen afgewezen — is het nogal stil geworden rond Canada's 
„belle province" Maar de strijdlustige premier heeft er het bijltje niet 
bij neergelegd en hoopt nog altijd een onafhankelijk Quebec te zien 
ontstaan Dit onder zijn formule van „souveraineté-association" die 
een voortgezette band van gepriviligeerde betrekkingen tussen een 
onafhankelijk Quebec en de rest van Canada zou inhouden. 

Levesque kijkt nu vooral in de 
richting van de jongeren onn zijn 
projekt te doen slagen Hij wil van 
de onafhankelijkheidskwestie op
nieuw een strijdtenna maken in de 
provinciale verkiezingen die ten 
laatste eind 1985 moeten plaats
vinden . . , „ , „ 

Eerste minister Trudeau van Canada 
„Strijd, verspilling van menselijke ener

gie!" 

De wereldwijde ekonomische re
cessie, die ook in Quebec hard 
toeslaat, maakt dat het onafhanke-
lijkheidsdebat sterk op de achter
grond IS geraakt Ook in Quebec 
zijn problemen als werkloosheid, 
inflatie, inlevering, versobenng de 
voornaamste bekommernissen 
De groeiende zorg om het dage
lijks brood maakt dat de Quebec-
quois niet bepaald staan te dnn-
gen om een avontuur aan te gaan 
waarvan het welslagen niet gega
randeerd IS Velen van hen besef
fen dat Quebec, onder het Cana
dees stelsel van herverdeling waa
ronder de rijkste provincies, zoals 
het olierijke Alberta, afdragen aan 
de minder bedeelde, een flinke 
hap krijgt uit de nationale kas Een 
steun die uiteraard zou wegvallen 
als Quebec louter op eigen benen 
ging staan 

Het feit dat het nationalistische 
vuur nu op een lager pitje brandt, 
betekent volgens Levesque niet 
dat zijn Parti Quebecquois en haar 
onafhankelijkheidsstreven aan 
steun bij de bevolking zou hebben 
ingeboet In een recent interview 
zei hij „Onze aanhang is er nog 
altijd en is met sterk in de ene of 
andere richting gewijzigd De es
sentiële vraag inzake de komen
de verkiezingen is hoe de jonge
ren zullen reageren' 

Die jonge kiezers wil de Parti 
Quebecois nu warm maken met 

de hoop in de verkiezingen ten
minste de helft van de stemmen 
van de zowat 6,5 miljoen Québec-
qois te krijgen Een dergelijk resul
taat zou Levesque beschouwen 
als „een mandaat om zijn projekt 
te realizeren". 

Maar een elektorale overwinning 
. op het tema van de onafhankelijk

heid lijkt op dit ogenblik werre van 
zeker Recente opiniepeilingen 
toonden dat slechts negentien 
percent van het elektoraat zich 
uitspreekt voor de Parti Quebeco
is die in 1976 het provinciebestuur 
won met de duidelijk aangekon
digde bedoeling Quebec van het 
federale Canada te scheiden 

Levesque denkt dat die neergang 
slechts een tijdelijk gegeven is en 
samenhangt met een recent kon-
flikt tussen de provincie-regenng 
en de ambtenaren, in het biezon-
der de leraars, die tot de trouwste 
aanhang van de PQ behoorden 
De ambtenaren en leraars waren 
in staking gegaan tegen het plan 
van de regenng om hun lonen met 
20 t h in te krimpen, als onderdeel 
van een soberheidsplan om het 
120 miljard fr deficit van de pro
vincie weg te werken In een hard 
konflikt brak het provinciebewind 
de staking wat bij de stakers bitte
re gevoelens naliet „Het staat 
buiten kijf dat we voor het ogen
blik een goed deel van onze 
aanhangers verloren hebben", zo 
gaf Levesque onlangs toe Maar 
hij verwacht dat die sympatizan-
ten terugkeren als de nasleep van 
de staking zal zijn weggeebt 

Een andere vooraanstaande Que
becquois, Pierre Elliott Trudeau, 
die de nationale regering leidt, 
heeft inmiddels geen goed woord 
over voor Levesques plannen om 
van Quebecs onafhankelijkheid 
weer een belangrijk tema van de 
provincieverkiezingen te maken 

„Verspilling van menselijk ener
gie" zo noemde Trudeau ze in een 
recent interview met het Quebec-
se dagblad „La Presse" Van zijn 
kant heeft Levesque ook al bitter 
weinig sympatic voor zijn provin-
ciegenoot Trudeau, ondanks diens 
inspanningen voor de positie van 
de Franse taal in Canada Onder 
Trudeau werd Canada officieel 
een tweetalig land al bestaat die 
tweetaligheid vooral op papier in 
de westerse Engelstalige provin
cies Trudeau zag in die tweetalig
heid een middel om het eigen 
karakter van heel Canada te affir
meren tegenover de overweldi
gende zuiderbuur die de Verenig
de Staten vormen Voor Levesque 
vormt die taalpolitiek echter maar 
een vijgeblad waarachter de pre
mier „een verachtelijke houding 
jegens Quebec" verbergt 

Tegenover zijn tegenstanders op 
nationaal en provinciaal vlak en 
tegenover grote ondernemers 
wier investenngen hij wil aantrek
ken, houdt Levesque vol dat een 
onafhankelijk Quebec perfekt 

leefbaar zou zijn en bovendien 
een interessante, stabiele afzet
markt zou vormen Hij wijst tel
kens weer op de indrukwekkende 
natuurlijke rijkdommen van de „be
lle province", die gaan van ijzererts 
tot hydro-elektrische energie, en 
op haar zeer ontwikkelde kon-
sumptiemaatschappij 
De 60-jarige Levesque is allesbe
halve een provinciaal en heeft een 
grote belangstelling en open hou
ding jegens de buitenwereld Hij 
legt een grote bewondenng aan 
de dag voor de Verenigde Staten, 
en streeft ernaar de Amerikanen, 
die met enige ongerustheid tegen 
de „revolutionairen'van Quebec 
aankijken, gerust te stellen „We 
breiden onze uitwisselingen met 
de Verenigde Staten, vooral met 
onze buren van New England, uit 
Ze kopen onze produkten niet 
om ons plezier te doen maar 
omdat ze bij ons vinden wat ze 
zoeken. Hoewel we klein zijn, 
vormen wij een stevige stabiele 
markt", zo zei hij onlangs in een in
terview 

Het streven van Levesque en de 
Parti Quebecquois om in het bui
tenland de identiteit en het onaf-
hankelijkheidsdoel van Quebec te 
affirmeren uitte zich o m in het 
openen van een twintigtal „delega
ties" van Latijns-Amerika tot Tokio 
en o m in Brussel 

In de ogen van Levesque moeten 
die delegaties ooit volwaardige 
ambassades worden Zei hij „We 
zijn praktisch de enigen die nog 
nationale onafhankelijkheid kun-

Eerste minister Levesque „Quebec, klem maar stabiel" 

nen verwerven. Ik herinner me 
dat er bij de oprichting van de 
Verenigde Naties slechts een 
vijftigtal landen waren die werke
lijk soeverein waren. Nu zijn het 
er zowat honderdzestig" 

Voor dat streven wil Levesque nu 
de jongeren warm maken want 
van hen zal het volgens hem af
hangen „Onze partij moet probe
ren te begrijpen wat hen moti
veert en welk soort toekomst ze 
willen", zo zei hij „We moeten op 
een aantal domeinen meer vrij
heid scheppen want in een onaf
hankelijke staat zullen ze een 
bredere horizon hebben" 

Daar staan Levesque en zijn partij 
voor een zware karwei Want hoe
zeer ook een meerderheid van de 
Quebecquois wel strijdbaar de ei
gen taal en identiteit wil verdedi
gen, slechts een minderheid vindt 
dat voor die verdediging het kader 
van een onafhankelijke nationale 
staat onontbeerlijk is En slechts 
een minderheid vindt dat een onaf
hankelijk Quebec zijn bewoners 
een „bredere horizon" zal bieden 
dan het huidige federale Canada, 
waar de provincies biezonder rui
me bevoegdheden hebben waar 
onze deelregeringen voorlopig 
slechts kunnen van dromen 

H Oosterhuys 

Vlamingen en Quebecquois 
hebben heel wat gemeen 

Als de Vlaamse regering ernaar 
streeft zich ook op mternaiio-
naa) vlak te affirmeren dan is 
Quebec zonder twijfel een van 
de voorbeelden die haar voor 
ogen staan Oie belangstelling 
bleek onder meer utt het bezoek 
dat voorzitle- Geens van de 
Vlaamse regering vong jaar aan 
Quebec bracht De belangstel 
Img IS trouwens wederzijds De 
Quebecse minister van Buiten
landse Handel bracht ter gele 
genheid van Flanders Techno 
logy een tegenbezoek en kon 
digde toen aan dat Vlaanderen 
en Quebec op technologisch 
viak nauwer gaan samenwer 
ken 

Een echte vergehikmg tussen 
de twee gaat wel met op omdat 
Quebec over een veel grotere 
bewegingsvrijheid beschikt on
der de Canadese federale 
grondwet die met te vergelijken 
IS met het huidige Belgische 
lapwerk Hier kan minister Tin-
demans naar de grondwet en 
juridische adviezen grijpen om 
de internationale poten onder 
de Vlaamse stoel weg te zagen 
en te verkondigen dat België 
nooit gebonden kan worden 
door akkoorden die een deelre-
germg met een buitenlands be
wind zou afsluiten 

Inmiddels hoeft dat een intensi
vering van de uitwisselingen 
tussen Vlaanderen en Quebec 
met in de weg te staan Niet 
alleen kunnen beidde naties voor 
elkaar interessante partners 
vormen maar bovendien maken 
gelijkaardige ervaringen — al 
spreken de Quebecois dan net 
de taal van de landgenoten faij 
wie de Vlamingen zoveel onbe
grip ondervmden — dat de kon
takten vaak gemaKkelijk en 
warm tot stand komen 

Beide volkeren hebben hun ei
gen taal en kuituur moeten ver
dedigen legen anderstalige 
misprijzende landgenoten De 
Franstalige Quebecois ergeren 
zich net zo blauw aan hun En
gelstalige landgenoten die zich 
m Quebec vestigen en het vol 
slagen nodeloos achten zich 
het Frans eigen te maken als de 
Vlamingen dat doen aan F'ans-
tahgen die zich in Vlaams ge
bied vestigen en het uit de 
hoogte van hun sociale positie 
of culture superieure" vertik
ken ook maar een mondje Ne
derlands te leren De Quebe
cquois trokken net zo heftig in 
het geweer tegen de Engelse 
olievlek van de hoofdstad Otta
wa als de Vlamingen tegen die 

van Brussel De wetten die in 
Quebec werden uitgevaardigd 
voor de verdediging en affirma
tie van het Frans in de scholen 
bedrijven enz ztjn ware twee
lingbroertjes van gelijkaardige 
wetten ten onzent Wal het des 
te belachelijker waakt dat de 
Belgische verdedigers van de 
frankofome hetzelfde soort wet
ten dat ze inzake Vlaanderen 
luid verketterden voor Quebec 
entoesiasl toejuichten en loont 
dat het deze heren en dames 
met om demokratische rechten 
en bescherming van mtnderhe 
dsty maar louter om ophemelmg 
van de frankofonte te doen is 

Als de Vlamingen respekt voor 
hun taal en eigenheid etsen zijn 
ze imperialisten als de Quebe 
cquois dat doen zijn het vrij-
heidshelden Zo simpel is dat 
voor sommige franstaligen 

Afgezien van de taal bestaat er 
natuurlijk nog een groot ver 
schil tussen Quebecquois en 
Vlamingen De eersten vormen 
met hun 6 5 miljoen op zowat 25 
miljoen Canadezen een afgete
kende numerieke minderheid 

Terwijl de Vlamingen het klaar
speelden een verdrukte meer
derheid te zijn (ho) 
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Leefmilieu m 

Na 15 mei 

Vlaanderen stortvrij? 
Precies tien jaar na haar oprichting organizeerde de Aktiegroep Leef
milieu Rupelstreek vorige zondag een suksesvolle betoging onder 
het motto „15 mei stortvrij". De feeststemming onder de duizend 
manifestanten werd 's avonds in het televisienieuws door minister 
Lenssens enigszins gerelativeerd. 

Dat volgehouden verzet helpt, is te Boom en omgeving aangetoond, 
maar het ziet er naar uit dat de aktiegroepen waakzaam moeten 
blijven. De bestaande stortvergunningen zijn nu weliswaar vervallen, 
terwijl de nieuwe aanvragen onderworpen worden aan strenge 
voorwaarden, maar de gevolgen zullen vermoedelijk pas in septem
ber aanstaande in de praktijk merkbaar zijn. 

Intussen blijft er in de Rupelstreek 
alvast eén stortplaats open, voor
lopig O bij gebrek aan een alter
natief zowel voor industneafval 
(vhegas, gips, ed ) , als voor huis-
vuilnis uit Mechelen, Antwerpen 
en de Rupelstreek zelf 
Intussen wordt ook hard gewerkt 
aan de zwakke schakels in de 
afvalcyclus met name het pro-
bleemafval en de uitbating en kon-
trole van de noodzakelijke stort
plaatsen De geplande installatie 
voor de verwerking en vernieti
ging van gevaarlijk afval komt op 
de Hoge Maey aan de Lillobrug en 
de Thijsmanstunnel, te midden van 
het Antwerps havengebied op de 
rechter Scheldeoever Het wordt 
een gemengd initiatief van de pri-

Hageland wil natuur 

en landschap 

beschermen 
In het Hageland en aangrenzend 
Haspengouw loopt nog tot 29 mei 
een natuur-18-daagse georgani-
zeerd door de Belgische Natuur
en Vogelreservaten en de Regio
nale Vereniging Natuur en Land
schap De landinrichting in de val
leien van de beide Geten, de De-
mer, de Veipe, de Winge en de 
Motte IS het hoofdtema van deze 
manifestatie 

De kwetsbare beken, hagen, bo-
mennjen en wegbermen in het 
Hageland zijn van levensbelang 
voor de streek en moeten bijge
volg worden beschermd De be
doeling van het initiatief is ieder
een de gelegenheid te geven, ken
nis te maken met deze waardevol
le elementen in een nog erg aan
trekkelijk landschap Het 
programma is edukatief en ont
spannend tegelijk (geleide wande
lingen, fietstochten, lezingen, dia
montages enz ) 

Maaspetitie 
Op initiatief van de Limburgse 
milieufederatie in Nederland wordt 
momenteel een zgn „Maaspetitie" 
verspreid Daarin wordt o m aan
dacht gevraagd voor de lozingen 
van kerncentrales, de kunstmest-, 
metaal- en chemische industrie, de 
verontreiniging met huishoudelijk 
afvalwater en de vissterfte 

Het internationale overleg over de 

ve-sektor en de Openbare Vlaam
se Afvalmaatschappij 
Buiten deze inspanningen gaat de 
aandacht ook naar een optimaal 
gebruik van de bestaande ver
brandingsovens, modelstortplaat
sen, die door hun deskundig be
heer aanvaardbaar zijn voor de 
bevolking, selektieve ophaling van 
allerlei bruikbare grondstoffen 
(glas, papier, plastic, kroonkurken, 
kurkbattenjen, autobanden, ge
neesmiddelen, enzJ, warmtereku-
peratie, kompostering en vermin
dering van de afvalberg Alleen zo 
kan het vertrouwen groeien tus
sen bevolking en overheid Dit 
vertrouwen is een noodzakelijke 
voorwaarde om het afvalprobleem 
definitief op te lossen 

Nog méér kerncentrales 
Zaterdag stapten pakweg vijfdui
zend betogers doorheen de Ant
werpse binnenstad om hun onge
noegen te uiten tegen de bouw 
van nog meer nieuwe kerncentra
les Onder de manifestanten stap>-
te ook een opmerkelijke delegatie 
Vlaamsnationalisten op Namens 
de VU sprak volksvertegenwoor
diger Willy Desaeyere de massa 
toe „Op het VU-kongres «Ecolo
gie en ekonomie» werden uit
drukkelijk «meer kerncentrales» 
afgewezen, vandaar dat de partij 
het betogingsplatform heeft on
derschreven. Gezien de overka-
paciteit in de elektriciteltssektor 

Verzegelde stortplaats voor huisvuil en industrieel afval nabij het 
waterspaarbekken te Woumen-Merkem, eveneens in West-Vlaanderen 

Maas zit muurvast Daarom zijn 
initiatieven nodig om tot een inter
nationale beheerskommissie voor 
de Maas te komen, met deelname 
van Frankrijk, België, Duitsland en 
Nederland Vergaande bevoegd
heden zouden aan een dergelijke 
kommissie moeten worden toege
kend, aangezien de Internationale 
Rijnkommissie precies door ge
brek aan bevoegdheden heeft ge
faald 

Ten slotte wordt gepleit voor het 
opstellen van een openbaar lo-
zingsregister yoor het stroombek-
ken van de Maas, door de Franse, 
Duitse en Belgische overheden 

Loodvrije benzine 
in 1985? 
Morgen wordt in het Europese 
parlement gestemd over een reso

lutie m b t het gebruik van lood-
vnje benzine in de Europese Ge
meenschap en dit vanaf 1985 Vol
gens de Europese Kommissie 
voor Milieuzaken is het gebruik 
van loodvnje benzine in auto's 
haalbaar en noodzakelijk, wegens 
de almaar toenemende luchtver
ontreiniging door lood Het aan
deel van de uitlaatgassen in de 
totale loodvervuiling bedraagt 
trouwens dertig procent Lijvige 
studies hebben inmiddels uitgewe
zen dat loodvrije benzine tech
nisch en ekonomisch mogelijk is 
De Bond Beter Leefmilieu heeft 
zopas, naar het voorbeeld van zijn 
Europese zusterorgamzaties, aan 
de betrokken parlementsleden ge
vraagd de resolutie te steunen Als 
ze wordt goedgekeurd zal ver
moedelijk nog volgende maand 
een definitieve beslissing terzake 
worden genomen 

Roeland Dirks 

is een verlenging van het nu
cleair moratorium trouwens de 
enige mogelijkheid. (_) De huidi
ge tendens tot internationalize-
ring van de nucleaire beslissin
gen — eerst Belgié-Frankrijk en 
nu zelfs Belgie-Frankrijk-Neder-
land met de ruil van «atoom-
stroom» tegen aardgas — wordt 
niet ingegeven door ekonomi-
sche redenen, maar is louter een 
poging om de demokratische in
spraak van de bevolking te ver
hinderen.' 

-communautair 
VU-volksvertegenwoordiger De
saeyere vestigde ook de aandacht 

van de aanwezigen op het volgen
de „Een verdere uitbouw van 
Chooz betekent een ontoelaat
bare termische belasting van de 
Maas. In het verleden leidden de 
komplikaties betreffende de wa
terverdragen steeds tot grote 
spanningen ook op Vlaams-
Waals gebied. Wallonië heeft al
tijd geweigerd garanties te ge
ven op het gebied van het debiet 
van de Maas Het zou onaan
vaardbaar zijn dat wat vroeger 
geweigerd werd omdat het ten 
voordele van Antwerpen was, nu 
wel zou worden gegarandeerd 
maar dan omwille van Frankrijk". 

Hoe rijk gevuld is het herderstasje 
Capsella bursa pastoris,een naam die 
doet opkijken betekent met meer of 
met minder herderstasje dat ranke 
lieftallige, al te bescheiden genezertje, 
dat hardnekkig onkruid in tuinen, wei
den, langs wegen en brakke gronden 
Gedragen door de wind is het zo 
voorgeplant en groeit het morgen 
waar het vandaag met was. Zo heeft 
het vanuit Jiet Middellandse-Zeege-
bied de hele wereld veroverd, zonder 
lawaai maar met een Herderstasje — 
men zegt ook wel tasjeskruid — 
wordt tot 50 cm hoog, heeft getande 
wortelbladeren en fijnbehaarde ranke 
stengels waarlangs kleine hartjes of 
zijn het piepkleine herderstasjes"? de 
vruchtjes groeien Van maart tot de
cember fleurt er bovenaan de plant 
een trosje witte bloemen 
Men verzamelt het bloeiende kruid van 
de planten die groeien op droge plaat
sen, laat in de schaduw drogen en 
verwijdert de onzuiverheden alvorens 
de drogenj op te bergen 

Herderstasje is een dankbaar genees
middel tegen alle bloedkwalen Bloe
dingen van neus, maag en darmen 
kunnen perfekt gestold worden door 
een herderstasjestee 

Men laat een stevige koffielepel van 
drogenj op 1 /4 liter water trekken en 
dnnkt dagelijks tot 3 tassen Aanhou
dende menstruatie bloedingen en ont
stekingen van de unnewegen kan zo'n 
tee werkelijk afdoend zijn Bij spieront
stekingen en slappe ledematen kan 
een kussen met heetgestoomd her

derstasje helpen Zo gaat men dan te 
werk Men laat een klem emmertje 
drogenj in een neteldoek boven ko
kend water stomen, men verpakt het 
warme knjid in een kussen en brengt 
het zo warm mogelijk op de on^token 
gewnchten aan 
Een bloedneus'' Geen nood, men dopt 
een doekje in het sap van herderstasje 
en van brandnetels, de bloeding zal 
snel ophouden 
Tot slot een goede raad voor de 
komende grote vakantie waann kinde
ren die een ganse dag ravotten wel 
eens uithuilen omdat dit of dat pijn 
doet Bij nader toezien blijkt dan een 
mengeling van gekneusde knieën, 
spierpijntjes, vermoeidheid en met — 
zichzelf — geen blijf-meer-weten Een 
tinktuur van herderstasje kan dan gro
te wonderen doen Men stopt fijnge
sneden herderstasje in een fles tot de 
hals vol losjes aanvullen Daann een 
scheut (stevige jenever tot 40 %) en 
laat het goede 14 dagen in de warmte 
trekken Met de bekomen tinktuur kun
nen dan geschonden ledematen inge
wreven worden en de pijnen verdwij
nen Deze vakantie eens proberen'' 
Maar ons herderstasje bergt ook een 
lekkernij De jonge blaadjes kunnen 
voor de bloeitijd in salades verwerkt 
worden of in wat boter en bloem 
gesmoord soepen en sauzen pittiger 
maken 

Men heeft het zo vaak over goede her
ders en zo Men zou het wat meer 
over het goede herderstasje mogen 
hebben, dunkt ons. 

Uit het klein kruidenboek 
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10 m Reportage 

Met bijna 2.000 deelnemers: 

VU-sportdag: 
een reuze 
geslaagd familiefeest! 

