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Cockerill-Sambre: nu is het genoeg! 

„Tijd is inderdaad geld" 
De regering, die het dossier Cockerill-Sambre anderhalf jaar 
heeft laten rotten, is zinnens om deze strategie aan te houden. 
Nu de reeds lang bekende waarheid over de Waalse siderur-
gie werd bevestigd door Gandois, verschuilt Martens zich er
achter dat er nog méér studie en informatie nodig is. Na een 
half decennium, na drie duurbetaalde internationale studie
opdrachten en na het engageren van tot nog toe reeds meer 
dan 150 miljard is Martens-V nog maar eens aan studie toe... 
Terwijl de tijdbom verder tikt, bestaat de regering het om 
geen standpunt in te nemen. De ministers krijgen van de pre
mier zwijgplicht. De voorzitters van de meerderheidspartijen 
weigeren het tv-debat met de oppositie. Er wordt tijd gewon
nen door de opdracht van Gandois te verlengen. Davignon 
van zijn kant heeft reeds laten verluiden, dat het met de ver
valdatum van de EG-kommissie wel los kan lopen en dat 
staatssteun aan staalbedrijven ook nog na 1985 mogelijk zal 
blijven. Wie de unitaristische refleksen van Davignon kent 
en zich rekenschap geeft van diens invloed in het Belgische 
establishment, heeft er eigenlijk geen tekeningetje bij nodig. 

Het talmen van de regering is een regelrecht schandaal. Het 
gebeurt in de allereerste plaats omdat binnen de regering 
geen eensgezindheid bestaat. Inmiddels wordt het land hoe
genaamd niet meer geregeerd. Welke beslissing er immers 
ook uiteindelijk over Cockerill-Sambre zal genomen worden, 
het zal een beslissing zijn met een grote weerslag. Zolang de 
knoop Cockerill-Sambre niet is doorgehakt, blijft de rest lig
gen en zijn alle cijfers die op papier gezet worden gewoon 
boerenbedrog. 

De vraag die de jongste dagen gesteld wordt, namelijk of 
Cockerill-Sambre een regeringskrisis waard is, is eigenlijk 
een louter retorische vraag. De regeringskrisis is er; zinnig 
regeringswerk blijft onmogelijk zolang de staalhypoteek niet 
wordt gelicht. 
Er kan dan ook niet genoeg aangeklaagd worden dat Mar
tens en zijn regering er in volle krisisperiode de voorkeur 
aan geven om niets te doen, het werk te laten liggen, 
uitsluitend bedacht te zijn op het eigen voortbestaan en zich 
doodgemoedereerd de tijd te gunnen om te wachten... ditmaal 
niet meer op Gandois maar op Godot. 
Zelfs al slaagt Davignon er in om de Europese vervaldatum te 
lichten, dan zijn er alvast twee data die de regering niet kan 
ontlopen zonder zware schade te berokkenen aan het land. 
De ene vervaldag, in juli, is die van Cockerill-Sambre. De 
financiële pijp zal er op dat ogenblijk voor de zoveelste keer 
leeggeblazen zijn en er moeten centen op tafel komen. Indien 
dit gebeurt zonder en buiten de definitieve regeling van het 
probleem, wordt de toekomst weer zwaarder gehypotekeerd. 

De andere termijn vervalt ieder ogenblik: zolang de weerslag 
van eender welke Cockerill-Sambrebeslissing op 's lands 
begroting niet is bekend, blijft het onmogelijk om enig 
budgettair kader voor de rest van het jaar en voor 1984 te 
tekenen. 

De proefballonnetjes die inmiddels worden opgelaten — 
mammoetlening, kompensatieregelingen enzoverder — to
nen allemaal aan dat het de regering en de regeringspartijen 
er minder om te doen is een degelijke oplossing te vinden, dan 
wel te zoeken naar de meest bedrieglijke verpakking van de 
uiteindelijke koehandel. 

Ten aanzien van dit onrustwekkend Belgisch getalm dringt 
de noodzaak aan Vlaamse spoed zich op. Terwijl de sociale 
onrust in Wallonië toeneemt, wordt het hoog tijd dat in 
Vlaanderen het beraad tot stand komt tussen al wie verant
woordelijkheid draagt. Om niet opnieuw het kind van de re
kening te worden, heeft Vlaanderen nood aan een strategie 
en aan de harde politieke wil, er die strategie door te 
drukken. 

Time is money: tijd is inderdaad geld. De tijd die thans verlo
ren wordt, zal dubbel en dik door Vlaanderen terugbetaald 
moeten worden. 

tvo 

Foto van de week 

Eergisteren stortte een groepje Luikse metaalarbeiders verscheidene tonnen staal voor het kabinet van minister 
Eyskens. „Een aanloop tot de keiharde akties", werd erbij gezegd- Het verschil in reaktie tussen Vlaanderen en Wallonië 
treft andermaal op een ogenblik dat tientallen arbeiders in Vlaanderen met werkloosheid worden bedreigd (Oostkamp, 
Hoboken, Zwijnaarde.), spelen de Waalse vakbondsleiders weer hun chantagespelletje. Het stilzwijgen van de centrale 
regering voorspelt weinig goeds en het valt te verwachten dat Martens en Co, uit angst, opnieuw zullen zwichten voor 

die Waalse chantagepolitiek! En Vlaanderen dreigt ook deze keer het kind van de (dure) rekening te worden. 

Hun neo-unitaire solidariteit 
„Het woord moet nu gegeven worden aan de zwijgende meerderheid. 
Het is nu genoeg. De Belgen verdienen beter dan kleingeestige has-
pelarijen." 
Gewezen vice-premier en PSC-kamerlid Desmarets heeft vorige 
week in een Oproep voor de Unie der Belgen gesteld dat hij ervan 
overtuigd is „geleidelijk vervoegd te worden door de massa eerlijke 
mannen en vrouwen die nog willen samenleven in een eendrachtig en 
voorspoedig België.' 
Het toch wel nog gezaghebbend frankofoon kristendemokratisch ka
merlid kondigde meteen aan dat hij het niet bij die neo-unitaire op
roep zal laten: hij gaat een ronde van België rijden om zijn anti-federa
listische ideeën goed te verspreiden bij „de zwijgende meerderheid"-
De jongste tijd was er overigens „Soms lijkt het gemakkelijker be-
geen gebrek aan neo-unitaire cre
do's. Links en rechts gaan er stem
men op om de solidariteit tusen 
alle Belgen te verstevigen. Politie
ke folklore? Kleine amusante fran
jes aan het Wetstraatfirmament? 
Alleszins heeft de PSC'er voor het 
voorlopig neo-unitair orgelpunt ge
zorgd. 
Vóór hem waren er andere fantas
ten werkzaam. Zoals de Belgische 
Progressieve Socialisten die be
toogden in het kader van hun 
„Linkse Belgisch-gezindheid" zich 
niet van Wallonië af te keren uit 
wrok of weerwraak om wat de 
Vlamingen van de Franse bour
geoisie te verduren kregen. Ten 
aanzien van de Vlaams-nationalis
ten onder meer stelden de BPS-in-
novators ook nog bij voorbeeld: 

langstelling te tonen voor Neder
landse, Spaanse of Chileense pro
blemen dan ons in te spannen om 
solidariteit op te brengen voor het 
Waalse volk." 
Er zijn nog andere Belgische „soli-
daristen" die met de progressieve 
BPS-socialisten en samen met de 
PSC-civieken hun kop hebben op
gestoken. 
Agalev-voorman Dierickx heeft er 
zonder reserves voor gepleit dat 
de opgeeiste miljarden om Cocke
rill-Sambre prompt zonder enige 
reserve zouden uitgekeerd wor
den. Omwille van de solidariteit. 
Het ABVV-bureau betuigde op 
zijn beurt zijn „nationale solidanteit 
met de Waalse staalarbeiders en 
eiste van de regering-Martens 
„dat niets onverlet wordt gelaten 

om de werkgelegenheid In de 
staalsektor maximaal te vrijwaren." 
Er zijn nog andere unitaire kemp>-
hanen werkzaam, zoals Leo Tinde-
mans, die het nefast vinden dat de 
Vlaamse gemeenschap zich op 
het internationaal forum, via minis
teriële zendingen aandient als een 
politiek volwassen natie. 
Het pleidooi voor de hernieuwde, 
ongeremde „Belgische" solidari
teit! In de kortste keren hebben 
deze neo-unitaristen vanuit veel 
hoeken, gelukkig maar, de wind 
van voren gekregen. 
Zo was er bij voorbeeld de opmer
kelijke stellingname van de Jong
socialisten, aan het adres van hun 
BPS-makkers, dat niet het federa
lisme maar integendeel het unita
risme (en het pseudo-federalisme 
van Martens) de echte solidanteit 
tussen de Vlaamse en Waalse 
arbeiders bedreigen. 
Toch mag vooral het initiatief van 
een Desmarets (met zijn „Oproep 
voor de Unie der Belgen') niet uit 
het oog verloren worden. Want, 
Desmarets blijft een PSC-steunpij-
ler die tot op heden er mede in ge
slaagd is elke federalistische re-
fleks bij de CVP de kop m te 
duwen. Nietwaar, kamerlid Van
den Brande?... (hds) 



m Brieven 

p.p. BLIJFT STINKEN 
Geregeld hoor ik minister Lenssens 
stoere taal spreken over Phillips Petro
leum: „Streng toezien", „grondig onder
zoek" e.d. Maar... ik heb het hem al zo 
dikwijls horen zeggen. Bovendien, zo 
zegt hij, denkt hij eraan de exploitatie
voorwaarden van PP te verstrengen. 
Ook dat refrein heb ik hem de afgelo
pen jaren meer dan eens horen zingen. 
Verstrengen moet toch alleen als de 
bestaande voorwaarden niet voldoen. 
Maar waarom zegt Jan Lenssens die 
minister voor Leefmilieu dat dan? Of
wel, mag het volgens de uitbatings-
voorwaarden stinken, ofwel niet Wel
nu het mag, want bij stank hoor je 
meestal dat er niet „voldoende rechts
grond" is om PP zijn vergunning af te 
nemen. 

Stinken mag sinds begin 1981 en tot 
Brussel en Antwerpen, mits een ver
manende vinger en af en toe, als de 
stank tot ver buiten de streek dri j f t 
een tijdelijke sluiting Cwat dus maar 
een tijdelijke oplossing is). Als de stank 
binnen de streek blijft zijn er helemaal 
geen „voldoende rechtsgronden". 
Nochtans zou PP niet voor hinder 
zorgen! Dessers, PR-man van PP: 
„Men moet ons nochtans de kans 
geven ons technisch te verbeteren". 
Dat is al te gortig. Hij vraagt dat op 
26 april 1983.. nadat PP dus tot Ant
werpen stonk en tijdelijk produktiever-
bod kreeg. Men moet maar lef hebben, 
want PP dat er tegen de wil van de 
bevolking kwam, stinkt sinds zijn start 
begin 1981 (!) in alle gradaties. Tot in 
Brussel of Antwerpen toe. Dergelijke 
hinder was door BELT, Beter Leefmi
lieu Tessenderto, voorspeld, maar door 
PP, overheid en wetenschappers als 
professor Bosch werden de waar
schuwingen weggewuifd. Het ergste is 
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dat de mensen bedrogen zijn. PP is im
mers onbetrouwbaar: het bedrijf zou 
voor géén last zorgen! Tot in 1983 toe 
bewijst PP telkens opnieuw de stelling 
van BELT: er zijn geen uitbatingsvoor-
waarden te bedenken die PP zonder 
hinder laten produceren. Telkens be
wijst dit bedrijf dat er bv. geen pakkin
gen (joints), kranen e.d. bestaan die 
mercaptaandicht zijn. maar PP ontkent 
dikwijls zijn schuld, geeft dan weer 
(achteraf) toe, gaat al eens dicht ver
ontschuldigt zich en... mag van vooraf-
aan beginnen. 
Moet ik het resultaat nog voorspellen? 
„Men moet PP de kans geven zich 
technisch te verbeteren" pleit Dessers. 
Telkens opnieuw sinds 1981? Neen! 
PP is onbetrouwbaar. Het had er niet 
mogen komen. Nu is er maar één 
oplossing: definitief dicht! Want zelfs 
uit een stilliggend PP ontsnapt stank 
zoals herhaaldelijk werd bewezen. 
Waar zijn nu de experten, zoals profes
sor Bosch, de deskundigen die door 
hun gunstig advies medeschuldig zijn 
voor PP in Tessenderio? Welke midde
len brengen ze aan om de opgedron-

. gen stank weg te nemen? Ze zwijgen 
in koor! In een interview juist twee jaar 
geleden (2 mei 1981) zei professor 
Bosch over de stank tot in Brussel: 
„Zoals het toen stonkr zijn er maar 
twee verklaringen. Ofwel is er kwaad 
opzet in het spel. Ofwel is dat spul daar 
zo lek als een mandje en kennen die 
kerels van Phillips hun elementaire 
scheikunde niet". Na al die jaren mag ik 
het wel verklappen: ik ken ze allemaal 
de saboteurs die al die jaren, per fiets, 
flesjes mercaptaan dropten, tot in 
Brussel, tot in Antwerpen, zonder op
gepakt te worden. Voor de BOB enz: 
dit laatste Is ironie, want je weet maar 
nooit in dit land.-

W.H., Tessenderio 

KAT IN T NAUW 

Wie gedacht had dat na''de monster-
grap van Pas De Deux, die een storm 
van negatieve reakties opwekte, nie
mand nog dergelijke grappen zou dur
ven uithalen, had het mis 
,Ook de PSC'er Demarets kan ons met 
zijn „Beweging voor de eenheid van 
België" nauwelijks aan het lachen bren
gen. Het is eerder zielig: een man die 
niets meer te betekenen heeft uit een 
partij die haar eigen graf heeft gegra
ven, zoekt zijn toevlucht in voorbijge
streefd unitarisme. 

Jammer dat de BRT-radio zoveel tijd 
besteedde aan deze man, die niets 
interessanters deed dan zichzelf te 
vergelijken met De Gaulle en Churchill. 
Hij zou ook het ganse land afreizen en 
verwacht waarschijnlijk dat we hem 
met trikolore vlaggetjes verwelkomen. 

Een kat in 't nauw maakt rare spron
gen en daar is Demarets een sprekend 
voorbeeld van. 

M.A.. O.-L-Vr.-Vyaver. 

TOPPUNT 

Nu hebben de Waalse politiekers plots 
de mond vol van „solidariteit". 
Daar is vroeger nooit sprake van ge
weest toen ze 150 jaar lang onze 
voorouders als honden hebben behan
deld! 

S.E., Gent 

VLAAMSE 
TOEGEEFLIJKHEID 

Als men de Vlaamse regering mag 
geloven, schijnt het alsof Vlaanderen 
een schitterende toekomst tegemoet 
gaat en wij daar allemaal zelf kunnen 
voor zorgen in volle autonomie. Dit zou 
inderdaad heel mooi zijn, maar de 
werkelijkheid ziet er toch wel iets 
anders uit.. 
Solidariteit in Belgisch verisand, be
staat tegenover ons Vlamingen niet — 
en heeft trouwens nog nooit bestaan. 
Want in dit kikkeriand heersen alleen 

een stelletje omhooggevallen ex-Vla
mingen, geholpen door Waalse en 
andere francofone vlamingenhaters. 
Daardoor hangt het nu door geklungel, 
parasitisme en profitariaat aan de rand 
van het bankroet te zweven. 

Het volstaat hier zelfs, dat een Waalse 
minister of een andere francofone 
potentaat enkele dreigementen uit
stoot of de Vlamingen (?) in de over-
bevoegde nationale regering krimpen 
Ineen van schrik en... doen dan maar 
liever weer eens enkele toegevingen. 
Nochtans is het reeds ten overvloede 
gebleken, dat het een verkeerde tak-
tiek en tevens verkeerde moeite is, om 
de Walen met geschenken en toege
vingen te willen paaien, want als men 
hen een hand toereikt grijpen ze de 
hele arm beet! Daarom ook is het 
allerhoogste tijd, dat die sterke traditie 
van Vlaamse toegeeflijkheid eindelijk 
doorbroken wordt en dat Vlaanderen 
zijn lot zelf in handen gaat nemen, want 
wat wij zelf doen, doen wij beter! 

G.V.M., Eupen 

VAKS-BETOGING 

Op 14 mei 11. had er in Antwerpen een 
betoging plaats onder het motto „Nog 
meer kerncentrales? Da's geen werk!". 
De platformtekst werd zowel door VU 
als VUJO ondertekend. De tekst zou 
zo uit een VU-kongres kunnen geci
teerd zijn. Nochtans werd er in „WIJ" 
vooraf slechts zeer weinig en een 
kwasi onopvallende propaganda ge
voerd, ondanks de herhaalde vragen 
hiervoor. 
Op 27 maart waren in Hasselt duizen
den VU-leden, In Antwerpen enkele 
tientallen. Er waren In Antwerpen 
slechts 3 VU-pariementairen en enkele 
andere mandatarissen. Voor mij is elk 
punt uit het VU-programma even be

langrijk. Een volgende keer misschien 
beter? 

W.V.. Mortsel 

30 MEI 1945 

Op 30 mei 1945 werd Irma Laplasse, 
de eenvoudige Vlaamse moeder, op 
41-jarige leeftijd te Brugge gefusil
leerd, op beschuldiging van verraad en 
verklikking. 
„De achtergrond van haar zaak is 
echter zo ontstellend dat een herzie
ning zich opdnngt. Om deze herziening 
mogelijk te maken moet echter iedere 
politieke druk of beïnvloeding beslist 
worden geweerd." Dit schreef prof. 
Karel Van Isacker s.j. op de flap van 
zijn In 1971 verschenen boek „Het 
dossier Irma Laplasse". 
Op vraag van deze eminente histori
cus (enkele maanden geleden nog In 
het nieuws als lid van het begeleidend 
komitee der historici in de BRT-uitzen-
ding „De Nieuwe Orde"), hielden ook 
de VU-verkozenen zich strikt aan de 
aanbeveling „iedere politieke .druk of 
beïnvloeding voor het bekomen van 
een procesherziening te weren". 
Maar wat zou dan de reden zijn, 
waarom meer dan twaalf jaar na het 
verschijnen van de In 1970 en 1971 op
hefmakende boeken van de sinds een 
paar jaar gepensioneerde professor, 
nog steeds zelfs geen begin kon wor
den gemaakt met een procesherzie
ning? 
Het ene boek „De zaak Irma Laplasse" 
(uitgegeven 1970) Is niet meer In de 
handel, maar het andere „Het dossier 
Irma Laplasse" (uitgegeven 1971) kan 
nog steeds besteld worden bij het 
Vlaams Nationaal Boekenfonds, ( juldo 
Sijs, Warotstraat 26 te 3009 WInksele 
(tel. 016-48.94.12), prijs gebonden 
220 fr. 

J.V.D., St-Martens-Latem 

Vlaanderen 
binnenste
buiten 

Herman Todts heeft de geschiede
nis van de Vlaamse Beweging sinds 
1945 in diverse CVP-kabinetten van 
nabij meegemaakt. Hij vertelt nu het 
verhaal zoals hij het heeft beleefd: 
van binnenuit. De jaren die voor 
Vlaanderen een keerpunt waren. 
Een exclusieve serie in Knack. 
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Mensen m 
Anciaux 
protesteert 
Met kracht protesteerde VU-
voorzitter Vic Anciaux tegen het 
feit dat de partijvoorzitters van 
CVP en P W weigerden in te 
gaan op een uitnodiging van de 
TV-nieuwsredaktie om op zon- Z V U f i l S T 

P W achter de schermen een 
politieke koehandel aan het 
voorbereiden zijn. Iets waarin zij 
trouwens magistraal in z i jn-
denk maar even aan hun „schitte
rend" idee rond Happart 

... en Verhofstadt 

dag 22 mei deel te nemen aan de 
konfrontatie-uitzending „leder 
zijn Waarheid". Deze uitzending 
zou volledig gewijd geweest zijn 
aan het rapport Gandois over 
CS. 
Blijkbaar hadden Zwaelen en 
Verhofstadt schrik voor een 
openbare behandeling van dit 
dossier en meer bepaald voor 
een openlijke stellingname over 
de inzichten van hun partij ter 
zake. Dit gebrek aan openheid 
sluit trouwens wonderwel aan bij 
het geheimzinnig stilzwijgen van 
de regering. Nochtans is het 
hoognodig dat alle Vlaamse par
tijen eendrachtig en ondubbel
zinnig de verdere miljarden-
stroom naar het Waalse staal 
zouden afwijzen. Vic Anciaux 
vermoedt dan ook dat de CVP en 

Moeders mooiste onder de partij
voorzitters IS het echter oneens 
met deze „beschuldigingen" van 
Vic Anciaux. Verhofstadt zegt dat 
hij wél een telefoontje gekregen 
heeft voor een deelneming, maar 
dat hij daarop geantwoord heeft 
dat hij het standpunt van de rege
ring wil afwachten... Wat dus noch 
min noch meer een afwijzing in
houdt, vermits elkeen weet dat de 
regering pas eind juni een defini
tieve houding zal bepalen. Het is 
daarenboven biezonder hypokriet 
het stilzwijgen te bewaren tot na 
stellingname van de centrale rege
ring. Nü Is de tijd aangebroken om 
als.1 partij, die toch ook zegt 
de Vlaamse belangen te verdedi
gen (?), een houding te bepalen. 
Om aldus druk uit te oefenen op 
de Vlaamse ministers in de rege
ring Martens V. Maar dat vrezen 
Verhofstadt en Swaelen nu pre
cies. Klare taal moet men niet van 
hen verwachten, laat staan een 
radikaal Vlaams standpunt 

Dehousse: njet 
Da's alvast duidelijk. De Waalse 
gewestraad heeft bij monde van 
voorzitter Dehousse (PS) laten 
weten dat Wallonië de regionali-
zering van de nationale sektoren 
afwijst, en dus ook elke financië
le verantwoordelijkheid voor 
Wallonië weigert Konkreet: de 
tientallen miljarden die er straks 
toch komen voor het Waalse 
staal moeten, volgens Dehousse 

en Co, uitsluitend betaald wor
den vanuit de nationale geldpot 

Deze week dit... 
't Lijkt wel alsof Vlaanderen 
murw geslagen is. Weggedoken 
in zijn eigen hoekje kijkt 
iedereen angstig toe. Met 
neerhangende armen en schele 
hoofdpijn van de lijdzaam 
geïnkasseerde mokerslagen. 
Even nog hebben de pruilende 
lippen een protestgilletje 
geslaakt. Daarbij bleef het Zelfs 
de verzorgers hebben de 
lavende spons opgeborgen. Het 
fatale moment wordt gelaten 
afgewacht 
Met moeite kan ik mijn ergernis 
bedwingen. Hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat een volk 
zich. zo laat aftuigen? Zijn we 
dan alleen maar in staat om bij 
grote manifestaties vlammende 
speeches te houden? Of de 
verloren veldslagen uit" het 
verleden te herdenken? Waar 
blijft de veerkracht van een volk 
dat zich roemt op de grootste 
werkkracht, de alom geprezen 
kreativiteit en ondernemerslust 
de gunstige ligging op de 
wereldkaart? 
Dat de individuele Vlaming geen 
felle reakties vertoont, kan ik 
best begrijpen. Zo vele Vlaamse 
gezinnen hebben schrik voor de 
toekomst 
De werkloosheid dreigt meer 
dan ooit De lucht is zwanger 
van de berichten over 
afdankingen. Siemens in 
Oostkamp, Nobels-Peelman in 
het Waasland, de 
Scheepswerven in Hoboken en 

zo vele andere bedrijven. 
Honderden Vlaamse bedienden 
en arbeiders wacht het droeve 
dopperslokaal. Al het inleveren 
heeft niets opgebracht De 
meergegoeden voelen nog niet 
direkt de hoge nood. Ik gun hen 
die betere positie. Maar zij 
moeten inzien dat de veel 
grotere groep met een lager 
inkomen regelrecht naar de 
armoede wordt gedreven. 
Dat de verantwoordelijken van 
ons volk het vertikken luid en 
hard te protesteren, kan er bij 
mij niet in. Ik denk aan de 
leiders van de traditionele 
Vlaamse partijen, de bonzen uit 
de syndikale en 
middenstandskringen, de 
voormannen uit de Vlaamse 
sociaal-kulturele beweging. Het is 
de hoogste tijd dat zij beseffen 
dat het uur van de waarheid 
slaat Vlaanderen kan wat 
nederlagen verdragen, maar een 
voortdurende „vernedering" 
mogen noch kunnen we 
aanvaarden. 