DILBEEK — Het is een beeld dat men zelden ziet op andere VU-mani-
festaties: oud en jong, vrouw en man, parlementsleden en andere VU-
militanten, allen In losse sportkledij, ongedwongen een dagje er even 
tussenuit Met uitgerekend 1.800 deelnemers, uit alle hoeken van het 
Vlaamse land, waren zij naar het Vlaamsbrabantse Dilbeek afgezakt 
Keuze te over: voet- en volleybal, jogging en wandelen, volksspelen 
en fietsen. Waarbij gezondheid, gezelligheid en spanning troef waren. 
Bovenal groeide de VU-sportdag afgelopen zondag immers uit tot 
een biezonder suksesvol familiefeest En al was de zon slechts bij 
momenten van de partij, de goede luim was er ongetwijfeld. Een dag 
om met gouden letters in de VU-annalen te schrijven, met de 
opmerking: „wordt voortgezet'. 

Elke sportende en toeziende deel
nemer was het er trouwens over 
eens. „Zo'n VU-sportdag mag vast 
en zeker worden herhaald, 't Was 
fantastisch". 
Neen, de VU is, echt waar, geen 
partij zoals de andere! Vlaams-
nationalisten durven nog eens „uit 
de band" springen, en slagen er 
bovendien in dit op een hoogst 
aangename manier waar te ma
ken. Waarbij alle lof eigenlijk gaat 
naar de honderden aktieve deel
nemers en, uiteraard, naar de in
richtende sportkommissie. In haar 
doelstellingen is deze VU-sport-
kommissie overigens volledig ge
lukt- „Het organizeren van een 
nationale VU-sportdag, met aan
dacht voor het teoretische aspekt 
van de sport, maar ook met aktie
ve sportbeoefening". 

Om 9 uur was er al een drukte van 
jewelste om en rond het centrum 
„ Westrand": autobussen en perso
nenwagens die een parkeerplaats-
je zochten, met daartussen tiental
len mensen in trainingspak en met 
sportzak. Sommigen begaven zich 
naar de „biaashal" voor volleybal, 
anderen zochten het voor hen 
bestemde voetbalterrein, enkelen 
gingen volkssporten beoefenen 
(waarbij kegelspel en petanque 
gesmaakt werden), en nog een 
groep zocht de hal op waar het 
symposium over het gemeentelijk 
sportbeleid doorging. 

Sportsymposium: 
rijke referaten 

Op deze studie-vergadering werd 
het welkomstwoord uitgesproken 

Bij de start van de wandeltocht: VU-voorzitter Vic Anciaux, VU-
kamerleden Jef Valkeniers en Franz Van Steenkiste en akteur Vic 

Moeremans. 

Spanning en verwondering, bij jong en oud 

door volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron. Hij verduidelijkte de be
doeling: „De VU-sportkommissie 
heeft als taak alle mogelijke voor
stellen en ideeën vanuit de basis 
te verzamelen, initiatieven te ne
men en uit te werken om op die 
manier een aangepast en modern 
sportbeleid in Vlaanderen te sti
muleren. Op alle trappen van het 
politieke leven: de wijk, de ge
meente, de provincie, de gemeen
schap en ook op nationaal vlak 
kan dit sportbeleid worden waar
gemaakt door onze honderden 
nieuwverkozen mandatarissen". 

VU-schepen Jef De Ridder uit 
Dilbeek heette op zijn beurt alle 
aanwezigen hartelijk welkom in 
deze prachtige en Vlaamse ge
meente en stelde de sprekers 
voor: Geert Goubert, lid van de 
Hoge Raad van de Sport; Leo Van 
Herck, voorzitter van de West-
vlaamse sportraad, Mathieu Lam-
brechts, sportbeheerder in Has
selt; John Van den Bossche, oud-
voorzitter van de Bond van 
Zwembadinrichtingen, sport- en 
rekreatiecentra en Vlj-senator 
Walter Peeters, dokter met spe-
cializatie in de lichamelijke opvoe
ding. 

Het IS uiteraard onmogelijk de 
inhoud, van deze njke referaten 
hier omstandig te verslaan; elke 
geïnteresseerde kan de dokumen-
tatiemap trouwens nog bestellen 
op het VU-sekretariaat Toch en
kele opmerkelijke stellingen. 

Leo Van Herck benadrukte in zijn 
tussenkomst over „Wie is wie in 
de sport in Vlaanderen" dat de 
taak van de overheid ten over
staan van de sport zeer uitgebreid 
IS. Sport is vormend, gezondheid, 
vrijetijdsbesteding, is kuituur 

Waarop Mathieu Lambrechts in
pikte: „Het gemeentelijk sportbe
leid moet erop gericht zijn zoveel 
mogelijk mensen tot aktieve sport
beoefening te brengen door het 
creèren van de optimale voor
waarden waarbinnen het partiku-
lier initiatief de sport kan organize
ren en inhoud geven binnen de 
grenzen van de maatschappelijke 
gegevenheid. Een planmatig en 
goed funktionerend sportbeleid 
zal rekening moeten houden met 
maatschappelijke gegevens zoals, 
de ekonomische krisis, het maat
schappelijk gedrag, het „vermeer
deren" van de vrije tijd, de „bewe
gende" stad en de kreatie van 
groene ruimten". 

John Van den Bossche handelde 
uitgebreid over de toekomst van 
het gemeentelijk zwembad Deze 
referaathouder legde de vinger 
vaak op de zere wonde(n) „Er is 
nooit een planologisch beleid ge
weest voor de inplanting van over
dekte zwembaden" Met alle ne
faste gevolgen vandien, waardoor 
vandaag heel wat zwembaddirek-
ties kampen met onnoemelijke 
problemen. Hij gaf evenwel een 
reeks tips die kunnen bijdragen tot 
een gezonder financieel beheer 

en een „aantrekkelijk" zwembad. 
En wist u dat er omstreeks 1927 in 
Vlaanderen slechts vijf zwemba
den waren, waarvan dan nog één 
te Brussel. Of nog: vandaag blijkt 
dat 79 % van de miliciens kan 
zwemmen, mét een communautair 
verschil: 85 % van de Vlaamse 
soldaten kan zwemmen en slechts 
7 5 % van de Waalse. In 1936 
daarentegen kon slechts 10 % 
van de Gentse soldaten zwem
men. 

Hoefijzerwerpen... 
Moeder bekijkt de zaak kritisch 

De ploeg die versterkt werd door drie senatoren: kapitein Paul Peeters, 
Walter Peeters en Mathieu Louis. Zij haalden het met 2— 1 tegen de 

ploeg van Limburgse gemeentemandatarissen. 

De winnende ploegen van volley- en voetbal, respektievelijk Vossem en 
Nijlen. 
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Reportage M^ 11 

Anciaux: 

„Sport moet zich richten 

tot de hele mens t l 

Algemeen voorzitter Vic Anciaux 
sloot deze vergadering af met een 
gevatte tussenkomst Hij had lof-
woorden voor de leden van de 
VU-sportkommissie, en in het bie-
zonder voor kommissievoorzitter 
Stan Philips Nadien schetste hij 
de ongelooflijke evolutie die se
dert Karel Van Wijnendaele — die 
met zijn koersfiets de hobbelige 
straatkasseien trotseerde — op 
sport(ief) vlak had plaatsgegre
pen Een ontwikkeling, niet alleen 
voor wat betreft de infrastruktuur 
en de strukturele organizatie, maar 
eveneens en vooral op het vlak 
van de mentaliteit Hij citeerde 
hierbij de woorden van dr Frans 
Daels „een gezonde geest in een 
gezond lichaam" 

VIC Anciaux pleitte voor veel ver
beeldingskracht bij het organize-
ren van sport-initiatieven op ge
meentelijk vlak Sportbeleid is veel 
meer dan enkel het verdelen van 
subsidies Sport moet, indien no
dig, nog verder gedemokratizeerd 
worden, maar ook demokratize-
rend werken' Sportbeoefening is 
immers een ideale gelegenheid 
voor de ontmoeting" tussen alle 
sociale geledingen Eventjes han
delde Vic Anciaux ook over de 
toestand van de Vlamingen in 
Brussel op sportief vlak Hij eiste, 
terecht, een korrekte toepassing 
van de taaidekreten en meer infra
struktuur ten voordele van hen 
Over de kompetitiesport maakte 
de algemene voorzitter een aantal 
kanttekeningen Hij wees op het 
gevaar dat bestaat door het gpo-
chelen met duizelingwekkende 
„verkoop"-sommen en de steeds 
geraffineerder vormen van do
ping 

„En voor wanneer eindelijk een 
splitsing van de Koninklijke Belgi
sche Voetbalbond, het Belgisch 
Olympisch Komitee en de Belgi
sche Wielerbond"^" In Groot-Brit-
tannie bestaat deze opsplitsing 
overigens reeds lange tijd, met 
goed resultaat 

De VU-voorzitter eindigde „Sport 
wordt terecht beschouwd — en iS 
ook — een onderdeel van de 
kuituur En kuituur betekent voor 
mij vorming, ontplooiing van een 
volk, ontplooiing van elk individu 
Welnu, wil de sport als een vol
waardig onderdeel van die zeer 
brede kulturele sektor beschouwd 
en behandeld worden, dan mag de 
sport zich met beperken tot haar 
essentiële doelstelling — de licha
melijke inspanning — maar dan 
moet zij zich richten tot de gehele 
mens Ik meen dat heel wat sport-
klubs. in alle disciplines, tot op 
heden nog al te zeer de nadruk 
leggen op het zuiver fysisch as-
pekt en op de kompetitieve uit
drukking daarvan, en veel te wei
nig belangstelling vertonen voor 
de opvoedende waarde De uitge
sproken aandacht moet gericht 
zijn naar de algemene vorming, de 
medische en psychologische be
geleiding en de sociale ontwikke
ling van de mensen " -

Ondertussen hadden tal van ploe
gen reeds hun eerste wedstrijden 
gespeeld en werd, na het verster
ken van de innerlijke mens, alles in 
gereedheid gebracht voor de na
middag Halve- en finales moesten 
afgewerkt worden, de volksspor
ten gingen door, evenals de 5- en 
10 km wandeltocht en ook de jog
ging en de fietstocht verliepen. 

Het panel van het VU-symposium over het gemeentelijk sportbeleid Voorzitter Anciaux houdt de 
slottoespraak 

een regenbui met te na gesproken, 
nmpelloos Een van de hoogtepun
ten vormde ongetwijfeld het voet-
baltreffen tussen de parlementaire 
en de Limburgse gemeenteman-
datanssenploeg Deze boeiende 
wedstnjd werd, tot ieders verba
zing, gewonnen door de parle-
mentsploeg 2 — 1 Het tainjke pu
bliek kon haar emoties met verber
gen 
De slotwedstrijd van de volley 
werd een uiterst boeiend en span
nend kijkstuk op hoog niveau, 
waarbij Vossem het nipt haalde 
van Wachtebeke De sfeer in de 
blaashal deed denken aan „de 
grote dagen" 
Vlak voor de prijsuitreiking (en er 
waren nogal wat prachtige tro
feeën) bedankte burgemeester 
Valkeniers de honderden deelne
mers en het orgamzerend komi
tee „Dit groots VU-familiefeest 
verdient navolging Met misschien 
nog een aantal extra-sporten op 
de „agenda", zoals senator Luyten 
suggereerde nl tafelspringen en 
elleboogwnngen " Vrolijkheid bij 
alle toehoorders 
Afspraak volgend jaar' 

(pvdd) 

fe-5Wiï?»-^'t"«?^^*l^ïX' ' ' • - V - M J ^ ^ 

Volksrekreatieve 
sporten 
1 ste onder 15 jaar Karel De Meester -
prijs Willy De Saeger (algemeen VU-
sekretans) 
1ste boven 15 jaar Van De Walle -
pnjs Joris Depre (fraktie-voorzitter 
prov BrabanO 
Oudste deelnemer Huybrechts - prijs 
Daan Vervaet (volksvertegenwoordi
ger) 

Jogging 
Jongste deelnemer Bart Mot - prijs 
Paul Peeters (senator) 
Oudste deelnemer Jos Moevenhout 
prijs Jef Valkeniers (volksvertegen 
woordiger-burgemeester) 
Pechvogel Jos Maettens - pnjs Wal
ter Luyten (senator) 

Fietsers 
Jongste deelnemer Benny Jacobs 
pnjs Oktaaf Meyntjens (volksverte 
genwoordiger) 
Oudste deelnemer Slagmulders 
pnjs Jan Caudron (volksvertegen
woordiger) 
Grootste groep „Waterkantspnnters" 
- pnjs Jef Thijs (senator) 

Wandelaars 
Jongste Peter Streuvel - pnjs plaket 
Bloso Speciale pnjs senator Guido 
Van In voor wandelaar Vic Moere-
mans ( Boer Vermeulen in film „De 
Vlaschaard') overhandigd door VU-
voorzitter Vic Anciaux 

Volleybal 
2de damesploeg Dworp - prijs ge
meente Dilbeek 
1ste damesploeg Zwijndrecht - prijs 
Jaak Vandemeulebroucke (Europees 
parlementslid) 
1ste ploeg uit Oost-Vlaanderen Zwijn
aarde - pnjs Oswald Van Ooteghem 
(senator) 
1ste ploeg uit Antwerpen Mortsel -
prijs Hektor De Bruyne (senator) 
1 ste ploeg uit Limburg Bree - pnjs Ma-
thieu Lowis (senator) 
1ste ploeg uit Brabant Kapelle-op-
den-Bos - prijs Frans Van Der Eist (se
nator) 
Sympatiekste ploeg VU-sekretariaat -
pnjs Rik Van de Kerckhove (senator) 
4de plaats Stabroek - prijs Hugo 
Draulans (senator) 
3de plaats Aalst - prijs Walter Peeters 
(senator) 

2de plaats Wachtebeke - prijs Bob 
Maes (senator) 
1 ste prijs Vossem - prijs Hugo Schiltz 
(minister) 

Voetbal 
Verstkomende ploegen Bree, pnjs Mi
chel Capoen (senator) en Knokke-
Heist, prijs Jo Belmans (volksverte
genwoordiger) 
1ste ploeg uit Oost-Vlaanderen Wei
teren - pnjs Frans Baert (volksverte
genwoordiger) 
1 ste ploeg uit Brabant Loven Boven -
prijs Rob Vandezande (senator) 
1ste ploeg uit Antwerpen Laakdal -
pnjs Jan Verniers (volksvertegen
woordiger) 
4de plaats Bree - pnjs Jaak Gabnels 
(volksvertegenwoordiger) 
3de plaats Kapelle-op-den-Bos - prijs 
Julien Desseyn (volksvertegenwoordi
ger) 
2de plaats Knokke-Heisf - prijs Joos 
Somers (volksvertegenwoordiger) 
1ste plaats Nijlen - prijs Vic Anciaux 
(algemeen voorzitter) en wisselbeker 
VU-sportkommissie 
Groep met het grootst aantal inge
schreven ploegen Zwijndrecht - prijs 
Franz Van Steenkiste (volksvertegen
woordiger) 

Ook dit kan gebeuren Walter Jaspers wordt van het veld ged agen 
door Rom De Craen en Dirk Hiers, een van de verantwoordelijken van 

het Vlaamse Kruis Gelukkig zonder veel erg 

Gastheer-burgemeester Valkeniers overhandigt een van de vele prachti
ge trofeeën 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 

14.00 Take it easy (open schcwl). 
— 15.40 Voetbal: cup-final. — 
18.00 Apple. - 18.05 ABC - 26 let
tertjes (spel). — 18.35 Verhalen 
van de eenhoorn. — 19.00 Dit 
leuke land. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-Zaken. - 20.15 The 
sound of music. — 21.00 Mark, ik 
hou van jou. — 22.35 Sport op 
zaterdag. — 22.50 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.20 Dallas (f J. 
— 2120 De versierders (fJ. — 
22.10 Avro's Sportpanorama. — 
23.15 De toestand in de wereld. — 
23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.(X) Nieuwre. — 
19.12 Yakari. - 1920 Familie Zes
kamp Show. — 20.50 Mijn armen 
zijn te kort (dok j . — 21.40 In the 
spirit — 22.30 Nieuws. — 22.45 
Studio Sport — 23.15 De muis die 
brulde (film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.05 Le jardin 
extraordinaire. — 20.35 Julie Pot 
de colle (film). — 22.05 Le meilleur 
des mondes (dok). — 23.05 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (f J. 
— 2125 Droit de réponse Oa spiri-
tualité). — 22.50 Nieuws. - 22.55 
Etoiles et toiles (filmmagJ. — 23.40 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 LTIe 
bleue (tv-film). — 23.20 Nieuws. 

F3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Tous ensemble. — 21.40 
L'émigrant (stomme film). — 22.15 
Nieuws. — 22.35 Musi-club. 

D 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 Zum blauen 
Bock (amusemenO. — 21.45 
Nieuws. - 22.05 Bandolero (film). 
— 23.50 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Vorsicht 
Falie. — 20.15 Tiefe Wasser (tv-
film). - 21.45 Nieuws. - 21.50 
Das Aktuelle Sport-Studio. — 
23.05 Starsky & Hutch. - 23.50 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Ring 
des Nibelungen. — 0.20 Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fo r t - 20.00 Chips (f). - 21.00 
Breezy (film). — 22.45 La gueule 
ouverte (film). 

Zondag 

BRT 
13.30 Muziekfestival van Bratislava 
1982 (orgelkoncert). - 14.15 Gro
te Prijs van België Formule I in 
Francorchamps. — 16.30 Luister 
van Leuven. — 17.55 Voetbaluitsla
gen. - 18.00 Appie. - 18.05 Se
samstraat - 18.20 Van Pool tot 
Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. 
- 20.05 Sportweekend. - 20.35 
De citadel ( f l - 2125 Mezza 
Musica. — 22.40 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-

'miek. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.45 Tussen Keulen en 
Parijs. — 21.35 Zachtjes met de 
deuren. — 22.30 De klok horen 
luiden (korte film). - 22.50 Parisia-
na (ballet). — 23.55 Nieuws. 

NED 2 

1825 Nieuws. - 18.30 Teleac (ge
zondheidsvoorlichting Cara). — 
19.00 Nieuws - 19.05 Mr. Meriin. 
— 19.30 Countdown „nieuwe stijl". 
— 20.10 Dynasty (fJ. - 21.00 
Bobby Deerfield (film). - 23.00 
Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuwa — 20.00 Contacts. 
— 20.05 La bonne étoile (show). — 
21.05 Bon anniversaire, Juliette (tv-
film). — 22.45 Nieuwe 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le bour
geois gentilhomme (film). — 22.45 
Nieuws. — 22.50 Passions, pas-
sions (magJ. — 23.35 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 La chasse 
aux trésors (speO. — 21.40 Métiers 
dangereux et spectaculairea — 
22.30 Désirs des arts (kunstmagJ. 
— 23.00 Nieuws. 

F 3 
20.00 Merci Bernard (magJ. — 
20.35 Boite aux lettres (literair 
magJ. — 21.35 Korte films. — 
22.05 Nieuws. — 22.30 Pandora 
(film). — 0.00 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Ein indi-
scher Baum rettet viele Tiere (die-
rendokJ. — 21.00 Dear Mr. Won
derful. - 22.50 Nieuws. — 22.55 
Nachtflug oder Helden stertjen 
früh. — 23.40 Nieuws 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Menschen-
kinder! — 20.00 Jenseits von Eden. 
- 21.00 Tiefe Wasser. - 22.35 
Nieuws. — 22.50 Oao, ciao, bella 
musica. — 120 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Abenteuer 
Südsee (dokJ. — 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Danny Kaye diri-
giert die New Yorker Philharmoni-
ker. — 23.40 Experimentë. — 23.50 
Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws. — 19.30 Flash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort (spel). — 
20.00 La loi selon McOain. — 21.00 
L'extase et l'agonie. 

Maandag 

BRT 1 
15.301.Q. — 16.00 Twee schachten 
(film). — 17.05 Aktie openbaar 
vervoer. — 18.00 Appie. — 18.05 
Rondomons. — 18.35 Bosjesman, 
wat een leven (dokJ. — 19.00 Het 
Vrije Woord (Nova Express). — 
19.45 Nieuw«. — 20.15 Mini mikro 
makro (spel). - 2020 Verdi (f J. -
21.30 Horizon (wetenschappelijk 
magJ. — 2220 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Koningin Elisabethwedstrijd 
voor piano 1983. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.18 The great 
Waldo Pepper. - 22.05 De taal 
van het geheim. — 22.50 Sport op 
maandag. — 23.30 'n Overweging 
in de meimaand. — 2345 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Jeugdjournaal. — 19.00 
Nieuws. — 1912 Simonskoop.' 
(FilmmagJ — 19.45 The great San-
tini (film). — 21.35 Live music now. 
- 22.30 Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. - 20.00 Asphalte 
(film). - 23.00 Nieuws 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Lascen-
seur p)our l'échafaud (thriller). — 
22.05 La legon de cinéma. - 22.45 
Nieuws. — 23.00 Tennis Roland-
Garros. - 2325 Nieuws. 

A 2 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.10 D'accord, pas d'ac-
cord. — 19.15 Bugs Bunny special 
féte des mères. — 19.40 Le théétre 
de Bouvard. — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Le grand échiquier. — 23.15 
Nieuv^. 

F 3 

19.10 Nieuws. — 19.15 Les mer-
veilles de la mer. — 19.50 Les 
aventures de Ttntin. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
L'année des Frangais (tv-reeks). — 
21.30 Nieuws. — 21.50 Thalassa 
(magJ. - 22.30 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tatort — 
21.50 Nieuws. — 21.55 Selbst ist 
die Frau (tv-film). — 22.40 Monte
zuma (tv-film). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.15 Traum von 
der einen Wel t — 19.30 Rene 
Kollo: ich lade gern mir Gaste ein. 
— 21.10 Nieuws. — 21.15 Der 
grosse Btonde mit dem schwarzen 
Schuch. - 22.40 Soil die Bundes-
republik sfch feiem? (reportage). 
— 2325 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws — 20.15 Ich stelle 
mich. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Die Schlemmerorgie (tv-
spel). — 0.05 Nieuws. 

c—=— 
LUX 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fo r t — 20.00 Les lundis au soleil 
hit-parade. — 21.00 A bout portant 
(film). - 22.30 Les lundis au soleil 
(filmavond). — 22.50 La joie de lire 
(boeken). 

Dinsdag 

[ 24 MEI 

BRT 1 
18.05 Sesamstraat — 1820 Er was 
een keer (kinderverhaaO. — 18.30 
Fabian van Fallada — 19.00 Tijdro
ver: lieve plantjes. — 19.15 Hoff-
nungs vertellingen. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 I.Q. — 20.45 Nieuwe, heeriij-
ke wereld. — 21.45 Detective Mar
lowe. — 22.35 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 Showbizz-
quiz. — 21.40 Tros Aktua TV. — 
22.15 Falcon Crest (f J. - 23.00 
Harten 2. - 2355 Nieuws. - 0.05 
Tros Sport Extra 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00Nieuvi«. — 
19.12 Kinderkrant - Extra (televisie
film). - 20.30 Speelkwartier. — 
20.45 Kerk in Korea (dokJ. - 21.35 
Ten slotte. — 21.40 Omnibus. — 
22.30 Nieuws. — 22.45 Den Haag 
vandaag. — 23.00 Beeldspraak. — 
23.30 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws — 20.00 A lest 
d'Eden. — 20.55 La chasse aux 
trésors. — 22.00 Ecntures. — 22.55 
Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 Celui qui 
n'avait rien fait (toneel). — 22.30 
Temps X (wetenschappelijk mag.). 
— 2310 Tennis Roland-Garros. — 
23.30 Nieuvire. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Boulevard 
de Crépuscule. — 22.35 Mardi 
cinéma. — 23.30 Nieuws. 

F 3 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Z (film). - 22.35 Nieuws. -
22.55 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Bananas. 
- 21.00 Monitor. - 21.45 Der 
Aufpasser. — 22.30 Tagesthemen. 
- 23.00 ARD-Talkshow. - 23.45 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ehen vor 
Gericht - 21.00 Heute-Joumal. — 
21.20 Mit Luftballons gegen 
Mauem. — 22.05 Die Sünde. -
23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.1 E 
(dok.). - 21.00 Forn 
21.45 Landesspiegel. -
nitor im Kreuzfeuer 
Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.5 
fort. - 20.00 Vegas 
Fripouillard et Cie (filr 
La joie de lire. -r 22.4i 
veux. 

Z A T E R D A G (21 M E D - D e Sde af lever ing van 
d e l ied jesreeks The Sound of Musical (v^^aaronn ver
d o m d d ie Engelse t i tel?) draai t r o n d „nacht leven In d e 
g roo ts tad . " O n d a n k s o n z e hu iver v o o r „ l ied jesprogram-
nna's" a la BRT-TV (zie „L ied jes to to " en d e „Eurosongse-
lekt le") voe len w i j o n s t o c h verp l ich t e v e n stil t e s taan bi j 
d e z e af lever ing. Daar toe d w i n g t ons d e beze t t ing : L inda 
Leponnme, J o h a n V e r m i n n e n e n D a a n van d e n Durpe l 
e n Lil iane D o r e k e n s d ie w i j on langs s a m e n m e t K u r t 
R e m i n g pro fess ionee l zagen st ra len In e e n s h o w a v o n d -
the-Amer ican-Way. (BRT) — Mark, ik hou van jou 
(Mark , I love you) , d e za te rdagse weekend f i lm o p BRT 
draal t r o n d e e n dagel i jks v o o r k o m e n d maar schr i jnend 
g e b e u r e n : d e st r i jd o m e e n k ind tussen (In d i t geval ) de 
a l leenstaande vader en d e pro tek t ion is t i sche s c h o o n o u 
ders . Kev in D o b s o n (de rech te rhand van „Ko jak" ) 
bew i j s t in di t d iepmensel i jk TV -d rama versch i l lende 
speelst i j len aan t e kunnen . (BRT) — De muis die bnjide 
(The m o u s e that roared) is w e l d e mees t b e r o e m d e film 
waar in d e Engelse komiek e n mees te r in de v e r m o m 
mingen, Peter Sel lers d e hoo fd ro l s p e e l t D e film van 
Jack A r n o l d (1959) is dank zi j he t ta lent van Peter Sel 
lers een juwee l t je van pre ten t ie loos a m u s e m e n t 
( N C R V / N e d 2). 

Z O N D A G (22 MEI) — Luister van Leuven is w e l 
uniek fo lk lor is t isch g e b e u r e n : e e n s toet , opge -een 
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b o u w d r o n d d e s tandbee lden d ie Leuven rijk is. (BRT) 
— K R O ( N e d D z o r g t v o o r d e vro l i j ke noo t o p deze 
s o m s gr i jze TV-zondagavonden . Z o w a t t ien jaar gele
den b rach t d e K R O een Frans toneels tuk, een typ isch 
Franse komed ie , o p he t s c h e r m dat in d ie t i jd Pari js 
s t o rmende rhand had ve rove rd . Zachtjes met de deuren 
(Les po r tes c laquent) . Da t uniek s tuk w a s dan o o k het 
enige m e e s t e r w e r k van d e Franse auteur M iche l Fer-
maud. Inderdaad na dit w e r k v e r n a m m e n niets mee r 
van Fermaud. D e Neder iandse C ^ m e d i e nam dit s tuk al 
in he t se izoen 1958/ '59 o p he t reper to i re me t in de 
hoo fd ro l ( tevens reg isseur) d e onvergete l i j ke K o van 
Di jk. In deze TV-regis t ra t ie speel t A l lard van de r Schee r 
d e rol van de vader w a a r d o o r K o z o b e r o e m d gewor 
d e n was. W a a r o v e r gaat he t : He t d e k o r is Pari js. Daar 
w o o n t d e chaot i sche famil ie w a a r r o n d he t s tuk draai t : 
een vader d ie o p 't w e r k d i rek teur is en d ie j o b ook thuis 
v o o r t wi l spelen, een hu ismus als ech tgeno te en 
moeder , een doch te r die ak t r ice wi l w o r d e n , een andere 
doch te r die e e n k ind ve rwach t , maar ze w e e t niet van 
w ie en d e z o o n die houd t van snel le m o t o r e n en schel 
t rompetgescha l . O ja en dan is e r ook n o g d e o m a die er 
o p haar o u d e leeft i jd n o g een minaar o p nahoudt , zij het 
al leen maar voo r zi jn centjes... ( K R O / N e d 1) — Veron i 
ca ze t t egenove r dit pub l ieks t rekker t je d e kwal i te i tsf l lm 
Bobby Deerfield, m e t o.a.; A l Pacino, M a r t h e Kei ler en 
A n n y Duperey . A l Pacino speel t B o b b y Deer f ie ld , een 
au to renner d ie tussen het racen de Florent i jnse Lillian 

he t ho f m a a k t Z i j is echter o 
(Ned 2) 

M A A N D A G (23 MED - E 
deze T w e e d e Pinksterennamidda 
en Ol iver H a r d y v o o r e e n leuke f. 
( z w / w ) f i lm Twee schachten (Th< 
d u o is me t vakant ie in Parijs. Ollie 
doch te r van de hoteleigenaar, m 
me t een off ic ier van het V i 
(BRT 1) — Het populair-wétens 
Horizon (BRT 1) hee f t opn ieuw 
o n d e r w e r p e n o p de ro l : onderzo 
beendermergt ransp lanta t ie ; revoli 
d e b o u w w e r e l d : minimum-energie 
lut ionaire zak-schr i j f machine; s tud 
BRT 2 en RTBF 2 b rengen een o p 
nal isten van de Koningin Elizabei 
no) — D e Amer i kaanse avonturer 
Pepper (1975) van George Roy I 
s tou tmoed ige d r o m e n de pioniers 
d e n verwezen l i j ken en welke pre 
m e n k i jken. M e t Rober t Redford, I 
Sa randon e.a. Hill ve rwerk te in zi 
m o r maar o o k een s tuk je luchtvaa 
— S imon van Co l lem presenteer 
Simonskoop o.a. e e n n ieuwe Nedc 
me t Huub Stapel ( „ D e Weg" ) en 
rooy. Een l i f tmonteur en een aan 
onts lu ieren e e n myster ie rond ms 
een l i f t (Regie: D i ck Maas) , van C 
nog ove r „Blue Thunder" van Ja 
Schne ider en Rober t Duvall, en al 
vo lgende film The Great Santini, 
met Rober t Duval l : hoofdro lspek 

DINSDAG (24 MED-In ( 
van d e spannend Br i tse thriller 
R a y m o n d Chand le r kr i jg t t i e de te 
s lepen po t lood in zi jn br ievenbus, 
be teken t : he t „Syndikaat " h e e f t : 
kend . Een we in ig pret t ig voorui tz i 
overz ich t van het gebru ik van pop 
Amer i kaanse film Celluloid Rock it 
van Bambos t in de ja ren '70 aanj 
he t e inde van- de reeks betel< 
finalisten van de Koningin Elizabe 
hun op t reden (via BRT 2 en RTBF 
o o g is het opmerke l i j ke dekor v a 
Tros-ak tuapresenta tor Wibo van 
van Vredenhof In deze vijfdeligi 
m e n enke le j onge ren achter t )el 
d e T w e e d e Were ldoor iog . Span 
W a d d e n z e e e n achtervolg ingen 
b ieden d e k i jker vo lop k i j kgenot 
d e auteur, d e reg isseur en hij 1 
t w e e d e cameraman . Daarenbove 
amateurs , b e w o n e r s van het eilai 
( T r o s / N e d l ) . 

WOENSDAG (25 MEiy 
s t reekse repor tage van de finale c 
v o o r Landskamp ioenen in Ath« 
Juven tus Tur i jn — Op t reden van 
de Koningin Elizabethwedstrijd U 
RTBF 2) — In d e jeugdreeks S.W 
macht igde I K O N via N e d 1 vani 
jar ige Amanda , een meisje wier f 
d a g d r o m e n zit, de hoofdro lspe 
meeges leep t d o o r haar fantasie 
ven t je s o m s in de fotostr ips wi 
vers l indt S .W.A.LK. staat voor 
kissi" wa t be teken t „harteli jke grc 
navolg ing van Engelse art iesten 
van A m n e s t y International een g< 
is er nu ook iets dergel i jks uit de i 
der iand. He t w e r d een voor volk 
g e b e u r e n in Teater Ca r ré in Anr 

19 MEI 1983 



1^ TV-programma's 1-

uws. — 20.15 Tier-Report 
21.00 Formel Eins. — 

idesspiegel. — 22.15 Mo-
Kreuzfeuer. — 23.00 

uws. — 19.52 Le coffre-
20.00 Vegas. - 21.00 
d et Cie (film). - 22.35 
s lire. -r 22.40 Paris si tu 

Woensdag 

BRT 

17.00 Take it easy. - 17.25 Juke
box. — 17.30 Het Koraaleiland. — 
18.00 Apple. - 1805 Beifi en Üllibit 
- 1825 Funnies. - 18.35 Denken 
en doen (spel en sporO. — 19.{X) 

Waard om te weten. — 19.10 Tus
sen staf en mijter. — 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Voetbal: SV H a m b u r g -
FC Juventus. - 22.15 Het gerucht 
(kunsO. - 23.00 Nieuws. — 23.20 
Televox. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Een gebaar 
(Bonte avond ten bate van Amnes
ty International). — 23.00 Teleac. 
- 23.35 Nieuws. 

3 echter ongenees l i j k ziek... — 

3 MEI) — Bij he t s lecht w e e r o p 
rennamicidag zo rgen S tan Laurel 
een leuke pprWe humor me t hun 
lachten (The 'F ly ing Deuces) . He t 
Parijs. Oll ie w o r d t ver l ie fd o p de 

Bigenaar, maar d ie is al ve r loo fd 
an het Vreemdel ingenlegioen. . . 
u lair-wetenschappel i jk magazine 
f t opnieuw enke le in teressante 
o l : onderzoek i.v.m. leukemie e n 
i tat ie; revolut ionaire sys temen in 
lum-energ ie-won ingen; e e n revo-
achine; s tud ie ove r d e slaap en — 
igen een o p t r e d e n van de t w e e f i-
igin Bizabethwedstrijd 1983 (pia-
e avonturenf i lm The Great Waldo 
9orge Roy Hill verhaal t w a t v o o r 

de pioniers van de luchtvaar t wi l -
n welke p rob lemen daarbi j kwa 
rt Redford, M a r g o t K idder , Susan 
A/erkte in zi jn f i lm e e n s tuk je hu-
kje luchtvaartepos. ( N e d 1 / K R O ) 
presenteer t in zi jn f i lmmagazine 

lieuwe Neder landse f i lm: „ D e L i f t " 
3 Weg" ) en Wi l leke van Amme l -
en een aantrekkel i jke joernal iste 
jr ie rond makabe re voorva l len bij 
laas), van Co l lem heef t het ve rde r 
der" van Jack Badham, met Roy 
Duvall, en als inleiding o p de e r o p 
eat Santini, v o e r t hij een gesp rek 
oofdrolspeler. ( T R O S / N e d 2). 

MEI) — In deze v ie rde af lever ing 
ritse thr i l lerreeks Marlowe naar 
•ijgt de de tek t ieve een s c h e r p ge-
brievenbus. M a r l o w e w e e t wa t di t 
caat" heeft zi jn doodvonn i s ge te-
tig voorui tz icht ! (BRT 1) — In zi jn 
-uik van popmuz iek in d e Br i tse en 
uloid Rock is d e samenste l ler Roel 
ren '70 aangekomen, w a t me teen 
eeks betekent . (BRT 2) - D e 
ngin Bizabethwedstrijd ve rvo lgen 
r 2 en RTBF 2) — Sch ie rmonn iks-
^e dekor van een j eugd reeks van 
r Wibo van d e L inde Het geheim 
(ze vi j fdelige avon tu ren reeks ko-

achter be langr i jke gehe imen uit 
oriog. Spannende scènes o p de 
ervolg ingen in d e fraaie nat i iur 
o k i j kgenot W i b o van d e L inde is 
eur en hij f ungeer t ook n o g als 
)aarenboven zi jn bi jna alle ak teurs 
i/an het ei land Sch ie rmonn iksoog . 

(25 MEI) - Voetbal: Recht-
in de finale o m d e Europese Beker 
len in A t h e n e : S V Hamburg — 
rtreden van de t w e e f inal isten van 
wedstrijd 1983 (p iano) (BRT 2 en 
idreeks S.W.A.LK. die de zendge-
N e d 1 vanavond star t is de 13-

leisje wier hoo fd vo l romant ische 
r ioofdrolspeelster. Z e w o r d t zó 
ar fantasie dat ze z ich in haar le-
Dtostrips waan t die zij zo gret ig 
staat voor „Sealed w i th a loving 
arteli jke g roe ten en kusjes." — In 
!e art iesten die jaarl i jks ten bate 
ional een gala-avond organ iseren, 
ï l i jks uit de g r o n d ges tampt in Ne-
n voor vol le zalen twee-avondl i jk 
i a r ré in A m s t e r d a m . Het initiatief 

k o m t van W i m d e Bie, K e e s van K o o t e n e n Freek d e 
Jonge . En het is u i teraard d e V P R O die het gebeuren o p 
het s c h e r m b r e n g t O n z e e igen Urbanus , Kamagurka & 
d e V laamse Pr imi t ieven e.a. z o r g e n v o o r d e V laamse 
inbreng (Een gebaar) ( N e d 1). 

D O N D E R D A G (26 M E D - D e reeks Cinema-
n/e-kwissen loopt o p z'n einde. He t is, ove r het hele 
se izoen gezien, een van d e bes te realisaties g e w e e s t o p 
ons BRT-ne t Daar heef t de p resen ta to r M iche l Follet 
g ro tendee ls zi jn inbreng in gehad. Hopel i jk k o m t deze 
kw i s reeks in we in ig ve rande rde v o r m te rug (BRT 1) — 
O p BRT 2 e n RTBF 2 d e m o n s t r e r e n de t w e e f inal isten 
van de Koningin Elizabe&t wedstrijd n o g hun art is t ieke 
kunnen v o o r t — Michae l Learned (uit d e hypok r ie te 
Amer i kaanse reeks „ D e Wa l tons" ) k o m e n w i j niet z o 
vaak tegen in TV-f i lms o f - reeksen. V a n a v o n d start o p 
N e d 1 ( N C R V ) een reeks waar in zi j een heel ander t ype 
v r o u w t j e speel t dan in de Wa l tons . In deze Amer i kaanse 
reeks „Nu rse " speel t zij een verp leegs te r die nu ze w e 
d u w e is, na 18 jaar onde rb rek ing w e e r aan de slag gaat 
als hoofdverp leegster . In tussen is haar vak g rond ig 
gew i j z i gd : harder, onmensel i jker , n i euwe terap ieën, bu -
reaukrat ie enz. M a r y Benjamin, z o heet Michae l Lear
n e d in de reeks, s leept z ich van kr is is naar krisis. Haar 
o m g e v i n g helpt haar wein ig , u i tgezonderd een enkel ing. 
( M a r y Benjamin) . 

N E D 2 

Ja. zij doen het nog steeds. De mooie meisjes en de 
slechteriken van Dallas. Sukses doet lachen! 

V R I J D A G (27 MEI) - Da t in d e t oekoms t d e 
Neder landse zenders hun p rog rammer ing o p lange 
termi jn voo r de V laamse pe r s m ens en gehe im z o u d e n 
houden zou ons niet v e r w o n d e r e n . V ia o.a. de d r u k k e 
kon tak ten tussen d e Neder landse persd iens ten e n 
V laamse redakt ies raken de BRT-veran twoorde l i j ken 
vr i j v roeg o p de hoog te van d e zendp lannen van onze 
noo rde rbu ren . En d e BRT pro f i teer t daar al eens van en 
gooi t gauw-gauw een of ander p r o g r a m m a voo r d e uit
zend ingsda tum o p Neder land , kwes t i e van de eers te te 
zi jn. Da t is g e b e u r d me t o.a. The Blue and the G ray en 
nu gebeu r t dat me t d e i jzers terke f i lm Soldaten in de hel 
( D o g soldiers) d ie vanavond u i tgezonden w o r d t via 
BRT, terwi j l Ve ron ica deze f i lm al lang had gep land en 
die nu zondagavond 29 mei via Neder land 2 gedraa id 
w o r d t D e fi lm is een b e w e r k i n g van de gel i jknamige 
bestsel ler van Rober t S tone , d o o r Kare l Reisz (1978), 
me t N ick No l te ( „De Jordaches" ) , Tuesday W e l d e.a. — 
Het b e r o e m d e Circus van Peking b reng t adembene
m e n d e en d o o r tradit ie g e v o r m d e akrobat iek ( A v r o / 
N e d 2) — M i k e C o n n o r s zal nog w e i een t i jd je b e k e n d 
bl i jven als Mannix uit de gel i jknamige detek t ievereeks . 
M i k e C o n n o r s (nu 57 jaar) heef t ech te r een heel 
u i tgebre ider reper to r ium z o w e l als TV-ak teur als als 
f i lmakteur. In Veron ica 's laatavondf i lm High Midnight 
speel t M i k e C o n n o r s de hoo fd ro l als een te i jver ige chef 
van de pol i t ie-narcot icabr igade. D o o r angst o v e r m a n d 
d o o d t hij een v r o u w en een k ind. A i s de razzia o p een 
misvers tand bli jkt te rus ten, p robe ren de pol i t iemensen 
alle spo ren van de gewe lddad ige akt ie uit te w issen. 
( A v r o / N e d 2) 

18.30 Sesamstraat. - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen (V.V.DJ. — 
19.22 Van gewest tot gewest — 
20.10 Studio Sport Extra: voetbal. 
- 22.00 Het korte spel. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. - 23.00 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws. - 20.00 Sports 2. -
22.45 Nieuws. 

TF 1 
19.15 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Voetbal. - 22.20 Nieuws. - 22.25, 
Tennis. — 22.50 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Faut pas re
ver (tv-film). — 22.10 Rock a Berlin 
(dokJ. — 23.00 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19:50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Cadence 3. - 21.35 Nieuws. 
— 21.55 L'lnterview (tv-film). — 
22.50 Prélude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws. - 20.15 Tokyo 264-
4000. — 21.45 Titel, Thesen, Tem-
peramente. — 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Bilanz. -
20.05 Voetbal. - 22.00 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. - 22.05 Welche 
Arbeit braucht der Mensch? — 
22.35 Apropos Film. — 23.30 Von 
einem Tag zum anderen (tv-spel). 
— 0.50 Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort. — 2000 La croisiére s'amuse. 
— 21.00 Aventures a New York. 
- 22.40 La joie de lire. — 22.45 
Portrait d'artiste. 

Donderdag 

[ 26 MEI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ap
ple. - 18.05 Chips (fJ. - 18.50 
Tijdrover: bridge, stap voor stap. 
— 19.05 Jukebox. - 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Kunst-zaken. — 20.15 
Cinemanie. — 21.15 Panorama — 
22.05 Dallas (f J. - 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Vinger in de pap: info. — 
19.45 Koningin Elisabethwedstrijd 
voor piano 1983. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 Mary Ben
jamin (f J. — 21.20 Hier en Nu. — 
22.00 Speel 's met licht klassiek. — 
23.00 Deel hebben aan de toe
komst — 23.30 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
1912 The Kids from „Fame" 
(show) — 20.06 De oproep (televi
siespel). — 21.01 Kijk haar (femi
nistisch magJ. — 21.30 Terug naar 
af (dokJ. - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Den Haag vandaag — 23.00 Stu
dio Sport Extra: voetbal, basketbal. 
- 23.35 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir (water in gevaar) — 20.25 Le 
voyage du père. — 21.50 Le car
rousel aux images. — 22.50 
Nieuws. 

TF 1 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse ki jkers die k ieskeur ig genoeg zi jn 

om de buis de baas te bl i jven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Toto. — 20.35 Pablo est mort (tv-
film). — 22.15 Contre-enquête 
(dokJ. — 23.20 Tennis Roland-
Garros. — 23.40 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Resistan
ces (magJ. — 21.40 Les enfants du 
rock (popmagJ. — 22.55 Basket
bal: Frankrijk—Joegoslavië. — 
23.35 Nieuws 

F3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Lémigrant - 22.00 Debat 
— 22.40 Nieuws. - 23.00 Agenda 
3. — 23.05 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 2015 Was ware 
wenn... noch mehr Roboter kom
men. — 21.00 Guinness Book of 
Records. — 21.30 Die Knmistunde. 
— 22.30 CDU-partijdag (reporta
ge). — 23.00 Tagestfiemen. — 
23.30 Der Wald (tv-film). - 125 
Nieuws. 

ZDF 

D 3 

LUX 

Vrijdag 

BRT 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 Trekking 

BRT 2 

19.00 Nieuws. - 19.30 Liebe hat 
ihre Zei t — 20.30 Zu besuch bei 
Kurt Stavenhagen in Mexico. — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.15 
Kennzeichen D. - 22.00 CDU-
partijdag. — 22.30 Blauer Lotus (tv-
spel). - 23.30 Basketbal. - 020 
Nieuws. 

20.00 Nieuws. — 20.15 Von Agerv 
ten gejagt (film). - 21.20 Dem-
nachst — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Nachtschalter. - 23.45 
Nieuws. 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fo r t - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00 
Filmkeuzeprogramma: L'espion of 
De la part des copains. — 22.30 La 
p ie de lire. 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 Ap-
pie. — 1805 Klem, klein kleutertje. 
- 18.20 Er was een keer... - 18 30 
Rode Zora — 1945 Nieuws — 
20.15 Mini mikro makro. — 2020 
Soldaten in de hel (film). - 22.25 
Première. — 23.25 Nieuws. 