Op twee jaar tijd honderdvijftig 
miljard verloren gooien in het 
Waalse staal is meer dan 
genoeg. Bijna honderd miljard 
daarvan werd door Vlaanderen' 
betaald. Met deze massa geld 
hadden we in Vlaanderen de 
krisis resoluut kunnen 
aanpakken. Een vernieuwde 
toekomstgerichte industrie had 
kunnen van start gaan en vele 
inkrimpingen of falingen 

opvangen. Opnieuw wordt 
ongeveer honderd miljard geëist 
Zelfs zonder waarborg dat 
Wallonië hiermee gebaat zou 
zijn. Het ware misdadig deze 
bijkomende miljardenroof alweer 
klakkeloos te ondergaan. De 
chantage van enkele Waalse 
vakbondsleiders of de 
sentimentele tranen over de 
eenheid van België zijn niet van 
aard ons te beroeren. 
Nu is het moment van 
belangrijke beslissingen die 
bepalend zullen zijn voor vele 
jaren. Ik vrees dat onze oproep 
tot een eensgezinde Vlaamse 
weerstand eens te meer zal 
wegdoemen in de dubbelzinnige 
mist van de Belgische 
halfslachtigheid. 
De laksheid van de 
kleurpolitiekers mag ons niet 
ontmoedigen. Zo vaak werd 
reeds bewezen dat op cruciale 
ogenblikken de Vlaams
nationalisten alleen stonden in 
de strijd voor het welzijn van 
ons volk. Toch heeft men de 
opgang van Vlaanderen niet 
kunnen afremmen. Vandaag 
moet de Volksunie in staat zijn 
de neergang tegen te houden. 
Desnoods — wat ik niet hoop 
— één tegen allen! Hou je klaar! 

Dus, voor dik 60 o/o met Vlaams 
geld! 
Dit standpunt kan nauwelijks 
verbazing wekken, maar wat wel 
andermaal verwonderlijk blijft, is 
de eensgezinde stellingname van 
alle Waalse poli t ici ; allen trekken 
zij aan hetzelfde touw. Daarte
genover staat aan Vlaamse zijde 
een schrijnende verdeeldheid: 
Volksunie, Vlaams Blok en SP 
weigeren verder geld te geven 
aan dat hopeloze Waalse CS, 
CVP en P W hullen zich in angst
wekkende dubbelzinnigheid- en 
Agaiev pleit zelfs radikaal voor 
een strikt unitarisme. 

Derine eruit 
Eindelijk. De Antwerpse hoogle
raar Raymond Derine neemt ont
slag uit de CVP. Na achttien jaar 
aktieve partijpolitiek, waarvan 

Swaelen 

Vic ANCIAUX 

CVP-voorzitter Swaelen heeft 
zich, in een eerder onbewaakt 
ogenblik, laten ontvallen dat hij het 
voorstel van zijn kollega-CVP-ka-
merlid Van den Brande nog weinig 
kans geeft Met andere woorden 
het voorstel tot regionalizering van 
de vijf nationale ekonomische sek
toren mag men vergeten... En dit 
ondanks alle kongresbesluiten van 
de CVP-kaderleden, ondanks de 
stellingname van de CVP-jonge-
ren, ondanks de eis van het ACV, 
ondanks de wens daartoe van de 
meerderheid van de Vlaamse be
volking. 

En over de financiering van CS zei 
hij dat dit volledig moet kaderen in 
de begrotingsobjektieven. 
Elke nuchtere burger weet zo on
dertussen wel dat er in feite geen 
geld meer is. Tenzij men aan het 
lenen gaat... waardoor de schul
denlast tot ver in de 21ste eeuw 
op onze nazaten zal wegen. En 
waarvoor Vlaanderen, andermaal, 
zal moeten opdraaien... 
Toch maar een modderfiguur, die 
CVP-president Ook in CVP-krin-
gen wordt d i t schoorvoetend, toe
gegeven. 

twaalf jaar als schepen en enkele 
maanden als volksvertegenwoor
diger, IS hij — naar eigen zeggen 
— de CVP kotsbeu. „Het eeuwig 
getreuzel van de CVP tussen een 
verkapt unitarisme en een vol
waardig federalisme ontgoochelt 
mij in grote mate", verklaarde Deri
ne. 
Het is niet de eerste keer dat 
Derine met zijn partij overhoop 
ligt, maar ditmaal is de grens van 
het aanvaardbare, voor Denne, 
overschreden Hiermee is ander
maal bewezen dat het onmogelijk 
IS vanuit de CVP een radikaal 
Vlaamse politiek te voeren. 
Derine waarschuwt de CVP ook 
nog: „Ik heb genoeg gehoord en 
gezien bij de CVP in 15 jaar bjd 
om alle partijmandatarissen in de 
ogen van hun kiezers te vernieti
gen...". 
Wij kijken met spanning uit naar 
de bekentenissen van deze 
Vlaamse voorman.-
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m Kommentaar 

Vorige week greep in het prestigieuze Brusselse „Hyatt 
Regency Hoter een vergadering plaats met de top van 
de bankwereld. Enkele tientallen biezonder rijke finan
ciers uit de hele wereld waren daar samengekomen. Eén 
van de genodigden was ook de Belgische koning 
Boudewijn.Zijne majesteit deed deze high society-leden 
toch wei even slikken wanneer hij hen wees op de schan
dalige wanverhouding tussen noord en zuid. 
„Gedurende de jongste 12 maanden zijn minstens 30 mil
joen mensen van ontbering en ondervoeding omgeko
men in landen van de Derde Wereld. Het is trouwens 
absurd dat er zoveel produktiekapaciteit ongebruikt 
blijft in het noordelijk deel van de aardbol, terwijl zovele 

basisbehoeften niet voldaan worden in het zuidelijke 
halfrond'. 

Het is lovend dat Boudewijn deze opmerkelijke woorden 
op zo'n bijeenkomst uitspreekt, al komt dit niet erg ge
loofwaardig over. Hij is immers het staatshoofd van een 
land dat hoegenaamd geen ontwikkelingsbeleid voert, en 
integendeel aktief het diktatoriaal bewind van Mobutu 
steunt En ook bij de samenstelling van zijn Belgische 
regering, heeft hij er nooit speciaal over gewaakt dat mi
nisters werden aangeduid die een ander en rechtvaardi
ger buitenlands Belgisch beleid voorstaan. 

Het diner schijnt toch gesmaakt te hebben. 

VL misdeeld 
Wij weten het, dit verhaal is een
tonig, maar de Vlaming wordt in 
België vernederd- Hoeveel keer 
werd het niet reeds gezegd, ge
schreven en bewezen? Ook de 
jongste studie van de werkgroep 
Beernaert komt tot dit besluit. 
Van de direkte financiële hulp, 
die de nationale regering ver
strekt aan de industriesektoren 
die volledig onder de bevoegd
heid der gewesten vallen (de vijf 
nationale sektoren dus uitgezon
derd), is vorig jaar slechts 46 % 
naar Vlaanderen gegaan en 50 % 
naar Wallonië. Wanneer men 
overweegt dat Vlaanderen ruim 
60 <Vo van de bevolking van Bel
gië vertegenwoordigt, dan is ver
der betoog eigenlijk overbodig. 
Wanneer men ook de balans van 
de verdeling van de gelden voor 
de nationale ekonomische sekto
ren zou opmaken, nou dan zou 
het wanevenwicht nog schrijnen
der z i jn-

„Sahara-
treinen" 
„Wanneermen de Waalse redene
ring tot in het absurde aanhoudt, 
dan kan men evengoed stellen dat 
er in de Sahara, zoveel maal groter 
als Wallonië, héél véél treinen 
moeten rijden", merkte een 
schrandere journalist van het „Be
lang van Limburg" op als reaktie 
op de houding van de „CERW". 
De Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Wallonië protesteert 
immers tegen het reorganizatie-
plan van de NMBS dat normaal 
vanaf mei volgend jaar in werking 
moet treden. De Walen eisen dat 
de spoorwegdirektie in dit plan 
rekening houdt met de uitgestrek
te oppervlakte. Het aantal reizi
gers dat van een treinverbindings-
dienst gebruik, maakt, is volgens 
de Walen totaal onbelangrijk. 
Tot overmaat van ramp is het 
echter zo dat precies Vlaanderen, 
met een veel hoger aantal treinrei
zigers, nu reeds jarenlang bena
deeld wordt, onder meer met be
trekking tot de investeringen van 
de NMBS. 

Maar ja, wie hier het luidst 
schreeuwt ontvangt ook het 
meest Terzijde nog dit: het be
wuste plan, voorgesteld door ver

keersminister De Croo, blijft ook 
voor ons onaanvaardbaar. Maar 
dan wel om totaal andere rede
nen... 

Wartaal... 
Hoe langer, hoe zotter. Zowat de 
enig mogelijke reaktie op het 
interview met Agalev-„denker'' 
Dierickx. In een vraaggesprek 
met „De Morgen" geeft deze 
knaap wat toelichting bij de jong
ste koerswijzigingen van zijn 
partij. Sinds enige ti jd ontpopt 
Agaiev zich immers als dé vaan
deldrager van het Belgisch unita
risme, en dreigt zich hierdoor 
een plaats te verwerven in het 
museum van Belgische relikten. 
De jongste orakeluitspraak van 
Dierickx is zo onzinnig, dat men 
toch wel aan de geesteskapaci-
teit van die man moet gaan twij
felen. Hij beweert liever geld te 
geven aan het Waalse staal dan 
aan bommenwerpers. 
Het is zo klaar als een klontje dat 
de uitgave voor de aankoop van 
die totaal onnodige F16's onge
hoord en verwerpelijk Is, maar 
dat men het geld daarvoor dan 
maar aan het Waalse staal moet 
geven, is al te gek. 
Die tientallen miljarden zouden 
best kunnen besteed worden aan 
de ontwikkelingen van nieuwe 
technologieën, aan het onder
steunen van rendabele bedrijven, 
of zelfs aan de verfraaiing van 
het leefmilieu. Maar zover denkt 
Dierickx blijkbaar n iet Zi jn rabi
aat anti-nationalisme en zijn ge
brek aan kontakt met de „basis", 
drijven hem tot deze wartaal. 

van Agaiev 
Trouwens, de zusterpartij van het 
Vlaamse Agaiev, Ecolo, heeft zich 
ondertussen toch maar aangeslo
ten bij het Brusselse frankofone 
partijfront De bedoeling van dit 
„front", waarvan ook het FDF deel 
uitmaakt is duidelijk: de uitbreiding 
van „Brussel 19" en het aanwakke
ren van het franstalige taalimperia-
lisme in de Vlaamse gemeenten 
rond de hoofdstad. En ter herinne
ring nog dit. Bij de nationale koöp-
tatie van senatoren is Agaiev erin 
geslaagd stemsteun te verlenen 
aan de verkiezing van een Waalse 
PS-kandidaat boven een Vlaamse 
kanshebtjer. 
Reeds toen schreven wij dat een 

Vlaamse houding van Agaiev niet 
moest verwacht worden; nu 
wordt dit ten voeten uit bewezen. 
Tot diepe ontgoocheling van de 
Vlaamsbewuste Agalev-kiezers... 

Schiltz eist 
VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz heeft aan de voor
zitter van de Vlaamse regering 
gevraagd de Vlaamse raad te 
verzoeken in spoedzitting bijeen 
te komen. Ook vraagt Schiltz om 

een dringend overleg tussen 
Vlaamse regering en de Vlaamse 
sociale partners. 
Schiltz verklaart zich nader: „De 
bekendmaking vna het plan Gan-
dois i.v.m. Cockerill-Sambre zal 
klaarblijkelijk aanleiding geven 
tot politieke beslissingen met 
zeer verstrekkende gevolgen 
voor de toekomst van de Vlaam
se gemeenschap. Het lijkt mij 
bijgevolg vanzelfsprekend dat 
de Vlaamse regering de verant
woordelijkheid op zich neemt om 
de belangen van de Vlaamse 
gemeenschap op maximale wijze 
te verzorgen in een geest van 
grote verstandhouding en brede 
eensgezindheid, door een breed 
Vlaams sociaal-ekonomisch 

overleg te organizeren boven 
alle enge partij- en ideologische 
grenzen heen." 
De tijd dringt immers. Indien het 
mogelijk zou zijn met alle Vlaam
se politieke formaties en belan-
genorganizaties een gemeen
schappelijk standpunt in te ne
men, dan kan de konfrontatie — 
die er toch komt — krachtig 
worden aangegaan. In Vlaande-
rens belang. 

Niet in aantal 
Tot tweemaal toe waren de parle
mentsleden van de meerderheids
partijen niet in voldoende aantal 
om geldig te kunnen stemmen 
over de toekenning van voorlopi
ge kredieten aan de regering! En 
een derde poging tot geldig stem
men lukte pas nadat de oppositie
partijen voor het vereiste aantal 
hadden gezorgd 
Bestaat er een kimkender bewijs 
voor het feit dat de CVP- en PVV-
parlementsleden minachtend 
neerkijken op de parlementaire 
demokratie? Zij achten zich zelfs 

te verheven om nog maar aanwe
zig te zijn, laat staan om ernstig 
parlementair werk te leveren. 
Door het verlenen van volmach
ten aan de regering degraderen zij 
zichzelf trouwens tot een vorm 
van „sociaal assistenten", die zich 
nog enkel dienen te bekommeren 
met het regelen van pensioenpro
bleempjes en de kazernering van 
toekomstige miliciens uit hun kies
arrondissement. Nochtans wor
den zij rijkelijk betaald voor hun 
parlementair mandaat. Zij zouden 
daarvoor alleen reeds moeten (al 
weze het maar lijfelijk) aanwezig 
zijn... 

Luik is dood 
De stad Luik werkt zich bijna 
dagelijks in het nieuws. Zijn het 
niet de metallo's die heibel verko
pen, dan maar weer eens het 
gemeentepersoneel. In de stad 
waar 1 op 10 mensen uit de 
aktieve beroepsbevolking tewerk
gesteld is bij het gemeentelijk 
dienstpersoneel, weigert de stede
lijke overheid ook maar één sane-
nng door te voeren. Burgemees
ter op kop, wordt wekelijks een 
betoging georganizeerd. En wist u 
dat de huisvuilophaling in Luik ge
heel gratis is? Geen enkele burger 
betaalt er hulsvuiltaks, en het 
stadsbestuur weigert flagrant 
deze taks te heffen. 

In Antwerpen daarentegen wor
den liefst 2.000 arbeiders van het 
gemeentelijk korps „afgevloeid" 
en stijgen de belastingen op een 
ongehoorde wijze. Of hoe ver
schillend men in Vlaanderen, res-
pektievelijk Wallonië, reageert op 
financiële moeilijkheden. 
In Luik zijn ondertussen ook de 
grafdelvers in staking gegaan. 

Een symptoom van het dode 
Luik? 

De patatten en het staal 
De man die binnenkwam, zette zijn regenscherm 
zorgvuldig in de paraplubak en zegde ten over
vloede: „Het regent buiten." 
„Dat is tegenwoordig geen nieuws", mompelde 
iemand terug. 
„Dat is wél nieuws", zei de binnenkomer, „want in 
de gazet stond dat het zou beteren." 
We zaten met z'n zessen in het kapsalon: één on
der de schaar, één met de schaar en vier die op 
hun beurt wachtten. 
„Zo'n voorjaar, dat is geleden van in '22", zegde een 
van de wachters, een oudere man met het gezond 
gezicht van een buitenloper. „En in '22 was het 
minder erg dan nu. Mijn vader had nog paarden 
toen, en hij geraakte toch op het land ook al lag dat 
verzopen. Ik geraak met mijn tractor nergens." 
Hij zocht zijn tabakszak en een blaadje: „Ik heb 
voor 30.000 fr. plantgoed liggen. Wanneer het 
geplant zal geraken, weet ik niet." Hij keek somber 
naar de ruit waartegen de regen pletste. „En maar 
schieten ondertussen. Straks kan ik het allemaal 
weggooien. Als het toch nog in de grond geraakt 
heb ik 60-70 percent afval in plaats van normaal 
20." 
,Ja, ja ik zie het al", kwam het uit een wachtzetel, 
„de patatten en het groensel zullen binnenkort 
weeral niet te betalen zijn." 
De kapper, die een jarenlange ervaring heeft in het 
ti jdig bijleggen van dreigende konflikten tussen 
zijn klanten, haakte snel in: „Voor ons zal het duur 

worden, en voor hem" — hij wees met zijn kam 
naar de buitenman — „voor hem zal er weinig ver
dienste aan vast zitten." 
De boer beaamde. „Als het straks veel gaat kosten, 
moet ge niet denken dat ik er rijk van word. Trou
wens, mijn Spaanse tarwe" — in onze streek 
zeggen ze nog altijd Spaanse tarwe tegen maïs — 
„mijn Spaanse tarwe en mijn bieten zitten ook nog 
niet in de grond. En wat mijn beesten volgende 
winter zullen eten, dat weet ik nog niet." 
„Als er geen patatten zijn, eten we frieten", waagde 
een geestigaard. Het grapje viel als een baksteen. 
„Duur en slecht", zegde de kapper. „Als er weinig 
patatten zijn, zijn ze duur en nog slecht op de koop 
toe. En een mens, allez ik toch, moet op tijd zijn tel-
loor patatten hebben." 
De uitspraak werd vrij algemeen beaamd door alle 
aanwezigen. Het gesprek gleed af naar tijden van 
rampspoed en schaarste. 
„Weet ge waar ze nog spijt zullen van hebben?" 
vroeg iemand. „Als er straks tekort is: dat al die 
kleine winkeltjes in de wijk verdwenen zijn. Als ge 
daar klant waart haalden ze toch nog altijd iets 
van onder de toog dat op een ander niet meer te 
vinden of t« krijgen was. Maar in al die grootwa
renhuizen: ze zullen u zien komen." 
„'t Zal weer winter worden zonder dat het zomer 
geweest is", zegde de man onder de schaar. „En 
van mijn dopgeld zal ik geen patatten aan zestien 
frank moeten eten." 
De volgende vijf minuten draaide het gesprek rond 
het tema van de werkloosheid. Het slotwoord werd 
gesproken door een vijftiger, vanop zijn wacht-
stoel. 
„Het zal weer worden gelijk in mijn jonge tijd", zeg-^ 
de hij. „De besas oppakken en met de trein 's 
morgens vroeg naar de Walen rijden. Vroeger in de 
kolen. Nu in het staal misschien, naar Luik of Char
leroi. Er is daar óók geen werk, maar het wordt 
goed betaald." 
„Als ge wilt pikken", besloot de kapper, „moogt ge 
nooit tweehonderd frank pikken. Ge moet twee
honderd miljard pikken. Dan krijgt ge nog bij op de 
koop toe." 
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Sociaal-ekonomisch 

Ondanks inlevering van 237 miljoen frank 

Mels-Peelman 
krijgt weer geen f rank 

.^^^^ 

Het konkordaat voor Nobels-
Peelman blijkt na een goed 
half jaar niet meteen groot 
heil te brengen. 
Het heeft alles te maken met 
het geschokt vertrouwen op 
de internationale markt 
Midden vorig jaar lagen er 
opdrachten klaar voor niet 
minder dan 445.800 man-uren 
of een metaalkonstruktie van 
27.910 ton. Een prachtig 
vooruitzicht. Benevens enkele 
opdrachten in eigen land 
betrof het vooral projekten in 
Saoedie-Arabië, Koeweit, 

Toen begin vorig jaar Nobels-
Peelman In zware moeilijkheden 
begon te sukkelen en ook v^e\ 
bleek dat er nogal veel schortte 
aan het bedrijfsbeleid (met aan 
de commerciële diensten) heb
ben zowel direktiekomitee als 
werknemers moeten ervaren 
dat een Vlaams spits-bedrijf In 
moeilijkheden nu niet bepaald 
dezelfde overheldsbegeleiding 
toegewezen krijgt als mlljar-
denopslokkende Waalse staal-
bednjven Waar Nobels-Peelman 
evenwel een zeer goede klant bij 
Is.. 

Het direktiekomitee van N.-P. 
heeft zelfs in een telegram de mi
nisters van de centrale regering 
en minister Geens onder druk 
moeten zetten — door dreiging 
met kollektief ontslag — om van 
de beloofde paar honderd mil
joenen overheidssteun een eer
ste schijf los te krijgen. Om te 
bereiken dat met konkordaat 
toch nog zou kunnen verder 
gewerkt worden. 
Vooraleer de centen op tafel 
kwamen stemden de werkne
mers in met een drastisch en 
moedig saneringsplan. Alles 
bijeen zorgde het personeel 
voor een inleveringsoffer van 
niet minder dan 237 miljoen 
frank Ook hier kan even de 

Egypte, Lybië, Indonesië. 
Maar, hoopgevende 
perspektieven werden 
verbrijzeld doordat zwaar 
werd aangedrongen op het 
voorleggen van „letters of 
comfort", hetzij bank- en of 
staatswaarborgen. 
En dat heeft dan vooral alles 
te maken met de zeer 
gestrenge houding van de 
overheid ten aanzien van de 
Wase Nobels-Peelman. In 
schrille tegenstelling tot bij 
voorbeeld het Waalse 
Cockerill-Sambre. 

kreeg maken deel uit van de 
trekkingsrechten die Vlaande
ren kreeg ter kompensatie van 
de miljarden die sinds jaren in 
het Waalse staal werden ge
stopt 
vergelijking met Cockerill-
Sambre worden gemaakt 

Niet alleen achter de schermen 
maar ook zeer openlijk, zeer 
uitdagend werd de verhoogde 
aktivlteit van Nobels-Peelman 
door politici met ter harte geno
men en zelfs afgeremd.. Nie
mand minder dan Dehousse, 
voorzitter van de Waalse ge
westregering, kondigde op 
26 november vorig jaar aan dat 
hIj het dossier Nobels-Peelman 
ging blokkeren. Hij nam het met 
„dat het bedrijf zou gered wor
den met gelden die voor de 
nationale staalsektor zijn be
stemd'. Ter herinnering: op dat 
moment had Cockenll-Sambre 
13 miljard vers geld nodig om te 
overleven. Dehousse deinsde er 
duidelijk niet voor terug Nobels-
Peelman als gegijzelde te ge
bruiken!... 

Gestreng 
Evenwel, de enkele honderden 
miljoenen die Nobels-Peelman 
tot op heden toegeschoven 

Al bij al blijkt vandaag dat de 
nieuwe akute moeilijkheden bIj 
het Wase spltstechnologisch be
drijf toe te schrijven zijn aan een 
mager gevuld orderboek. Maar 
dit werd grotendeels veroor
zaakt door een drastisch verlies 
aan kredietwaardigheid als ge
volg van het tergend talmen van 
de overheid bij uitbetaling van 
beloofde overheidssteun. 

Vooral de centrale regering 

Instant-brug 
Het geld dat Nobels-Peelman 
eindelijk kreeg via het Fonds 
voor Industriële Vernieuwing 
(541 miljoen) gaat het bedrijf ge
bruiken voor de ontwikkeling van 
vijf nieuwe produkten: noodbrug
gen, spoorbruggen, stalen vloe
ren, parkings en een merkwaardi
ge „instant bridge"; een brug van 
twintig tot vijft ig meter die op 
minder dan een half uur door één 
man kan worden opgezet (Be
richt van 22 jan. '83.) 

Stadsviadukten 
In feite zijn slechts twee van de vijf 
echt nieuwe produkten. De pre-
fab-vloer en de instant bridge. 
Over het commerciële sukses van 
de stadsviadukten moet wel niet 
uitgeweid worden. 
Het is dé „binnenkomer" geweest 
op tal van nieuwe markten, en dit 
produkt zal nog herhaaldelijk die 
rol vervullen. 
Het was reeds geruime tijd goed 
voor 20 % van de omzet van 
Nobels-Peelman. Is het verhalen 
van 45 % van de omzet met vijf 
„nieuwe" produkten dan zo ver
wonderlijk? 
N.-P.-direktie op 31 mei '82. 