1900 Elektron. - 19.45 Koningin 
Elisabethwedstnjd voor piano 
1983. 

NED 1 
18.55 Rppi Langkous (fJ. - 1920 
Vijf tegen vijf (speO. - 20.00 
Nieuws. — 2028 Achter het 
nieuws. — 2120 Vijf dagen in 
december (thriller). - 21.50 Vara-
tv deze zomer: juni. — 21.55 De 
ombudsman. — 22.25 Sonja op 
vrijdag. — 23.30 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
1912 Verkeren in het verkeer. — 
2000 Mark Telford - bankier. — 
2050 Het circus van Peking. — 
2210 Gesprek met de minister
president — 2230 Nieuws. — 
2245 Als ik weer klein ben (film-
dokJ — 23.35 High Midnight (tv-
film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 21.15 Janis (film). 
— 22.50 Nieuv»«. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Nuit de 
cirque. — 21.40 La route de la 
hberté (fJ. — 22.45 Nieuws. — 
22.50 Tennis Roland-Garros. — 
23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Secret di
plomatique. — 21.30 Apostrophes. 
— 22.45 Nieuws. - 2255 Le lit de 
la vierge. 

F 3 
1915 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Vendredi. — 2215 Nieuws. 
— 22.35 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mein Schul-
freund. — 21.45 Zuerst sterben 
nur die Tannen. —22.30 Tagesthe
men. - 23.00 Die Sportschau (EK. 
Baskett)al). - 2325 Die Spezialis-
ten. — 0.10 Nieuwe. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. — 2015 Den ick - 21.15 
Liebte Hitler Swingmusik? (dokJ. 
- 22.00 Heute-Joumal. - 2220 
Aspekte. — 23.05 Der Grosse 
Blonde kehrt zuruck. — 025 
Nieuws. 

D 3 
2000 Nieuws. - 2015 Freitagsfo-
rum (Medizin im Dritten) — 21.45 
Landesspiegel — 22.15 Stolz und 
Vorurteil (tv-film) — 2310 Rockpa-
last 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
for t — 20.00 La femme infkJèle 
(film). - 2135 Dynastie (fJ. 

< 
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In memoriam George Balanchine 

De grootste musicus 
onder de koreografen 
nu onsterfelijk 

m Kritisch bekeken 

Onlangs, op 30 april, overleed te New York op 79-jarige leeftijd 
Georges Balanchine, een van de absoluut grootste figuren uit de 
ballet-kunst van deze eeuw. Reeds sedert november was hij wegens 
ernstige kwalen gehospitalizeerd Toch ontving hij op 23 februari, 
ti jdens een lunch in het Witte Huis, uit de handen van president 
Ronald Reagan (wiens zoon overigens een gewaardeerd danser is), 
nog de Medal of Freedom, de grootste burgerlijke onderscheidmg in 
de VS, als erkenning voor zijn bijdrage tot de danskunst in het 
algemeen en tot de Amerikaanse m het biezonder. Twee maanden 
later zou hij overlijden aan een steeds erger wordende hersenkwaal 
met evenwichtsstoornissen, die gepaard aan een longontstekmg 
fataal afgerond werd door een hartstilstand. 

Als een van de toonaangevende ko
reografen ter wereld was George 
Balanchine mede-oprichter en onbe
twiste leider van het befaamde New 
York City Ballet, dat hij als het ware 
zelf „vorm" gaf Op 16 maart werd hi), 
omwille van zijn onrustbarende ge
zondheidstoestand, als direkteur ver
vangen door de 36-)ange, Deense 
danser-koreograaf Peter Martins 
Maar deze dient tot dusver het gezel
schap wel te leiden in samenwerking 
met de tweede huiskoreograaf Jero-^ 
me Robbins — wat erop wi|st da r 
men Balanchine inderdaad als onver
vangbaar beschouwt Wellicht is het 
ook zo Daarom dat we op deze 
pagina even verder ingaan op het 
leven en de betekenis van deze „Ein
stein van de dans" Te meer daar ook 
ons Ballet van Vlaanderen momen
teel belangrijke Balanchine-koreo-
grafieen op zijn repertorium heeft 
(zie de foto's) Trouwens, van het 
betreurde ogenblik van zijn dood af 
behoort „Mister B' (zoals hij in de 
danswereld wordt genoemd) tot de 
luisterrijke onsterfelijken in de kunsL 

plineerde leerlingen Het was de 
tijd dat de grote, klassiek-romanti
sche balletten van Marius Petipa 
furore maakten, en Balanchine 
wenkte een verzekerde toekomst 
in die richting De oktober-revolu-
tie bracht evenwel uitstel Het tsa
ristisch schatplichtige Maryinsky 
teater met school werd opgehe
ven (het inmiddels genoegzaam 
bekende Kirov zou hiervan de 
opvolger worden) De jonge Geor
ge die zich na enkele nederige 

Het Ballet van Vlaanderen 
en George Balanchine 
Het Ballet van Vlaanderen 
bracht tot dusver 3 Balanchine 
ballettea In 1974 bracht het 
gezelschap het in 1928 door de 
Ballets Russes in het Theatre 
Sarah Bernhardt te Parijs ge
creëerde „Apollon Musagete" 
(met Serge Lifar als Apollo) Dit 
op de Gnekse mytologie geïn
spireerde ballet, betekende een 
bepalend keerpunt in Balanchi-
nes werk en bevestigde zi|n 
samenwerking met Igor Stra
vinsky Het BvV bracht van dit 
werk 45 opvoeringen met Paolo 

Bortoluzzi als Apollo. 
De nog op het huidige BvV 
repertorium staande werken 
van Balanchine zijn „Allegro 
Brillante* op muziek van Tsjai-
kovski (onvoltooide 3de piano
concerto) dat in 1956 door het 
New York City Ballet te NY 
gecreëerd werd (met Maria Tall-
chief en Nicholas Magallanes in 
de sterrollen) en „Concerto Ba-
rocco", ook een klassiek werk, 
op muziek van Bach, in 1940 te 
NY gecreëerd door het Ameri
can Ballet 

Het levensverhaal 
Aan George Balanchine werden ai 
uitvoerige biografieën gewijd Ons 
levensverhaal zal dus met „7-mijis-
laarzen" gerend worden De kun
stenaar werd op 22 januari 1904 in 
Sint-Petersburg (nu Leningrad) 
geboren en heette toen voluit 
Georgi Melitonovich Balanchivad-
ze HIJ was de benjamin van een 
gezin waarvan de vader, van Ge
orgische afkomst, komponist was 

Na een mislukt ingangseksamen 
voor de keizerlijke zeevaartschool 
leek zijn toekomst in dezelfde pro
fessionele richting als deze van 
zijn vader te gaan Hij studeerde 
piano en kompositie (wat later 
beslist een bepalende invloed had 
op zijn loopbaan als koreograaf), 
maar werd door zijn aangeboren 
muzikaliteit en tegelijk sterke en 
frêle lichaamsbouw, op 10-jarige 
leeftijd aangezocht toe te treden 
tot de Keizerlijke School voor Tea
ter en Ballet Daar was hij een van 
de talentrijkste en meest gedisci-

baantjes opgenomen zag in het 
zich reorganizerende Russische 
ballet — nu onder Sovjetleiding 
evenwel — maakte in 1920 zijh 
eerste eigen koreografie, op mu
ziek van Rubinstein 1924 was een 
nieuwe mijlpaal in zijn leven Tij
dens een Europees toernee wist 
hij zich van zijn metgezellen af te 
zonderen en verkoos in het wes
ten te blijven, een voorbeeld dat la
ter door nog wel wat Sovjetdan-
sers zou worden gevolgd Voor de 
eerste wereldoorlog had echter 
— ZIJ het in andere omstandighe-

Allegro Brillante (Balanchine-Tsjaikovski), Ballet van Vlaanderen 

Concerto Barocco (Balanchine-Bach). Ballet van Vlaanderen 

den — de beroemde manager en 
balletpotentaat Serge Diaghiiev 
met zijn „Ballets Russes" eenzelf
de optie genomen Diaghiiev die 
steeds op zoek was om autentiek 
Russisch gevormd talent in zijn 
groep op te nemen, begroette 
Balanchine met open armen en 
benoemde hem tot danser en eer
ste koreograaf van zijn gezel
schap ter vervanging van Bronisla-
va Nisjinska (de echtgenote van 
de geestelijk gestoord geraakte 
sterdanser Nisjinski) Op amper 
20-jarige leeftijd kreeg George Ba
lanchine de kans om onder opti
male omstandigheden een reeks 
nog steeds gewaardeerde naees-
terwerken te scheppen (de op
somming van de titels zou ons hier 
te ver leiden) Toch een schaduw 
op deze eerste suksessen een 
knie-ontwrichting stelde een einde 
aan de aktieve dansloopbaan van 
de jonge Rus, maar die van koreo
graaf lag toen reeds wijd open 

In 1929 stierf Diaghiiev en vielen 
de „Ballets Russes" uit elkaar Ba
lanchine werd wel betrokken bij 
een poging om deze weer op de 
been te brengen en werkte zo 
mee aan de „Ballets Russes de 
Monte Carlo" Ook werd hij aange
zocht om een leidende funktie bij 
de Opera van Parijs waar te ne
men, maar hij liet deze vriendelijk 
aan zijn nog dansende kollega 
Serge Lifar In 1933 kreeg zijn 
leven een definitieve nieuwe wen
ding Een rijke handelaarszoon en 
balletomaan uit Boston, Lincoln 
Kirstein, nodigde hem naar de 
Verenigde Staten om daar het 
Amerikaanse klassieke ballet 
vorm te geven Zo ontstond de 
Madison Avenue in New York, in 
een dansstudio die eerder door 
dansvernieuwster Isadora Duncan 
betrokken was, de Amencan Bal
let School, met Balanchine als gro
te, inspirerende kracht Uit dit ini
tiatief ontstond later na vele pro
blemen het New York City Ballet 
dat o a dank zij een sponsorship 
van liefst 7 7 miljoen dollar (1963) 
van de Ford Foundation, uitgroei
de tot een van de allerbelangrijk
ste gezelschappen ter wereld met 
als thuishaven het even grootse 
als prestigieuze Lincoln Center
complex waar ook de Metropoli
tan Opera onderdak vindt Per
soonlijk hadden wij ooit het genoe
gen Mr Balanchine daar te mogen 
ontmoeten 

De koreograaf slaagde in zijn op
dracht volkomen De Amenkaan-
se dans staat nu ook op klassiek 
gebied volwaardig naast de Russi
sche (wat moderne en post-mo-
derne dans betreft staan de Ame

rikanen trouwens merkelijk verder 
— denken we alleen maar aan 
namen als Martha Graham en 
Merce Cunningham) Typisch des
betreffend IS deze anekdote Hoe 
het ook mogelijk was, is ons nog 
steeds een raadsel, maar in 1962 
werd Balanchine met zijn groep 
naar Rusland uitgenodigd Daar 
werd hij verwelkomd met de 
woorden „Welkom in Leningrad, 
de hoofdstad van de klassieke 
danskunst" V\/aarop de in 1939 tot 
Amerikaan genaturalizeerde 

Georgiër antwoordde „/Vee' New 
York IS de hoofdstad van het 
klassieke ballet Leningrad is deze 
van het romantische" 
George Balanchine was met enkel 
een onnavolgbare meester naar 
kwaliteit, maar ook naar werklust 
HIJ liet ons, naast ook enkele op
merkelijke boeken, liefst zowat 
425 werken na balletten en dan
sen voor opera, muziekteater, film 
en televisie Zijn grote balletten, 
zowel de vroegere als de recente
re, worden door tientallen gezel
schappen over de hele wereld 
gedanst Zonder enige afbreuk te 
doen aan de supeneure waarde 
van zijn klassieke balletten mag 
een wat extravagant werk toch 
met onvermeld blijven „The Ballet 
of the Elephants" op de muziek 
van Stravinsky's „Circus Polka" 
voor 50 jonge olifanten en danse
ressen dat in de Madison Square 
Garden werd gebracht door het 
Ringlings.Brothers en Barthum & 
Bailey Circus Trouwens Balanchi
ne schuwde ook m zijn uitspraken 
nooit enige originele noot Niet 
zolang geleden nog vroeg men 
hem wie hij de grootste danser 
vond die hij ooit gezien had „Was 
het Lifar, Nurejev of misschien 
Baryajnikov*?" Het antwoord was 
nogal verbijsterend „Fred Astaire 
Zoiets bestaat nu met meer en zal 
ook nooit meer bestaan" Zo zie je 
maar 

Betekenis en belang 
Buiten zijn enorme betekenis als 
vormgever en organizator van het 
Amerikaanse klassieke ballet zal 
George Balanchine vooral de 
dansgeschiedenis ingaan als de 
muzikaalste van de 20ste eeuwse 
koreografen, en van daaruit als de 
grondlegger van het abstrakte bal
let 
Eerder reeds schreven we over 
de muzikale gaven en basisvor
ming van Balanchine Het samen
gaan van muziek en koreografie is 
voor hem meer dan vanzelfspre
kend, het IS er de essentiële krea-
tieve bron en motor van Vandaar 
ook zijn intensieve samenwerking 
met levende komponisten Niet 
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zonder reden noemt men Balan-
chine „de koreograaf van Stra
vinsky" met wie hij heel wat balet-
ten maakte. Over die samenwer
king zei Balanchine ooit (en in die 
woorden vinden we een flink stuk 
van zijn koreografisch credo te
rug): „De muziek van Stravinsky 
bevredigt mij volkomen Als ik een 
partituur van hem beluister, wordt 
ik emotioneel sterk aangedreven 
— ik hou niet van het woord 
„geïnspireerd" — om niet alleen 
het ritme, de melodie en de harmo
nie visueel weer te geven, maar 
ook de eigen toonaarden van de 
instrumenten. Als ik zelf zou kom-
poneren, zou ik willen dat ze zo 
klonk." Balanchine kwam vanuit 
die instelling tot wat door de critici 
als „abstrakt ballet" gedefinieerd 
werd, waarin hij als het ware de 
partituur lezend volgt en weer
geeft maar dan met als instrumen
ten lichamen met al hun bewe-
gingsvormen, tempo's en expres-
siemogelijkheden. Balanchine ver
liet aldus de verhalende danskunst 
voor de plotloze abstraktie, de 
pure beelding. Hij zei hierover: 
„Dansen is niets dan zuivere be
weging. Het is heel wat boeiender 
ernaar te kijken, dan erover te 
schrijven. Ballet? Waarom erover 
praten: kijk, luister en ga naar 
huis". 

Balanchine kan samengevat ge
duid worden als een neo-klassiek 
koreograaf die de traditionele bal
letstijl abstraheerde door heel wat 
verhalende gebaren uit te bannen 
en meer, uit de muziek emaneren-
de, stappen en bewegingen te 
integreren. Deze vernieuwing, het 
ballet dat geen verhaaltjes meer 
vertelt, werd hem evenwel niet 
door iedereen in dank afgenomen. 
In 1979 nog, na een New York City 
Ballet optreden in Londen, schreef 
een criticus: „Een programma dat 
uitsluitend uit abstrakte balletten 
van George Balanchine bestaat, 
neigt vlug tot benauwdheid." Ba-
lanchines repliek: „Voor mij is be
weging visuele logika — een ver
haal op zichzelf". 
Een ander verwijt trof Balanchine 
vanuit zijn gezelschap zelf, waarin 
de mannelijke dansers zich bij 
herhaling bekloegen over de ge
ringe aandacht van de meester 
voor hen, die te uitsluitend oog 
scheen te hebben voor de balleri
na's. Mister B ontkende dit geens
zins? „Ballet is een vrouw". Hij 
beweerde trouwens dat het vrou
welijk lichaam soepeler in de be
weging is en daartoe beter ge
schikt voor de techniek van de 
dans (de mannen waren daar
naast de geschikte „pages"). Het 
staat inderdaad buiten kijf dat Ba
lanchine vanuit zijn koreografische 
inzichten ook vorm gaf aan een 
enigszins nieuw type van danse
res schier eindeloze benen, be
angstigend slank met nagenoeg 
geen borsten en een sterk, schijn
baar vergeestelijkt en toch ge
ëmotioneerd gelaatsprofiel. Een 
Amerikaanse auteur omschreef 
Balanchine ooit als „the successful 
Pygmalion of his time", want hij 
maakte zijn superieur getalenteer
de wereldvreemde mooie balleri
na's niet alleen, hij huwde ze ook: 
Tamara Geva, Vera Zorina, Maria 
Tallchief en Tanaquill LeClercq. 
Deze laatste, onvergetelijke 
schoonheid met de paardestaart 
zou getroffen worden door het 
meest dramatische lot dat een 
danseres ooit kan treffen: polio
myelitis (ongeneeslijke kinderver
lamming met ontsteking van de 
grijze stof in het ruggemerg) Ja
renlang zou Balanchine haar in zijn 
appartement aan de 79ste straat 
bijstaan en liefdevol verzorgen 
Zopas is de meester dus zelf 
overleden, ongetwijfeld een grote 
leemte nalatend, maar vooral een 
schat aan onsterfelijk werk. 

Nic van Bruggen 

PERSpektief 
Het is dus zover: voor het Waal
se staal heeft het uur van de 
waarheid geslagen. Het rapport 
van de Fransman Gandois be
vestigt wat men in Vlaanderen al 
lange tijd zei: Cockerill-Sambre 
moet drastisch gesaneerd wor
den. De hele vraag echter is wie 
gaat opdraaien voor de operatie. 
Gaat Vlaanderen nog eens mil
jarden in C-S stoppen, of gaat 
Wallonië nu eindelijk zijn verant
woordelijkheid opnemen. 

l U O C H T A N S is de Vlaamse 
• " pers unaniem: Vlaanderen 
heeft zijn geld broodnodig en er 
moet nu een gesprek op gang 
komen over de federalizering van 
de ekonomische sektoren. Gazet 
van Antwerpen: „Verder deze 
weg bewandelen is voor Vlaande
ren onaanvaardbaar De regering 
en politieke partijen hebben niet 
het recht de hele Vlaamse toe
komst te verpanden voor het 
overleven van een Waals bedrijf 
dat de elementaire regels van de 
ekonomie niet eens wenst te vol
gen. Is dit de doodsteek voor 
Cockerill-Sambre? Nee, maar als 
Wallonië wil dat Cockerill-Sambre 
gered wordt, dan zal het zelf ver
antwoordelijkheid moeten dragen 
voor deze operatie. Ook en vooral 
financieel" 

r \ E eerste reakties van CVP en 
^ PVV zijn weinig bemoedi
gend. Beide regeringspartijen la
ten de deur op een kier, dus: nog 
méér Vlaams geld naar het Waal
se staal De Morgen spreekt dan 
ook nu al van een nieuwe kapitula-
tie: „Er bestaat dus een redelijke 
kans dat de regering een kompro-
mis zal vinden voor de 95 miljard 

die het Waals staal nu nodig heeft 
Want indien de CVP en PVV 
bereid zijn nog een deel met natio
nale fondsen te itetalen, zullen de 
Franstalige regeringspartijen 
eveneens toegevingen willen 
doen en een supplementaire in
spanning van het Waalse gewest 
aanvaarden. Cockenll-Sambre 
hoeft dus geen eindpunt te wor
den voor Martens V. Als CVP en 
PVV verder water in de Vlaamse 
wijn zullen doen, is de overlevings
kans zeer reëel Op dat moment 
zal er Martens nog maar weinig 
kunnen gebeuren, zeker niet in 
zijn eigen partij Dan zal men hen 
graag de volle legislatuur gunnen 
om de Vlaamse opinie deze 
nieuwste kapitülatie te doen ver
geten." 

HET rapport-Gandois en het 
Waalse staal is een unieke 

gelegenheid om tussen Vlaande
ren en Wallonië een ruim overleg 
op gang te brengen om de Belgi
sche staat grondig te hervormen 
in konfederale zin. Ook De Stan
daard pleit voor zo'n gesprek: „De 
publieke opinie in Vlaanderen is 
vooral gevoelig voor de noodza
kelijke stopzetting van de financië
le aderlating die de belastingdruk 
blijft verzwaren. Er is reeds te veel 
geld verspild. Het Waalse staal 
nog eens honderd miljard schen
ken en tegelijkertijd Vlaanderen 
paaien door ook de Vlaamse rege
ring zoveel ter beschikking te stel
len, zou moeilijk voor een logische 
en goedkope oplossing kunnen 
doorgaan. Want al dat geld valt 
met uit de hemel Het moet door 
de gewone mensen worden be
taald. Wallonië heeft de middelen 

niet voor het herstel van zijn staal-
nijverheid. Uit de nationale kas kan 
het niet langer vrijelijk putten. Wil 
het zijn ekonomie redden, dan zal 
het de dialoog met Vlaanderen 
moeten aangaan, zonder bedrog 
en zonder afdreiging. De dialoog 
over een herziening van de be
trekkingen, de transferten, de be
slissingsniveaus. Zo niet, kiest het 
voor de breuk." 

i N Het Belang van Limburg ver-
' dedigt Hugo Camps eenzelfde 
stelling. Volgens hem ligt de bal nu 
in het Waalse kamp en moet er 
een nieuwe, fundamentele staats
hervorming komen: „Het zou daar
om verstandig zijn mocht de pre
mier ijlings de dialoog openen tus
sen de twee gemeenschappen. Er 
moet nu onmiddellijk van gemeen
schap tot gemeenschap onder
handeld worden over de verbre
ding van de staatshervorming. Een 
partikuliere oplossing voor het 
Waalse staal zal altijd bij een van 
de gemeenschappen een trauma 
achter laten. Ofwel voelen de Wa
len zich bekocht ofwel lopen de 
Vlamingen met de neurose rond 
dat ze andermaal bestolen wer
den. De oplossing voor het Waal
se staal moet dus zijn beslag 
krijgen in een brede kontekst Het 
IS gebleken dat de stap die men in 
1980 met de staatshervorming ge
zet heeft niet groot genoeg was 
De vijf nationale sektoren moeten 
stuk voor stuk geregionalizeerd 
worden. En indien men met dit 
proces opnieuw te lang zou aan
modderen, ontstaat het gevaar dat 
het daarbij niet zal blijven. Zullen 
de Waalse partijen en vooral dan 
de PSC dit nu ook willen inzien na 

de wonden die Gandois heeft aan-
gencht?" 

De Vlaamse pers is dus eenparig. 
De vraag is nu of CVP en P W 
daarmee zullen instemmen, dan 
wel een nieuwe toegeving zullen 
doen om een kunstmatige staat op 
een kunstmatige manier in leven te 
houden. 