Noodbruggen 
De noodbruggen worden reeds 
sedert twee jaar gefabriceerd en 
verkocht In Uruguay, Colombië, 
Bangladesj, Zaïre, België-
De belangrijkste fabrikant (De 
Brit Accrow met zijn Bailey-brug) 
verkoopt bijna de helft van alle 
noodbruggen ter wereld; dit is 
ongeveer 20.000 ton per jaar of 
méér dan een halve jaarproduk-
tie van Nobels-Peelman. 
De verkoop van dergelijke brug
gen neemt toe in de gehele „der
de wereld". 
De noodbrug van Nobels-Peel
man is lichter dan de Bailey-brug 
en dan alle vergelijkbare prefab-
bruggen. 

heeft lang getalmd vooraleer 
centen van het Fonds voor In
dustriële Vernieuwing (voor
heen door Eyskens bevroren!) 
werden toegekend. 
De Vlaamse regenng blijft ge
streng vasthouden aan de eis 
dat Nobels-Peelman voor nieu
we geldhulp allereerst een her
nomen rendabiliteit moet kunnen 
voorleggen. Nobels-Peelman be
hoort niet meer tot de nationale 
sektoren Maar inmiddels blijkt 

De N.-P.-noodbrug heeft als ver-
koopstroef bovendien roestvast 
te zijn (de konkurrentie niet) en 
zonder kraanhulp monteerbaar. 
Er zijn offertes voor méér dan 
20 kilometer; hetzij ongeveer 
30.000 ton. Wanneer In het bedrijf 
een fabricagestraat wordt gefa
briceerd wordt Nobels-Peelman 
bovenop 30 o/o goedkoper, en ligt 
de prijs vér beneden de gekende 
marktprijzen. 

(Het direktiekomitee van Nobels-
Peelman in een verweerschrift 
aan de regering op 31 mei '82.) 

N.-P. werkt ook 
voor Waalse staal! 
Nobels-Peelman is met 4 tot 
5 miljard omzet uitgegroeid 
tot een be drijf dat jammer 
genoeg meer dan 2 % van 
het handelsdeficiet vertegen
woordigt: 
• Nobels is evenwel vooral 
één der tien grootste staal-
bouwers ter wereld; 
• Nobels staat aan de spits 
van de wereldtechnologie 
wat betreft staalbewerking; 
• Nobels voerde twee jaar 
geleden zijn verwerkt staal-
gewicht op van 27000 tot 
40300 ton 
Dit kwam in volle krisisperio-
de zowel de Vlaamse als de 
Waalse staalnijverheid ten 
goede 
Nobels-Peelman laten vallen 
betekent een verloochening 
van de principes van de nieu
we industriële politiek 

Internationaal 
Als illustratie voor het „kunnen" 
van Nobels-Peelman kan eraan 
herinnerd worden dat Nobels-
Peelman. vóór het konkordaat ge-

de regering-Martens zk;h dan 
toch weer bereid te tonen om 
andermaal op kosten van gans 
de Belgische fiskus-kliénteel 
tientallen miljarden in het Waalse 
staal te gooien. 
Een Vlaams spitstechnologisch 
bedrijf krijgt geen behoorlijke 
toekomstkansen terwijl zielto
gende verouderde Waalse staal-
bednjven wél blijvend miljarden
cadeaus in ontvangst kunnen 
nemen! (hds) 

kwalificeerd werd voor een miljar-
denprojekt in Koeweit, samen met 
veertien andere aannemers, ver
spreid over de gehele wereld. 

Vijftien aannemers voor zo 'n gi
gantisch projekt is volkomen nor
maal. 

Maar, aan de opdrachtkompetitie 
werd meegedongen door niet min
der dan 117 aannemers! 

Geen „Letters 
of comfort" 
In mei vorig jaar lagen er voor 
Nobels-Peelman opdrachten 
klaar ten belope van 27.910 ton 
metaalkonstruktie en 445.800 
man-uren. 

Behalve vakwerk en kraanbouw 
in eigen land waren er de hoop
gevende opdrachten voor Ne
derland, drie in Saoedi-Arabië, in 
Indonesië, Egypte, Lybië, Koe
we i t . Maar de opdrachtgevers 
vroegen „letters of comfort", het
zij stevige bankwaarborgen. 

Door de konkordaat-kwelling en 
het lange uitblijven van vers geld 
van de overheid blijken vandaag 
veel opdrachten de mist inge
gaan te zijn. 

Ontslag-telex 
Het voltallige direktiekomitee 
van de Wase metaalkonstrukteur 
Nobels-Peelman heeft in een te
lex aan verscheidene ministerië
le kabinetten (Martens, Eyskens), 
eens gezegd dat het onmiddelli jk 
ontslag zal nemen indien de 
rechtbank van koophandel het 
gerechtelijk akkoord dat werd 
aangevraagd niet kan homologe
ren. Daarmee wil het direktieko
mitee kennelijk druk uitoefenen 
op Sidinvest om minder voor
waardelijke posities in te nemen 
voor de herstrukturering van No
bels-Peelman. 

(De kranten, 16 september '82J 
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6 m opinie 

Jef en Piet 
'T /(A/i &£5r DAT 2£ 
ZICH DAARAAN 
££/i &R£UK HEFFETf ! 

het betrokken bedrijf hebben ge
had. 
Het duidelijkste bewijs van wan
trouwen tegenover die hele Waal
se staalsektor blijkt evenwel uit 
het antwoord op de vraag of zij, 
als Vlaamse bedrijfsleiders, zou
den inschrijven op een staatsle
ning ter financiering van het staal. 
78 % antwoordde hier onmiddel
lijk „neen" op. 
En nog dit: 6,5 % van de gekon-
takteerde bedrijfsleiders kende 
niet eens het bewuste plan Gan-
dois... 

ACV betaalt 

ders en bedienden pikken het 
niet langer. 

Onrecht 

gelag 

Idiote 

vergelijking 
Veel kranten namen het bericht 
over uit de „Financieel Ekonoml-
sche Tijd" waaruit, na een gehou
den opiniepeiling, zou moeten 
blijken dat 6/10 van de Vlaamse 
bedrijfsleiders geen regerings-
krlsls wensen over Cockeril l-
Sambre. De unitarlsten putten 
hieruit eventjes (en totaal voor
barig) een sprankeitje hoop. 
Vooreerst werd deze pelling bij 
amper 250 mensen gehouden; 

voorwaar een te smalle basis 
voor een sluitend antwoord. Ver
volgens Is het nogal wiedes dat 
bedrijfsleiders te allen tijde een 
regeringskrisis willen vermijden, 
omdat zo'n krisis meestal nefas
te gevolgen heeft voor het be
drijfsleven. 

Ook is het zo dat de gehanteerde 
vraagstelling insinuerend was, 
en dus onjuist! De vraag luidde 
Immers: „De huidige regering 
neemt ondernemingsvriendelijke 
maatregelen. Vindt u het dan ver
antwoord dat Vlaamse ministers 
mogelijk een regeringskrisis ver
oorzaken-'. Zowat de keuze tus
sen volledig blind zijn of een oog 

behouden- En nadien beweren 
dat de meerderheid kiest voor 
het verlies aan één van belde 
ogen! 

En wat nog 
Toch bevat die peiling enkele inte
ressante konklusies, die evenwel 
niet in de krantekoppen werden 
geblokletterd. 36 % van de onder
nemers twijfelen eraan, en nog 
een 33 % is ronduit van mening 
dat het plan-Gandois het Waalse 
staalbedrijf niet uit de put kan 
helpen. Verder meent dik 80 % 
dat tot nog toe de overheidstus
senkomsten in Cockerill-Sambre 
veeleer een ongunstige invloed op 

Het ministerie van tewerkstelling 
en arbeid publiceerde onlangs 
de eerste gedeeltelijke uitslagen 
van de recent gehouden sociale 
verkiezingen. De trend Is duide
lijk. In Vlaanderen verliest het 
ACV en wint hel A B W , terwijl in 
Brussel het liberale ACLVB een 
beetje vooruitgaat Maar echte 
„aardverschuivingen" deden zich 
niet voor. 
Toch is het evident dat het krlste-
lljk vakverbond hier het gelag 
van de regeringspolltlek betaalt. 
De myte van het Inleveren, de 
almaar toenemende werkloos
heid, de regelrechte sociale af-
braakpollt lek- gevoerd en gediri
geerd door de centrale regering, 
met medeplichtigheid van ACV-
mlnlsters, speelt de ACV-kader-
leden lelijk parten. En boven dit 
alles lijdt het geen twijfel dat de 
dubbelzinnige houding van de 
ACV-polit icI op kommunautair 
vlak vooral nefaste verkiezings
gevolgen heeft. 
Want, wat de ACV-kaderleden 
(en zelfs de ACV-sekretarls Pei-
rens) ook mogen verkondigen 
ten voordele van een verregaan
de federalizering, de centrale re
gering (opnieuw mét medeplich
tigheid van ACV-ers Coens en 
Dehaene), blijft zich hoogst uni-
taristisch én dus anti-Vlaams op
stellen. Neen, de Vlaamse arbel-

Het is een oud zeer, maar niette
min blijft het een onrechtmatig 
leed: de vrije Internaten worden 
financieel genekt door de centrale 
regering, en dit onder het toeziend 
oog van een katoliek minister, Da
niël Coens. Vorige week trokken 
de vrije Internaten dan ook aan de 
alarmbel. Aan de hand van harde 
cijfergegevens werd de schandali
ge achteruitstelling van de vrije 
internaten aangetoond. Een be
schuldigende vinger werd drei
gend in de richting van de regering 
Martens uitgestoken, die ondanks 
regeringsbeloften niets aan de 
toestand tracht te verhelpen. 
Voorheen konden de CVP'ers uit 
de regering altijd, met een uitge
streken Pllatusgezicht, de schuld 
op „de anderen" leggen. Nu een 
CVP'er evenwel de verantwoor
delijkheid over het onderwijs in 
Vlaanderen heeft lukt dit schijn
heilig spelletje niet meer. 

Moordend 
Het plan-Gandois, gefinancierd 
-met een lening of anderszins, 
dreigt de kapitaalmarkt volkomen 
tot de laatste nog beschikbare 
investeringsfrank af te romen. Het 
gevolg is dan onvermijdelijk dat er 
voor andere investeringsprojek-
ten geen geldschieters in eigen 
land meer overblijven! De Vlaam
se ondernemers kunnen dan de 
fles op of in het buitenland gaan 
bedelen... 

En bovenop: mogen we ons — na 
de afschuiming van de kapitaal
markt ten bate van Cockerill-Sam
bre met honderd procent zeker
heid verwachten aan nieuwe in
trestverhogingen met alle nadelige 
gevolgen voor de industriële en 
handelsbedrijvigheid... 
Het plan-Gandois — waarvan de 
auteur toegeeft dat het allesbehal
ve zeker suksesrijk kan worden 
— is in menig opzicht een moor
dend plan! 

Mensenrechten: De EG-uitdaging. Nummer zoveel 
De bekommernis voor de mensenrech
ten leeft blijkbaar bij veel leden van het 
Europees f'arlement: er werden in de 
loop der jaren tientallen ontwerpresolu
ties ingediend om een of andere toe
stand ergens ter wereld aan te klagen. 
Een reden dus om eens een algemeen 
debat over de mensenrechten te organi-
zeren, meer nog: om een speciale parle
mentaire kommissie voor mensenrech
ten op te richten. Dit gebeurde, en de 
voorzitter van de kommissie, gaullist 
Israël, mocht het debat inleiden tijdens 
de meizitting in Straatsburg. 
Het was wel opvallend dat sommige 
„gevallen" gemakkelijker liggen dan an
dere: over de schending van de mensen
rechten in bijvoorbeeld Iran is er meteen 
een unaniem standpunt te bereiken. 
Het wordt echter moeilijker wanneer we 
dichterbij komen: over de behandeling 
van de gevangenen in Noord-lerland en 
In Spanje is het al veel lastiger debatte
ren, omdat er onmiddellijke politieke im-
plikaties zijn voor de deelnemende par
tijen aan de diskussie. Zo'n dingen wen
telt men dan af met als ekskuus dat het 
om een „Interne aangelegenheid" gaat. Ik 
denk hier terug aan de heibel die er 
geweest is over de „Cour de Süreté de 
rEtat"\n Frankrijk, en de perskonferentie 
die Edmond Simeoni met Maurits Cop-
pleters wou geven over de toestand in 
Korsika, en hoe leden van het Europees 
Parlement met alle middelen de perskon

ferentie hebben trachten te verhinderen. 
Mensenrechten Is dus blijkbaar voor de 
enen niet wat het voor de anderen is. 
Zelfs in Europees verband, waar toch 
eenheid zou kunnen verondersteld en 
verwacht worden-
Wat moet die verwarring dan wel niet zijn 
op wereldvlak? Eigendom en de bescher
ming daarvan is bij ons een heilig begin
sel; ingeschreven in alle burgerlijke wet
boeken. Dat is lang niet overal zo. En 
hoeft dat? All icht niet, want waarom 
zouden wij onze westerse samenlevings
norm moeten overplanten op anderen? In 
het rapport-lsraël wordt o.a. gewag ge
maakt van de schending van de mensen
rechten in Irak, omdat iemand die kandi
daat wil zijn voor verkiezingen, verplicht 
wordt tot een bepaalde politieke partij te 
behoren. 

Bij ons hoeft dat inderdaad niet. Maar is 
het anderzijds zo demokratisch dat er in 
bepaalde landen een 5 procent-drempel 
bestaat? Is het demokratisch dat bij 
voorbeeld de Britse liberale partij niet in 
het Europees Parlement vertegenwoor
digd is? Volgens het Britse kiessysteem 
is dat normaal, maar volgens algemene 
normen over demokratische vertegen
woordiging zou men het tegendeel kun
nen argumenteren. 

Dergelijke interpretatiemogelijkheden 
over mensenrechten bestaan er echter 
niet meer wanneer men over primaire 

levensvoorwaarden spreekt, dan is dat 
voor Iedereen hetzelfde. Honger Is voor 
iedereen hetzelfde. Oorlog is voor alle 
volkeren een ellende. Vandaar mijn over
tuiging dat mensenrechten niet los kun
nen gezien worden van vrede en ontwik
keling. 

Zi jn we niet hypokriet wanneer we de 
schending van de mensenrechten in 
Zuid-Afrika aanklagen, maar terzelfder 
t i jd wapens leveren aan het regime dat 
zich hieraan schuldig maakt? 
Wapenhandel en mensenrechten zijn 
nauw verbonden, en West-Europa is een 
groot uitvoerder van wapens. 
Met de ontwikkelingshulp gaat het de
zelfde weg op: een zuivere „affairisti-
sche" benadering met als inzet het be
houd van de grondstoffentoevoer. De 

Noord-Zuidverhouding is een georgani-
zeerde rooftocht en direkt oorzaak van 
de mensonwaardige omstandigheden 
waarin twee derde van de mensheid 
moet leven. 

Het eerste en primaire mensenrecht 
moet toch zijn in menswaardige toestand 
te kunnen leven? In dat opzicht zou 
Europa een bijdrage kunnen leveren, nl. 
in het herzien van onze relaties met die 
landen waar ellende heerst, en waar vaak 
regimes worden in stand gehouden die 
„bevriend" zijn, maar die zich schuldig 
maken aan gigantische roof- en moord
partijen. „Ik hou van dit land, zijn bewo
ners en zijn leiders'ze\ premier Martens 
over Zaïre. Maar wanneer het Zaïrese 
volk zijn situatie voor de rechtbank zou 
brengen, dan zou het regime van Mobutu 
én het Belgisch beleid dat het onder
steunt in de beklaagdenbank staan. 
Daar ligt de schending van de mensen
rechten. 

In dat licht staat Europa voor een uitda
ging. Het zou, los van de „evenwichtspo-
litiek" van de twee supermogendheden, 
tegenover derde landen een polit iek van 
vrede en ontwikkeling kunnen voeren, de 
twee elementen die onverbrekelijk ver
bonden zijn; die het kader vormen waar
binnen mensenrechten kunnen geëerbie
digd worden. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
Europees Parlementslid 
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Wetstraat m 
De vele vakantiedagen in de meimaand maken 
het de parlementaire verslaggever niet ge
makkelijk. Plenaire vergaderingen zijn er tij
dens de afgelopen weken nauvirelijks gewfeest 
De verkozenen hebben de enkele werkdagen 
temidden van de vele snipperdagen vooral in 
de beslotenheid van de kommissies doorge
bracht 
Normaal wordt deze week een punt gezet 
achter de werkzaamheden van de kamerkom
missie die de nieuwe volmachtenwet be
spreekt Sedert dinsdag wordt daar dag na 
dag doorgewerkt tot in de late avonduurtjes. 
Het openbare debat kan dan rond 1 juni 
aanvangen. 
Tussen haakjes, het laat zich nu reeds aanzien 
dat ook de vakantie 1983 niet zal ontsnappen 
aan de traditie van politieke hoogspanning. Er 
zijn alvast de volmachten en het staaldossier. 
Is het met het weder maar zus en zo gesteld, 
de politiek belooft alvast een hete zomer. 
Wij grijpen deze stilte voor de storm (?) aan 
om wat uitgebreider in te gaan op de tussen
komst van Vic Anciaux over de plaatsing van 
de kernraketten. Dat was naar aanleiding van 
de begroting van Landsverdediging. Ook de 
ontleding van de Brusselse financiën door 
Bob Maes krijgt een extra-beurt 

„Nooit meer oorfog" 
Algemeen voorzitter Vic Anciaux heeft de begroting van Landsverde
diging aangegrepen om op een rustige en gedegen wijze de inzichten 
van zijn partij te verwoorden over de geplande Installatie van 
kernraketten. 
In 1979 was de VU de eerste en de enige grote partij die resoluut de 
installatie afwees. Die houding kaderde volkomen in de pacifistische 
traditie van de Vlaamse beweging. Eens zo sterk beklemtoond door 
de Frontbeweging onder het motto „Nooit meer oorlog". 
In datzelfde kader van volgehouden vredesstreven stemde de VU in 
1982 een motie in de Vlaamse Raad, waarin gevraagd werd om heel 
Vlaanderen kernwapenvrij te verklaren. Ean dubbelzinnige CVP 
kelderde dat initiatief. 

Al bij al, aldus Vic Anciaux, is heel 
die rakettendiskussie slechts één 
element. Onverbiddellijk zet de 
VU haar strijd verder voor de 
afbouw van de wapenhandel en 
de wapenindustrie. De vele initia
tieven van bij voorbeeld een Willy 
Kuijpers worden helaas allemaal 
versast naar de allerdiepste boden 
van de parlementaire wetgevende 
molen. 
Voor de VU staat een waarachti
ge vredespolitiek gelijk met het 
stuiten van de onzinnige bewape
ningswedloop. In dat opzicht is het 
hele gemarchandeer in Geneve 
met nul-optie, intermediaire oplos
sing en dies meer zo weinig funda
menteel. Het besluit klinkt boven
dien steeds identiek. Niet haalbaar. 
Ofwel toch een plaatsing van 
kernwapens op Europees grond
gebied, maar dan wat minder. 
Volgens de voorzitter moet men 
onverbloemd durven opkomen 
voor een Europese kernvrije zone, 
waarij aan de ongeveer dertig 
Europese landen die nu geen 
kernwapens bezitten, er in geen 
geval opgedrongen worden. „Het 
feit dat hier in dit dichtbevolkte 
gebied een aantal kernwapens 
opgesteld worden, verhoogt niet 
enkel het risico op een dom 
ongeluk, een menselijke fout, 
enz . maar bovendien worden wij 
bij elk konflikt én betrokken par
tij én slachtoffer. We maken ons 
tot een zeker doe lw i t f 

De eerste stap 
Het IS spijtig te moeten vaststellen 
dat de vele onderhandelingen van 
de voorbije jaren weinig of geen 
resultaten hebben geboekt. In de 
realiteit is het steeds zo geweest 
dat wapens, eenmaal ontwikkeld, 
ook opgesteld werden en dat ont
manteling of terugtrekking achter
af een onbespreekbare zaak 
werd. Aldus handelden de traditio
nele wapenbesprekingen tussen 
Oost en West steeds over kwanti
tatieve aspekten van de wapenbe
heersing. Eventuele resultaten 
hadden betrekking op de vastel-
ling van produktie- of installerings-
plafonds. Nooit sloegen zij op de 

reële afbouw van bestaande wa
pensystemen. 
Dit ter plaatse trappelen moet 
volgens Vic Anciaux dringend 
doorbroken worden. „Wanneer 
we er in zouden slagen om door 
een beperkte eenzijdige stap — 
het niet installeren van de raket
ten — de sfeer van wantrouwen 
en koude oorlog tussen Oost en 
West wat op te klaren, dan kan 
mogelijk een kettingreaktie ver
wacht worden en wordt mis
schien het afbouwen van be
staande systemen haalbaar. Ge
beurt dit toch niet, dan moet er 
wel een einde gemaakt worden 
aan elke vorm van eenzijdige 
Initiatieven." Hoe dan ook is de 
voorzitter ervan overtuigd dat wij 

het er op moeten wagen en doel
bewust de eerste, desnoods een
zijdige stap zetten in het kader van 
een echte vredesstrategie. 
Uiteraard kan het Atlantisch bond
genootschap daarbij een belangrij
ke rol spelen, maar dan wel als de
fensieve militaire organizatie die 
de Europese partners een belang
rijke beslissingsmacht toekent 
Een afwijzen van de kernraketten 
zou alleszins het defensief imago 
van de Navo ten goede komen. 
Bovendien hoeft een afwijzing 
door Vlaanderen geenszins een 
loyaal lidmaatschap in de weg te 
staan. Dat bewijzen Denemarken 
en Noorwegen, die elk atoomwa
pen op hun grondgebied weige
ren. 

Mochten we dit ook in België 
bereiken, dan bestaat de kans dat 
andere landen zoals Nederland 
volgen. Waarmede het startschot 
zou gegeven zijn voor een kern
wapenvrij Europa. En misschien 
zou deze goodwill van het Westen 
kunnen leiden tot een Europese 
ontwapeningskonferentie. Dat 
vergt dan wel vertrouwenwekken
de maatregelen aan beide zijden. 
Dagdromerij? Misschien wel, 
maar hoe dan ook is een algehele 
ontwapening nog steeds de beste 
waarborg voor een duurzame vre
de. 

„We zijn oprecht van mening dat we liet lioe dan ooii moeten 
wagen om doelbewust de eerste, desnoods eenzijdige stap te 
zetten in het kader van een echte vredesstrategie.' 

Vic ANCIAUX 

P-Sprokkels 
• De CVP-Kamerfraktie heeft op 
haar beurt het rapport-Gandois t>estu-
deerd. En — hoe kan het anders? — 
ook zij zit met een aantal vragen 
geplaagd. Dat bevestigde althans 
voorzitter Swaelen, die er meteen aan 
toevoegde dat het wetsvoorstel van 
partijgenoot Van den Brande wel kans 
maakt in de kommissie, maar waar
schijnlijk niet in de openbare vergade
ring. Een rare bemerking, vermits het 
met medeplichtigheid van de CVP is 
dat het zo hoogdringende wetsvoor
stel in de kommissie uitgesteld werd. 

• Raak was de schriftelijke vraag 
van Jef Valkeniers naar de taalrolver
houding in de „Dienst Wederopbouw": 
de verhouding' is er namelijk 25 N 
tegenover 75 F. Volgens de minister 
„omwille van het wezenlijke belang dat 
de Nederlandse en Franse taalgebie
den vertegenwoordigt" 

• Heeds tegen 1973 moesten de 
OCMW-ziekenhuizen van de Brussel
se agglomeratie een taalevenwicht bij 
hun personeel uitbouwen. Vandaag, 10 
jaar laten, moest Vic Anciaux verne
men dat er vanaf de graad van afde
lingschef 337 Franstaligen en slechts 
101 NedeHandstaligen zijn. 

• Tof in Duitsland zijn de taaiverhou
dingen scheefgetrokken. Maar hoe is 
het mogelijk, dit keer ten voordele van 
de Nederlandstangen. Aan Walter 
Peeters werd medegedeeld dat er in 
Duitsland slechts 522 Franstalige offi
cieren verblijven tegenover 866 Ne
derlandstalige. 

• Nu de personeelsoverheveling 
naar de diensten van de gemeen
schappen en de gewesten vrijwel vol
trokken IS, peilt Rob Vandezande bij 
de verschillende departementen naar 
hetgeen er unitair gebleven is. Meer 
bepaald onderzoekt hij ook de taaiver
houdingen. We hopen snel een volle
dig overzicht hiervan te kunnen geven. 

• te het nu echt nodig telegrams te 
sturen naar de gelukkigen die een 
ereteken ontvangen?Dat vroeg Frans 
Baert aan minister Gol. Die gelastte 
een onderzoek en kwam tot het besluit 
dat het eigenlijk ook per brief kan. 

• Jaak Gabriels onderzoekt nog 
steeds de „zachte prijsjes" waartegen 
overheidsambtenaren een volledige 
maaltijd kunnen krijgen. Een perso
neelslid van het Ministerie van Volks
gezondheid en Gezin geraakt voor 
50 fr. aan een middagmaal Om deze 
haast gratis maaltijden te kunnen be
kostigen werd in 1982 een krediet van 
ruim 52 miljoen ter beschikking gesteld 
van de v.zw. Sociale Dienst, die het 
restaurant beheert 

„Bloedrood" 
Het is een paar weken geleden dat 
de Senaat een saneringslening 
goedkeurde om de Brusselse ge
meenten althans tijdelijk uit de fi
nanciële puree te helpen. 
Het was een debat als zovele. Een 
gegoochel met statistieken en — 
het ging toch over Brussel — heel 
wat lange Franstalige tenen. 
Volgens Bob Maes zijn er voor de 
Brusselse rode cijfers heel wat 
oorzaken aan te wijzen. Er zijn de 
problemen die elke grootstad kent 
Zo de ontvolking. Heel wat Brusse
laars zoeken hun heil in de randge
meenten, vooral dan de meer ge
goede klasse. De VU-senator kon 
niet nalaten daarbij spottend op te 
merken dat het FDF aldus oogst 
wat het jarenlang heeft gezaaid. 
Meer specifiek is er de slechte 
verdeelsleutel van het Gemeente
fonds. De wijziging van 1976 viel 
vooral ten voordele van Wallonië 
uit en ten nadele van Brussel. Maar 
geen Waals politicus die van een 

herschikking wil weten. Bij voor
beeld door de schrapping van het 
oppervlakte-criterium bij de bere
kening van die verdeelsleutel. 
Het wanbeheer is evenmin weg te 
cijferen. Jarenlang werd het Brus
sels huisvuil gratis opgehaald. Tot 
meerdere eer en glorie van het FDF. 
Jarenlang heeft de agglomeratie 
een luxueus blad huis-aan-huis be
steld, met je reinste FDF-propagan-
darommel. Spreken over Brussel is 
dus ook spreken over een weinig 
zuinig en een weinig efficiënt be
heer. Op z'n zachtst uitgedrukt! 
Al bij al zal het met die jaarlijkse le
ningen en extra-dotaties geen jota 
beteren. Het blijft allemaal bij wat 
aanmodderen. Niks fundamenteels. 
Vlet voorstel van sommigen om de 
financiën als een apart luik eens 
grondig door te lichten en definitief 
van de baan te helpen: dat is ge
woonweg flauwekul. 
Brussel vergt een integrale oplos
sing. Institutioneel, financieel en 
kommunautair. 

En moet dan nog eens herhaald dat 
de enige toekomst van Brussel die 
van gemeenschappelijke hoofd
stad van het land is, de „link" tussen 
de beide gemeenschappen? Waar 
die beide gemeenschappen zich 
thuis voelen. 
De wijze echter waarop de Fransta
ligen als gekken te keer gaan tegen 
het voorstel van Vic Anciaux om 
Brussel uit te roepen tot hoofdstad 
van de Vlaamse gemeenschap, 
voorspelt weinig goeds. Een weg
trekken van de Vlamingen uit Brus
sel zou de rode cijfers evenwel 
bloedrood kleuren. 
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Akkoord met Israël 
lost nog niets op 
in Libanon 

" > ' • ) « < » ' , 

De Amerikaanse minister van Bui
tenlandse Zaken George Shultz 
oogstte een diplomatiek sukses 
door tussen Libanon en Israel een 
akkoord over de terugtrekking 
van de Israëlische troepen tot 
stand te brengen, een akkoord dat 
inmiddels door de parlementen 
van beide landen is goedgekeurd. 

Maar voorlopig laat de uitvoering 
van dat akkoord op zich wachten 
en heeft het ook lang niet de rust 
in Libanon teruggebracht 

President Gemayel. 

Israel zal immers maar zijn 35.000 
manschappen, die in juni vorig jaar 
Libanon binnenvielen, terugtrek
ken als ook Synë zijn 40000 mili
tairen, die deel uitmaken van de 

Arabische vredesmacht in Liba
non, terugtrekt. En Damascus 
heeft al gezegd dat het daar niet 
van wil weten. 

President Amin Gemayel blijft dus 
regeren over een land waarvan 
grote delen door buitenlandse 
troepen gekontroleerd worden, en 
dat, door de grote tegenstellingen 
tussen de bevolkingsgroepen in 
dit erg artificiële land, een waar 
kruitvat blijft. Zo vond tijdens het 
Pinkster-weekeinde weer een golf 
van moorden en geweld plaats 
tussen kristenen en Druzen in het 
Sjoef-gebergte bij Beiroet. Ge
vechten tussen kristenen en mos
lims, tussen rivalizerende kristelij-
ke milities, tussen moslim-groepen, 
tussen Libanezen en Palestijnen, 
sinds jaren vormt geweld een on
derdeel van het dagelijkse leven in 
Libanon. • 

Gemayel, die eind vorig jaar door 
het parlement tot president werd 
verkozen nadat zijn jongere broer 
Besjir, de leider van de falange-mi-
litie, die voor dat ambt verkozen 
was, in een aanslag was ver
moord, beschikt met over een le
ger om het staatsgezag in het land 
te herstellen. Hoewel hij enige 
afstand jegens de grote, goed 
bewapende falange-militie pro
beert te bewaren vormt die militie 
zijn enige machtsbasis. Vandaar 
dat in Israel wel een onderzoek 
kon plaatsvinden naar de verant
woordelijkheid voor de slachtpar
tijen vorig jaar in de Palestijnse 
kampen Sabra en Chatila bij Bei-

Syrische tanks in de omstreden Bekaa-vallei. 

roet maar dat daar in Libanon 
zedig over gezwegen werd. Want 
al droeg Israël een onrechtstreek
se verantwoordelijkheid voor die 
slachting omdat het Libanese mili
ties in die kampen had toegelaten, 
de feitelijke moordenaars waren 
falangisten en daar durfde Amin 
Gemayel geen vinger naar uitste
ken. 

Die toestand maakt dat vele Liba
nese moslims niet gerust zijn in 
het bereikte akkoord voor terug
trekking van buitenlandse troepen. 
Want als de Syrische troepen en 
de achtduizend nog in Libanon 
gelegerde strijders van de Pales

tijnse Bevrijdingsorganizatie PLO 
vertrekken blijven de Libanese 
moslims en de Palestijnse burgers 
in Libanon zonder bescherming 
overgeleverd aan de falange-mili
tie die er nu al met de grove 
borstel doorgaat Voortdurend 
worden pestenjen, terreur, arbi
traire gevangenzetting door de 
falange tegen moslims en Palestij
nen gemeld. 

Vele Libanezen vinden het Liba-
nees-lsraëlisch akkoord over de 
troepenterugtrekking ook verne
derend omdat het Israël een per
manente militaire aanwezigheid in 
zuid-Libanon toestaat, en een ge

heim Amerikaans-lsraëlisch proto-
kol bovendien bepaalt dat Israël 
opnieuw Libanon mag binnenval
len als vanuit dat land aanslagen 
tegen Israël worden ondernomen. 
Dat akkoord leidde trouwens ook 
al tot een revolte van een aantal 
PLO-strijders in de Libanese Be
kaa-vallei. Die revolte is door PLO-
leider Yasser Arafat in de hand ge
houden. Maar de frustratie bij de 
PLO-mensen, in en buiten Libanon, 
over het uitblijven van een begin 
van regeling van de Palestijnse 
kwestie die door ISraël nog altijd 
genegeerd wordt draagt bij tot de 
onstabiliteit in het kruitvat dat Liba
non heet H.O. 

Het einde van een politieke partij: DS 7 0 
(jeeveedee) Met doodstil le trom Is on
langs uit de Nederlandse politiek een 
partij verdwenen die in het begin van de 
jaren 7 0 nog goed was voor zo'n half mil
joen kiezersstemmen, die ministers le
verde en die in haar nadagen nog voor 
spektakel zorgde door met veel hangen 
en wurgen de ene stem uit te brengen die 
nodig was om het veelomstreden abor
tus-wetsontwerp in de Tweede Kamer 
aangenomen te krijgen. DS 7 0 heette die 
partij, afkorting voor Demokratische So
cialisten 1970. Aan het jaartal is te zien 
dat ze dertien jaar heeft gefigureerd in de 
Nederlandse politiek. Haar bekendste 
voormannen waren Willem Drees — 
zoon van de gelijknamige en nu weldra 
97-jarige „vader" van de Algemene Ou
derdomsvoorziening — en jonkheer De 
Brauw die nu voor een topsalaris de 
BMD leidt, de Brede Maatschappelijke 
Diskussie over het toekomstig kernener
gie-gebruik in Nederland. Drees, bij de 
verkiezingen van 1971 profiterend van de 
populariteit van zijn vader die in de na
oorlogse jaren verschillende regeringen 
leidde, werd minister van Verkeer, De 
Brauw ging het departement van Weten
schapsbeleid beheren. Beiden voerden 
— toen al — het begrip bezuinigen hoog 
in het vaandel. Ze stapten dan ook op 
toen hun kollega-ministers van andere 
partijen niet bereid bleken de hand even 
strak op de portemonnee te houden als 
de twee DS 70'ers dat wilden. 

DS 70 ontstond in de periode dat de be
weging Nieuw Links binnen de (socialis
tische) Partij van de Arbeid sterk op de 
voorgrond trad. In Nieuw Links opereer
den nogal wat radikale jongeren zoals de 
latere woningbouwminister (en tegen
woordig leider van het min of meer 
fameuze tv-programma. „De achterkant 

van het ge l i j k l Marcel van Dam, en de 
zwaarbesnorde André Van der Louw die 
nog enkele jaren burgemeester van Rot
terdam is geweest Het konservatieve 
deel van de PvdA waaronder veel socia
listen van de degelijke oude stempel, 
pruimde het optreden van de Nieuw-
Linksers niet Vooral het openlijk ten 
toon gespreide anti-amerikanisme — het 

Willem Drees, politiek avontuur voorbij. 

was in de tijd van de massale bombarde
menten op Hanoi — was de konservatie
ve PvdA'ers een doorn in het oog. Het 
gevolg was dat enkele partij-afdelingen 
de beweging „Demokratisch appèl" 
stichtten, die aanvankelijk bedrijvig was 

binnen de PvdA. De tegenstellingen lie
pen echter zo hoog op dat de mensen 
van „Demokratisch appèl", bij wie zich 
ook verschillende parlementariërs had
den aangesloten, besloten een nieuwe 
partij op te richten. Dat werd dus DS 70. 
Een kleine 2.500. leden van de PvdA 
stapten naar de nieuwe groepering over. 
De deelname aan de eerstvolgende ver
kiezingen, in 1971, leverde een aardig 
sukses op voor de nieuwkomer, want 
DS 7 0 bemachtigde onmiddelli jk acht 
kamerzetels. Bovendien werd de jonge 
partij van grote waarde voor de kristelij-
ke partijen (het CDA bestond toen nog 
niet) en de liberalen. De kopstukken van 
deze partijen hadden namelijk in een 
hotel in Londen vóór de verkiezingen 
besloten dat zij samen het nieuwe kabi
net zouden vormen met als eerste minis
ter Barend Biesheuvel yan de (inmiddels 
opgeheven) Anti-Revolutionaire Partij. 
Maar de Nederlandse kiezers bleken 
geen boodschap te hebben aan die af
spraak, want er kwam voor de betreffen
de partijen géén meerderheid uit de 
stembus. Dus hadden ze DS 7 0 nodig 
om wél aan die meerderheid te geraken. 

Zoals gezegd verlieten de beide de-
mokratisch-socialistische bewindslie
den het kabinet in verband met bezuini
gingsperikelen. Hun bescheiden politie
ke ervaring had hen trouwens al eerder 
parten gespeeld, zodat het bepaald niet 
vlotte tussen DS 70 en de ministers van 
de andere regeringspartijen. De noodza
kelijk geworden nieuwe verkiezingen 
kostte DS 7 0 twee zetels. Maar ronduit 
desastreus waren de resultaten die de 
partij behaalde bij de kort daarna gehou
den verkiezingen voor de gemeente- en 
de provincieraden. Dat leidde weer tot 
een splitsing in de Kamerfraktie waarbij 

de wegen van Drees en De Brauw zich 
scheidden. De afgang van de partij was 
nu volop in gang gezet In 1977 werd nog 
slechts één kamerzetel gehaald. Drees 
bedankte voor de eer en liet het kamer
lidmaatschap over aan partijsekretaris 
Ruud Nijhoff. Hij was de laatste van de 
Mohikanen, de man ook die zoals boven 
gezegd met zijn stem de doorslag gaf in 
het abortus-debat dat twee jaar geleden 
de publieke opinie in Nederland zwaar 
bezighield. 

Bij de jongste verkiezingen viel ook 
Nijhoff uit de boot Korzelig gaf het 
partijbestuur de schuld aan de pers en 
de omroep die zich tijdens de stembus
campagne uitsluitend op de grote partij
en gericht zouden hebben. Opheffing van 
DS 70 is daarna slechts een kwestie van 
ti jd geweest tot de partijraad kort na 
nieuwjaar besloot dit voorjaar het doek 
voor en over de demokratische socialis
ten te laten zakken. Het overgrote deel 
van de DS 70'ers is inmiddels bij de 
PvdA teruggekeerd. Een PvdA die nog 
wel spanningen kent maar van een ande
re soort dan de tegenstellingen die inder
tijd de konservatieven deed afhaken. In 
elk geval géén tegenstelling die een 
nieuw politiek avontuur a la Drees en De 
Brauw kunnen veroorzaken. Overigens: 
Willem Drees leidt nu de Algemene Re
kenkamer. Een positie waarin hij zijn 
bezuinigingsdrift royaal kan uitleven. 

26 MEI 1983 



Onze wereld 4i9 
Kyprianoe probeerde steun te werven op EG-rondreis 

Attila-lijn 
dreigt Cyprus permanent te verdelen 
In Berlijn staat een muur die de uitdrukking is van de deling van Duits
land. Een dergelijke muur staat er op Cyprus nog niet, maar daar 
dreigt de „Atti la-li jn" op termijn het voldongen feit te scheppen van 
een opdeling van het eiland in een Grieks- en Turks-Cypriotische 
staat 

Het bezoek dat de Cypriotische president Spyros Kyprianoe de afge
lopen week aan een aantal EG-hoofdsteden bracht, o.m. Brussel, was 
erop gericht de flauwe belangstelling van de EG-landen voor de 
Cyprus-kwestie aan te wakkeren om aldus een permanente deling 
van het eiland te helpen voorkomen. Groot is inderdaad in West-
Europa de bekommernis niet voor Cyprus, waar de aanwezigheid van 
Turkse troepen niet alleen een staatkundig probleem vormt maar ook 
grote menselijke ellende veroorzaakt 

Spyros Kyprianoe op goodwill-reis in Brussel. 

De Attila-lijn bakent het gebied af 
dat Turkse troepen in de zomer 
1974 bezetten toen ze daar bin
nenvielen als reaktie op een 
staatsgreep door Grieks-Cyprioti-
sche extremisten die de steun 
genoten van de Griekse kolonels. 
De reaktie van Turkije op die 
staatsgreep was begrijpelijk. De 
leider van de coup, Nicos Samp
son, was een aktief lid van de 
EOKA B-organizatie die ijverde 
voor aansluiting van Cyprus bij 
Griekenland („enosis"). Sampson 
had vaak openlijk gepocht over 
het aantal Turks-Cyprioten dat hij 
vermoord of geterrorizeerd had 
en het feit dat zo'n man de leiding 
van het land zou krijgen voorspel
de weinig goeds voor de Turks-
Cypriotische minderheid die 18 th . 
van een bevolking van zowat 
650.000 mensen vormt 
Dat Turkije reageerde was dus 
begrijpelijk Maar toen de staats
greep mislukte omdat president-
aartsbisschop Makarois in leven 
bleef, en de grondwettelijke orde 
hersteld werd trokken de Turkse 
troepen zich niet terug, maar 
breidden integendeel het gebied 
dat ze bezetten nog uit wat van de 
Turkse interventie in feite een in
vasie maakte. 
De Grieks-Cyprioten die in het 

noorden van het eiland woonden 
vluchtten voor de Turkse invasie 
met achterlating van huis, have en 
goed en kwamen als haveloze 
vluchtelingen in het zuiden aan. 
Daar is, o.m. met buitenlandse 
hulp, een enorme inspanning gele
verd om hen onderdak en werk te 
bezorgen. Maar voor velen verliep 
de aanpassing moeilijk en is het 
zwaar te dragen dat ze sinds bijna 
negen jaar nooit meer hun huis of 
geboortedorp hebben kunnen te
rugzien. De Attila-lijn is inderdaad 
hermetisch gesloten en reizen 
over en weer zijn voor de Cyprio
ten totaal onmogelijk. 

Van hun kant hebben de Turks-
Cypnoten, die voordien verspreid 
over het eiland woonden en vaak 
aan discriminatie, intimidatie en 
terreur vanwege Grieks-Cyprio-
ten blootstonden, zich in het noor
den achter de Attila-lijn gegroe
peerd. Ze richtten er, onder leiding 
van Rauf Denktash, de „Turkse 
gefedereerde republiek van Cy
prus" op die evenwel, op Turkije 
na, door niemand wordt erkend. 
De enige internationaal erkende 
regering van Cyprus is die van 
president Kyprianoe. 

Sinds jaren zijn op het eiland 
„kommunautaire besprekingen" 

aan de gang tussen Grieks- en 
Turks-Cyprioten om weer tot een 
eengemaakte republiek te komen. 

De Gneks-Cyprioten hebben er
mee ingestemd dat die republiek 
„bi-zonaal" zal zijn, wat betekent 
dat de twee bevolkingsgroepen 
geografisch gescheiden wonen en 
niet meer door elkaar zoals vroe
ger, en dat de republiek federaal 
zal zijn. Maar voor de rest is er 
niets uit de bus gekomen. De 
Gneks-Cyprioten vinden dat de 
Turks-Cyprioten een onevenredig 
groot deel van het grondgebied, nl. 
zowat 30 th . opeisen, waarbij 
komt dat zich in het noorden ook 
nog de vruchtbaarste gronden be
vinden. 

Bovendien willen de Turks-Cyprio
ten in hun gebied strenge restrik-
ties opleggen aan het recht van 
Gneks-Cyprioten om zich daar te 
vestigen, een huis te kopen of er 
een beroepsaktiviteit uit te oefe
nen. Een eis die verklaarbaar Is 
door de schrik van de Turkse 
minderheid anders opnieuw over
vleugeld te worden door de talrij
ker en meestal dynamischer 
Gneks-Cyprioten. Maar die er vol
gens de Grieks-CyprIoten op 
neerkomt dat Cyprus met een 
federale republiek maar een losse 
bond tussen twee soevereine sta
ten zou worden. 

De voornaamste reden waarom 
de „kommunautaire besprekin
gen" op Cyprus niets opleveren is 
uiteraard dat het grondprobleem 
geen Inter-Cypriotisch maar een 
Internationaal probleem vormt nl. 
de bezetting van een deel van het 
eiland door buitenlandse troepen. 
Vandaar dat de officiële Cyprioti
sche regering probeert buiten
landse steun te werven om Turkije 
tot een terugtrekking van zijn troe
pen te bewegen. In dat raam past 
de EG-rondreis die Kyprianoe on
dernam en het door de Griekse 
socialistische premier Papandreoe 
gesteunde, t>eslult om de Cyprus-
kwestie weer aan de Algemene 

De legendarische aartsbisschop Makarios. 

Vergadering van de Verenigde 
Naties voor te leggen. Daar werd 
op 13 mei jl met een overweldi
gende meerderheid (103 tegen 5 
stemmen bij 20 onthoudingen) 
een resolutie goedgekeurd die 
aanmaant tot het „onmiddellijk ver
trek" van de buitenlandse troepen 
en die het voornemen steunt van 
VN-sekretaris-generaal Perez de 
Cuellar voor een nieuwe persoon
lijke tussenkomst 

Of dit alles zal helpen is echter 
zeer twijfelachtig. De grond van 
de Cyprus-kwestie is inderdaad 
een internationaal probleem en de 
oplossing hangt in de eerste plaats 
af van een akkoord tussen Gne-
kenland en Turkije. Maar de be
trekkingen tussen beide landen 
zijn voor het ogenblik erg gespan
nen, o.m. wegens hun betwisting 
over kontrole van het luchtruim 
boven de Egeïsche Zee. Het feit 
dat onlangs de Turkse lira de 
enige officiële munt van noordelijk 
Cyprus werd toont dat Turkije niet 
van plan is zijn greep op het 
bezette deel van het eiland te 
lossen 

Het enige land dat werkelijke druk 
op Ankara zou kunnen uitoefenen 

IS Amerika, want Turkije hangt op 
ekonomisch en militair gebied in 
grote mate van de Verenigde Sta
ten af. Maar gezien de woelingen 
in het Nabije- en Midden-Oosten Is 
Washington met geneigd deze 
strategisch gelegen NAVO-bond
genoot voor het hoofd te stoten, 
en heeft het Integendeel alle res-
tnkties op waF>enlevenngen aan 
Turkije opgeheven, dit tot grote 
boosheid van Gnekenland. 

In heel die kontekst dreigt de 
nieuwe VN-resolutie dan ook 
dode letter te blijven, en ziet het 
ernaar uit dat noch de reis van Ky-
pnanoe noch de bemiddeling van 
Perez de Cuellar veel zullen ople
veren. Waardoor de deling van 
Cyprus steeds meer op een vol
dongen feit gaat lijken. Een situatie 
waartoe de Grieks-Cyprioten trou
wens zelf hebben bijgedragen 
door de manier waarop ze in het 
verieden de Turks-Cypriotische 
minderheid hebben behandeld. 

H. Oosterhuys 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44) 
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Met de Stichting Leefmilieu: 

honderden Vlaamse 
jongeren aan het 
werk in de natuur 
Met haar jaarlijkse Jeugdaktie Natuurbescherming en Landschaps-
zorg vraagt de Stichting Leefmilieu aandacht voor landschappen die 
nog een (halOnatuurlijk karakter vertonen (zoals duingebieden, schor
ren en slikken, bepaalde loofbossen) en voor „open ruimten' die dank 
zij een eeuwenoud bodemgebruik een zo typische (streekeigen) 
struktuur, vegetatie, fauna en flora hebben verkregen (zoals heidege-
bieden, vloeiweiden, blauwgraslanden, elzenbroek, laagveenmoeras-
senJ. De „rijkdom" van deze gebeiden ligt zowel op het biologische, 
het estetisch, het natuurwetenschappelijke, het sociale als het 
pedagogische vlak. Deze zeldzame getuigen uit het verleden moeten 
niet alleen worden beschermd, maar ook beheerd. Om de eigenheid 
van deze rijke en vertrouwde gebieden te bewaren of te ontwikkelen 
is men aangewezen op de noeste arbeid van vrijwilligers, waarbij men 

• veelal gebruikt maakt van oude landbouwmetodes, zoals hooien. 