OOK de ACV-krant Het Volk is 
van mening dat Wallonië zelf 

moet gaan betalen. „Hoe zal de re
gering een en ander aan de 
Vlaamse bevolking kunnen verko
pen op een ogenblik dat de plan
nen van de Vlaamse regering om 
de trein van de derde industriële 
revolutie niet te missen, nu reeds 
dreigen gedwarsboomd te wor
den bij gebrek aan financiële mid
delen? Is het politiek haalbaar dat 
de regering het licht op groen zet 
voor Cockerill-Sambre en tegelij
kertijd aan Vlaanderen vraagt om 
de industriële vernieuwing op een 
laag pitje te zetten? Omwille van 
de politieke haalbaarheid zal de 
regering trouwens niets anders 
kunnen dan zich strikt houden aan 
de regel dat elke extra inspanning 
die voor de redding van Cockerill-
Sambre wordt gedaan, maximaal 
wordt ondersteund door het 
Waalse gewest dat de recht
streekse betrokkene is. Duidelijk 
gezegd betekent dit dat Wallonië 
ook op financieel vlak in hoge 
mate aan de reddingsoperatie van 
de staalreus zal moeten meewer
ken Er IS geen andere uitkomst 
mogelijk" 

Wat zal voor Martens de doorslag 
geven de belangen van de dood
gewone Vlaamse mens, of de Bel
gische macht? We zijn benieuwd. 

Moeder Eva 
heeft twee zonen 

Gerd de Ley en zittend Leo Haelterman. 

Terwijl de Internationale Nieuwe 
Scène nog maar eens de ouwe 
Brecht uit de kast heeft gehaald 
met Moeder Courage, pept het 
kleine teater Paljas (Filomena-
straat 35, Antwerpen) ons op met 
De Zonen van Eva. Toen auteur 
Gerd de Ley — de gekende afo-
rismenfanaat — ons in 1979 de 
brochure van zijn stuk gaf, ter 
gelegenheid van de Antwerpse 
Boekenbeurs, moesten wij na le
zing besluiten' dat dit in werkelijk
heid geen teater was, maar een 
brok literatuur 
Nu, bijna vier jaar later komt het 
stuk eindelijk op het teater, en het 
eerste wat kan worden gezegd is, 
dat het inderdaad teater is gewor
den De Ley droeg het stuk op aan 
akteur Leo Haelterman en deze is 
naast hem ook hoofdvertolker In
siders weten te vertellen dat er 
zelfs biografische nota's in vervat 
zitten... 
Karel en Albert, komen uit hetzelf
de nest ZIJ zijn broers, enkel het 
verschil in leeftijd is zo groot dat 
ze in werkelijkheid eigenlijk 
vreemden voor elkaar zijn 
De aanvang van het stuk is wat 
stroef, maar langzamerhand ko
men de akteiurs en tekst op dreef, 
het wordt steeds vlotter. De dialo
gen gaan eigenlijk alleen maar 

over koetjes en kalfjes en ze 
bewandelen zo'n dunne draad dat 
ze er aan beide zijden makkelijk 
zouden kunnen afvallen. Maar dat 
gebeurt niet en dit is de kracht van 
deze Zonen van Eva. 
In het tweede gedeelte komen er 
dan enkele schokelementen. De 
oudste broer brengt ze aan. Hij 
vertelt dat hun moeder tijdens de 
oorlog er een minnaar heeft op na-
gehouden. En niet zomaar eentje. 
Hun vader was fout (?) in de 
oorlog maar alleen maar ideolo
gisch, geen echte kollaborateur. 
HIJ geloofde in een onafhankelijk 
Vlaanderen in een Groot Ger
maans Rijk. Daardoor kwamen er 
ook wel dat Duitsers over de vloer 
en één ervan, Hauptsturmführer 
Willy Reichert deelde wel eens 
hun moeders bed En Albert blijkt 
nu het resultaat van dit overspel. 
Dit stuk zal wel geen teaterrevolu-
tie ontketenen, maar wie de ande
re stukken van Gerd de Ley: 
Straks is allang voorbij (met Cot-
tenjé). Twee ogen zo blauw (van 
Liva Willems) en zijn Carmiggelt-
avond heeft gezien en goed be
vonden, mag ook dit stuk niet 
missen 

De Zonen van Eva, in Teater Pal
jas, nog te zien op 20, 21, 27 en 
28 mei. Laagvlieger 
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Meer dan 100.000 
en ongeveer anderhalf miljoen 

Het goud 
blinkt opnieuw 
De Europese judokampioen
schappen hebben het onom-
stootbaar aangetoond: het Olym
pisch goud blinkt opnieuw voor 
Robert Van De Walle. De come 
back van de uit Oostende afkom
stige kampioen mag dan niet 
volmaakt geweest zijn, vast staat 
dat hij mits de nodige voorberei
ding en voldoende steun in Los 
Angeles opnieuw een gooi moet 
kunnen doen naar de hoogste 
triomf. 

In Parijs won Robert Van De 
Walle brons in de eigen ge
wichtsklasse en zilver in de open 
kategorie. Op beslissende mo
menten bleek dat de beste judo
ka uit onze geschiedenis nog 
konditie te kort schoot. Maar dat 
was begrijpelijk. Van De Walle is 
na anderhalf jaar inaktiviteit nog 
aan het opbouwen. Zijn doelen 
liggen verder in de tijd. In Parijs 
bewees hij evenwel dat hij tech
nisch nog steeds één der beteren 
ter wereld is. Dat zou overigens 
al hebben kunnen volstaan om 
een Europese titel te veroveren 
Maar gezien hij in de finale van 
de open kategorie op een Frans
man botste, Angelo Parisi, voel
de de scheidsrechter zich ver
plicht de overwinning aan de 
„thuisspeler" toe te kennen. Het 
oeverloze chauvinisme van het 
Franse publiek werd er door ge
streeld- Overigens wordt het tijd 
dat men zich in de judosport 
beraadt over het bedenkelijke 
peil van de arbitrage. Onkunde 
en partijdigheid worden schro-
meloos vermengd en de betere 
judoka's zijn er onveranderlijk 
het slachtoffer van. In dit ver
band mag men zich afvragen wat 
er op de wereldkampioenschap
pen in Moskou allemaal zal te 
beleven vallen. De Russen, die 

met het oog op de Spelen in Los 
Angeles aan een kollektieve op
mars begonnen zijn, zullen er 
ongetwijfeld groot voordeel uit 
halen. 
Daarnaast nog een onrustwek
kende bedenking: de judosport 
is technisch in verval geraakt. De 
oogstrelende beheersing, het 
technische kunnen van de Ja
panse meesters van destijds 
wordt niet meer op de tatami's 
vertoond. Veel judoka's zijn 
doodgewone krachtpatsers ge
worden met vierkante lijven en 
stierenekken. Ze wachtten gedul
dig tot de tegenstander in de fout 
gaat. In geval van nood verwar
ren ze judo met worstelen. De 
snelheid in de beweging is bij de 
meesten verdwenen. Gelukkig 
behoort Robert Van De Walle 
nog bij de schaarse uitzonderin
gen. Hij bundelt In zijn betere 
momenten kracht, techniek, snel
heid en intelligentie op een be
hoorlijke manier. Precies daarom 
zijn we optimistisch voor zijn 
toekomst 

Motorengebrom moet de auto
freaks als muziek in de oren klin
ken Dat kan gew/oon met anders 
Hoe anders uitleggen dat voor de 
Haspengouwrally meer dan hon
derdduizend mensen weer en 
wind willen trotseren *? 

Wie met tot die wereld behoort 
kan er wellicht moeilijk zicht op 
krijgen Maar sommige cijfers 
stemmen toch tot nadenken Ook 
leken kunnen immers rekenen 

Het heet dat de orgamzatiekosten 
in de miljoenen lopen en dat die 
toch nog altijd kunnen worden 
„gevonden" In deze krisistijd is dat 
natuurlijk geen geringe prestatie 
Bovendien zijn ruim tweeduizend 
mensen drie dagen lang in touw 
om de orgamzatie rond te krijgen 
Er mag inderdaad niets mislopen 
en we hebben ons laten vertellen 
dat de gevaren voor de toeschou-
wes bij zo'n rally groter zijn dan bij 
een formule 1-race Die bewering 
snijdt hout, want er staan geen 
omheiningen langs de wegen en 
de meuwsgiengheid van de fans 
verraadt een grotere betrokken
heid dan bij het formule 1-gebeu
ren 

Momenteel domineert ene Duez, 
een bekwaam piloot zegt men, in 
een Audi Quattro het nationale 
ralllygebeuren De beste man in de 
beste machine Onze verbazing 
was evenwel groot toen men ons 
vertelde — en de bron is heus be
trouwbaar — dat die onklopbare 

Ene Geboers, de gevierde 

Oprechte ergernis 
„brouwen worden in onze sportwe
reld grof benadeeld' Dat zegde de 
trainster van de nationale handbal-
ploegen. Naar kommentaar gevraagd 
na de striemende nederlaag (10—30) 
van de vrouwelijke junioren tegen 
Zweden zegde deze dat de vrouwen-
sporten in België eigenlijk niet ern
stig worden genomen. De media be
steden er geen aandacht aan (wat 
klopt) en de sponsors voelen er zich 
met toe aangetrokken. Vrouwensport 
heeft weinig of geen commerciële 
waarde. Bijgevolg ontbreken de men

sen en de middelen om enig niveau te 
kunnen halen en verachteren onze 
meisjes al maar verder tegenover het 
buitenland. „In België behandelt men 
de vrouwensport zoals een Turk zijn 
vrouw bejegent Ze mag wel mee 
maar ze moet enkele meters achter
op lopen. Naast hem is voor haar 
geen plaats'. Het is waar en boven
dien kunnen we geen enkele sporttak 
aanwijzen (tenzij het korfbal) waarin 
het anders is. Waarom en op welke 
gronden baseren de heren hun supe
rioriteit? 

wagen met vierwielaandrijving 
door Volkswagen voor elke be
langrijke rally (er zouden er een 
zestal zijn) voor een kleine ander
half miljoen van de eigenaar wordt 
afgehuurd Dat is met mets Maar 
de financial directors zouden het 
er ruim voor over hebben De 
overwinning schijnt immers gega
randeerd en de weerslag op de 
verkoop van de Audi's (van welke 
klasse ook) zou in de periode die 
op zo'n suksesrijk afgelopen rally 
volgt enorm zijn 

Naïef als we zijn, kunnen we het 
moeilijk begrijpen Maar verkoop>-
cijfers en statistieken zijn de enige 
argumenten waarnaar professio
nele investeerders luisteren Het 
zal dus vermoedelijk allemaal wel 
waar zijn 

Een en ander werpt natuurlijk een 
licht op het ganse gebeuren Het 
rallyrijden ligt ongetwijfeld dichter 
bij de gewone man dan de snel-
heidskoersen op beruchte circuits. 
Maar veronderstellen dat het rally
wereldje bevolkt is met idealisten 
IS wel heel „onschuldig" Op een 
aantal piloten na rekent en cijfert 
men ook daar onafgebroken 

Een echte idealist in de wereld van 
de gemotorizeerde sporten moet 
de jonge Ene Geboers zijn Wat 

die knaap momenteel vermag tart 
de verbeelding en begeestert 
zelfs de leken Tot nog toe won hij 
tien van de twaalf reeksen om het 
wereldkampioenschap motor
cross 125 cc Wat hij zondag in 
het Joegoslavische Trvic opvoer
de was ongelooflijk In Sportweek
end kon men er een glimp van op
vangen De onverschrokken Lim
burger spurtte in de eerste reeks 
naar de leiding, kwam ten val, 
verachterde en won uiteindelijk 
nog de reeks Geboers domineert 
zijn tegenstanders met ongekend 
overwicht Zijn zegelust schijnt 
nooit af te nemen Hij is de „kanni
baal" van de motorcrosswereld 
Nu al kijken we benieuwd uit naar 
zijn aangekondigde overstap naar 
de halfliterklasse Zijn fabneks-
merk en de motorcrossbond zul
len hem immers met kunnen blij
ven tegenhouden Het mooiste, en 
tegelijkertijd de grootste uitdaging, 
rnoet dus nog komen 

Rechtzetting 
Door een spijtige vergissing had
den WIJ het in een vong nummer 
op de sportpagina over „Berten 
Bafcop zaliger", wat in stnjd is 
met de werkelijkheid Onze ver
ontschuldigingen voor deze fou
te ondertiteling aan persoon in 
kwestie en aan de lezers die ons 
terechtwezen 

De triomf van een volk 

Robert Van de Walle, zilver en brons 

Het Schotse Aberdeen heeft de 
Europabeker voor bekerwin
naars gewonnen. In Goteborg 
werd de gevierde Real Madrid 
zonder omhaal in de nederlaag 
gevoetbald. 

Het sukses van Aberdeen moet 
elke rechtgeaarde sportliefheb
ber verheugen. Aberdeen was dit 
seizoen immers het sportieve 
symbool van het Schotse volk. 

Laat ons even teruggaan in de 
geschiedenis de Schotten waren 
altijd al, en zijn nog steeds, bege
nadigde voetballers In de beginja
ren van het Europese bekervoet
bal vormden de Glasgow Rangers 
een der beste teams ter wereld 
Maar de ultieme bekroning bleef 
uit Die werd nadien wel afge
dwongen door het legendansche 
Celtic van Jock Stem Maar Schot
ten kunnen of mogen nooit lang op 
hun lauweren rusten Het Schotse 
voetbal wordt per definitie binnen 

de kortste keren leeggeplunderd 
door de kapitaalkrachtige Engelse 
topklubs Het grote Manchester 
United smeedde al zrjn suksessen 
op Schots talent en de ongenaak
baarheid van Liverpool steunt 
eveneens op de klasse en de 
intelligentie van Schotse spel- en 
doelpuntenmakers 

Die georgamzeerde leegloop 
heeft de Schotten altijd zwaar op 
de maag gelegen Precies daarom 
stond gans Schotland in de voor
bije maanden als eén man achter 
de FC Aberdeen 

Deze vereniging wilde het immers 
helemaal anders aanpakken Zij 
bond haar beste spelers aan zich 
met geld en sociale voorzieningen 
ZIJ legde de aanbiedingen van 
rijkere klubs naast zich en ontwik
kelde de eigen Schotse stijl Deze 
berust op een gelijkelijke inbreng 
van kracht en klasse, van intelli
gentie en geestdrift, van fysiek en 
techniek 

Aberdeen werd in de voorbije 
Europese campagne slechts één
maal geklopt door Thor Water
schei 

Wie zijn ogen open houdt weet 
wat het sukses van Aberdeen 
voor Schotland moet betekend 
hebben Het volstaat naar het vijf-
landen tornooi rugby te kijken of 
naar een voetbalinterland tussen 
Engeland en Schotland om te be
grijpen hoe sterk de nationalisti
sche gevoelens nog steeds onder 
de Schotten leven Overigens 
heeft Aberdeen in Goteborg veel
eer de rijkere Engelse klubs dan 
Real Madrid verslagen 

De FC Aberdeen beschikt over 
een jonge ploeg die haar hoogte
punt zeker nog met heeft bereikt 
Indien spelers en klub weerstand 
kunnen blijven bieden aan het 
grote kapitaal mogen andere inter
nationale triomfen in het vooruit
zicht worden gesteld 
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Enquête: nog 

vijf weken! 
Het eerste deel van de VU-aktie '83 loopt 
stilaan naar het einde. Over uitgerekend 
vijf vireken wordt het enquêteonderzoek bij 
de VU-leden afgesloten. Tegen die tijd 
zullen, Indien alle afdelingen woord hou
den, zo'n 40.000 van de 60.000 Volksunie-
leden aan de hand van een nationale 
enquête de kans gekregen hebben hun 
mening te uiten. Zowel voor de baslsmlli-
tant, die hierdoor Inspraak verwerft, even
als voor de partijleiding. Is dit groots 
opgezette onderzoek zeer belangrijk. Van
daar dat wij nog een laatste Inspanning 
vragen aan de VU-kaderleden om in die 
komende weken alles in 't werk te stellen, 
teneinde van dit eerste aktielulk'een suk-
ses te maken. 

Na 17 juni start immers de VU-projektwer-
klng. Tal van afdelingen zijn Inmiddels ook 
reeds met dit tweede luik van de aktie '83 
gestart, maar een aantal andere wachten 
nog af. Toch willen wij ook hiervoor aan
dringen. Iedereen weet goed genoeg dat er 
In de zomervakantie-komkommertijd nooit 
veel gewerkt wordt op het afdelmgsvlak. 

Daarom Is het misschien goed reeds nu, 
nog voor die zomertijd, een paar zaken met 
betrekking tot de VU-projektwerking op 
punt te zetten. Zodat men na de vakantie 
onmiddellijk kan starten. Hét Ideale zou 
natuurlijk zijn indien de VU-afdelIng ook 
tijdens die luie weken aan de slag blijft. Va
kantie in eigen land, In eigen buurt, kan 
best ook heerlijk zijn. Sukses! 

VU-Sint-Amands: 

Voorzien in informatienoden van bevolldng 
t l 

rr 

Etienne Servaes, zaakvoerder-midden
stander in fiet beroepsleven, is voorzit
ter van de VU-afdeling Sint-Amands 
Dit IS een kleine genneente, ca. 5.000 in
woners, in het arrondissement Meche-
len. 
Oktober 1982, de plaatselijke VU 
neemt voor het eerst deel aan de 
gemeentelijke verkiezingen Met een 
fantastische uitslag twee gemeentelij
ke verkozenen én een OCMW-raads-
hd 

Servaes: „Natuurlijk Wii hopen straks 
een brochure, een boek, uit te geven 
waarin een bom praktische informatie 
zal steken Heel wat nuttige tips Bij 
voorbeeld over hoe men een huis moet 
huren en waarop men dan moet letten, 
wat men hoeft te doen voor zijn militie-
papieren, waar men terecht kan voor al
lerlei andere problemen 
Het IS immers onze ervaring dat veel 
burgers eenvoudigweg niet weten 
waar zij terecht kunnen voor een oplos-

omdsi u/e *tócun2n 
Jarenlang werken resulteerde ook hier 
in een overwinning Een werker van het 
eerste uur is Etienne Servaes Ook zijn 
afdeling antwoordde „ja" op de vraag 
tot deelneming aan de VU-aktie '83 
Servaes: „Thans zijn we volop bezig 
met het bezoek aan onze leden met de 
nationale VU-enquête Deze wordt bie-
zonder gunstig onthaald door onze 
mensen Wel zijn er soms enkele be-
gnpsmoeilijkheden rond de laatste 
twee vragen Maar globaal kunnen we 
zeggen dat het een goed initiatief is" 

Wij : U doet met de VU-afdeling ook 
mee aan de projektwerking? 

sing van hun noden Zo'n informatie-
boekje bestaat met in onze gemeente 
Wij willen hierin voorzien" 
Wij : Een omvangrijke opdracht. Zult u 
dit aankunnen? 
Servaes: „Wij vormen een goeie, dyna
mische ploeg van een vijftiental men
sen En wat het drukken betreft, be
schikken WIJ over een eigen drukmachi-
ne Ook zullen wij dit projekt, waarvoor 
ruime interesse bestaat onder eigen 
VU-naam uitvoeren Daartoe zijn alle 
bestuursleden bereid, en staan we ste
vig genoeg" 
Wij : Plant u nog aktles met uw afde
lingsbestuur? 

Servaes: „Wij hebben net een dende
rende aktie achter de rug In onze 
gemeente zijn momenteel wegeniswer-
ken aan de gang Nu was het zo dat de 
aangebrachte wegwijzers „omleiding" 
ronduit onjuist, en dus slecht geplaatst 
waren Ik heb daarop het bestuur sa
mengeroepen, en vorige week woens
dagavond — vlak vóór het feest van 
O-L-H Hemelvaart — zijn we dan 
maar zelf wegwijzers gaan plaatsen 
Die niet uitmondden op een doodlopen
de straat, maar een korrekte wegomlei-
ding aanduidden Wij ontvingen hierop 
veel positieve reakties van de omwo
nenden 

Deze bordjes hebben er gestaan, mét 
een VU-zelfklever erop, tot vrijdagmid
dag 
Toen heeft de burgemeester, die nota 
bene woedend was, aan de politie 
opdracht gegeven om onze VU-weg-
wijzers te verwijderen en om tegen mij 
een proces-verbaal op te maken, wat 
de politie dan ook heeft uitgevoerd 
En wat merken wij nu"^ De gemeentelij
ke overheid heeft thans ons voorstel 
overgenomen, en „wettelijke", korrekte 
wegwijzers geplaatst Het kost mij wel 
een PV, maar dat heb ik er wel voor 
over 
Wie kontakt wil opnemen met deze 
aktieve VU-afdeling, ncht zich best tot 
de heer Etienne Servaes, J. Van Droo-
genbroeckstraat 53, 2688 St.-Amands. 

Abonnementenslag '82-'83 
Deze week sluiten wij de Top 20-wedstrijd '82-'83 onherroepelijk af. 
Een opluchting voor de naarstige bent mannen en vrouwen die 
sinds het najaar van verleden jaar In touw zijn geweest om „WIJ" 
een ferme stoot te geven. Onze dank voor hen. Op enkele namen na, 
zijn het allen oude getrouwen. Onze dank ook aan allen die het net 
niet haalden en voor de twintigpuntenstreep sneuvelden. Zij zijn 
ons even lief. Hei spreekt vanzelf dat de abonnementen die nog 
geworven worden na de afslultingsdatum meetellen voor de 
komende rangschikking. 

Top 20 - Eindstand 
1. Jan Caudron, Aalst 1474 
2. Erik Vandewalle, Izegem 828 
3. Jan Van Doeren, St.-Martens-Latem 672 
4. Anny Lenaerts, Wilri jk 627 
5. Paul Cresens, DIest 420 

VU-Zwijndrecht-Burcht 420 
7. Firmin De^Blieck, Brussel 396 
8. VU-Wommelgem 372 
9. VU-Zedelgem 339 

10. Lieve Favoreel, Lauwe 336 
11. Maurice Passchijn, Meise 264 
12. Rik IHaelterman, Denderwindeke 228 

Georges Raes, Ledegem 228 
14. Wllly Kuijpers, Herent 216 
15. VU-Antwerpen-Stad 210 
16. Veerie Thyssens, Ekeren 168 

vu-Essen 168 
18. Frans Kuijpers, Zoersel 156 

Johan Van Coppenolle, St.-Trulden 156 
20. VU-Krulbeke 144 

Freddy Baert, De Haan 144 

Zondag 5 juni te Sint-Niklaas W M -

Nationale dag voor alle berichten 

VU- burgemeesters en schepenen 
Vic Anciaux, het partijbestuur en 
VVM-nationaal nodigen alle VU-
burgemeesters en schepenen uit 
tot een nationale bijeenkomst die 
plaatsvindt op zondag 5 juni In 
Sint-Niklaas. 