/ -

maaien, plaggen, kappen-

Anderzijds wordt het behoud, de 
verzorging en de ontwikkeling van 
de „natuurlijke elennenten" in ons 
landschap gestimuleerd. Bossen, 
hagen, houtwallen, schermgroen, 
holle wegen, bomenrijen... maken 
deel uit van ons vertrouwde „leef
klimaat". Zij verfraaien onze omge
ving en zorgen voor rust, ruimte, 
kleuren, vergezichten... het zich 
„thuis" voelen. Op het vlak van de 
„landschapszorg" valt nog zoveel 
te doen. 
Jongeren in groepsverband stimu
leren tot konkreet werk in de 
natuur en hen daarvoor de nodige 
financiële middelen aanreiken is 
steeds het uitgangspunt van de 
Jeugdaktie Natuurbescherming 
en Landschapszorg geweest In 
1983 voor de twaalfde maal door 
de Stichting Leefmilieu georgani-
zeerd. 
Het beschikbaar gestelde budget 
van één miljoen fr. werd dit jaar — 
op advies van een onafhankelijke 
jury — als volgt verdeeld. 
Meer dan 600.(X)0 fr. gaat naar 38 
konkrete jongerenprojekten inza
ke natuurbeheer en/of land
schapszorg (uit 52 inzendingen), 
die door de jongerengroepen zelf 
worden ontworpen en gereali-
zeerd. De meeste projekten heb
ben betrekking op (noodzakelijke) 
beheerswerken in waardevolle na
tuurgebieden of reservaten en de 
„uitvoerders" zijn meestal niet aan 
hun proefstuk. Dank zij de jaarlijk
se jeugdakties hebben heel wat 
groepen overigens een grote er
varing kunnen opdoen in de tech
nieken van natuurbeheer en land
schapszorg. 

Om jongeren die minder ver
trouwd zijn met natuurljescher-
ming en landschapszorg de kans 
te geven om zich — onder des
kundige leiding — in te zetten in 
de natuur, nam de Stichting Leef
milieu een aantal representatieve 
natuurbeschermingsverenigingen 
onder de arm om in elke Vlaamse 
provincie één of meerdere projek
ten uit te werken. 
Zo zal in de provincie Antwerpen 
in het „Schitdehof (park van Schil
de) worden gewerkt aan een edu
catief heempark en aan een bijerv 

tuin. Aan de gedempte Zuiderdok-
ken te Antwerpen wordt de zg. 
„Wagonnekeswei" aangelegd. 
In de provincie Brabant wordt 
door de Belgische Natuur- en Vo
gelreservaten een werkkamp ge-
organizeerd in het natuurreser
vaat „Het Torfbroek" te Kampen
hout. 
In de provincie Limburg worden 
o.l.v. de Stichting Limburgs Land
schap natuurbeheerswerken en 
landschapsverfraaiende ingrepen 
uitgevoerd op het grondgebied 
van Sint-Huibrechts-Hern. 
In de provincie Oost-Vlaanderen 
zal o.l.v. de Aktiegroep Bour-
goyen-Ossemeersen intensief 
gewerkt worden in het gelijknamig 
educatief reservaat (grondgebied 
Drongen). 
In de provincie West-Vlaanderen 

organizeert de Belgische Natuur
en Vogelreservaten een werk
kamp in het natuurreservaat „De 
Fonteintjes" te Blankenberge. 
In al deze gevallen zal door een 
grote schare vrijwilligers worden 
gewerkt Voor deze zg. provincia
le projekten trok de Stichting 
Leefmilieu een bedrag van ca. 
300.000 fr. uit 

Jongerengroepen die graag een 
handje willen toesteken bij deze 
provinciale projekten kunnen ove
rigens steeds terecht bij de Stich
ting Leefmilieu. 

Tenslotte schenkt de Stichting 
100.000 fr. voor de verdere uit
bouw van de zg. groot-materieel-
depots, beheerd door de Belgi
sche Natuur- en Vogelreservaten. 
Jongerengroepen kunnen voor de 
realizatie van hun natuurbeheers-
of landschapszorgprojekten bij 
deze depots steeds terecht voor 
het uitlenen van groot materieel, 
zoals maaibalken, bosmaaiers, mo-
torzagen, takels... (Adres: B.N.V.R., 
Vautierstraat 29 te 1040 Brussel, 
tel. 02„648.37.46). 
Dank zij de steun van de Stichting 
Leefmilieu zullen dit jaar naar 
schatting meer dan tweeduizend 
jongeren in Vlaanderen zich daad
werkelijk inzetten in de natuur. 

Dertig gemeenten willen 

lifthalte van taxistop 
stop de mogelijkheid scheppen 
om het „elkaar-meenemen" op rui
mere schaal (veilig) mogelijk te 
maken. Vooral in de niet-stedelijke 
gebieden blijkt er een grote nood
zaak te bestaan aan een aanvul
ling op het aanbod van het open
baar vervoer. 
De lifthaltes moeten dan ook vas
te afspraakpunten worden waar 
liftbieders en liftzoekers elkaar 
kunnen ontmoeten. De haltes kun
nen voor 80 % gesubsidieerd 
worden door de Vlaamse rege
ring. 
De vzw Taxistop die in het begin 
van deze maand kontakt heeft 
opgenomen met een reeks ge
meenten in Vlaanderen heeft tot 
hiertoe reeds de toezegging ge
kregen van dertig gemeenten die 
allen bereid zijn op hun grondge
bied één of meerdere lifthaltes te 
installeren. 
Meer inlichtingen bij Centrum 
voor Positieve Aanwending, On-
derbergen 51 te 9000 Gent (091-
2400.23). 

Eind april pakte de vzw Taxistop 
uit met een lifthalteplan. Dit plan 
wil in zoveel mogelijk Vlaamse 
gemeenten — in landelijke ge
meenten in het centrum en in 
steden op de uitvalswegen — 
lifthaltes installeren. 
Met dit net van lifthaltes wil Taxi-

Daardoor worden „heel" wat 
waardevolle natuurgebieden voor 
de toekomst veilig gesteld, krijgen 
vele reservaten hun noodzakelijk 
beheer, krijgen bedreigde dier- en 
plantsoorten nieuwe kansen, en 
wordt het landschap in Vlaande

ren er een stuk fraaier op. 

Voor meer informatie over de .Jeugdaktie 
Natuurbescherming en Landschapszorg 
1983" of over de bekroonde projekten kan 
men steeds terecht op het sekretariaat van 
de Stichting Leefmilieu v.z.w., p/a Rockox-
huis-KB, Keizerstraat 8, 2000 Antwerpen 
Ctel. 031-231.64.48). 

Met pepermunt tweemaal prijs! 

DE Mentha-familie is een wijdver
takte stam en zoals dat met alle 

grote gezinnen gaat hebben ze er van 
soorten. Maar allen hebben ze met 
mekaar de typische smaak en geur 
gemeen. Uit de familie nemen we er 
eentje uit omdat die bij ons nog veel
vuldig voorkomt: het pepermuntje, 
Mentha Pepenta. 
Tussen juli en september staat dit 
vriendelijk struikje met zijn roze-rode 
bloempjes te geuren dat het een ple
zier is voor mens en.. honingbijen die 
er niet weg van te denken zijn. 
Pepermunt kan tot 60 cm hoog wor
den, wast het best op een vochtige hu-
musrljke grond en bij voorkeur op een 
warm, halfbeschaduwd van de wind 
beschut hoekje. Onmiddellijk treft de 
strelende lichtbedweimende mentol-
geur. Men plukt de eerste oogst zo 
vlug mogelijk in het jaar en zodra de 
plant opnieuw voldoende bladeren 
draagt kan men opnieuw oogsten. 

Het Is niet van gisteren dat munt zo 
lekker ruikt In zijn „Metamorfoses" 
vertelt Ovidius dat Mentha een beeld
schone nimf was die door het alziend 
oog van de god van de onderwereld, 
Ruto, was opgemerkt Aanvankelijk 
was Ruto in het geheim verliefd op 
Mentha maar toen hij zijn verliefdheid 
niet meer kon verstoppen ontstak zijn 
echtgenote Proserpina in een jaloerse 
woede en riep Ruto tot de orde maar 
deze had daar geen oor voor en bleef 
Mentha achternalopen. Toen het wel
letjes werd vertrapte Proserpina de 
nimf en op de plaats waar dit gebeurde 
schoot een geurend bloempje op dat 
men dan maar naar Mentha — munt 
— genoemd heeft vandaar. Het plant
je werd aldus het symbool van vrien
delijkheid en gastvrijheid. Zo legden de 
Romeinen muntblaadjes op tafel om 
hun gasten te verwelkomen en veel la
ter werd munt op de vloer en op 
drempels gestrooid om woonkamers 
op te frissen en om welkom te heten. 
Wie niet binnenmag, vliegen en ander 
ongedierte, houdt men buiten door 
gekneusde pepermuntblaadjes op de 
vensterbank te leggen en door han

den, armen en voorhoofd met munt 
stevig in te wrijven. Wie al eens last 
heeft van maagstoornissen raden wij 
pepermuntsiroop aan. Een goden
drankje boordevol gezondheid want 
de rest van het lijf vaart er wel bIj 
Daartoe snijdt men 2 pepermuntblade
ren zo fijn mogelijk en verdrinkt het 
goedje in één maatje cognac en 12 ma
ten water, laat alles een dag trekken en 
schudt regelmatig op Men zeeft door 
een keukenhanddoek en zoet met 
honing naar believen. Met een schijfje 
citroen afronden. Elke dag een stevige 
slok of meer wanneer de pijnen opzet
ten. 
Een familielid van pepermuntje is wa
termunt (Mentha Aquatica) eveneens 
bij ons te plukken. Van deze drogerij 
kan een aftreksel gemaakt worden. In 
een kop water strooit men 2 lepels, laat 
10 minuten trekken en drinkt tot 3 maal 
per dag liefst na het eten en tegen gal
blaasontsteking. Afdoende bij misse
lijkheid, slechte spijsvertering. De 
blaadjes van watermunt zijn ook ge
nietbaar bij salades, soepen, vis en 
lamsgebraad. 
Een fris gorgelwater van pepermunt is 
zo gemaakt Verse blaadjes fijngesne
den (of drogerip tien minuten laten 
trekken en dan maar spoelen. Een bad 
van muntdrogerij neemt spierpijnen en 
vermoeidheid weg, hoofdpijnen smel
ten na het leggen van voorhoofdkom-
pressen van munt 

Pepermunt is ook terug te vinden als 
essences waarmee ijskoude en ra-
zendhete dranken (zelO kunnen ge
brouwen worden. Tweemaal prijs dus! 
Op geen enkel zuiders terras ont
breekt pepermuntsiroop met ijsblok
jes. 

Maar ook in de winter is pepermunt 
welkom. Siberisch koude harten en 
voeten smelten voor een bloedhete 
tee van pepermuntblaadjes. Voortaan 
weg met de spray's en ander spultge-
doe: strooi eens gekneusde peper
muntblaadjes rond in huis, want geurig 
en het jaagt vliegen en muggen de 
deuren en vensters uit! En dat is 
opnieuw prijs! 

Uit het klein kruidenboek. 

26 MEI 1983 



m 11 

26 MEI 1983 



12 TV-programma's W 
Zaterdag 

BRT 
16.00 De dappere kapitein Cfilm). — 
18.00 Appie. - 18.05 Merlina (f). 
- 18,30 E.K. turnen. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Eddy House Spe
cial (show). — 21.30 Tertoops. — 
21.55 Het zondige leven van Dori
an Gray (tv-film). - 2325 Sport op 
zaterdag. — 23.40 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Koningin Elisabethwedstrijd 
voor plano 1983. 

NED. 1 

19.20 Babbelonië. — 20.00 Nieuws. 
- 20.28 Dallas (f). - 21.20 De vele 
gezichten van Dick Emery (sket-
ches). ^ ^ ^ ^ ^ 

NED. 2 

18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Tom & Jen7. — 19.25 Abra
cadabra Ctoneelshow). — 20.20 
Harten 5 Gala (Frank Kramer 
show). — 22.30 Nieuws. — 22.45 
Studio Sport — 23.15 Shoot out 
(western). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
- 20.30 Triple cross (spionage-
fllm). - 22.40 Le meilleur des 
mondes (dok.). — 23.40 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas. -
21.25 Revue de presse. - 22.50 
Nieuws. — 22.55 Filmmagazine. — 
23.40 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Rugby (fi
nale van Frankrijk). — 22.05 L'hópi-
tal de Leningrad (tv-film). - 23.25 
E.K. turnen. — 23.55 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 2035 
Tous ensemble. — 21.20 Nieuws. 
- 21.40 Nature Bassari. - 22.10 
Basket — 23.45 Music-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gute Nacht 
Frau Engel (toneel). — 21.45 
Nieuws. — 22.05 Die Bedrohung 
(thriller). - 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Nero Wolfe 
(f). - 21.55 Nieuws. - 22.00 Das 
aktuelle Sport-Studio. - 23.15 
Starsky & Hutch (f). 

D 3 
20.15 Natur und Technik im dritten 
(reportage). — 21.45 Die Amerika-
nische Nacht (film). — 23.35 Dimitri 
Schostakowitsch (klaviertrio). 

LUX 
20.00 Chips (O. - 21.00 Variétés 
(show). - 22.00 Macbeth (film). 

Zondag 

BRT 
10.00 Eucharistieviering vanuit 
Scherpenheuvel. — 11.00 Kon-
frontatie (debat). — 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 14 00 
Lentekoncert uit Praag. — 1500 
I.Q. - 15.30 De laatste giraf 
(jeugdfilm). — 17.10 Funnies. — 
1720 Jukebox. - 17.25 Aktie 
openbaar vervoer. — 17.55 Voet
baluitslagen. — 1800 Appie — 
18.05 Sesamstraat - 18.20 Dra-
kendagen. — 1830 Foo Foo. — 
1835 Harold Lloyd. - 19.00 Een 
lentedag in Heidelberg (dok.). — 
19.45 Nieuws, aansluitend 20.05 
Sportweekend. — 20.35 De citadel 
(f). - 21.25 De wereld van de 

barok (dokJ. - 22.15 E.K. turnen 
voor heren in Varna. — 22.45 
Nieuws. 

NED. 1 
165.00 Nieuws. - 16.05 Het wop-
der der natuur (natuurfilm).' — 
16.35 Avro's toppop. — 17.55 Stu
dio Sport Extra. — 18.15 Sesam
straat — 18.30 De tweede natuur. 
— 19.00 Studio Sport - 20.00 
Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 
20.45 Ja. Natuuriijk extra. - 21.35 
Ander nieuws. — 22.15 Beetho-
vens vierde. — 22.50 Nieuws. — 
23.00 Studio Sport Extra. 

NED. 2 
12.00 Het C^apitool. - 19.00 
Nieuws. — 19.05 Happy days (f). 
— 19.30 Nederiand muziekland. — 
20.10 Dynasty (f). - 21.00 Dogs 
soldiers (thriller). — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (politiek debat). 
— 13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. 
— 20.05 A la Beige époque (varié
té). — 21.00 L'Assassin (tv-film). -
22.45 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les quatre 
fils de Kate Elder (western). — 
22.35 Bravos. — 23.20 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Métiers 
dangereux et spectaculaires. — 
22.30 Chefs-d'oeuvre en peril. — 
23.00 Nieuws. 

RTB 1 

F 3 
20.00 Satirisch magazine. — 20.35 
Boite aux lettres (literair magazine). 
- 21.35 Korte films. - 22.05 
Nieuws. — 22.30 Les neiges du 
Kilimandjaro (film). 

ARD 
2000 Nieuws. - 20.15 Het ver
hoor van Adolf Eichmann (rekon-
struktie). — 22.15 Schilderijbespre
king. - 22.25 Nieuws. - 22.30 
Schaukasten. — 23.30 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Wagenburg Amerika: repor
tage. — 20.15 Die Töchter Adams 
(toneeO. - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Anders wonen. — 2225 Weltspra-
che musik. 

D 3 
21.00 Auslandsstudio. — 21.45 Ein 
abend im telezirkus (circus). — 
22.45 Mireille Mathieu special 
(show). — 23.45 Nieuws. 

LUX. 
20.00 La lol selon McClain (O. 
21.00 La mutinerie (film). 

Maandag 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ap
pie. — 18.05 Rondomons. — 18.30 
Take It easy (Open School). — 
18.55 Trek naar Zwartvisdal (dokJ. 
- 18.20 FF.F. (dok.). - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Verdi (f). - 21.20 
De PVBA Elektron. - 22.00 
Nieuws. 

BRT 2 
19.15 De Far West op zijn biest (f). 
- 19.45 Nieuws. - 2015 Extra-
time. — 21.30 Het vrije woord. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Lou Grant 
(O - 21 20 Brandpunt - 22.05 
MUSIC in time — 2310 Nieuws. 

NED. 2 
18.45 Jeugdjournaal — 1900 
Nieuws. — 19.12 Magie en illuzie 
1981 (show). - 20.05 Wie van de 
d r i e ' (spel). - 20.35 Mark Telford 
bankier (O. — 21.25 Opsponng 
verzocht — 22.05 Hier Frankrijk, 
hier Jan Brusse — 22 30 Nieuws. 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.00 Le 
temps d'une miss (tv-film en debaü. 

RTB 2 

20.00 Les marches du palais (dokJ. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Panique 
dans la rue (gangsterfilm). — 23.05 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Eugenie 
Oneguine (opera). — 23.15 Teater-
magazine. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuwa — 19.35 
Regionaal programma. — 20.(X) 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 L'année des Frangais (f). — 
21.30 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Abenteuer 
Bundesrepublik. — 21.15 Japaner 
sind keine Roboter. - 22.00 Solo 
für Spassvögel O^abareO. — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Auf wie-
dersehen bis morgen (liefdesfilm). 

ZDF 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Sul-
tan Saladin (film). — 23.30 Nieuws. 

D 3 

21.45 Landesspiegel. - 22.15 Sag 
nicht alles schwarzen (reportage). 
— 23.10 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Hit-parade. - 21.00 Che! 
(film). — 22.35 Les lundls au soleil 
(sjiel). 

Dinsdag 
I 31 MEI 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Ap
pie. - 18.05 Sesamstraat — 1820 
Er was een keer... — 18.30 Funnies. 
— 18.35 Fabian van Fallada (f). — 
19.05 Lieve plantjes. - 19.45 
Nieuws. - 20.15 I.Q. (kwis). — 
20.45 Nieuwe, heeriijke wereld. — 
21.45 Mariowe (f). - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Kaap Hoorn (dokJ. - 1925 
Jukebox. — 20.15 Johnny Larsen 
(film). - 22.05 Elektron. 

NED. 1 
19.25 Het geheim van Vredenhof 
(R. - 20.00 Nieuws. - 20.28 Dag, 
Willem. - 21.20 Falcon crest (f). -
22.10 Tros Aktua TV. - 22.45 
Harten 2 (f). - 23.40 Nieuws. 

F 3 

NED. 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 EO-familiedag 1983 - 21 40 
Omnibus (kunstkroniek). - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag Van
daag. - 23.00 Beeldspraak (dok). 
— 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 A 
l'Est d'Eden (f). - 20.50 Victoire en 
Tunésie (dok) — 2210 Musique 
sans frontière (Frangois Glorieux) 
- 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
20.10 Voetbal (Franknjk-België) 

F 1 
22.10 Le pnsonnier (SF-f). 

A 2 
20.40 La mort en direct (film). 
22.50 Romy Schneider (portreO. 
23.20 Nieuws. 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 20.35 La 
dernière séance. — 20.55 Bronco 
apache (western). — 22.45 
Nieuws. — 23.00 L'homme du Ken-
tucky (western). 

ARD 
21.00 Report — 21.45 Der Aufpas-

ser (f). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 ARD-talkshow (Udo Jür-
gens). — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Die Buddik 
(verhaal). - 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Europas teure Grenzen. 
- 22.05 Galileo (tv-film). 

D 3 

20.00 Nieuws. - 2( 
menschen-abenteuer 
- 21.00 Hitparade. -
im gesprach. 

LUX. 

20.00 Vegas (0. - 2 
Guerin, retraite (tv-fili 

Z A T E R D A G (28 M E D - Het zondige leven van 
Dorian Gray (The sins o f Dor ian Gray ) Is van ve r re 
gebasee rd o p het boek van O s c a r W i lde „Het po r t re t 
van Dor ian Caray" da t bij z i jn versch i jnen Cl 881) In het 
V ic tor iaanse Engeland heel w a t opschudd ing v e r w e k t e 
in voora l d e toenmal ige Londense society , waar in de 
r o m a n z ich afspeelt . D e TV-f i lm d ie BRT vanavond ver
t o o n t speel t in Amer i ka en Dor ian G r a y Is niet zoals in 
W i l des boek e e n knappe, d e u g d z a m e man, maar een 
Amer i kaanse aant rekke l i jke j onge v r o u w , die na een 
s o o r t w e d d e n s c h a p 30 jaar lang In zonde l ee f t Da t be
gint u i teraard o o k te ve rve len en ten s lot te beslui t Dor i 
an haar leven te e ind igen In een missieziekenhuis... M e t 
Bel inda Bauer e n A n t h o n y Perk ings. — D e A v r o 
p resen teer t een part i j t je lol me t D ick Emery. Emery w a s 
één van Engelands g roo ts te lo lb roeken. Hij ove r leed In 
januar i j l . en als e e r b e t o o n maak te d e B B C een 
kompi lat ie van zi jn mees t ges laagde ske tches . Voora l 
me t zi jn t ravest ie-ro l len heef t hij Engeland o p zi jn hand 
g e k r e g e n (Ned . 1 - D e vele gez ich ten van D ick Emery) 
— D e hele a v o n d o p BRT 2 staat in he t t eken van de 
Koningin Elisabethwedstrijd 1983 (piano). Er zi jn op t re 
d e n s van d e t w e e f inal isten A lexander Kuzmin en Rian 
d e Waa l , gevo lgd d o o r d e uitslag van d e weds t r i j d en d e 
pr i jsui t reik ing. 

Z O N D A G (29 MEI) - W i e vor ige w e e k de zeer 
goe ie Amer i kaanse f i lm Dog soldiers gemis t heef t kan 
vanavond te rech t o p N e d . 2 (Veron ica) . — In Ja 
natuurlijk extra w o r d t een f i lm g e t o o n d ove r het leven 
b innen een b i jengemeenschap. D e fi lm is het w e r k van 
e e n Aust ra l ische amateur- imker. Di t heef t geresu l teerd 
in een fasc inerend bee ld van een b i jengemeenschap. 
M e r k w a a r d i g is hoe g e t o o n d w o r d t hoe de dar ren, de 
w e r k s t e r s en d e koningin alle hun e igen funkt ie hebben 
e n vervu l len ( N C R V / N e d 1). 

M A A N D A G (SO M E D - A a n Verd i ' s zwa r t s te 
pe r iode in zi jn leven (o.a. d e d o o d van zi jn t w e e 
k inderen e n zi jn v r o u w Margher i ta ) is een e inde 
g e k o m e n . Hij kr i jg t nu o o k v o o r 't eers t ech t sukses. 
(Verdi • BRT 1). — T.g.v. het Eurovis iesongfest iva l 
s c h r e v e n wi j dat, als het fest ival o p muzikaal v lak tegen
viel (wa t t r o u w e n s g e b e u r d is), w e o n s alleszins de pre-
zenta t r ice Mar iene Charre l l z o u d e n her inneren. Onder 
tussen is duidel i jk g e w o r d e n dat Mar iene Charre l l 
eigenl i jk de en ige ech te w innares van het fest ival is 
g e w o r d e n . Z i j w a s al b e k e n d als shows te r , zij t rad im
m e r s o p in Las Vegas , in de Fol ies-Bergère, in het L ido 
van Pari js enz., maar d o o r het Songfest iva l is zij 
we re ldw i j d b e r o e m d g e w o r d e n . Ruim 500 mil joen paar 
ogen h e b b e n haar aan het w e r k gez ien en haar kunnen 
b e w o n d e r e n . Vandaag is zij nogmaals te zien (opn ieuw) 
als prezentat r ice , van d e g ro te jaarl i jkse g o o c h e l s h o w in 
het Olympia- teater in Pari js (edit ie 1981). (Magie en illu
sie - A v r o / N e d 2). — D e reeks Mark Telford, bankier 

(Tel ford 's change) is aan het sic 
M a r k en zi jn v r o u w Sylvia we^ 
carr ière o p g e v e n o m zi jn huweli. 
via kunnen wee rs taan aan Tim ̂  
Ned 2). 