Het programma ziet er als volgt 
uit 

— Om 11 u officiële ontvangst 
met receptie op het stadhuis door 
het stadsbestuur van Sint-Niklaas 

— Rond 12 u broodjesmaaltijd in 
hotel Serwir, K Astndlaan 49 te 
2700 Sint-Niklaas, tel 03-776 5311 

— Om 14 u 30 akademische zit
ting in het hotel Serwir 

Inleiding door algemeen sekreta-
ris Wllly De Saeger 

— Toespraak door prof Van 
Hooland, burgemeester van Sint-
Martens-Latem over het tema 
„Management van de gemeente" 
— Gelegenheid tot vragen 

— Slottoespraak door algemeen 

VU-voorzitter Vic Anciaux 

Er IS ook in de namiddag in Sint-
Niklaas een alternatief programma 
voorzien voor de echtgenoten van 
de burgemeesters en schepenen 

VVM-

Oost-Vlaanderen 

De VVM-stuurgroep Dendermon-
de organizeert op 28 mei van 
9 u 30 tot 17 u in zaal Omme-
ganck (op de Grote Markt in Den-
dermonde), een studiedag rond 
volgende tema's 

Deel 1 (voormiddag) kultuurpakt 
en toepassing op gemeentelijk 
vlak door Hugo Servaes inspek-
teur bij de vaste nationale kultuur-
paktkommissie 

Deel 2 (namiddag) welk kultuur-
beleid in uw gemeente' door 
Daan Antheunis. schepen van On
derwijs en Kuituur van Sint-Ni-
klaas 

Er IS mogelijkheid tot diskussie en 
ruime vraagstelling Voor deze 
studiedag worden alle mandatans-
sen uit de provincie Oost-Vlaande
ren uitgenodigd 

Ook de belangstellende bestuurs
leden kunnen deze aktiviteit bijwo
nen 

VVM-

West-Vlaanderen 

De VVM-stuurgroep-Brugge or
ganizeert in samenwerking met 
VU-afdeling Zedelgem op vnjdag 
17 juni om 20 u in zaal „De Groe
ne Meersen" in Zedelgem een 
avond met volksvertegenwoordi
ger Jaak Gabriels en enkele men
sen van zijn ploeg uit Bree onder 
het tema „Een open en demokra-
tisch gemeentebeleid - Zo doen 
WIJ het in Bree" Deze aktiviteit 
staat open voor alle Westvlaamse 
mandatarissen en bestuursleden 
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18 m Wij in de Volksunie 

Woonwagenprobleem in Antwerpse raad 

VU bracht Hobokense polder ter sprake 
In de zitting van 3 mei 1983 sneden 
onze raadsleden Fonne Crick en Ria 
Van Rompay enkele zeer gewone 
maar daarom niet minder belangrijke 
problemen aan in een^vrij vlakke ge- , 
meenteraad. 
Fonne Crick stelde het probleem van 
de standplaats voor nomaden. Het 
stadsbestuur stelt 5 standplaatsen 
voor die kunnen gebruikt v\(orden. 
Onze interpetlant had toch heel wat 
aan te merken op 2 van deze plaatsen. 
Hij drukte zijn twijfels uit over de 
keuze inzake de tijdelijke standplaats 
op de terreinen langs de Naftaweg. 
„Men had op het eerste gezicht geen 
meer ondenkbare omgeving kunnen 
bedenken, tenzij men hen op een 
stortplaats zelf zou willen doen over
nachten. In de onmiddellijke omgeving 
van petroleuminstallaties, nabij het 

voormalige stort van een containerfir
ma lijkt het me biezonder twijfelachtig 
of dit als een warm welkom aan deze 
mensen kan overkomen" verklaarde 
Fonne. 
Ook over de keuze van de standplaats 
te Berchem vlak bij grote verkeers-
aders en dit voor kinderrijke gezinnen 
was voor ons raadslid toch op zijn 
minst een bedenkelijke keuze. 
Schepen Mangelschots lichtte in zijn 
antwoord toe dat deze plaatsen 
steeds kunnen herzien worden en dat 
ze gekozen werden in samenspraak 
met het Vlaams Overlegorgaan Woon-
wagenwerk. 
Hij meende te moeten zeggen dat 
iedereen wel meevoelend was voor 
het probleem van de zigeuners, maar 
ze toch liever ergens anders zou zien 
staan dan in hun distnkt 

HET LEVENDE 
WATER 
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IJi j <!<.• b r o n v i i u i t rm-n 

o i i i l c m s t h r i f t i i ) als - f o i i s 

s a n i t a t i s , i f f i i t i i m i r a l i i -

l i s . ( g i / o n d h f i t l s h r o n , 

w i ) t u l tT l>aa i 111 l ia . i r l i c i e i i -

<k- w e r k i n g ) . 

M i j n l u e r I k y k - m a n s , <>n-

t l i - r p o s t o n l v a i i g i M van 

R o o s h i e k , is t ie o u d e K o -

i i i e m e n hee l e r g t l a n k -

haa i D a i i i o m een l euk ve r 

h a a l , ( lat ze l fs A s i e n x wat 

g u n s t i g e r tCgen de R o n i e i -

i i e i i / o n s t e m m e n 

r.ei i a c h l t a l jaar ge re t l en . 

/ a t M i j n h e e r I J e y l e m a n s 

a a i t i i g g e p l a a g d m e t i i k - r -

s t e n e n . W i e o o i t een n i e r -

k i i s i s k r e e g , / a l i n het l i j 

d e n en de p i j n van (k- p o s t -

o n t v a n g e r k u n n e n i n k o 

m e n 

G e l u k k i g h o o r d e de h e l d 

v a n d i t v e r h a a l e rgens p r a 

t e n o v e r S p r u d e l T ö n i s s t e i -

i i e r , n a a r s a m e n s t e l l i n g en 

s m a a k een v / a a r a e h t i g 

w o n d e r w a t e r . 

N a a r D u i t s l a n t I g e s c h r e 

v e n , w a a r de w o n d e r h r o n -

n e n / i c h b e v i n d e n , k w a m 

s n e l een a n t w o o r d m e t he t 

a d r e s v a n de a i k ' e n v e r d e -

ie r v o o r B e n e l u x , A b t s , 

T i e n s e s t e e n w e g 128, K o r -

b e e k - L o . T e l . 016 /46 .03 .11 . 

P i j n m a a k t e c h t e r s k e p -

t i s c h en o n z e o n d e r p o s t -

o n t v a n g e r k o c h t één e n k e l 

f les je b i j V a d e r A b t s , en 

l i e t de i n h o u d v a n d a t f l es 

je g r o n d i g a n a l y s e r e n . E n 

w a a i a c h t i g , er b leek c a l c i 

u m en m a g n e s i u m en n a 

t r i u m en al <lie d i n g e n dn.' 

o p het e t i k e t v e r m e l d 

s taan , i n te / i t t e n . 

N a v r a a g b i j een b e v r i e i u l 

d o k t e r , d i e o v e r i g e n s n u 

o o k een o v e r t u i g t ! T ö n i s -

s t e i n e r - d n n k e r IS, b e v e s t i g 

de d a l 

T o n i s s t e i n e r S p r u d e l 

s j i ec iaa l a a n b e v o l e n is b i j 

t ie b e s t r i j d i n g van 

1 / l e k t e d e r u r i n e - a f v o e r -

k a ï i a k n 

a) r e i n i g e n d e r m e r e n , 

u r i n e w e g e n , b l aas - en 

v o o i s t a i u l e r k l i e r ( p r o s -

tat is) . 

b) l e i n i g e n b i j n i e r s t e 

n e n , o o k f o s f a a t - èn 

k a r b o naat s t e n e n . 

2 c h r o n i s c h e m a a g s l i j m -

v l i e s o n t s t e k i n g . H e r s t e l 

l en na d a r m o n t s t e k i n g . 

Z e n u w - en f u n k t i o n e l e 

s t o r i n g e n . 

3. c h r o n i s c h e o n t s t e k i n g 

d e r l u c h t p i j p e n ( p h a l a n 

g i t i s t r a c h e ï t s , c h r o n i 

sche spas t i s che b r o n c h i 

t i s , a l l e r g i s c h e h u i d a f 

fec t ie ) . 

4. z i e k t e v e r s c h i j n s e l e n b i ) 

de s t o f w i s s e l i n g . U r i n e -

z i ' u r d i a t h e s e m e t h a a r 

g e v o l g e n . J i c h t . 

W i e m e e r w i l w e t e n o v e r 

T o n i s s t e i n e r , he t l e v e n d e 

w a t e r , n e e m t best even 

k o n t a k t m e t A b t s , T i e n s e 

s t e e n w e g 128, K o r b e e k - L o . 

D e z e za l er d a n w e l v o o r 

z o r g e n d a t je d i t l e v e n s 

w a t e r g e m a k k e l i j k aan 

h u i s k r i j g t . 
( a d v e r t e n t i e ) 

Fonne Crick onderstreepte nog eens 
extra, dat hij met zijn mening over de 
door hem bekntizeerde plaatsen juist 
ten voordele van de nomaden sprak 
In een tweede tussenkomst sneed 
Fonne Crick het probleem van de 
Hobokense polder aan. 
De VU verdedigde steeds het behoud 
van zoveel mogelijk groen in dit ge
bied Onze partij was trouwens een 
dozijn jaren geleden het eerst om dit 
probleem in het openbaar te brengen 
en te verdedigen. 
Fonne vroeg nu aan het schepenkolle-
ge de plannen opnieuw te bekijken 
opdat er geen verdere uitbreiding van 
Polderstad zou komen. Dit gebied is op 
een 15-tal jaren uitgegroeid tot een 
gebied met grote ecologische waarde. 
Waarde die erkend wordt door onze 
verschillende universiteiten. Ander
zijds heeft dit gebied een echte rekrea-
tieve waarde gekregen als enig echt 
natuurlijk grondgebied in deze zo sterk 
geindustrializeerde omgeving. 
Schepen Mangelschots antwoordde 
dat onmiddellijk gevaar voor verdere 
uitbreiding van het bouwprojekt niet 
bestaat, vermits er geen bouwaan-
vraag voorligt en een verkavelingsaan-
vraag geblokkeerd werd door het mi-
nistene van Nederlandse Kuituur. Ver
der zal moeten afgewacht worden hoe 
de overheid zal reageren op het ver
zoek tot klassenng van het resterende 
gebied. 
Al bij al kon Fonne besluiten dat er nog 
geen echte duidelijkheid bestaat en 
dat men scherp zal moeten blijven 
toekijken opdat dit gebied niet totaal 
verloren gaat 
Ria Van Rompay behandelde het pro
bleem van de verkeersveiligheid op de 
Boterlaarbaan te Deurne. Deze baan 
heeft een allesbehalve goede faam 
gekregen sedert de heraanleg. 
De struktuur van de baan nodigt uit tot 
hoge snelheden, zebrapaden zijn 
schaars en onveilig, fietspaden in de ei
genlijke zin zijn er niet, de kruispunten 
zijn onveilig voor de voetgangers en 
de weg is slecht verlicht. 
Ria wees erop dat deze baan door de 
schoolgaande jeugd zeer intens ge
bruikt wordt en er dagelijks ongevallen 
gebeuren, gelukkig tot heden toe be
perkt tot minder erge ongelukken. Zij 
wees erop dat reeds enkele maken 
buurtbewoners en aktiegroepen ge
sprekken hebben gehad met de over
heid maar zij stelde nu toch duidelijk 
de vraag welke nu de resultaten waren 
van dit ales. 
De burgemeester wees erop dat men 
hier te doen heeft met een staatsbaan 
en er nu een gesprek op gartg komt 
met de hogere overheid. De stad zal in 
elk geval het probleem veiligheid be
spreken met het ministerie. Ondertus
sen 18 er reeds een gesprek gepland 
met de verkeerspolitie en schoolover-
heden om de zaak te bekijken en 
passende maatregelen voor wat be
treft de schooljeugd uit te dokteren. 
Hiermede besloten onze VU-mensen 
hun tussenkomsten in afwachting van 
het begrotingsdebat waarvoor een 5-
tal dagen voorzien zijn. 

B.L 

HP~^^B^'^ r^^^ü:A 

W'^'i 
WAfl 

• - - . - ' . , - 1 / 

Bierhandel 
k^Peter Vissers 
| L snialleri|l,2, 

B ZAMMEL. 
^ • T E L 0)4/54 44 70 
^^M L'0[i & 'na.iiiaag ge^loleni 

| X onze specialiteit 

W NE FLIEREFLUITER 
naluurbler 

gebrouwen naaf een 

oud kempiscti recept 

ANTWERPEN 
MEI 

20 MORTSEL: VUJO-bijeenkomst om 20 u. in het Mark Liebrecht-
centrum, Heilig Kruisstraat 

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

23 HERENTALS: De Kulturele Knng Herentals organizeert een 
natuurwandeling naar Snepkensvijver o.l.v. de gids de h. Cuypers. 
Aanvang om 14 u., samenkomst aan de vijver (weg Herentals-
LichtaarO Prijs 50 fr Kinderen onder de 14 jaar gratis. Inschrij
ven bij Katrien Apers (014-21.82.83) of bij J Dhaese 
(014-21.21.55) 

23 KONTICH: Met de Vlaamse Kring op wandeltocht in het 
Meetjesland. Wie mee wil, telefoneer Fr. Van Oorschot, 457.25.32. 

25 MORTSEL: Voordrachtavond in de bovenzaal van het Mark Lie-
brechtcentrum aan de H. Kruisstraat. Mevr. Matthys spreekt over 
de „Alternatieve Geneeskunde". Inkom- 50 fr. voor niet-leden. 
Leden gratis Organizatie: FVV. Om 20 u. 

26 EDEGEM: Voordracht met dia's door J. Cousyns over heemkun-
de om 20 u. in de Schrans. Inr. Kulturele Knng Edegem. 

27 ZWIJNDRECHT-BURCHT: VU-bal om 20 u. 30 in het Gildenhuis, 
Statiestraat te Zwijndrecht. Disco-bar: de Soulfinger. Inkom: 50 f r 

27 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering in zaal De 
Passer, Turnhoutsebaan 34. om 20 u. 30. Gastspreker is Maurits 
Van Haegendoren. 

27 LIER: Zangavond in lokaal VNO, Berlarij 80. 
27 WIJNEGEM: Info-avond over de VUJO, om 20 u in 't Zwart 

Schaap, Wommelgemsesteenweg 16a. 
28 NIJLEN; Spreek- en debatavond met Nelly Maes door FVV, om 

20 uur in lokaal Kempenland. 
28 EDEGEM: Weekeind naar de Voer tot 29/5. Nog enkele plaatsen, 

inl. lokaal Drie Eiken of Hilde Dewit. tel. 449.1766. 

28 EKEREN: Filmvoorstelling (2 films) waaronder de allernieuwste 
thriller „Slag om Voeren". Gastspreker Erwin Brentjens, verant
woordelijke TAK. Om 20 u. 30 in zaal „Den Bote'rham", Veltwijck-
laan 23 Inkom: 50 fr Organizatie: VU-Ekeren en TAK. 

29 LEEST: Kapellekenswandeling te Leest. Bijeenkomst om 14 u. 
aan de Zennebrug. Inr. VU-Hombeek-Leest. 

JUNI 
3 ST.-KATELIJNE-WAVER: Met de Berthouderskring naar het 

MMT. „Brave soldaat Sweik" om 20 u. Kaarten 170fr. Tel. 015-
20.53.82 

5 MORTSEL: Lentewandeling van VU-Mortsel. Inlichtingen en in
schrijvingen bij bestuursleden en mandatarissen. 

8 BRASSCHAAT: Spreekbeurt door mevr Hilda Uytterhoeven over 
„De geschiedenis van de vrouw door een humoristische bril beke
ken". Om 20 u. in Oude Pastone, Centrum Brasschaat. 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
( A n t w e r p s e B o u w 

en D i c h t i n g s w e r k e n ) 

E ikens t raa t 212, R e e t 

Tel.,J03-888.64.68 , 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l o p d e deu r 

BOUWEN 
VERBOUWEN 

Feest in Borgerhout 
De heer en mevrouw Omer Haes, 
wonend aan de L t Lippenslaan 30 te 
Borgerhout vierden op 19 april jl. hun 
gouden huwelijksverjaardag. Het afde
lingsbestuur wil langs deze weg de 
jubilarissen hartelijk gelukwensen en 
hoopt dat zij nog vele jaren samen in 
ons mooie Vlaanderen zouden verblij
ven. 

Hugo eaTinneke Van Loon uit Borger
hout werden eens te meer opa en 
oma. De jongste kleinzoon fieet Nick 
en is geboren op 27 april. Aan de 
ouders Jef en Myriam Van Loon-Smits 
onze welgemeende gelukwensen en 
aan Nick wensen wij een echte Van 
Loonse-jeugd. Hugo en Tinneke: profi
ciat, en doe zo voort! 

* < f - V . 2 J ' t ' J " i ^ 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
F r a n k r i j k l e i 79 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n T e l . : 0 3 / 2 3 1 . 0 7 . 8 0 

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
WILRIJK. Pr. Boudewijnl. 323, tel. 03-44a39.00 

BRUSSEL Koloniënstr. 50, tel, 02-219.43,22 

GENK. Winterslagstr. 22, tel. 011-35.44.42 

GENT, Onderbergen 74, tel. 091-25.19,23 

LEUVEN, Brusselsestr. 33, tel, 0I6-23J7J5 

ST-NIKLAAS, Pr. Albertstr. 52, tel. 03-777.47S6 
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NGB- Boutersem 
Vorige zondag, bij de tweede 
stemronde in Boutersem, heeft 
de V U op de NGB-kartel l i jst te
gen de verwachtingen In geen 
enkele verkozene gehaald. De 

reden is simpelweg dat er te 
weinig VU-k iezers blijken gevon
den te zijn en dat door hen te 
weinig massale naamstemmen 
op de VU-kandidaten werden uit-

BRABANT 
MEI 
28 

28 

29 

VOSSEM Vlaams Bal vanaf 20 u 30 in zaal Edelweiss met 
Studio Mach 1 DJ Eddy Voorverkoop 80 fr Inkom 100fr 
OVERUSE Gezellige kaasavond in de , Klomp' Heuvelstraat 
vanaf 17 u Ook omliggende afdelingen van zijn welkom 
HAACHT. Grote Vlaamse smulnamiddag van 12 tot 20 u in zaal 
„Onder de Toren" in Haacht-centrum Leeuwkestombola met 
meer dan 20000f r pnjzen Trekking op het emde van de 
namiddag 

gebracht Hoewel duidelijk de 
v u - o p k o m s t de C V P haast 
5 procent stemmen deed verhe
zen, behoudt deze partij in de 
gemeenteraad de absolute meer
derheid. Mocht de V U alleen op
gekomen, zijn zat er zeker geen 
verkozene in en zou de C V P als 
gevolg van het kiessysteem nog 
een tiende zetel in de wacht 
gesleept hebben Nu zal de V U -
Boutersem toch nog een stem 
krijgen in het O C M W en enkele 
raden zoals vbor de biblioteek. 

M o c h t Agaiev hebben willen 
meewerken in het NGB-kar te l 
dan zou vandaag de absolute 
CVP-meerderheid alleszins ge
broken zijn_ Alvast proficiat v^n 
de puike campagne, en volgende 
keer meer sukses! 

DE KEIZKK 
V A N H E T G O E D E 

Z I T M E U B E L 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
S»lons Kleinmeubelen Lusters - Gesckenkart ikelen 

O n k l o p b a r e p r i j z e n 
i n k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 

Openingsuren: I 13 tot 19U.3Ü 
1 10 tot I t u . 30 

14 tot l a u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5*2.22.22 
(op slechti 15 km v. ~ 

Goud 
te Zaventem 

Onze trouwe leden Wi l lem 
Geens en Mar ia Vangrun-
derbeek vierden deze week 
hun gouden brui loft Harte
lijk en nog vele jaren! 

DE PERSOONLIJKE DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET QWERTY COMPUTER MET HET 
EN AZERTY OP 1 KLAVIER. GROOTSTE GEHEUGEN. 

De Apple He met 64 k bytes gebruikers
geheugen IS een onklopbare kombinatie 
van mogeli|kheden en betrouwbaarheid 

O p zoek naar een middel om uw per-
soonli|k of bedri|fsrendement op te voeren 2 
Sneller en efficiënter dokumenten te maken, 
tabellen op te stellen 2 

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

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

De Apple He geen andere persoon-
li|ke computer werkt zó praktisch 

Metzi|n256k bytes geheugen memon-
seert de Apple ///100 pagina's tekst of een 
financieel model van 63 kolommen en 254 
li|nen 

Hi| kan uw boekhouding doen, uw in
ventaris opstellen, uw budgetten bijhouden, 
enz Kortom, met de Apple///kunt u alle 
informatie die u maar nodig hebt samen
brengen en verwerken O p die manier kri|gt 
u meer ruimte om de beslissingen te nemen 
die uw taak of uw onderneming ten goede 
komen 

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

De Apple /// geen andere persoonli|ke 
computer werkt zo professioneel 

K'J'̂ 1 nF SLAG' ^ 

OPLEIĈ '̂ MEER-
P^OfENNlS. 