DINSDAG (31 MEI) -
Mol le o f de I.Q. kwis moeten ni 
ve rdw i jn t w e l t i jdens de zomerp 
maar als alles ver loop t zoals gep 
én Herman van Mol le o p 6 septe 
D e voe tba lwere ld neemt afsc 
k leurr i jks te f iguren van het N( 
Willem van Hanegem. Tros b re 
da t definitieveC?) afscheid een 
legendar ische balkunstenaar, i 
spraak ( N O S / N e d 2), een ree 
w o r d e n g e v o e r d me t Neder lan 
Ber t Sch ie rbeek met de dief 
Luceber t w e r d in 1924 in de A m 
b o r e n als z o o n van meubelmak-
k reeg hij v o o r zi jn gehele o e u \ 

WOENSDAG (1 JUNI) 
w e r k u r e n bij een g roo t Amer ik i 
d e titel van een Amer ikaanse c 
r o n d de be levenissen van een d 
dat bedri j f . V a n a v o n d start BF 
BRT 1 star t ook n o g met een 6-d 
Dui ts land heel wa t s to f heeft de 
van een leerling. Inderdaad hi< 
laatste taboes doo rb roken : zelf 
— BRT 2 draai t de kwaliteitsvc 
begint (Le jour se léve) van M a r 
me t Jean ( jab in . „Pèpé le moko ' 
zi jn g ro te doorb raak in de fi 
over leden ak teur had ondertus 
car r ière o p g e b o u w d via zowat 
w e l schu rk als rechter , advokas 
„ D e dag begint" speel t Gabin e€ 
een m o o r d d o o r de politie bele 
be leger ing denk t hij na over d e 
hem een moordenaar hebben 

DONDERDAG (2JU^ 
bewerk ingen van toneelstukkei 
d o o r de B B C w e r d gerealize( 
avond het k lassieke drama / 
waa rvan de t i telrol len worden 
Blakely, zeer b e k e n d in Engelse 
Lapotai re, b e r o e m d geworden c 
Piaf in Londen en o p Broadwa 
ve ldheer An ton ius in Egypte ve 
t ra en d e bon-v ivant uithangt, g 
den van het t r iumviraat in Rom« 
keer t te rug naar R o m e en kan < 
t r o u w e n me t de zuster van 

SIEMENS 
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leuws. — 20.15 Lander-
in-abenteuer (reportage). 
Hitparade. - 21.45 Kultur 
ach. 

(gas (0. - 21.00 Thomas 
•etraité (tv-film). 

Woensdag 

BRT 

18.00 Apple. - 18.05 Beifi en lillibit 
— 18.25 Funnies. - 18.35 Circus 

Rondau (O. - 19.00 Jukebox. -
19.10 Een ongeval is niet per se 
een ongeluk (KTRO). - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Van 9 tot 5 (O. -
20.45 Dood van een leerling CO. — 
21.45 Wie schrijft die blijft (literair 
magazine). — 22.35 Nieuws. — 
23.00 Televox. 

BRT 2 
11.00 Tenniskampioenschappen 

aan het s lot toe. K o m t het tussen 
' Sylvia w e e r g o e d ? Gaat hij zi jn 
I zi jn huv»^elijk te redden. En zal Sy l -
in aan Tinn Hart, haar che f? ( A v r o / 

1 MEI) — Fans van Herman van 
s moeten niet wanhopen . D e kw is 
. de zomerper iode van het scherm, 
3t zoals gep land, k o m e n én de kw is 
ï o p 6 sep tember te rug. (BRT 1). — 
leemt a fsche id van één van de 
van het Neder landse voeba lve ld : 
7). Tros b reng t enke le dagen voo r 
scheid een por t re t van deze nu al 
instenaar. ( N e d 1). — In Beeld-
l), een reeks waar in gesp rekken 
;t Neder landse kunstenaars, praat 
iet de d ich te r /sch i lder L u c e b e r t 
24 in de A m s t e r d a m s e Jordaan ge-
meubelmaker Swaanswi j k . In 1968 
gehele oeuv re de P.C. Hoof tpr i js . 

SI (1 JUNI ) - Van 9 tot 5 zi jn de 
DOt Amer ikaans bedri j f . Da t is ook 
erikaanse comedy - reeks die draait 
n van een drietal sek re ta ressen o p 
l d start BRT 1 met die reeks. — 
met een 6-delige Du i tse reeks die in 
itof heeft d o e n opwaa ien : De dood 
dewdaad hierin w o r d t één van de 
j r oken : ze l fdod ing onder jongeren , 
kwali tei tsvol le Franse fi lm De dag 
/e ) van Marce l C a r n é ( z w / w 1939), 
pé Ie moko" , 1937, bezo rgde Gabin 
ak in de f i lmwere ld . D e in 1976 
ad onder tussen een monumenta le 
I via zowat 100 fi lms, waar in hij zo-
ter, advokaat, enz. had gespeeld . In 
eit Gabin een jonge arbeider die na 
politie be legerd word t . T i jdens de 

na over d e gebeur ten issen die van 
ar hebben gemaak t (BRT 2). 

^ G (2 JUNI ) - Ui t de reeks TV-
(neelstukken van Shakespeare die 
i gereal izeerd b reng t BRT 2 van-
.e drama Anthony en Cleopatra, 
len wo rden gespee ld d o o r Col l in 
i in Engelse tonee lmiddens en Jane 
geworden d o o r haar ver to lk ing van 
)p Broadway. Terwi j l de Romeinse 
1 Egypte ver l ie fd w o r d t o p C leopa-
t uithangt, gaan de t w e e andere le-
aat in Rome aan 't ruziën. An ton ius 
me en kan de po t ten l i jmen d o o r te 
zuster van Octav ianus. Maar de 

Barbra Streisand aan het stuur van een bakfiets, met 
Ryan O'Neal verstijfd van angst bovenop de bak. 

(In What 's Up, Doc , op vrijdag 3 juni, 
op Ned 2, om 1 9 u . 5 0 ) 

banden me t C leopat ra bl i jken te s te rk en hij keer t te rug 
naar Egypte. V o o r Oc tav ianus is d e maat vol... — N C R V 
( N e d 1) s tar t een komische reeks me t d e titel Professor 
Q.ED. Q.E.D. be teken t eigenl i jk „ Q u o d erat demons t ran 
d u m " o f te „he tgeen te bew i j zen viel". D ie le t ters zi jn 
ech te r ook (toeval l ig?) de initialen van d e Amer i kaanse 
ui tv inder Quen t in Evrard Dever i l l , die in het begin van 
deze e e u w zi jn vader land en zi jn kol lega's ontv lucht en 
naar Engeland trekt. M e t e e n besluit hij o p zoek te gaan 
naar een ge leerde die spoo r l oos v e r d w e n e n is... 

V R I J D A G (3 JUNI ) - D e f i lm Agatha van 
Michae l A p t e d behandel t een mys ter ieuze per iode in 
het leven van de Engelse schr i j fs ter van detek t iveverha-
len Aga tha Christ ie. In 1926, d e schr i j fs ter w a s toen 36 
jaar, en g e t r o u w d me t kolonel Chr ist ie, v e r d w e e n 
Aga tha enke le dagen spoor loos . Ten slot te w e r d zij ont
dek t in het Belg ische Spa, waar zij logeerde onder d e 
naam Mrs . Neele, de naam van d e minnares van haar 
man. K o r t e t i jd later g ingen d e Chr is t ies uit elkaar. Aga 
tha he r t r ouwde , maar ove r deze mys ter ieuze ve rdw i j 
n ing w e r d , zel fs in haar autobiograf ie , me t geen w o o r d 
gerept . Ideale s to f voo r een thriller... (BRT 1). Vanessa 
Redgrave speel t d e rol van Aga tha Chr is t ie en Dust in 
Ho f fman is de j onge Amer i kaanse journal ist die haar 
o p s p o o r t en ver l ie fd w o r d t o p haar... J o R ö p c k e prezen-
teer t in zi jn Prem/ère-f i lmmagazine o.a. de f i lms „48 
Hours" , „The bes t little W h o r e h o u s e in Texas", „Frances" 
e.a. (BRT 1). — Tina Turner, zangeres, w o r d t gepor t re t 
t ee rd in Por t re t van een legende (BRT 2). — What's up, 
Doc, is een leuke komed ie van Peter Bogdanov ich me t 
Barbra St re isand en Ryan O'Neal , waar in o.a. de 
b e r o e m d e s tunt v e r w e r k t is met Ryan O'Neal in de bak 
van een bakf ie ts die bes tuurd(?) w o r d t d o o r Barbra 
St re isand ( N C R V / N e d 2). — V o o r opera- en opere t te 
l ie fhebbers is er van het goe ie te vee l : BRT 2 b reng t d e 
opera La Traviata van Ve rd i en d e Va ra zet de opere t te 
De Graaf van Luxemburg van Franz Lehar o p het 
scherm. 

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

rekken 
• p rogramma's en aangepast centri fugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvrij staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 

van Frankrijk. — 19.00 Tijdrover: 
beestigheden. — 19.10 Nieuwrtjes 
uit Uhlenbusch (O. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De dag begint 
(film). — 21.40 Rock meets classic 
(rockfestival). 

NED. 1 
15.30 Het oog van de Octopus 
(natuurfilm). — 16.20 Ren je rot 
(spel). - 17.10 Beeldband (pop). 
— 18.25 Een kwart eeuw ruimte
vaart - 18.55 S.W.A.LK. (f). -
19.21 Kenmerk (info). - 19.46 So-
cutera. - 20.00 Nieuws. - 2028 
Aanvallen van uitersten (show), — 
23.05 Nieuws. 

NED. 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.22 Van gewest tot gewest 
(info). — 20.10 Een Beierse avond 
(tv-spel). — 21.30 Cinevisie (film-
magazine). - 22.00 Studio Spor t 
— 22.30 Nieuws. - 22.45 Den 
Haag Vandaag. - 23.00 Studio 
Sport Extra - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.05 La 
chasse aux trèsors (zoekspel). — 
21.00 Chansons a la carte (show), 
— 21.50 Ranète des hommes 
(dok). - 22.50 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le coeur du 
debat (diskussie). — 21.55 Koncert 
(Brahms). — 22.45 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Une mort 
trop naturelle (tv-film). - 22.00 
Basket - 22.45 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 20,00 
Les jeux de 20 heures (spel), — 
20.35 Cadence 3. - 21.35 Nieuws. 
— 21.55 La mémoire de la porte de 
bois (dokj . 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gefahrii-
ches Spiel (tv-film). - 22.00 Glo-
bus (milieuproblematiek) 

ZDF 
21.25 Der Denver-clan (O. - 22.10 
Kaffee - Chaos - Klassenkampf 
(reportage). — 22.55 Koncert 
(Verdi en Dvorak). 

D 3 

20.15 Jeder stirbt für sich allein 
(teater). — 22.45 Spitstechnologie 
voor Moskou. — 23.15 Ein ganz 
besonderer Ort (film). — 0.05 
Nieuws. 

LUX. 

20.00 La croisière s'amuse (f). — 
21.00 Ainsi va l'amour (film). 

Donderdag 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ap
ple. - 18.05 Chips (O. - " 1900 
Tijdrover — 19.10 Librado. — 
19,45 Nieuws. - 2015 The best of 
the midnight special show. — 21 00 
Panorama. - 21,50 Dallas (f), -
22.40 Nieuws. 

BRT 2 

12 00 Tenniskampioenschappen 
van Franknjk — 1900 Drakenda-
gen. — 19 10 Telekommunikatie — 
19 45 Nieuws — 20.15 Anthony en 
Cleopatra (filim) 

NED. 1 

1855 Yakan (stnp) - 19.05 Cliff 
Richard (dok) - 20.00 Nieuws. -
20.28 Mary Benjamin (f). - 21 20 
Hier en nu — 2200 Professor 
Q.ED (f) - 2255 Huilen zonder 
tranen (dok.). — 2325 Nieuws 

NED. 2 

TV- EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zi jn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Tom & Jerry. - 19.30 Op de 
praatstoel. — 19.55 KRO's Wereld
circus. — SO.45 „Ik ben niks anders 
dan 'n minnaar" (portret van pater 
Jan van Kilsdonk). — 21.30 Terug 
naar af. - 22.30 Nieuws. — 22.45 
Den Haag Vandag. - 23.00 Studio 
Sport Extra. 

RTB 1 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.30 
L'état sauvage (film). — 22.20 Le 
carrousel aux images. — 22.50 
Nieuws, 

RTB 2 

20,00 Werther (opera). 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Bon anni-
versaire Juliette (tv-film). — 22 10 
Griekenland (1) (dokJ. - 23.05 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Weten
schappelijk magazine, — 21,40 Les 
enfants du rock, — 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.15 Regionaal nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 Micro-bidon (tv-film). — 
22.05 Nieuws. - 2225 La vie en 
face (dok). 

ARD 

21.30 Bei Bio (show). — 23.00 J. 
Brahms-koncert 

ZDF 

21.00 Heute^ournal. - 21.20 We-
nig Hoffnung für Nah-Ost (reporta
ge) — 22.05 Rückkehr der Familie 
Arzik (tv-spel). — 23.05 Fragen an... 
(interview). 

D 3 
20.15 Der mann mit den Röntgen-
augen (SF-film). - 21 45 Schau-
platz. jeder wie jeder (dok.). 

LUX. 

21.00 Filmkeuzeprogramma tussen 
L'argent de la vieille en Manon 70 

BRT 

18.30 Sesamstraat 18.45 

12 30 Televox - 18 00 Appie. -
1805 Klem, klem kleutertje — 
18.20 Rode Zora (O. - 18.50 Beau
ty - you know (kortfilm). — 19,00 
Uitzending door derden — 19,45 
Nieuws, — 20,15 Agatha (film), — 
2200 Première-extra - 23,00 
Nieuws, 

BRT 2 
12,00 Tenniskampioenschappen 
van Frankrijk. — 19.00 Portrait of a 
legend (Little Richard). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 La Traviata (ope
ra van Giuseppe Verdi): 

NED. 1 
18.55 Pippi Langkous (f). - 1921 
Kleine broer John Willie (f). — 
20.00 Nieuws. - 20.33 De graaf 
van Luxemburg (operette). — 
22.08 Haagse bluf. - 22.03 The 
who - voor de laatste keer (kon-
cerü. - 23.58 Nieuws. - 0.03 
Studio ^ p o r t Extra, 

NED. 2 
18,30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19 00 Nieuws. — 
1912 Yakan (f) - 19.25 Zo moe
der, zo zoon (spel). — 19,50 
What's up, doc? (film), - 2125 
Minivoetbal extra, — 2215 Zingen 
tot fciesluit - 22,30 Nieuws. — 
22.50 De madonna en de hoer 
(diskussie). — 2320 Professor 
Q.E.D. (f). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 A suivre_ 
(info). — 21.05 Mariage en blarK: 
(film). - 22.50 Nieuws. 

RTB 2 
20.05 Les poings serres (toneeO. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Hervé Vil-
lard a I'Olympia (variété). — 21.35 
La route de la liberie (tv-film). — 
2230 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Secret di
plomatique (f). — 2140 Literair 
magazine. — 22.55 Nieuws. — 
2305 Tout va bien (film). 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Vendredi (info). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Fotomagazine. 

ARD 
2000 Nieuws. - 2015 Dr Holl 
(film). — 21,55 Ekonomische ru
briek — 2230 Tagesthemen — 
2300 Tatort (O, - 0,30 Nieuws. 

ZDF 
1930 Auslandsjournal — 2015 
Der Alte (f) - 21.15 Tele-Zoo. -
22 00 Heute-Joumal - 2320 Das 
Madchen am Ende der Strasse 
(film). 

D 3 
22 15 Stolz und Vorurteil (tv-film) 
- 2310 Rockpalast 

LUX. 
2000 Le dos au mur (thriller). — 
21.30 Dynastie (O. 
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14 Kritisch bekeken 

Wordt Cannes 1983 
een nieuwe start 
voor de Vlaamse film? 

CANNES — Met de verhuis naar het gigantische nieuwe 
festivalpaleis aan de oever van de Middellandse Zee kreeg 
het fi lmfestival van Cannes 1983 een face-lift en werd het 
fi lmfestijn zowaar nog feestelijker. En terwijl deze 36ste edi
tie van het festival de filmgeschiedenis zal ingaan als het 
festival waar met de bekroning van De ballade van Naraya-
ma (van de Japanse kineast Imamura) de betere, de 
moeilijkere film eindelijk officieel voet aan de grond kreeg, 
zal het festival in de Belgische annalen geboekt worden als 
dat waarop dit land met 2 standen op de internationale 
fllmmarkt vertegenwoordigd was. 

„Film in Flanders" 
Op het jongste filmfestival van 

Berlijn was Unibel, het instituut dat 
de promotie en de verkoop van de 
Belgische film verzorgt afwezig als 
gevolg van het Inkrimpen van de 
staatssubsidies door de verant
woordelijke ministers Coens en 
Tromont. En dat op een ogenblik 
dat De Vlasschaard het festival 
plechtig mocht afsluiten Het ge
rucht ging ginds toen ook dat 
Umbel dit jaar zelfs het festival van 
Cannes zou verzaken Inderhaast 
schrapte de Vlaamse Kultuurmi-
nister Poma een handvol centen 
uit zijn budget (nog geen miljoen 
B f r ) en liet, geholpen door enkele 
bereidwilligen uit de pnvésektor, 
een eigen delegatie naar Cannes 
vertrekken Intussen had Unibel 
(én haar bevoegde ministers) te 
elfder ure toch maar beslist van 
naar het festival van Cannes te 
gaan zodat België op de filmmarkt 
met 2 stands stond te glunderen 

wat wel wat verwarrend moet 
gewerkt hebben, al was het zo 
dat de stand „Film in Flanders" de 
promotie van de Vlaamse film zou 
doen en "Unibel" de kommerciele 
kant van de zaak zou behartigen 

Zo was het principieel ten minste 
afgesproken maar de praktijk was 
soms heel anders' 

Via een agressieve publiciteits
campagne in het Amenkaanse 
festivalblad „Screen International" 
(waarin dagelijks de screenings 
van het festival worden aangekon
digd afgewisseld met pagina's re-
klame) noteerde de stand „Film in 
Flanders" ongeveer 150 kontakten 
en ontpopte zich in nauwelijks tien 
dagen tot een belangrijke ekspo-
nent ten voordele van de Vlaamse 
film. Een beetje tegen wil en dank 
werd de droom van Nederlandse 
Kuituur werkelijkheid nl één grote 
stand waar de Vlaamse film ge
noeg (O aan zijn trekken zou kun
nen komen. 

De Vlaamse film lag dit jaar bijzon
der goed in de markt en dat ging 
van de verkoop aan Nederland 
van kortfilms als Killing Joke en 
Vodka Oranje (Dominique De 

Ruddere) tot en met de tangspeler 
De Vlaschaard aan de VS. 
Blikvanger in de advertenties van 
„Film in Flanders" was de vraag 
naar ko-produkties. Geïnteres
seerde producenten uit Israel, VS, 
Spanje en Frankrijk leken wel 
oren te hebben voor de voorwaar
den (draaien in Vlaanderen en mét 
Vlaamse mensen) die met deze 
ko-produkties gepaard gingen. 
Daar de interesse zó onverwacht 
groot was en het Kultuurbudget 
veeleer piepklein van omvang is, 
haastte Bert Podevijn, kabinets-
verantwoordelijke van Nederland
se Kuituur, zich in een interview 
voor de BRT (24 mei) eraan toe te 
voegen dat uiteraard voorrang zal 
gegeven worden aan binnenland-

Een prangende scène uit de in (Dannes goed onthaalde Vlaams-Nederlandse film Menuet van Lili 
Rademaekers. 

nieuwe perspektieven zich voor 
de Vlaamse film zullen openen. 
Andere kontakten mogen tot het 
meer sympatieke gerekend wor
den, zo kwam er iemand zijn dien
sten aanbieden die zich gespeciali-
zeerd had in gevechtstechnieken 
met paarden... 

Of deze afzonderlijke Vlaamse 
stand onmiddellijk vruchten zal af
werpen voor de Vlaamse film-
markt, zal echter afhangen van de 

* *. 
Ook dat was Cannes '83, 

se produkties Hij dacht in dat 
verband aan de animatielang-
speelfilm Taxandria, het 100 mil-
joenprojekt van Raoul Servais 
waarvan 1/3de van het budget 
van Nederlandse Kuituur moet ko
men. 
Ook werd de programmatic voor 
de Vlaamse filmweek in Barcelona 
vastgelegd en voorstellen gedaan 
voor de Benelux-week op het vol
gende festival van Sorrento Op 
die manier wordt gehoopt dat 

zwaar bewaakt door CRS. 

follow-up die deze kontakten zul
len krijgen en wat er uiteindelijk al
lemaal zal tevoorschijn komen uit 
de tassen goede voornemens, ho
pen plannen, intenties en opties 

Menuet & Co 

De Vlaams-Nederlandse ko-pro-
duktie Menuet (van Lili Rademae
kers) was vorig jaar al op de 
fllmmarkt in Cannes te zien, maar 
werd in de loop van het jaar 

„ontdekt" op het festival van de 
jonge film in Hyéres en heropge
vist. Tegen alle verwachtingen in 
werd Menuet opgenomen in de 
reeks films van „La Semaine de la 
critique", één van de nevenmani-
festaties die onbekende of (te) 
weinig bekende kineasten wil 
voorstellen. De uiteindelijke selek-
tie gebeurt door enkele filmkntici 
en komt er pas na lange diskus-
sies Eén van de 122 kandidaten 
die werd voorgedragen was Me
nuet, die tegen alle gangbare re
gels in toch in het officiële pro
gramma belandde. Menuet was al 
in dne landen uitgekomen, had al 
verscheidene festivals afge
schuimd en was té oud. De reak-
ties na de 7 (zeven) screenings 
(vertoningen) waren overwegend 
positief voor een film, die in ons 
land door de filmkntiek op een 
zijspoor was gezet. Eén van de ge-
interesseerde kopers zei het 
mooi; „De films van de „Quinzaine 
des réalisateurs" behandelen stuk 
voor stuk telkens een aantal ob
sessies en tema's. In Menuet zijn 
die allemaal gegroepeerd!" 

De kopie van het in Cannes 
(weer) aangekondigde Maria Dan-
neels of het leven dat we droom
den van Robbe de Hert bleek 
Cannes net niet gehaald te heb
ben en de ene vertoning van Na 
de liefde (van Jaak Boon) kreeg 
een ontgoochelend laag bezoe
kersaantal... Werd De Vlaschaard 
aan de VS verkocht, de politiefilm 
Zaman van Patrick Le Bon was 
een andere (kommercieel rijpe) 
uitschieter in het mini-pakket Bel
gische films. Zaman werd definitief 
verkocht aan Nederland en Frank
rijk terwijl de VS, Australië, het 
Verre Oosten, Japan en Canada 
wat ongeduldig zitten te wachten 
op een Engelstalige versie. Hierbij 
dient aangestipt dat het verkopen 
van de video- en de filmrechten 

hoe langer des te meer mekaar is 
gaan overlappen en dat vooral de 
Angelsaksische landen erg ge
steld zijn op een Engelse versie 
van de film! 

Festivals 
Cannes 1983 bracht ook de ettelij
ke Vlaamse filmfestivals nader tot 
mekaar Het Gentse Filmgebeu-
ren, Knokke-Heist, Film Internatio
nal in Antwerpen en het kersverse 
Brusselse International Film Fan
tasy Festival zochten toenadering 
tot mekaar om vooral de krachten 
te bundelen. Besloten werd hun 
programmalle te gaan koórdine-
ren om het overlappen van tema's 
in de toekoms te vermijden, sa
men in Cannes te gaan adverte
ren, en een associatie in het leven 
te roepen om de belangen van de 
festivals — vooral wat subsidië
ring betreft — te behartigen, en 
voor de skipping (vervoer) van de 
kopieën, enz. Terwijl de organiza-
toren van het Knokke-Heist-festi-
val de Croisette met 750 festival 
affiches vol hingen om wat good
will bij bepaalde producers te kwe
ken, beperkte het Gentse Filmge-
beuren zich tot het hangen van 
twee door Octaaf Landuyt ont
worpen affiches in de perszaal en 
hielden de twee andere filmfesti
vals zich aan enkele advertenties 
in de filmvakbladen. 

Het klavertje vier van de Vlaamse 
filmfestivals zal wel wat meewarig 
toekijken als zal blijken dat de 1 ste 
uitgave van het festival van Bei
roet (in het kader van de wederop-
bouwingspolitiek...) zomaar even
tjes over een budget van 450.000 
dollar zal kunnen beschikken. Cij
fers waarvan Gent, Antwerpen, 
Knokke-Heist en Brussel alleen 
maar durven dromen. En dan nog 
niet eens hardop! 

Freddy Sartor 

Het embleem „Film in Flanders", 
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Kritisch bel<eken 

,,De Overtocht" in het NVT-Antwerpen 

God bless America 
„Het leven is zoals in die andere 
film," zegt Sunny (Chris Lomme) 
op een bepaald ogenblik in De 
Overtocht, de tweede kreatie in 
enkele weken van een stuk van 
René Verheezen (Mortsel 1946). 
Verheezen heeft het blijkbaar niet 
zo erg op die Andere film, met zijn 
pessimistische en meestal te 
moeilijke problemen, maar meer 
met de eveneens niet zo gemak
kelijke maar toch nog bekijkbare 
Amerikaanse New Wave, zoals 
Mean Streets, Fat City en The 
killing of a Chinese Bookie. 

In het programmaboekje met de 
volledige tekst van het stuk (toch 
een prachtig initiatief van het 
NVT) staat vooraan, dat Verhee
zen een studiereis maakte naar de 
VS en dat hij daar een film- en TV-
freak werd. Na het bekijken van 
De Overtocht was dit overbodig. 
De Overtocht\s opgebouwd uit 15 
taferelen en Verheezen heeft er 
zich deze maal niet zo gemakkelijk 
vanaf gemaakt zoals met Zeven 
Manieren om aan de kant te blij
ven (1978), er is trouwens geen 
enkel vergelijkingspunt met zijn 
Onder ons (1976) en De Caraibi-
sche Zee (1980), misschien een 
beetje met De Gek en zijn Werk 
(1981). 

John Ravenswood (Carry Goos-
sens) is de scheepsartsdichter 
die met langer meer schrijft om 
weg te dromen, maar daarvoor 
opium gebruikt. Hij wordt gekon-
fronteerd met Sunny (Chris Lom-
me), een beroemde filmster, die 
langs de bedden van evenveel 
producers als films tot aan de top 
is gekomen en nu de overtocht 
maakt met haar Boy Pignatelli 
(Werther Van Der Sarren), een 
maffiaboss die voor de fun in de 
film kwam, nadat hij vroeger reeds 
leider was van een jeugdbende 
Dan is er nog Joe, die derde 
klasse reist, een arme Italiaanse 
schooier die stervende is van tbc 
en die een bloedige wraak heeft 
gezworen tegen Boy, die de oor
zaak is van het vreselijke litteken 
in zijn nek en van de dood van zijn 
zuster, die als een wrak is gestor
ven na een leven van prostitutie in 
de huizen van Boy. Dus alles is 
aanwezig om een konfliktsituatie 
te doen ontstaan. 

Verheezen laat ons in korte opge
bouwde taferelen, dikwijls langs 
lange monologen, kijken achter de 
schermen van vier verwoeste le
vens, in de ziel van de mens die 
zich verbergt achter een pose. 
Joe dweept met Sunny omdat hij 
haar eens in een film heeft gezien, 
waar ze als leidster van rebeller 
bezieling op het gelaat van haar 
volgelingen wist te tekenen. Maar 
de cynische Sunny prikt dit door 
door te vertellen — het gaat hier 
om een stomme film — dat ze de 
mannen vertelde wat ze allemaa 
met hen in bed zou aanvangen, de 
een na de ander, daarom keken ze 
zo entoesiast Boy Pignatelli denkt 
dat hij zijn zieltje kan redden door 
de armen met Thanksgiving 5.00C 
kalkoenen te schenken en door 
iedere zondag naar de kerk te 
gaan. Ravenswood, die scheeps
arts IS geworden omdat de zee 
hem vrijheid zou schenken, wi 
uiteindelijk beroemdheid verwer
ven door het schrijven van eer 
scenario voor Sunny, Hoe dit alle
maal in elkaar haakt kunt u gaar 
zien in een der beste produkties 
sinds jaren van het NVT, gedragen 
door akteurs die hun vak verstaan 
De regie van René Verheezen, die 
hiermee aan zijn debuut toe is, is 

professioneel aangepakt en hel 
decor van Frank Daniels is uiterst 
funktioneel. Een bijna perfekte 
voorstelling dus, ware het niet dal 
sommige monologen ietwat te 
lang zijn uitgesponnen, maar dat is 
muggezifterij. 

(De Overtocht/door het NVT in 
Ankerruiteater, Ankerrui 38, Ant
werpen. Speeldagen: 26,27,28 en 
31 mei en 2, 3, 4, 7, 9,10 en 11 juni 
telkens om 21 uJ. 

(Laagvllegerl 
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Jos Speybrouck te Kortrijk 
In het kader van het Antoon Vander 
Plaetsejaar 83 zal een retrospektieve 
gewijd worden aan het plastisch werk 
van Jos Speybrouck (1891-1956), tijd
genoot en vriend van Vander Raetse 
Deze retrospektieve, georganizeerd 
door het Komitee Kortnjk Vlaamse 
Kultuurstad, zal van 30 juni tot 20 juli 
as plaatsvinden m een bankinstelling, 
Grote Markt 42 te Kortnjk. 
Jos Speybrouck was in zijn jeugd 
vooral bekend als de kunstenaar die 
Rodenbachs literatuur en poëzie uit
beeldde Na het behalen van een zeer 
voorname onderscheiding, volgden 
meerdere opdrachten die hij met een 
grootse monumentaliteit en een sterk 
symbolisch dekoratief karakter uit
voerde. Zo werkte hij gedurende 
20 jaar aan het illustreren van de bijbel, 

verluchtte hij volksmissaals en bracht 
de liturgie in beeld 
Het uitbeelden van de evangelies verg
de eveneens honderden tekeningen. In 
de periode 1940 — 1944 ontwierp hij 
vooral bidprentjes en gelegenheidsge-
dachtenissen De organizatoren willen 
vooral zijn schilderwerk in het daglicht 
stellen. Nu reeds staat vast dat zijn 
grootste kruisweg, die in het bezit Is 
van het Sint-Amandskollege van Kort
njk, in deze retrospektieve te zien zijn. 
Om deze Kortnjkse kunstenaar te ge
ven waar hij recht op heeft is het ech
ter nodig zoveel als mogelijk te kunnen 
tentoonstellen 

Gelieve kontakt op te nemen 
met Antoon Desamber, Bellegemse-
straat 30, 8540 Bellegem. (tel. 056-
22.40,97) 

appiG /// 

DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET QWERTY 
ENAZERTYOP 1 KLAVIER. 

De Apple lie met 64 k bytes gebruikers
geheugen is een onklopbare kombinatie 
van mogelijkheden en betrouwboorheid 

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

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 kon het allemaal... en 
nog veel meer, want Apple biedt u veruit het 
grootste software-pakket op de markt. 

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

DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET HET 
GROOTSTE GEHEUGEN. 

Metzi|n 256k bytes geheugen memori
seert de Apple ///100 pagina's tekst of een 
financieel model van 63 kolommen en 254 
lijnen. 

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

De Apple /// is een persoonlijk business 
systeem om zakenmensen, managers en al 
wie met administratie te maken heeft sneller, 
nauwkeuriger en effektiever te loten werken. 

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

A^'^cp SPECIALE 

OP^MEER-
PRO<5jftNlS. 

Ik wens spoedig alle dokumentatie te ontvangen 
over APPLE lie D APPLE /// G 

Naam 

Beroep/Funktie 

Tel . 

Adres- i,..,„a^Z 

Posfkode/Gemeente 

;applG 

:u\' •-' v-7 :i-i^. 
Bell Telephone Mfg Co NV 
Micro Computer Division 
Tav Dirk Mertens 
Bell Teiephonelaan 2, 
2440 Geel 

Opzenden in gesloten envelop noor nevenstoand 
odres 
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Geef de keizer 
wat de keizer... 
Sporting Anderlecht heeft voor de derde maal een Europese bekerfi
nale gewonnen. Na de Europabeker voor bekerwinnaars pronkt nu de 
Uefacup in de prijzenkast van 's lands suksesrijkste voetbalklub. 
Want laten we wel wezen: al veertig jaar lang is Sporting de vlag van 
ons voetbal. De sportieve en financiële rijkdom van de klub zijn zo 
opvallend dat zij de eigenlijk nooit aflatende controverse rond de 
vereniging voortdurend voeden. Nochtans verbergt Anderlecht geen 
geheimen. Wie de ogen opent ziet dat de klub haar welwaart dankt 
aan de bekwaamheid van haar bestuurders. De aangroei van vermo
gen verloopt overigens al decennia lang gelijkmatig gestaag. Het Anderlecht uit de grote jaren: koninginneploeg rond aanvoerder Paul Van Himst 

In de jaren voor de tweede 
wereldoorlog bouwde voorzitter 
Theo Verbeeck het volks klubje 
uit tot een volwaardige eerste 
klasser. In de jaren veertig, vijftig 
en zestig drukte het duo Roos-
sens-Steppé zijn stempel op de 
klub. Eerstgenoemde was, en Is 
nog steeds, een monumentaal 
voetbalkenner wiens Inzichten op 
de ontwikkelingen voorultliefjen. 
Hij bezorgde zijn klub een spor-
tief-organlzatorische onderbouw 
waarmee ongeveer vijftien kam
pioenstitels werden binnenge
haald. Eugene Steppe, de beste 
public relations uit de geschiede
nis van ons voetbal, hielp mee de 
begrenzingen doorbreken. De 
klub van de gemeente werd eerst 
de klub van Brussel, daarna van 
Brabant (het Pajottenland, Halle-
Vllvoorde, enz...) en vervolgens 
van bijna gans België. Anderlecht 
vond jarenlang talent waar ande
ren zelfs niet gingen zoeken. 
Onder Constant Vanden Stock — 
net als belde eerder genoemde 
voorzitters een oud-speler van 
Anderlecht — kreeg het beleid er 
nog een dimensie bij: de zakelijk
heid. 

Vanden Stock, gedreven door 
grote ambities, leidde zijn klub 
naar de Europese top. 

Onder zijn beleid speelde Ander
lecht al vijf Europese bekerfinales. 
Drie ervan werden gewonnen. 
Adelbrleven dus die door geen 
andere Belgisch klub zelfs maar bij 
benadering kunnen worden voor
gelegd. Daarover mag geen twijfel 
bestaan. Zonder Anderlecht zou 
ons voetballandschap er kaler uit
zien. 
Maar er Is toch ook een en ander 
veranderd. Macht is nu eenmaal 
moeilijk om dragen. In de voorbije 
jaren heeft Anderlecht enkele „ze
kerheden" ontkracht waardoor 
ons voetbal in een stroomversnel
ling IS terecht gekomen die nog 
amper kan worden bijgehouden. 
Door de aankoop van Erwin Van-
denbergh (voor een goede vijftig 
miljoen) sloegen de transferprlj-
zen op hol. Meerdere klubs verke
ren dan ook in financiële adem
nood. Men wil het viaggeschip nu 
eenmaal zo dicht mogelijk volgen... 
Daardoor Is ook de animositeit 
rond de klub toegenomen: Ander

lecht wordt benijd en geplaagd op 
de gekste manieren. De recente 
heibel rond scheidsrechter Gons 
was daar weer een voorbeeld van. 

Ook de perikelen rond de televl-
sleultzendlng van de heenmatch 
tegen Benfica dreef Anderlecht In 
een gevaarlijk isolement. Maar In
tussen staat het voor de waarne
mers vast dat er fouten aan belde 
kanten werden gemaakt. Het was 
Inderdaad niet normaal dat Benfi
ca méér dan het driedubbele aan 
rechten opstreek dan Anderlecht 
kon krijgen en nog veel onbegrij
pelijker was dat onze omroep be
reid was méér te betalen voor de 
match in Lissabon dan voor de 
match in Brussel. Dat is de wereld 
op zijn kop zetten ook al Is gewe
ten dat men In de Reyerslaan voor 
alles een uitleg vindt sinds men 
sponsor is geworden van tennis
tornooien... 

Maar goed: Anderlecht heeft het 
in Lissabon opnieuw waar ge

maakt. De al maandenlang onder 
hoge druk spelende ploeg her
vond er haar zelfvertrouwen en 
beheersing. De rest volgde van
zelf. Anderlecht voetbalde er met 
de professionele discipline en de 
taktlsche mobiliteit die door trai
ner... Ivlc werden nagestreefd en 
(grotendeels) aangeleerd. Voor de 
beslissende match zette het trai
nersduo Van Hlmst-Llppens de 
logische stap terug: Anderlecht 
voetbalde met vijf verdedigers en 
Ofjereerde rustig en Intelligent 
(een Inbreng van de nieuwe 
hoofdtrainer!) van achteren naar 
voor. Een over al zijn middelen 
beschikkend Anderlecht Is een 
Europese topklub. Dat werd nog 
maar eens bewezen. Ook al dient 
men natuurlijk alles In het juiste 
perspektlef te zien. Sporting scha
kelde achtereenvolgens Kuopio, 
Porto, Sarajevo, Valencia, Bohemi
ans Praag en Benfica uit. Hoeveel 
van die klubs zouden in de Euro
pabeker voor landskampioenen 

Krisis in de arbitrage? 
Er was in de voorbije dagen weer 
sprake over een krisis in de (voet-
haOarbitrage. Aanleiding daartoe 

was de door Anderlecht gewraak
te (een wel zeer ongewone han
delwijze voor deze klub) leiding 
van scheidsrechter Goris in de 
thuismatch tegen Club Luik. De 
wedstrijd waarin de Brusselaars 
de titel verloren. 

Wij zagen de feiten en zijn van 
oordeel dat Goris Anderlecht on
opzettelijk benadeeld heeft Bena
deeld omdat de man inderdaad 
twee strafschoppen had mogen 
fluiten die, door hun situering in 
het wedstrijdverloop, de uitslag 
wellicht zouden gewijzigd hebben. 

Onopzettelijk omdat de interpreta
tiemogelijkheid bestond en omdat 
de ref eerder in de match Sporting 
een paar keer het voordeel van de 
twijfel had gegund in zeer ondui
delijke en belangrijke wedstrijd
fazen... 

Anderlecht spreekt over een ge-
organizeerde puntenroof Dat lijkt 
ons te ver gezocht Waar is dat 
Sporting enkele keren ongelukkig 
uitkwam na scheidsrechterlijke 
vergissingen... Dat heeft ze mini
maal drie punten gekost die had
den kunnen volstaan om lands
kampioen te worden. Maar van 
opzet of kwade bedoelingen kon 
naar ons gevoel geen sprake zijn. 

Wanneer Schoeters in Brugge 
een inderdaad flagrante straf
schopovertreding onbestraft laat 
kan hij daarom nog niet vermoe
den dat een schijnbaar verslagen 
Club in de slotsekonde nog zal 
gelijkmaken en wanneer De 
Bleeckere in Tongeren inderdaad 

erg bleekjes een soortgelijk ver
grijp door de vingers ziet kan hij 
niet weten dat de thuisploeg, die 
bij wijze van spreken in maanden 
geen goal meer had gemaakt, in 
de tegenaktie zal scoren... 

Maar er is desondanks wat aan de 
hand met ons scheidsrechters
korps. Het werd in de voorbije 
maanden aanzienlijk verjongd en 
in de beslissende faze van de 
kompetitie blijkt nu, wat niet eens 
onbegrijpelijk is, dat flink wat jon
ge refs maturiteit en persoonlijk
heid missen om de zaak onder 
kontrole te houden. Dat is jammer 
maar niet verwonderlijk en er mo
gen ook geen konklusies voor de 
toekomst uitgetrokken worden. 

„Al doende leert men", zei Fred 
Delcourt, de nieuwe voorzitter van 
de scheidsrechterskommissie, 
toen hij om kommentaar werd 
gevraagd. En de man had gelijk. 

Wel, en dat werd niet toegegeven, 
werden er in het verleden fouten 
gemaakt Het korps werd bij voor
beeld met geleidelijk maar bruusk 
verjongd Waardoor de keuzemo
gelijkheden beperkt bleven. Ver
der getuigt het niet van veel 
psychologisch doorzicht wanneer 
Goris één week na Anderlecht— 
Luik de match Standard—Loke-
ren moet leiden. We weten wel dat 
de aanwijzingen vooraf gebeuren 
maar men moet een jonge ref die 
overigens ook in de loop van het 
seizoen al aardig wat kritiek ving, 
geen twee weken na elkaar in een 
zenuwenkuil gooien. Dat is om 
moeilijkheden vragen. 

de kwartfinales kunnen halen? 
Een of twee misschien. Daarmee 
willen we de verdiensten van onze 
voetbalkeizers niet minimalizeren. 
We proberen ze wel In het juiste 
kader te situeren. 

Langs de 
telefoon 
Het zomerseizoen atletiek staat 
voor de deur. In Vlaanderen 
maakt niemand zich veel illuzies. 
Op de werelkampioenschappen 
in Helsinki zullen de maratonlo-
pers al onze hoop meedragen. 
Daarbuiten ziet niemand nog 
enig licht-
Hoe het zover is kunnen komen 
is een vraag waar iedereen zich 
nu schijnt mee bezig te houden. 
Algemeen is men wel van oor
deel dat de commercializering 
van de atletiekbedrijvigheid al
vast bij ons ten nadele^ van de 
pistelopers werkt. De sponsors, 
en zelfs het BOIK (of zijn dat sy
noniemen?), zien geen brood in 
het rondjes draaien op sintelba
nen. Dat wordt wel niet openlijk 
toegegeven — zo onwelvoeglijk 
is men nog net niet — maar 
niemand die er aan twijfelt. 
Daarnaast maakt men ook de 
atletiekbond veel verwijten. Het 
overkoepelend orgaan is een 
dood lichaam geworden. Geen 
dynamiek, geen verbeelding, 
geen initiatieven: kortom niets. 
De bondsvoorzitter steekt een 
verwijtende vinger uit naar het 
BOIK dat precies hetzelfde doet 
maar dan in de tegenovergestel
de richting. Echte Belgische toe
standen dus. De atleten zijn er 
natuurlijk de dupe van. Al weten 
die al wel langer dat zij zich niets 
moeten voorstellen wanneer de 
begeleiding en de steunmaatre
gelen ter sprake komen. Maar we 
moesten toch wel even naar 
adem snakken toen we bonds
voorzitter Wante doodkalm 
hoorden verkondigen dat hij een 
paar keer naar het BOIK had 
getelefoneerd in verband met de 
organizatie (en de sponsoring) 
van de Belgo-meetings en dat 
men daar de telefoon niet had 
opgenomen- Daar bleef het bij. 
Van weerskanten overigens. Ver
der verwachten de heren wel dat 
de atleten zich maandenlang uit 
de naad trainen en klaar staan 
wanneer de grote meetings er 
aankomen. Want zonder atleten 
kunnen al die comitars moeilijk 
blijven „meereizen". Of ze nu in 
de bond of in het BOIK zetelen. 
Dat maakt inderdaad geen ver
schil. 
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AKTIE '83 
Assebroek, de volkrijkste randge
meente van de Westvlaamse hoofd
stad (18 000 inwoners), heeft een rijke 
VU-traditie Ruim een kwarteeuv*/ zijn 
er Vlaamsnationalisten in een VU-afde-
ling aktief En nog steeds zijn een aantal 
„werkers van het eerste uur" erbij de 
gebroeders De Vriese, Jef Inghels, Lilia-
ne Maréchal, Jozef Stassen om er 
maar enkelen te noemen Eén van hen 
bracht het inmiddels tot schepen van fi
nanciën van Brugge, Raymond Reyna-
ert Reeds zeven jaar beheert hij de 
Brugse stadsportefeuille op een hoogst 
bekwame manier Brugge is vandaag 
immers de grootste stad van Vlaande-

VU-Assebroek: 

„Op zoek naar groen in een verstedelijkte gemeente" 

ren met een sluitende, dus met deficitai-
re begroting' 

Maar derhalve deze waardevolle, iets 
ouder wordende krachten, is de Asse-
broekse VU-familie de jongste jaren 
verrijkt met een dozijn entoesiaste jon
geren Eén van hen is partijraadslid Luk 
Grootaerdt, tevens voorzitter van de 
VU-Assebroek In het beroepsleven is 
hij leraar van auditief gehandicapten 

Grootaerdt: „De VU-afdeling Asse
broek heeft sinds lang een „goeie' 
naam en traditie En de eer hiervoor 
komt toe aan de fantastische groep 
voorgangers die ons tot op vandaag, 
gelukkig maar, blijven steunen Wij, als 
jongeren, proberen het door hen ge
starte werk verder te zetten Met vallen 
en opstaan 

Wij : De afdeling Assebroek doet ook 
mee aan de VU-aktle '83? 

Grootaerdt: „Uiteraard Wij vinden die 
aktie trouwens een reuzegeslaagd ini
tiatief van de VU-nationaal Iedereen 
van ons voelt sinds lang de noodzaak 
aan om „met de basis", met de VU-le-
den meer te gaan praten En dit zeker 
met het oog op de aanstaande be-
stuursverkiezingen Maar ja, je komt er 
zo moeilijk toe En nu wordt ons een 
ideale kans geboden De enquêtes 
worden ook door de leden biezonder 

goed onthaald Indien elk bestuurslid 
woord houdt, zijn wij volgende week 
rond met die vragenlijsten" 

Wij : En dan start het projekt? 

Grootaerdt: „Ja, alhoewel wij reeds nu 
aan de voorbereidingen bezig zijn 

Onze verantwoordelijke voor propa
ganda, Pol Hallaert, heeft hiertoe reeds 
de nodige schikkingen getroffen Het 
wordt een „groen" projekt Assebroek 
IS een zeer dicht bebouwde randge
meente van Brugge ruim 18000 inwo
ners, verdeeld over vijf parochies Een 
échte industrie bestaat er niet in onze 
woongemeente De meesten werken in 
het spoorweg- en metaalkonstruktiebe-
dnjf„La Brugeoise", of elders in en rond 
Brugge, met daarboven op nog een pak 
pendelaars Vandaar dat Assebroek 
eerder een „slaapgemeente" is En toch 
zijn er een aantal prachtige stukjes 
groen gevrijwaard vlakbij de woonker
nen Ik denk vooral aan die prachtige, 
laaggelegen Assebroekse Meersen, de 
kinderboerderij „de Zeven Torentjes" 
en enkele lapjes bos 

Jaarlijks organizeren wij met de 
Vlaamsnationale socio-kulturele knng 
„Trefpunt" een Meersentocht Precies 
om dit unieke natuurgebied beter te 
leren kennen en waarderen door meer 
mensen Dit jaar waren wij reeds aan 
de vierde uitgave toe Met stijgend 

omcudu/eltócunenhutnen 

sukses Het verbaast ons eigenlijk tel
kens weer dat de mensen amper hun 
eigen gemeente kennen 'En in feite 
geen oog hebtien voor die heel njke, 
rustige plekjes die er hoedanook nog 
zijn Het ligt in onze tiedoeling een soort 
van toeristisch-landbouwkundig wan
delpad uit te tekenen" 

Wi j : U zei „landbouwkundig"? In een 
dichtbevolkte gemeente-

Grootaerdt: „Inderdaad Niettegen
staande het feit dat onze' gemeente 
bijna volgebouwd is, zijn er nog een 
aantal hoeven bewaard gebleven Ener 
zijn nog een beperkt aantal boerderijen 
in volle bedrijvigheid Wij gaan straks 
die landbouwers een voor eén opzoe
ken en hen een bezoek brengen Hun 
bevindingen, hun toekomstperspektie-
ven, samen met een vleugje historiek, 
willen WIJ bundelen in een brochure die 
WIJ in Assebroek hopen te verspreiden 

In de hoop dat men zijn eigen dorp be
ter leert kennen, en dus waarderen Wij 
denken er ook aan een „andere" kaart 
van de gemeente te publiceren een 
kaart waarop behalve de straten, geen 
huizenblokken zijn getekend, maar wel 
de natuurlijke elementen zoals velden, 
beken, weiden en bomen Ja, het 
wordt ook voor ons een rijke ervanng 
de realizatie van een wandelpad door
heen Assebroek" 

W I J hopen dat Assebroek in dit opzet 
slaagt en kijken nu al uit naar het 
resultaat Geïnteresseerden kunnen te 
allen tijde kontakt opnemen met Luk 
Grootaerdt, 't Leitje 56 of met Pol 
Hallaert, Filips Wielandtsstraat 8, alle
bei te 8320 Assebroek-Brugge 4. 