Ik wens spoedig alle dokumentat ie te ontvangen 
over APPLE He D APPLE /// D 

:r^:j.wm 
Naam 

Beroep/Funktie 

Tel 

Adres 

Postkode/Gemeente 
Opzenden in g< sloten envelop naar nevenstaond 

odres 

ÖppiG 
'® 

Bell Teleptione Mig Co NV 
Micro Computer Division 
Tav Dirk Mertens 
Bell Telephoneloan 2 
2440 Geel 

VU-Meise-
Wolvertem-
Oppem naar 
Oostkantons 
In samenwerking met het Dosfelinsb-
tuut en senator Walter Luyten gaat 
onze afdeling naar Duits-Oost-Belgie 
en wel op 20 21 22 en 23 mei a s 
Vertrek vnjdagavond op 20 mei om 19 
u 30 met de bus op het gemeenteplein 
van Wolvertem en om 20 u aan de 
kerk van Meise 

Aankomst te Amel (Missionshuis) 
rond 22 u 

Thuiskomst op maandag 23 mei rond 
20 u 

Kostpnjs volpension 1700 fr bus 
heen en terug en verplaatsingen in de 
streek 850 fr 

Dnngend inschrijven bij 
Maunce Passchyn Vilvoordsestwg 81 
(tel 2696935) 
Peter Carnere Mechelsebaan 32 (tel 
2692952) 
Roel Van der Stighelen Godshuis
straat 44/6 (tel 2691704) 

Vlaamse Aktiedag 
aan de kust 
Op zondag 22 mei a s Vlaamse Aktie
dag aan de kust onder het motto 
Onze kust gastvnj maar Vlaams 

Verzameling om 11 u aan het Albert-
plein te Knokke-Centrum voor de alge
mene voorkeurbehandeling van het 
Nederlands aan onze Noordzeekust 
en taalhoffelijkheid 
Tegen het te nadrukkelijk franstalig 
uiterlijk in de partikuliere en toensti-
sche sektor + taalkruipengheid en 
verloochening van de Vlaamse eigen
heid 
Voor een zekere viertalige wetmatig
heid met het Nederlands vooraan 
Inlichtingen en inschnjvingen op de 
bussen voor 20 mei op tel 
03/4577240 voor Antwerpen 
053/213234 voor Aalst 
052/3551 84 voor Brussel 
011/229392 voor Hasselt 
091/237665 voor Gent 
014/41 77 47 voor Turnhout 
050/5451 10 voor Noordzeekust 
03/7776251 voor Waasland 
Algemene inlichtingen Erwin Brent-
jens Edegemse Steenweg 2 (bus 5) te 
2550 Kontich (03/4577240) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Z0€H€&C1« 
TE KOOP 
• Bouwgrond, zonder bouw-
verplichting. 16 a 1 ca met chalet 
( w c aalput elektr, water) 
1 300000 fr Gelegen grens Tre-
melo-Baal Tel 02-2153724 

(Adv 78) 
• 19 j juffrouw met diploma 
bureauwerken zoekt een betrek
king als bediende Voor ml zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger dr Valkeniers. tel 
02 5691604 
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Voetwegen centraal in 
Lovendegemse gemeenteraad 

O p d i n s d a g 10 mei j l . w e r d e n de L o v e n d e g e m s e raads leden 
(e inde l i j k ) w e e r te r z t t tmg g e r o e p e n . De C V P - m e e r d e r h e i d is i m m e r s 
n ie t te zeer g e s t e l d o p de rge l i j ke z i t t i ngen , aangez ien zi j met s l ech t s 
eén ze te l m e e r d e r h e i d v o o r t d u r e n d het gevaa r l oop t een o p d o f f e r te 
k r i j gen . V a n d a a r da t men g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g e n zovee l moge l i j k u i t 
s te l t . Da t hee f t ech te r een o v e r v o l l e agenda to t g e v o l g , zoda t we v o o r 
de d e r d e o p e e n v o l g e n d e keer naar een mara tonz i t t i ng g i ngen , een 
a f m a t t e n d e s l i j t ages lag d ie deze keer m m d e r v i nn ig w a s dan de v o r i 
ge ed i t i es . Da t w e r d ech te r r u i m s c h o o t s g e k o m p e n s e e r d d o o r een 
k o n s t r u k t i e v e r v e r l o o p van het deba t , w a a r b i j de o p p o s i t i e b i j men ige 
pun ten haar s lag t hu i s haa lde. 

Dat was gedeeltelijk het geval inza
ke het gemeentelijk beleid rond de 
voetwegen Raadslid Hugo van der 
Cruyssen (VU) dnngt reeds sedert 
augustus 77 aan op inventarizatie en 
herstel van alle voetwegen Op de 
raadszitting van 29 maart jl had hij 
daar nogmaals op aangedrongen Het 
schepenkollege antwoordde hierop 
dat ZIJ in het kader van het tyfjemilieu-
projekt van minister Lenssens recht 
had op dne arbeidskrachten in het 
Derde Arbeidscircuit (DAC), die onder 
andere met het herstel en het onder
houd van de oude voetwegen zullen 
worden belast Van volledige inventan-
zatie en herstel is echter geen sprake 
Schepen Colpaert diende nu immers 
een voorstel in tot het aanleggen van 
een aantal wandeltrajekten waarbij 
heel wat oude voetwegen zullen wor
den betrokken, echter met alle Dat 
voorstel werd goedgekeurd met 
17 stemmen tegen 1, bij 1 onthouding 
Hugo Van der Cruyssen motiveerde 
zijn tegenstem door zijn vrees dat 
hierdoor bepaalde voetwegen die met 
opgenomen zijn in het wandeltrajekt, 
helemaal m de vergetelheid zullen ge
raken De testcase op dit gebied betrof 
nochtans agendapunt 13. de vraag tot 
gedeeltelijke verlegging van voetweg 
nr 63 beter bekend als het Zinneke 
die de Bredestraat met de Binnenslag 
verbindt De eigenaar voelt zich in zijn 
pnvacy aangetast door de voetweg, 
die dwars door zijn tuin loopt Vermits 
het om een nieuw gebouwde woning 
gaat wist hij echter op voorhand van 
de erfdienstbaarheid af, zodat dit geen 
argument kan zijn, zo beweerde men 
Bovendien werd gezegd dat er andere 
middelen zijn om zijn privacy te be
schermen (bv aanleggen van heg
gen) Het bewuste Zinneke wordt im
mers door vele kinderen gebruikt als 
veilig alternatief van en naar school 
Tegenstanders van de verlegging be
weren dat dit de eerste stap zal zijn in 
de richting van een totale verdwijning 
Het voorgestelde trajekt betekent im
mers een chaotische omweg zodat de 
gebruikers ontmoedigd worden en dit 
als argument zou kunnen worden ge
bruikt voor afschaffing Het was dan 
ook normaal dat naar aanleiding van 
het onderzoek van de vraag tot verleg
ging een viertal bezwaarschriften wer
den ingediend met in totaal zo'n twee
honderd handtekeningen Daaronder 
bevond zich eveneens een bezwaar-
schnft ingediend door de Volksunie 
Lovendegem-Vinderhoute, die op die 
manier haar solidanteit met de gebrui
kers van het Zinneke wil getuigen en 

het algemeen belang wil stellen boven 
eigenbelang Bij de stemming bleek dat 
enkel de PVV-fraktie voor de verleg
ging was Het grootste deel (8) van de 
CVP-meerderheid onthield zich De 
9 anderen stemden tegen (1 VU, 2 SP, 
4 GBL en de CVP'ers De Wispelaere 
en Cornells) De gemeente zal dan ook 
een ongunstig advies aan de Bestendi
ge Deputatie verstrekken Ook op 
andere punten haalde de oppositie, en 
met name de Volksunie, haar slag 
thuis Na herhaald aandnngen van 
raadslid Van der Cruyssen kwam er 
op maandag 16 mei II een speciale 
vergadenng voor de raadsleden om de 
problematiek rond het gemeentelijk 
kunstpatrimonium door te praten, 
waarbij vooral gedacht wordt aan de 
bescherming van de schilderwerken 
geschonken door de heer Van Dorpe 

Ter aanvulling van de enkele punten 
die momenteel het Huishoudelijk Re
glement uitmaken diende Van der 
Cruyssen een dertigtal andere punten 
in, die op zichzelf een volledig regle
ment kunnen worden genoemd Hij 
hekelde de onsamenhangende manier 
waarop hier was te werk gegaan en 
stelde dat een dergelijk reglement in 
zijn geheel behandeld diende te wor
den Vandaar zijn aanvullend doku-
ment Uiteindelijk werd besloten ook 
dit voorstel in een aparte kommissie
vergadering met alle raadsleden te 
behandelen met name op 25 mei om 
20 uur BIJ de voorafgaande diskussie 
stelde raadslid De Wispelaere (CVP) 
dat het voorstel een aantal punten 
bevat waarmee hij met volledig ak
koord kon gaan Daarop antwoordde 
de heer Van der Cruyssen dat zijn 
voorstel met te nemen of te laten was, 
want dat de Volksunie wel toleranter is 
dan de CVP, daarmee impliciet verwij
zend naar de weigering van deze partij 
de VU als fraktie te erkennen 

Andere VU-voorstellen werden ech
ter verworpen Zo bij voorbeeld het 
voorstel om de oprichting van een 
gemeentelijke kulturele raad op des
kundige wijze te laten voorbereiden 
door de Stichting Lodewijk de Raedt, 
in plaats van dat aan amateurs en 
„kermiskomitees" over te laten Uitein
delijk opteert men toch voor een kom
missie, samengesteld uit belangstellen
den van de sociaal-kulturele orgamza-
ties Om de bevolking beter bij het 
beleid te betrekken en hen meer in
spraak te geven heeft Hugo Van der 
Cruyssen ook gepleit voor het invoe
ren van een vragenkwartiertje voor of 
na elke raadszitting Dat werd met 

goedgekeurd Uok zijn voorstel om de 
stempelkontrole plaats te laten vinden 
in de gemeentelijke sporthal werd ver
worpen Het raadslid deed zijn voorstel 
om de huidige verkeerschaos aan het 
gemeentehuis, op het uur van de stem
pelkontrole, op te lossen De burge
meester,, vindt echter dat de s'tempe-
laars meer discipline op zouden moe
ten brengen bij het parkeren en dat de 
politie maar strenger moet optreden 

Interessant was ook nog de tussen
komst van mevrouw Anne-Mane Mar
tens (GBL) in verband met de stand 
van zaken in de Roosweg Reeds in 
1977 werd er door het schepenkollege 
een hoorzitting gehouden over aanleg 
van riolenng en wegverharding, maar 
verder is men nooit gekomen, omdat 
naar verluid een aantal aangelanden 
zich hiertegen verzetten Mevrouw 
Martens wil dat het gemeentebestuur 
nu zelf zijn verantwoordelijkheden 
neemt en stelt dat het algemeen be
lang moet primeren op prive-belangen 
Verder klaagde ze de onsamenhan
gendheid van het dossier aan Van een 
verslag van de hoorzitting was onder 
meer geen sprake Wel vond ze een 
faktuur ten bedrage van 26 000 frank 
voor de aankoop van nolenngsbuizen, 
die echter in de Roosweg niet zijn 
gebruikt Het schepenkollege kon hier
voor geen overtuigende verklanng ge
ven en blonk zeker niet uit in dossier
kennis Herhaaldelijk hoorde men de 
schepen van Openbare Werken ver
klaren „Dat kan ik mij met meer henn-
neren" zodat raadslid Jozef Naessens 
(SP) terecht het feit aanklaagde dat de 
bewuste schepen op de gemeente
raad verschijnt zonder het dossier bij 
te hebben Het schepenkollege beloof
de nogmaals te proberen de aangelan
den te overtuigen en overweegt des
noods de weg te verharden zonder 
riolering iets waar vele eigenaars ze
ker met gelukkig om zullen zijni 

Vermelden we ten slotte nog dat 
raadslid Hugo Van der Cruyssen bij 
hoogdringendheid vroeg een bijko
mend punt op de agenda te plaatsen 
Het gaat om het invoeren van parkeer
verbod vanaf de hoek Dorp tot de 
Hoek van de Kasteeldreef, omwille van 
de gevaarlijke toestand door de gepar
keerde wagens geschapen Een tra
gisch ongeval had er nog onlangs 
plaats Het voorstel werd dan ook 
unaniem goedgekeurd' 

J.V.H. 

Opendeurdag in 
abdij Dendermonde 
O p 23 mei (2de P inksterdag) 
w o r d t er open-deur-dag gehouden 
in de St -P ie ters - en Paulusabdi j te 
Dendernr ionde 
Vanaf 14 u 30 to t 1 7 u 30 Toe
gang langs de Abd i j schoo l , Di jk-
st raat 52 Gele ide bezoeken , dia-
voorste l l ingen, ikonententoonste l -
ling, Gregonaanse Vespe rs , 

OOST-VUUNDEREN 
MEI 

20 

28 

28 

28 

29 

SI NAAI Toeristische avond om 20 u in het parochiehuis 
Gastsprekers G Van Daele. schepen van toerisme A Vanderve-
ken sekretaris VVV en D Antheunis schepen van kultuur Inr 
Amedee Verbruggenkring-Sinaai 

IDDERGEM (DENDERLEEUW) Eetfestijn van VU vanaf 19 u in 
het Centrum Tijl Parochiestraat 10 Ook op zondag 29 mei vanaf 
12u 
GENT-BRUGSEPOORT Vlaggefeest om 20 u in het Centrum 
.Reinaert Reinaertstraat 26 Vlaggewijding feestrede Vic An-
ciaux receptie en gezellig samenzijn met muziek Inkom gratis 
GENT-MUIDE Jongeren blok-DISCO-avond in zaal Nova, Be-
rnadettestraat, om 20 u 30 Voor de „oudjes" gezellig samenzit-
ten in de bar boven de zaal 
GENT-ZUID- 1ste Varkensfestijn in lentestijl van apentief tot na
gerecht, vanaf 12 u te Vurste, Akkerbos 3 

VU verwerpt zandwinning 

in Denderbelle-broek 
De Volksunie van het arrondissement 
Dendermonde verzet zich met klem 
tegen een mogelijke zandwinning in 
Belle-broek 
Deze zandwinning, samen met de 
voorgenomen hoogspanmngsleiding 
en de bouw van een nieuwe dijk en de 
eventuele aanleg van een verbinding 
Dendermonde-Aalst vormen een kata-
strofale bedreiging voor dit natuurge
bied Een gebied waarvan de land
schappelijke en ecologische waarde, 
evenals _de betekenis van dit gebied 
voor de landbouw, door niemand 
wordt ontkend 
De VU kan er met mee akkoord gaan 
dat ten behoeve van het partikulier 
belang van een persoon dergelijke 
onherstelbare schade wordt toege
bracht aan Belle-broek Deze zandwin
ning ZO" '^et narp° '^oeten dienen 

voor een aantal infrastruktuurwerken 
in Dendermonde, meer bepaald voor 
de aanhoging van de Rijksweg 60 
Hiervoor kan men 60 000 m3 zand 
winnen uit de eigendommen van een 
partikulier die hierin (dik) brood ziet 
De vraag kan gesteld worden het 
nodige zand met gehaald wordt uit bv 
de Durme-bedding 
De Volksunie zal zich dan ook daad
werkelijk verzetten tegen deze voor
genomen schending van een enig 
stukje natuurgebied uit ons arrondis
sement 

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

Friese nationalisten op bezoek 

Verleden week toerde een afdeling 
van de Frysk Nationale Party rond in 
Vlaanderen en verbroederde met en
kele VU-afdelingen 
In Middelkerke was het gezelschap te 
gast bij burgemeester-kamerlid Julien 

SPAREN IS WINNiN 
20 miljoen fn prijzen 

Van Imei 
tot 30 juni 

^ ^ l l ^ ^ j ^ i L g g ^ ^ J 

Gratis 
prijslcamp 

A S L K l 
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊ. 

Desseyn, en bracht eveneens een 
bezoek aan de IJzertoren te Diksmui-
de, in Brugge werd het ontvangen 
door de VU-schepenen In Aalst was 
het kamerlid Jan Caudron die tijdens 
een vriendenmaal de genegenheid en 
het begnp vanwege de Vlaams-natio
nalisten voor de Fnese ontvoogdings-
strijd beklemtoonde Ons kamerlid gaf 
een korte uiteenzetting over de moeilij
ke weg die de Vlaamse beweging in 
België diende af te leggen en legde 
verbanden tussen onze strijd en deze 
van de Fnezen in Nederland Tevens 
wees hij op de VU-inzet in het Euro
pees parlement voor die minderheden 
die net zoals de Friezen in Straatsburg 
met vertegenwoordigd zijn 
Na deze toespraak vond het gezel
schap nog even de tijd voor een 
groepsfoto rond ons kamerlid en zijn 
echtgenote 

Rouw te Lede 
Met droefheid vernemen wij het 
smartelijk overli jden van Denis De 
Pauw op 42-jarige leeftijd 
Denis was sekretaris van het gewes
teli jk 11-julikomitee, lid van de 
Vlaamse Volksbeweging en van 
Broederband 
De uitvaart heeft plaats op zaterdag, 
21 mei om 11 u. in de kerk van Impel 
(Lede) De redaktie biedt de familie 
haar oprechte deelneming aan m de 
rouw 
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Wij in de Volksunie 
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RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2; 20 Schoten 03/65841 76 

Wi | verzorgen al uw feesten 

IM 
lepel & vork... 

21 

D o r t m u n d e r 

T h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 7489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

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

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tol 014 51 21 48 
Sluitinqsddg maandagavond en 
dinsdag 

Wi|nimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen recfitstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

• • I J 1910-1980 ^*^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
Da familiazaak mat traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42 3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

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

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

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u tfiuisi 

WERKAANBIEDING 
• Free-tence verkopersCver-
koopsters) tn de provinaes Ant
werpen, Brabant Oost- en West-
Vlaandcren van encyck>pedieen 
en derget Moderne encyclope
die-centrale - Luaen Vermeren, 
Koperstr 37, 9830 St-Martens-
Latem, te) 091-824478 

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 
f^est zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de cfief + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per 'plei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aann( mor van allo foest(~n 
Ook verhurinij MMI tiifckjcncf 

Sihilcicrsliaat 33 
2000 Anlw(-r|)(>n 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en t\iflarcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Wie zal Genk betalen? 
l i edereen w e n s t da t G e n k b loe i t , 
maar he laas het z i jn de i nwone rs . 
W i e s t raks z i jn „aans lag" -b i l j e t in 
de bus v ind t , d ie zal voe len hoe 
vee l het meer kos t o m G e n k te 
b e w o n e n . De g e m e e n t e b e l a s t i n g 
w e r d er v o o r een g r o o t dee l 
v e r d u b b e l d . W o r d t het ook een 
p res t i gezaak o m Genkenaa r te 
b l i j ven? W i j s te l len g e w o o n de 
v raag . He t j u i s te a n t w o o r d be
taa l t uzelf. 

Fraude 
Alleszins kan er een heropleving zijn, 
voor de verhuisdiensten De trek uit 
Genk zou kunnen beginnen en de 
achterblijvers zouden nog meer kun
nen betalen Maar wie een eigen huis 
heeft, wordt nog eens extra gedeva
lueerd en kan bovendien zomaar niet 
opstappen Er zouden reeds Genkena-
ren zijn die op papier hun woonplaats 
buiten Genk namen, maar wellicht zal 
eerlang de politie moeten vaststellen 
of er in Genk een bed is dat door hen 
wordt warmgehouden En zo ja, dient 
er dan misschien een pv opgesteld 
zoals men een partner laat pakken op 
overspel Er is dus ook grote kans dal 
de fiets- en bromfietsplaten worden 
nagekeken want een plaat uit As of zo 
IS natuurlijk een ferm stuk goedkoper 

Nieuwe 
belastingvormen 

Uiteindelijk brengen de nieuwe belas
tingen nog te weinig op zodat in de na
bije toekomst nog dient uitgekeken 
naar nieuwe saneringen en naar nieu
we vormen van belastingen Zo was er 
eerst sprake van om toegangsgeld te 
vragen aan het nieuw gemeentehuis, 
maar na een ingewikkelde berekening 
was het spoedig duidelijk dat iedereen 
per dag reeds een bom geld betaalt 
aan het nieuwe gemeentehuis en dit 
zonder er een voet in te zetten Wie 
het heeft, moet maar betalen Zo was 
er heel even een voorstel om iedere 
Genkenaar, die een mooie vrouw 
trouwde te bedenken met weeldetaks 
en dit overeenkomstig het spel der 
ideale maten 

Voor de mannen dacht men op dat 
moment van een extra belasting te 
heffen volgens formaat van neus 
Doch na een blik naar het schepenkol-
lege bleek dit met haalbaar te zijn Het 
sportcentrum zou niet meer gezond te 
maken zijn maar om te zalven bedacht 
men om elke Genkenaar te verplichten 
tot aankoop van een zwemabonne-
ment van tien beurten, los van het feit 
of deze ja dan neen wenste te zwem

men in zijn eigen geld Wat het nieuwe 
ziekenhuis betreft, zou de rekening 
pas later op de nek vallen Soortgelijk 
wilde men iedere Genkenaar zeven 
ligdagen aanrekenen en dit per jaar 
Moest betrokkenen met ziek worden, 
dan zou het overeenkomstige belas
tingbedrag omgezet worden in een 
nog nader te bepalen speciale taks 
Omdat het als een luxe zou be
schouwd worden als u er met ziek zou 
van geworden zijn 

Doch zou uw pijp eerder uitgaan, dan 
dienen de nabestaanden de begraaf-
plaatshuur te hernieuwen en van her 
te betalen Want, men overwoog even
eens van elke Genkenaar reeds bij 
voorbaat zijn begraafplaats te verhu
ren en dit in afwachting dat het in Genk 
geen leven meer was Immers, zo kon 
de Genkenaar centen laten rollen in de 
put alvorens hij definitief in het gat zou 
liggen Wie zijn as zou willen laten 
verstrooien, zou dit per gram kunnen 
laten doen aan de heersende kilopnjs 
van het goud 

Aanvullende 
betastingen 
Daar voorgaande belastingvormen 
met zo haalbaar blijken werd er nog 

LIMBURG 
MEI 
28 

29 

MAASEIK-NEEROETEREN-OPOETEREN Vlaamse meinacht 
groot lentebal in het Kultureel Centrum Neeroeteren 

BEVERLO Volksunie-viswedstrijd Oosthamsesteenweg 129 
Inschnjven a d vijver vanaf 12 u tot 13 u 30 Leefnet verplicht 
Prachtige pnjzen 

gepeinsd aan andere mogelijkheden 
Iemand die regelmatig op een andere 
vaste plaats verblijft zoals in zijn stam
café, duiventil of bij zijn geliefde, zou 
op deze tweede of derde verblijfplaats 
extra belast worden Aldus werd geop
perd Mensen met dikke buiken wer
den bekeken om na te gaan of men 
hen geen extra bouwvergunning kon 
verlappen of dat men hen een soort 
van terras- of balkontjelasting kon aan
smeren 

Voorts zaten sommige beleidsmensen 
bedrukt onder de eventuele kumultje-
lasting Er was sprake van extra belas
ting op alle mogelijke gronden, tot zelfs 
de aarde achter de nagels enz Maar 
zover is het allemaal nog met Men 
werkt aan betere voorstellen om de 
Genkenaar te lijmen Doch moest men 
de mensen kunnen belasten naarmate 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
Franl<rijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80 

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 

ZIJ zichzelf aanslaan, dan zoyden de 
centen rollen maar meestal zou het 
onbetaalbaar zijn Afijn, de Genkenaar 
die er thans nog mee kan lachen, heeft 
humorweelde Een buitengewone 
weelde die tot op heden fiskaal ontje-
lastbaar is 

H. Olaerts 

Vlcicim/-
notionole 

( v z w in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-prijzen 

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 j a fwez ighe id : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

19 MEI 1963 



22 

Ijzerbedevaartavond in Kortrijk 
met video-snufjes 
In samenwerking met de Vlaamse kul-
tuurverenigingen, organizeert de Ge
westelijke IJzerbedevaartwerkgroep-
Kortnjk samen met VOS, KVHV, 
NKVS en Komitee Kortnjk Vlaamse 
Kultuurstad opnieuw een IJzerbede
vaart-avond in de koncertstudio BRT-
WVI op donderdag 26 mei 1983 om 
19 u 30 
Men verwacht nogmaals een volle 
koncertstudio, omwille van het histo-
nsch filmdokument over de beruchte 
IJzerbedevaart en „stormloop" van 
1930 en omwille van de video-primeur 
m m v de firma Artec uit Kuume Vol
gens dit allernieuwste procédé wordt 

een overzicht gegeven van de ge
schiedenis der IJzerbedevaarten en 
de video-opname van de IJzerbede
vaart 1982 

Mare Boey. van het IJzerbedevaartko-
mitee, die de gebeurtenis van 1930 
meemaakte, brengt vanuit zijn getuige
nis een aktuele oproep tot de 56ste 
IJzerbedevaart op 3 juli 1983 

Het wordt met alleen een technisch 
hoogstaande avond, maar ook op artis
tiek gebied door het optreden van het 
vermaarde „Brugs Madrigalenkoor'' 
olv zangfeestdirigent Hilmer Verdin 
HIJ dingeert ook de samenzang, bege-

VOVO richt voor de tweede maal in 

Top en basis VU 
samen op de IJzerbedevaart 

De Vereniging Ontspanning en Volks
ontwikkeling Oostende (VOVO), pas 
sinds twee jaar opgencht, heeft al heel 
wat aktiviteiten op zijn palmares Het 
meest gedurfde was wel na de IJzer
bedevaart '82, de VU-mandatanssen 
en de militanten, in een gezellige sfeer 
samen te brengen. En het lukte Uiter
aard met vele fouten (o a te weinig zit
plaatsen) 
VOVO probeert dit jaar (2 en 3 juli a.sJ 
opnieuw met andere en veel grotere 
gebouwen om te slapen en te eten en 
andere en nieuwe formules. 
WIJ denken aan. 
— gereserveerde plaatsen om te 
eten, zodat de groepen samen kunnen 
blijven 
— goedkopere maaltijden (150frJ 
— een betere toiletteninstallatie, enz. 

— paneelgesprekken met meerdere 
mandatanssen tegelijk 
— zangstonde op de vooravond voor 
de VUJO-fietselingen 
Het vraagt veel werk van een ganse 
ploeg samen, maar het moet weer 
lukken allen samen te knjgen 

Volgende mandatanssen hebben 
reeds hun komst naar de barbecue 
gemeld Jaak Vandemeulebroucke, 
Frans Vansteenkiste, Luk De Ramme-
laere (prov. lid), voorzitter Vic Anciaux, 
Willy Kuijpers, Walter Peeters, Jan 
Caudron, Oswald Van Ooteghem, 
Ward Baert (prov lid) en Oktaaf 
Meyntjens 

De samenkomst gaat opnieuw door in 
het Oud-VTI-gebouw, IJzerlaan 1 te 
Diksmuide 

Op 23 april II trad te leper onze sympatieke Rita Notredaeme in het hu
welijk nnet de heer Ben De Cat Rita nann deel aan de oprichting van de 
VUJO-kern lef>er waar zij tevens lid was van het bestuur Ook was zij 
penningmeester van het arrondissement van de VUJO Een dynamisch 
element dat nu echter „uitwijkt" naar Brugge. 
Alle vlaams-nationalisten van de regio leper wensen het kersverse paar 
alle heil en behouden toekomst We danken Rita voor de inzet en we 
zullen haar vast en zeker nog af en toe ontmoeten op de VUJO-
aktiviteiten. 

W^\ 
leid door een jeugdensemble van het 
VNJ 
Voor nadere inlichtingen en medewer
king met IJzerbedevaart-werkgroep 
Kortrijk Bertennest, St-Jonsstraat 31, 
8500 Kortrijk, tel 056-21 69 07 of via 
sekretans Staf Beelen, 't Rode Paard 
54, 8540 Bellegem 

Wij in de Voiksunie 

WEST-VUUNDEREN 

HET ARRONDISSEMENT 
KORTRIJK ONTMOET 

de Volksunletop 
tijdens het groots 

VOLKSUNIE
FAMILIEFEEST 

te Heule m het Rattekas-
teel, op zaterdag 28 noei, 
aanvang om 16 uur. 
Een twintigtal VU-parle-
mentairen zullen aanwe
zig zijn. O.w. voorzitter 
Vic Anciaux en minister 
Schiltz. 
Organizatle: VU-HEULE 
en BISSEGEM, in samen
werking met Arrondisse
ment Kortrijk en VUJO. 

OPENLUCHTCAFETARIA 
- BARBECUE 

KINDERANIIVIATtE 
door KERDJU 

Toegang. 60 fr. - Kinde
ren gratis. 

MEI 

22 

28 

28 

lEPER- Uitstap naar Brugge, ml L Notredaeme, Popenngeweg 
445 Vlamertinge Tel 057-202130 Organizatie VUJO 
HEULE Volksunielentefeest om 16u in het Rattenkasteel „Het 
arrondissement Kortnjk ontmoet de Volksunietop" 
BRUGGE Debatavond rond het tema „Nooit meer oorlog en 
het Oostfront" Sprekers Maurice De Wilde, VU-senator O Van 
Ooteghem en Romain Vanlandschoot Moderator Toon Van 
Moerkerke Om 20 u in de Zeven Torentjes te Assebroek 
Inkom 100 fr Organizatie Trefpunt Brugge 

STAD IZEGEM 

Zaterdag 28 mei 1983 vanaf 20 uur 

Zaal Iso 

BAL VAN DE BURGEMEESTER 
m.m.v — Blaaskapelle „De Thoriz" 

— Ufo-drive-in-show 

Toegang: 100 f r. 

De kaartenverkoop gebeurt door en ten voorde
le van de Izegemse verenigingen. 

(Adv. 77) 

GEVAFAX X3I 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

AGFA-GEVAERT 
Afd. 2395, Septestraat 27, 2510 Mortsel, tel.. (031) 4059 00 tst 132 
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Wij in de Voll<sunie m 23 

Aanbevolen huizen 

moeilijke maten,/, 
al(kundige retouche 

»««tt*rklccrMakcr 

D 
• „JJ.'IVI.'U. . • . J . I W l V . U . J H ^ t . H I T l 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

«?^--°'' 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

troii 
LlHoral 

' X uitgebreide keus bemeubelde villa s - appan - en studio's 
in alle pri|sklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

lE0PaLDII-lAAN;20S 
MS8 OOSTDUINKERKE 
TEL OM/i l 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

4<EUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

h 
TEL 014-21 12 07 

FRAIKINSTRAAT 20, 
HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraaf 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnii 10 tot 19 u 30 Zondog en ni.i.ind.ig gesloten 

GELD 

onmiddelli|k 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 plast iek 

Merch tennses twg 36, 
1810 W E M M E L 
Tel 4600410 

Drukkeri j A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

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

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

Tel 02 /269 5 0 8 0 

lustrefie 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t l e i j j n 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge Kortrijk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 21 0896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische installatie ook in-
dustnee l - ver l icht ing - elektr i 
sche ve rwarm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e n ! 

G e b r A L L O O 
Raphae l en W i l l y 

Tel bure.iu 053 21 72 12 

1 — • 

TE HUUR: 
Professionele fnteuse met 3 bak
ken -1- vergiet, 2 luidsprekers. 
merk Tosa, 2 maal 16 watt -l- ver
sterker 
Inlichtingen; 
Willy Neukermans, 
Daalstraat 28, 1780 Teralfene 
Telefoon 053-665895 

Loodgieter i j sanitair, zink gas. 
roof ing wa te r ve rwa rmers . 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb randers 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

q z r j STUDIO 
•^-^ DANN 
02-42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli|ksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukken j t ypo - o f fse t 
fabnkat ie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde' 

tel 052-42 33 04 - 42 39 16 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

VUJO-voorstel unaniem goedgekeurd te Ledegem 
In navolging van o m Mark Demes-
maeker en Luk Van Biesen, beiden 
VUJO-gemeenteraadsleden uit resp 
Halle en Kraainem diende VUJO-Le-
degem m het politiek kollege en de ge
meenteraad 'n voorstel in om het solli
citeren voor Ledegemse werklozen 
goedkoper te maken 
De belasting op administratieve stuk
ken Cafschnften diploma's, bewijs van 
nationaliteit en bewijs van goed gedrag 
en zeden) werd gewijzigd Voortaan 
zullen werkzoekenden, ingeschreven 
bij de RVA geen gemeentetaks meer 
hoeven te betalen op stukken die 
afgegeven worden en die gebruikt 
worden om te solliciteren 
Het IS nog steeds zo dat vooral jonge 
werklozen vaak tientallen keren sollici
teren om aan werk te geraken of om 
ergens op een wervingsreserve te 
worden ingeschreven Wie deelneemt 
aan een eksamen zal bovendien dik
wijls een inschnjvingsgeld moeten be
talen Bijvoorbeeld het inschnjvings-
qeld bil een eksamen van het Vast 

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

Wervingssekretariaat bedraagt 400, 
200fr en 300 frank, administratieve 
stukken in Ledegem 315 fr Aan werk
lozen wordt dus een bedrag gaande 
van 500 fr tot 700 fr per eksamen 
gevraagd, zonder dan nog van de 
verplaatsingskosten te spreken 

Onze gemeente Ledegem heeft het 
goede voorbeeld gegeven De finan
ciële vnjstelling kan een vorm van hulp 
zijn en is tevens een eerste stap in de 
richting van een humanizering van het 
solliciteren voor werklozen Wij heb
ben samen met alle gemeenteraadsle

den van onze gemeente ervaren dat 
we ook binnen het kader van de 
gemeentelijke autonomie sociaal gun
stige maatregelen moeten treffen waar 
dit mogelijk is, hoe miniem ze ook 
mogen zijn 

Geert Dessem 

• 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 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

de belangrijkste kledingszaak in Vlaanderen 
iieeft een onvoorstelbare keus 

ROUWKLEDING 
voorradig in alle denkbare maten en modellen. 

Mogelijke retouches worden uitgevoerd 
terwijl u een lieerlijk kopje koffie drinkt. 

BAAN ANTWERPEN4RUSSEL • VRIJE INGANG • RUIME PARKING 

SUCCES KLEDING MEYERS 
lOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TEL. 031-87.38.42 #\MI*I3BI.M**K 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
AUE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT I I U. 
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24 mi Mensen van bij ons 

August Janssens: 

„Piloot van de koning..." 
ROOSBEEK (Boutersem) -
Hi/ heeft grote lappen van 
de gehele wereld gezien. 
Vault zoveel verschillende 
perspektieven. Luchtmacht
piloot August Janssens 
heeft nog de avontuurlijke 
vluchten meegemaakt van 
het pre-computer lijdvak. 
Toen bij voorbeeld een navi
gator met de kaarten op de 
knieën in de cockpit de weg 
wees. 

Hollywood, Disneyland, An
gola. Ruanda, Belgisch Kon
go, Skandinavië, Zuid-Ame-

rika, Kreta, Corsica, Istan-
boel, Iran, Canada- 't Ja, ook 
nog eens een keer een ka
potte motor gehad boven 
Dallas-
De uiterlijk rustig-serene 
Janssens, voorzitter van de 
VU-Boutersem uit het Hage
lend, zou je zijn avontuurlijk 
leven niet aangeven. 

Hij heeft in opdracht van 
landsverdediging zowel bij 
de onafhankelijkheidsstrijd 
van Kongo huurlingen van 
Schramme ontmoet als ja
ren later (ie koning menig

maal bij staatsievluchten 
veilig ter plekke gebracht 
Zoals bij voorbeeld bij de 
deelname van koning Bou-
dewijn en de vorstin aan het 
Iraans feest dat de sjah or-
ganizeerde voor herdenking 
van het 2.500-jarig bestaan 
van het Perzische Rijk. 
Voordien werd piloot Jans
sens evenwel dan toch maar 
meer dan eens door het Bel
gische Rijk grandioos aan 
zijn lot overgelaten. Toen hij 
in Kongo slechts kon leven 
bij de gratie van bibbergeld, 
uitbetaald door Moboetoe-

kapers ontwapend 
Gust Janssens trad in '45 bij de 
luchtmacht Meteen „klopte" hij 
11 maanden dienst in Engeland. 
G. Janssens: „In november '46 
belandde ik vervolgens in Duits
land. Het begon met de opleiding 
tot mecanicien. Later werd ik dan 
„Flight Engineer". Meevliegend 
technicus als het ware. Pas in '59 
v/erd ik piloot Enkele jaren voor
dien was ik dan wel reeds zoge
naamde „nacht-jachter" in Beve-
kom: met oude vliegtuigen werden 
dagelijkse vluchten gedaan Naar 
Duitsland Een meerdaagse trip 
naar Corsica ook Als mecanicien 
maakte ik inmiddels ook een me
morabel sportfeest mee ten tijde 
van de Koningskwestie. 
Maar de grote luchtdoop als piloot 
kwam meteen na mijn aanstelling, 
in 1960 bij de strijd voor onafhan
kelijkheid van Belgisch Kongo. 
Mét de fameuze Flying Box Cars. 
Onze opdracht was tweevoudig-
troepen naar het hete strijdperk 
voeren én ook passagiers terug 
meebrengen. Er zijn toen ver
scheidene vliegtuigen met tiental
len passagiers gevallen; door ge
schut neergehaald. 
Ik heb blijkbaar altijd ferm geluk 
gehad, hoewel ik toch enkele tien
tallen zware incidenten in herinne
ring bewaar". 

— Naar een strijdveld vliegen, 
waar met scherp geschoten 
wordt, moet wel nog wat anders 
zijn dan door een donderwolk te 
vliegen? 
Gust Janssens: „Dat zal wel Al
hoewel in de vlucht weet ge nooit 
Bij een ogenschijnlijk gemakkelijk 
karweitje kan de meest hachelijke 
hinderpaal opduiken. Onze avon
turen in Kongo zijn hoe dan ook 
een blijvende herinnering van for
maat De opdracht om de „merce-
naires" te gaan halen, de volgelin
gen van huurlingenleider Schram
me. Jawel. De Belgische staat gaf 
ons het bevel ertoe. In '64 wat mij 
t>etreft. Met een Sabena-Boeing 
naar Kamina, Stanleyville... Niet al
leen werd er gevochten om in ons 
vliegtuig te geraken. Maar er werd 
zodanig gevochten dat wijzelf 
ginds met meer van de grond 
kwamen en er vastgeraakten. 
Daar werden we door onze op
drachtgever, de Belgische Staat 
behoorlijk in de steek gelaten! 
Volkomen aan ons lot overgelaten. 
In Kissangani is voor mij een tien
daagse zwerftocht begonnen. We 
zijn er slechts weggeraakt met 
waaghalzerij. Bij voorbeeld opstij
gen met een overbeladen geleend 
vliegtuig. Met twee eenzame be

manningsleden. En op een piste 
van amper 600 meter. We haalden 
huurlingen van Bondo naar Kis
sangani We werden een ganse 
dag met mortieren beschoten. Eén 
van onze vliegtuigen werd kapot
geschoten. Wij hadden geluk. 
Maar er was de dag-en-nacht be
dreiging. Onophoudend. Uiteinde
lijk zaten wij muurvast Gegijzel
den in feite. Wij die anderen moes
ten gaan helpen, werden door 
niemand, in opdracht van de Belgi
sche regering ter hulp gesneld. 
Plan trekken. Een uitvlucht vinden 
naar Angola, met een kadukkelijk 
toestel dat kon buitgemaakt wor
den. 
Maar bovenop ook nog met „ka
pers" in het toestel. Die wij in volle 
ontvlucht konden ontwapenen. 
En uiteindelijk slaagden we er dan 
nog in veilig te landen met een 
(met 45 kogels) doorschoten naft-
tank.." 
— Nadien kwamen dan toch feli
citaties van de Belgische rege
ring? 
Gust Janssens: „Nadien kregen 
wij een telegram van minister Har
mei waarin ons koudweg werd 
gemeld terug naar Kissangani te 
kerenr Vanuit Angola mochten we 
zeker niet rechtstreeks naar ons 
land terugkeren. Later zijn we dan 
toch vanuit Ruanda, door toedoen 
van defensieminister Poswick, 
naar huis kunnen terugkeren. Wij 
die lang voordien waren opgezon
den om anderen te gaan „redden". 
En toen we dan thuiskwamen 
werd ons, voor we definitief „los
gelaten werden"zwaar op het hart 
gedrukt over onze ervaringen 
hoegenaamd aan niemand iets te 
vertellen. 
We zaten dan drie weken thuis, 
zonder nieuws van het legerkom-
mando. Allicht omdat we in die 
periode braaf bleken te zijn, kre
gen we naderhand opnieuw 
vluchtmlssies. 
Maar ik zal het toch nooit vergeten 
dat ik door de Belgische overheid 
tegelijkertijd in Kongo aan mijn lot 
werd overgelaten én op het kritie
ke moment prompt ook bij mijn 
vrouw gemeld werd als vermist 
Pas na drie weken onheilsberich
ten kon mijn vrouw enig teken van 
leven van mij ontvangen: simpel
weg omdat ikzelf haar in een zeer 
kort telefonisch gesprek vanuit 
Angola kon bereiken... Stel U 
voor... 
Ik zal ook nooit vergeten dat ik een 
tiental dagen in Kissangani ge
vochten heb; ook uit lijfsbehoud. 
En daar nog elke dag 1.000 fr 
bibbergeld toebedeeld kreeg... van 
Moboetoe. 

— Na het Kongo-avontuur werd 
het dan wat rustiger? 
G. Janssens: „Allicht Maar een 
piloot leeft voortdurend met het 
avontuur Ook al is er mettertijd 
die grote gewenning. Maar pre
cies daardoor het sluipend gevaar 
BIJ de start is er bij voort>eeld de 
„check-list": het kontroleren van 
apparatuur, brandstof enz. Soms 
worden wel eens kontrolepunten 
met afgelezen omdat de piloten 
oververtrouwd zijn met de ele
menten van de check-list 
Ik heb het alvast meegemaakt dat 
als gevolg daarvan, bij het opstij
gen, plots geen kontakt met de 
kontroletoren meer te krijgen was. 
De reden was eenvoudig onze 
batterijen waren leeg...! 
Op een ander moment, in '72, 
kwamen we vanuit Amerika over 
„de grote plas". Na een uur vliegen 
boven de Oceaan vielen alle vier 

' de motoren van de DC-6 uit In een 
sneeuwstorm. Terug naar de vlieg-
haven Gander in Canada was on
mogelijk, die was potdicht in de 
sneeuwstorm. Vijftig minuten heb
ben we motorpech gehad. Dat zijn 
verdorie zeer lange minuten. We 
hadden toen vooral vracht aan 
boord; maar ook enkele slapende 
passagiers. Gelukkig dat die slie

pen op dat moment 
We hebben toen alles gepro
beerd. Zelfs één vleugel raakte 
onder ijs De vleugelverwarmer 
geraakte stuk. Tot overmaat van 
ramp, echt ongelooflijk, was ook 
de snelheidsmeter over zijn toe
ren gaan draaien. 
Met alkohol-inspuitingen hebben 
we koortsachtig getracht „de boel 
terug op te warmen". Getracht te 
klimmen ook. Vooral snelheid te 
houden zonder meter Op die 50 
minuten grijpt ge ook koortsachtig 
naar de waterfles. Met de minuut 
verdroogt uw keel. En dan ja — 
anders zat ik hier vandaag met — 
geschiedt dan toch plots het klei
ne wonder- de motoren gaan weer 
draaien, krijgen zelfs een behoorlij
ke kracht... 

Boven Dallas heb ik nog een ande
re keer een motor zien uitvallen. 
En in El Passa was het nog kritie-
ker toen wij voor een vlucht naar 
Los Angeles een motor defekt 
zagen bij het opstijgen. Op een an
dere vlucht sloeg de bliksem op 
de neus van het vliegtuig; we 
hebben toch nog verscheidene 
uren het tuig in de lucht kunnen 
houden. In Palma de Mallorca 
kreeg de motor geen kracht ge
noeg omdat de benzinetoevoer 

onvoldoende opengeraakte. Het 
gevaar was dat de motor zou 
doorklappen of gewoon dicht
slaan Op zo'n momenten ben ik 
nooit in paniek geraakt Ik heb 
nooit echt gedacht dat het mijn 
laatste vlucht was Maar ik was er 
toch ook nooit graag bij als we bij 
voorbeeld in een tropisch onweer 
verzeild geraakten Dan denkt ge 
meteen beschuldigend: we had
den beter „een wegske om" ge
daan... 
De wijze waarop wij jaren geleden 
vlogen heeft natuurlijk geen gelij
kenis meer met de lijnvluchten en 
missies van vandaag. Die peper
dure F-16 bij voorbeeld, die is 
vernuft elektronisch uitgerust Bij 
ons zat er nog een navigator met 
de kaart in het vliegtuig. In nieuwe 
vliegtuigen steekt men de kaarten 
voorafin een computer die dan als 
het ware het vliegtuig automatisch 
de uitgestippelde route — met 
wisseloplossingen — laat volgen... 
Maar dat neemt niet weg dat ik al
leszins bij heroïsche vluchten 
nooit neergestort ben...!" 

„plastron" vooruit.» 
— Het moet zijn dat men ver
trouwen in uw vliegkunst had: de 
koning en de koningin togen met 
U naar het groot Perzisch feest 
van de sjah van lran„ 

Gust Janssens: „Let wel, ik was 
toen niet de boordkommandant. 
Maar bij een tussenlanding kwam 
de koning mij in de cockpit een 
schouderklopje geven. Met de be
leefde vraag of hij mocht meege
nieten van die nachtelijke lichttafe-
relen waarmee de stad Istanboel 
hem bekoorde 
Hij was zeer familiair in de om
gang: liep in het vliegtuig rond in 
sportkledij, op kousevoeten. Een 
man met een hart. Ook later naar 
Spanje, Malaga, mocht ik de vor
sten overvliegen. En prins Albert 
bij diens buitenlandse zendingen. 
Ik heb ook nog deelgenomen aan 
vliegmeetings; zo van die dolle 
vluchten waarbij ge als piloot voor
al op uw palrecht vooruitzweven-
de „plastron" rekent om zeker te 
zijn van de korrekte' duikvlucht... 
Behalve het avontuur van elke 
vlucht heb ik als piloot ook kunnen 
genieten van de wereldwijde ver
kenningstochten. 
Van Disneyland tot Iran... Ik zal er 
nooit spijt van hebben. Wel spijt 
dat ik zulks niet meer kan blijven 
beleven" 

(hds) 

^^ ». maar, ook vermist gelaten 

1 ^ door Belgische overheid 
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