Nationale dag voor alle VU-burgemeesters 
en -schepenen Zondag 5 juni te Sint-Niklaas 
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 kleine restauratie in 
hotel Serwir, K Astridlaan 49 te 
2700 Sint-Niklaas, tel 03-
7765311, 
— om 14 u 30 akademische zit
ting in het hotel Serwir Inleiding 
door algemeen sekretans Willy 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) kultuur-
pakt en toepassing op gemeente
lijk vlak door Hugo Servaes, in-
spekteur bij de vaste nationale 
kultuurpaktkommissie, 

— deel 2 (namiddag) welk kul-
tuurbeleid 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 orga
nizeert in samenwerking met VU-
afdeling Zedelgem, op woensdag 

15 juni om 20 u in zaal „Aster", 
Brugsestraat in Aartrijke-Zedel-

W M 
berichten 

gem een avond met v Iksverte-
genwoordiger Jaak Gabriels en 
enkele mensen van zijn ploeg uit 
Bree onder het tema „Een open 
en demokratisch gemeentebeleid -
zo doen wij het in Bree" 
Deze aktiviteit staat open voor alle 
Westvlaamse mandatarissen en 
bestuursleden 

(Deze aktiviteit werd verkeerde
lijk aangekondigd voor 17 juni.) 

HET ARRONDISSEMENT 
KORTRIJK ONTMOET 

de Volksunietop 
tijdens het groots 

VOLKSUNIE
FAMILIEFEEST 

te Heule in het Rattekas-
teel, op zaterdag 28 mei, 
aanvang om 16 uur. 
Een twintigtal VU-parle-
mentairen zullen aanwe
zig zijn O w voorzitter 
Vic Anciaux en minister 
Schiltz. 

Organizatie VU-HEULE 
en BISSEGEM, in samen
werking met Arrondisse
ment Kortrijk en VUJO 

OPENLUCHTCAFETARIA 
- BARBECUE 

KINDERANIMATIE 
door KERDJU 

Toegang 60 fr - Kinde
ren gratis 
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Zaterdag 4 juni 

Arrondissementeel kongres 

van VU-Brussel 
Op zaterdag 4 juni as. komen een 
honderdtal kaderleden van het arron
dissement Brussel voor de eerste maal 
samen op een arrondissementeel kon
gres. 
Het is voor de VU-Brussel een histo
risch gebeuren, want het moet het 
begin worden van een periode waann 
de VU-Brussel de katakomben verlaat 
Op twee vlakken. 
Eerstens willen wij een kruistocht in
zetten naar Vlaanderen toe, om er 
Vlaanderen van te overtuigen dat het 
— nu meer dan ooit — zijn historische 
rechten ten opzichte van Brussel op 
een meer agressieve manier moet 
laten gelden. Ondanks Cockerill-Sam-
bre wordt Brussel — hoe dan ook — 
een heet hangijzer. 
Vanuit Brussel hebben wij het gevoe
len dat er veel te weinig juiste informa
tie aanwezig is omtrent de Brusselse 
problematiek. Wij willen daar iets aan 
doen. 
In het recente verleden hadden we het 
onuitspreekbare genoegen om in di
verse zusterarrondissementen onze 
stellingnamen uiteen te zetten. Telkens 
heeft het ons opnieuw gelukkig verrast 
te mogen vaststellen dat Vlaanderen 
Brussel Inderdaad niet zal loslaten, 
alleen weet men niet goed raad hoe 
dat nu precies moet gebeuren. 
Ten tweede willen wij als VU-Brussel 
meer en meer inspelen op de stedelij
ke smeerlapperijen, de grenzeloze ver
loedering die er in Brussel plaatsgrijpt 
Wij willen ons opstellen, niet als taaifla

minganten, maar als „Vlaams-nationale 
gemeentenaren", die een gbbaal 
Vlaams-nationaal alternatief wensen te 
formuleren tegenover het stedelijk be
leid. 
In de voormiddag van de kongresdag 
vergaderingen 10 kommissies die zich 
over de meest diverse aspekten van 
Brussel zullen buigen. 
In de plenaire zitting wordt enerzijds 
de aktualiteit van Brussel doorgelicht 
door Vic Anciaux, nationaal voorzitter, 
en in zijn kongresrede zal de arrondis
sementsvoorzitter Gaby Vandromme 
zijn geliefkoosd tema verder ontwikke
len: de VU heeft tegenover Brussel 
een historische opdracht te vervullen. 
Het zou ons een steun zijn mocht ook 
vanuit Vlaanderen een delegatie te 
verwelkomen zijn. 

Gaby Vandromme, 
arrondissementsvoorzitter 

Het kongres gaat door op zaterdag. 4 
juni 1983 om 14 u. stipt in de gebou
wen van de Universitaire Fakulteiten 
St.-Aloysius (UFSAU, Vrijheidslaan 17 
te 1080 Koekelberg (einde park basi
liek. 

PROGRAMMA 
14 u.: verwelkoming 
14 u. 05: kommissieverslagen 
15 u.: aktualiteitsrede door Vic Anciaux 
„De VU en de politieke aktualiteit van 
Brussel". 
15 u. 45; interludium 
16 u.: kongresrede door Gaby Van
dromme „De histonsche rol van de 
Volksunie in Brussel". 

VU-raadsleden van 
Aarschot laten van 
zich horen 
Het nieuwe afdelingsbestuur is er zich 
van bewust dat dringend dient werk 
gemaakt van een meer krachtdadige 
opstelling naar de bevolking toe. Zes 
jaar beleid binnen de meerderheid en 
de onafgebroken inzet van de ex-
schepenen André De Samblanx (Fi
nanciën) en Sim Verbruggen (Kuituur) 
hebben niet de verhoopte zetelwinst 
gebracht bij de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober 1982. Werkkracht 
wordt door de kiezer niet altijd be
loond 1 

Door onderlinge afspraken kon de VU 
zich nochtans beroepen op een man
daat in het OCMW en voor de eerste 
maal is de VU vertegenwoordigd in de 
raad voor maatschappelijk welzijn met 
Toon Macken, die het klappen van de 
zweep kent als gemeenteraadslid tij
dens de periode 1970-1976. 
Onze drie mandatarissen hebben zich 
in deze korte periode, die voor hen 
trouwens geen aanloopperiode was, 
reeds getoond als doorwinterde vaklui. 
Reeds meerdere malen hebben André 
en Sim via ernstig gedokumenteerde 
interpellaties op de gemeenteraad de 
huidige SP-PVV-meerderheid aan het 
wankelen gebracht De meerderheid 
moest het zelfs afleggen na een stem
ming over de heropenstelling van het 
oud gemeentehuis van Langdorp, door 
de VU-f raktie gevraagd in het licht van 
het behoud van de eigen funktie der 
deelgemeenten. 
Een voorstel tot selektieve ophaling 
van het huisvuil werd door de meer
derheid op vrij stuntelige wijze verwor
pen. Het voorstel tot belastingheffing 
op onbewoonde of onbewoonbare ge
bouwen werd wel aanvaard. De VU 
speelt hier in op de vrijwaring van het 
stadsbeeld en wil hiermee de spekula-
tie tegengaan. 
In een jongste gemeenteraadszitting 
namen onze mandatarissen de begro
ting voor 1983 en het daaraan gekop-
Delde saneringsplan, voor het beko-
•nen van een saneringslening, sterk op 
de korrel. Aan de hand van duidelijk cij-
'ermateriaal toonde André aan dat de 
stad, door de immens zware belasting-
«^ertiogingen, op een verloop van vijf 

jaar liefst een meeropbrengst van 453 
miljoen zal krijgen en dit om een tekort 
van 50 miljoen weg te werken. Begrij-
pe wie begrijpen kan! 
Zo worden onder meer de opcentie
men opgevoerd van 1273 naar 2500 
en het gemeentelijk aandeel in de 
personenbelasting van 6 naar 9 %. 
Om van de andere asociale belasting
verhogingen maar niet te spreken. 
Anderzijds heeft het schepenkollege 
de moeite niet kunnen doen (of is het 
onkunde?) om een degelijk sanerings
plan op te stellen zoals voorgeschre
ven door de saneringskommissie. Men 
bespaart alzo geen honderdduizenden 
franken op administratiekosten door 
het administratief personeel van het 
stadhuis niet meer te voorzien van 
schrijfgerief! 
Bij de bespreking van de begroting 
verliet zelfs de pers de zitting, omdat 
zij geen enkele informatie doorge
speeld kreeg vanwege het schepen
kollege. 
Anderzijds leverde Toon Macken, bij 
de bespreking van de begroting 1983 , 
van het OCMW, scherpe kntiek op de 
verhoging van de bijdragen voor war
me maaltijden (liefst 20 fr. per maaltijd), 
poetsdienst en bijdragen van de resi
denten van het Rustoord en het Gast
huis. Blijkbaar kan een sanering alleen 
op de rug van de minstbedeelden! 

Afdelingswerking 
In de eerstvolgende weken zal er 
konkreet werden gestart met de 
streekpers waardoor de VU zich op 
regelmatige tijdstippen kan richten tot 
de bevolking. 
Op 27 mei zullen de bestuursleden een 
vormingsavond volgen die ingericht 
wordt door het arrondissementeel be
stuur. 
Op vrijdag 3 juni a.s. om 20 uur in de 
kleine zaal van de VINEA, zal een 
uitgebreide ledenvergadering gehou
den worden. Op het programma: in
spraakronde voor gemeentelijk- en 
OCMW-beleid; jaarplanning: oprich
ting van werkgroepen. 
Iedereen die zich verbonden voelt met 
de afdelingswerking is uitgenodigd. 

Wij in de Volksunie 

BOUWEN 
VERBOUWEN 

ALGEMEEN BCXJWBEDRIJF 

KUNNEN 
WILRIJK, Pr. BoudewIjnL 323, tel 03-44939.00 

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

GENK, Winterslagstr. 22, leL 011-35.44.42 

GENT, Onderbergen 74, tel 091-25.19̂ 3 

LEUVEN, Brusselsestr. 33, tel 016-23.3735 

SI-NIKLMS, Pr. Albertslr. 52, tel 03-777.47J6 

Groot-Halle 
naar Diksmuide 
Op zondag 3 juli 1983 vertrekt vanuit 
Halle een autocar naar Diksmuide, 
Vertrek: 7 u. 30 's morgens. Na de 
IJzerbedevaart, uitstap naar Gent 
Terug in Halle omstreeks 20 uur 
Prijs: 250 fr per persoon. Organizatie 
VU- en VUJO. 

Inlichtingen: Mario Van Wijnsberghe, 
Quetstroeyelaan 1, te 1500 Halle (tel. 
356.53.13). 

• 19 j . juffrouw met diploma 
bureauwerken zoekt een betrek
king als bediende. Voor inl. zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger dr. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 
• 20-jarige kinderverzorgster 
zoekt een gepaste betrekking. 
Voor inl. zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr. Valke
niers, tel. 02-569.16.04. 

• Afgestudeerde middelbaar 
onderwijs is bereid tegen over
een te komen vergoeding, tek
sten, verslagen, vertaalwerk, te-
sissen, enz... te typen of alge
meen sekretariaatswerk te doen 
's avonds. Kontakt nemen met 
senator R. Vandezande, Naam
sestraat 167, 3000 Leuven, tel. 
016-22.84.20. 
Bijverdienste gevraagd 
Persoon woonachtig in de zone 
02 en bestendig thuis om telefo
nisch adressen te noteren. 
Betreft: kandidaat kliënten alumi-
niummerken. 
Voor ml. 03/353.21.11, vragen 
naar Luc. 

(Adv. 80) 
• 23 j . ongehuwde licentiaat in 
de Germaanse Filologie (VUB 
1982) die verder studeert voor 
vertaler-tolk Deens-Frans, zoekt 
gepaste betrekking. Voor inl. zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Dr. J. Valkeniers, tel. 02-
569.16.04. 

BRABANT 
MEI 
28 VOSSEM: Vlaams Bal vanaf 20 u. 30 in zaal Edelweiss met 

Studio Mach I, DJ Eddy. Voorverkoop- 80 fr. Inkom: lOOfr. 
28 OVERUSE: Gezellige kaasavond in de „Klomp", Heuvelstraat 

vanaf 17 u. Ook omliggende afdelingen van zijn welkom. 
29 HAACHT: Grote Vlaamse smulnamiddag van 12 tot 20 u. in zaal 

„Onder de Toren" in Haacht-centrum. Leeuwkestombola met 
meer dan 20.000 fr. prijzen. Trekking op het einde van de 
namiddag. 

JUNI 
3 AARSCHOT: Uitgebreide ledenvergadering in kleine zaal van de 

VINEA om 20 uur. 
11 JETTE: Pannekoekennamiddag van 14 tot 17 uur in St-Pieterskol-

lege te Jette. Organizatie: VUJO. 

Nieuw afdelingsbestuur 
te Aarschot 
Onder grote belangstelling vonden de 
bestuursverkiezingen plaats op 31 
maart jl. Zestien kandidaten boden 
zich aan voor een bestuursfunktie, een 
unicum in de geschiedenis van de 
afdeling. Acht kandidaten werden ver
kozen en op 13 april werden volgende 
funkties toegewezen: 
Voorzitter: Mark De Groot Lierse-
steenweg 160, 3220 Aarschot; 
Sekretaris: Jos Bruyninckx, Sneeuw-
bespad 6, 3220 Aarschot tel. 56.39.14; 
Penningmeester: Luk Bollen, Bogaar
denstraat 3, 3220 Aarschot tel. 
56.6325; 
Propaganda: Fik Meulenbergs, Oude 
Mechelsebaan 126,3220 Aarschot tel. 
56.86.10 of 56.93.34; 
Pers en dokumentatie: Robert Nyssen, 
Astridlaan 26, 3220 Aarschot tel. 
56.31.89; 
Leden-mandatarissen: André De Sam

blanx, gemeenteraadslid-fraktieleider, 
Franseliniestraat 3, 3240 Langdorp, tel. 
56.84.37; Sim Verbruggen, gemeente
raadslid. Perzikenstraat 15,3240 Lang
dorp, tel. 56.49.42; Toon Macken, 
OCMW-raadslid, Duivenstraat 191, 
3220 Aarschot, tel. 56.86.87; 
Door VUJO afgevaardigd: Peter Hole-
mans. Grote Laakweg 25, 3220 Aar
schot tel. 56.87.35. 
Wij wensen allen van harte geluk met 
hun verkiezing en hopen dat zij de 
nodige verantwoordelijkheid zullen op
nemen om de hun toegewezen taak te 
vervullen. 
Wij danken tevens de niet verkozen 
vrienden voor hun belangstelling en 
hopen vérder van hun diensten te 
kunnen gebruik maken, hetzij via koöp-
tatie binnen het bestuur, he^ij in één of 
andere werkkring die het bestuur zal 
bijstaan in zijn werking. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels e n sa lons 

Openingsuren: Di.. w o c vrij. van 13 tot 19" •>" 
Do., zat. van 10 tot 19 i 
Zondag v a n M tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrun*' 

In memoriam 
Willy Van Belle 
Op 12 mei 1.1. overieed te Sint-Pieters-
Leeuw, op slechts 52-jarige leeftijd, de 
heer Willy Van Belle. 
Hij was de voorzitter van de politieke 
raad van de Volksunie-afdeling Groot-
Leeuw en al een der allereerste Vlaam
se militanten van na de Tweede We
reldoorlog. 
Reeds van tevoren Vlaamsgezind, was 
het toch de nederiaag van de Vlaamse 
meederheid inzake de Koningskwestie 
en de lafheid van de Vlaamse partijen, 
in 't bijzonder de CVP, die hem er toe 
deden besluiten de rangen van de 
Vlaamse Concentratie en meteen van 
de Vlaamse Militantenorganizatie te 
'vervoegen. Hij kon trouwens nog een 
paar vrienden ervan overtuigen het
zelfde te doen. 

29 mei 1983 
IVIarmot-jogging 
te Wezenbeek-Oppem 
1ste marmotjogging te Wezembeek-
Oppem. Iedereen, jong en ouder, loper 
en/of wandelaar is welkom om 16 u. 
stipt aan de Marmotlaan te Wezem-
beek-Oppem voor de 5, 10, 15 of 
20 km. Kleedkamers, inschrijvingen en 
afhalen t)orstnummers: Gemeentelijke 
Sporthal, Astridlaan, vanaf 13 u. Mede
werking: Vlaamse Wandel- en Jog-
gingfederatie en Jogging Team Tervu-
ren. Organizatie en inlichtingen: Mar-
motwijkkomitee Jan Boom, tel. 02-
731.78.42. Elke deelnemer ontvangt 
een mooie herinnering! 

Gedurende die eerste moeilijke jaren 
was hij voortdurend met de militanten-
ploeg op stap en leverde aldus een bij
zonder waardevolle bijdrage tot de 
moeizame heropstanding van het 
Vlaams Nationalisme in die periode. 
In december 1953 stond hij, samen 
met een 16-tal andere kameraden, te 
Gent terecht voor zijn deelneming in 
de anti-Fostybetoging. 
In de volgende jaren brachten familia
le- en beroepszorgen en nog later 
problemen met zijn gezondheid, met 
zich mee dat zijn aktiviteit wat vermin
derde, maar toch bleef hij zijn ideaal 
getrouw. 

In de laatste jaren bij voorbeeld, was 
hij nog steeds aktief bij de VU-werking 
in zijn streek betrokken en werd er 
o.m. voorzitter van de politieke raad. 
Op de uitvaart van dinsdag 17 mei 
bracht senator Bob Maes, voor een 
gevulde kerk, al deze zaken nog eens 
in herinnering bij het afscheid van deze 
biezonder verdienstelijke medestrij
der. 

§of ten Ö:cnl|oortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a l i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandas: eesloten 
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Wij in de Volksunie 

Sinaai beleefde tijdens 
Pinksterweekend hoogtepunt van 
toeristische aktiviteit 

mi 19 

OOST-VUU\NDEREN 

Alhoewel het weer met meezat dit 
voorbije Pinksterweekend gonsde het 
te Sinaai van toenstische aktiviteit 
Vrijdagavond had in het parochiehuis 
een toenstische avond plaats, ingencht 
door de plaatselijke Amedee Verbrug-
genknng, in samenwerking met de 
stedelijke dienst voor toensme en de 
lokale radio FM-Sinaai Dit schitterend 
initiatief werd door de schepen van 
toensme Gustaaf Van Daele aange
moedigd en IS door dfe voorzitter van 
AVK-Sinaai, Fons Van Hoydonck, te
vens lid van de Sint-Niklase VVV, 
uitgewerkt 
Na de voorstelling van de sprekers 
door de voorzitter van de AVK, was 
het dan ook de schepen van Toerisme 
die het woord nam Hij schetste duide
lijk dat Groot-Sint-Niklaas met het 
grootste kultuur-histonsch patrimo
nium bezit zoals Antwerpen en Gent, 
maar toch hebben wij belangrijke ker
ken en gebouwen die getuigen van 
een groots verleden Wat we zeker 
aantreffen is een uitgestrekt natuurge
bied, waar de wandelaars zeker aan 
hun trekken komeh vooral te Sinaai 
De sekretans van de W V , Andre 
Vanderveken, gaf vervolgens een sa
menvatting van de toenstische be
zienswaardigheden en aktiviteiten Hij 
benadrukte ook dat gezien de akkom-
modatie die voorhanden is, Sint-Ni-
klaas en het Waasland in het algemeen 

typisch aangewezen zijn op eendags-
toensme De aanwezigen werden dan 
ook in het bezit gesteld van de kleurnj-
ke en goedverzorgde folders over 
Sint-Niklaas en het Land van Waas 
Als het ware om het aanwezige pu
bliek nog meer te overtuigen werd 
toen een diakreeks met klankband 
getoond, die met louter illustratief was, 
maar eerder een sfeerbeeld schiep 
van het ganse Waasland 
Ten slotte kwam de schepen van 
Kuituur en Rekreatie, Daan Anthuems, 
aan het woord Vanuit zijn zienswijze 
,ln het Land van Waas kan men met 
verstand leven volgens zijn eigen tem
perament" heeft hij bijna een uur lang 
het publiek geboeid, in de hem eigen 
zijnde vlotte en rake bewoordingen 
Deze uiteenzetting stelde dan ook 
mens en kuituur centraal in een toens-
tisch perspektief Hierna werd de 
avond besloten en werd er door een 
groot deel van de aanwezigen nog wat 
nagepraat over de mogelijke nieuwe 
toenstische initiatieven 

Op zaterdagnamiddag had de jaarlijk
se bloemenmarkt plaats op de Dries, 
dit IS eveneens een initiatief van de 
V V V Deze markt werd geopend door 
burgemeester De Vidts, de schepenen 
Van Daele en Deyaert door de leden 
van de V V V de heren Batsd, Lam-
brechts en Van Hoydonck, en door 

Vlocini/ -
notioncile 
Per/ 
(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 jkvloers) 

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

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

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

VUJO-bestuur in Ledegem 

Eerder op het jaar, ap 25 februari hadden we een gespreksavond met 
kamerlid Paul Van Grembergen over Jeugd en Politiek Bij deze 
gelegenheid werd een foto genomen van het bestuur, samen met enkele 
aanwezige personaliteiten 
VInr op de foto rechtstaand Hendrik Vanneste (ondervoorzitter) Paul 
Van Grembergen, Jean-Pierre Pillaert (lid partijbestuur) Annie Pottie-
Kindt (provincieraadslid) Georges Raes (VU-sekretaris), Geert Creupe-
landt (VU-voorzitter), zittend vInr Chantal Debussere (penningmees
ter), Patrick Schouteten (propaganda), Hans Vandenberghe (VUJO-
voorzitter), Hans Jacques (pers). Geert Dessein (sekretans) Bart Clique 
ontbreekt op de foto wegens legerdienst (gd) (foto stragier) 

raadslid Van Rumst De stad stelde 
traditiegetrouw enkele kubieke meter 
bloemaarde ter beschikking van de 
kopers van bloemen De schepen van 
Landbouw had enkele kaasbollen ter 
beschikking gesteld, die door enkele 
bereidwillige landbouwersvrouwen 
aangesneden en aan de aanwezigen 
op de Dnes aangeboden werden om 
te proeven 

Pons Van Hoydonck 

MEI 
26 GENT-EEKLO WM-informatieavond over „De werking van het 

OCMW' door Roger Meysman, OCMW-voorzitter te Merelbe-
ke Van 19 u 30 tot 22 u 30 in het Dienstencentrum Gentbrugge 
(voorheen gemeentehuis), Braemkasteelstraat 35-39, Gentbrug
ge 

28 IDDERGEM (DENDERLEEUW) Eetfestijn van VU vanaf 19 u in 
het Centrum Tijl Parochiestraat 10 Ook op zondag 29 mei vanaf 
12u 

28 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 

28 GENT-MUIDE Jongeren blok-DISCO-avond in zaal Nova, Be-
madettestraat, om 20 u 30 Voor de „oudjes" gezellig samenzit-
ten in de bar boven de zaal 

29 GENT-ZUID 1 ste Varkensfestijn in lentestijl van apentief tot na
gerecht vanaf 12 u te Vurste, Akkerbos 3 

Amnestie-avond van Wase Jonge 
Leeuwen in De Klinge 

Op uitnodiging van de Wase Jonge 
Leeuwen CWJU gaf VU-senator (Os
wald Van Ooteghem in De Klinge een 
uiteenzetting over het amnestievraag
stuk Volgens senator Van Ooteghem 
IS amnestie nog steeds zinvol, aange
zien heel wat repressieslachtoffers, tot 
zelfs hun kinderen en kleinkinderen, 
gebukt gaan onder de onrechtvaardi
ge straffen die na de bevrijding wer
den uitgesproken Spreker zei zich 
geen begoochelingen te maken dat er 
ooit amnestie zou verleend worden 
zolang de huidige Belgische staats-
struktuur wordt instandgehouden Elk 
amnestie-imtiatief in de Vlaamse Raad 
IS vergeefs, aangezien zij ter zake 
iedere bevoegdheid mist Dit kan de 
Vlaams-nationalisten alleen maar ster
ken in hun overtuiging dat Vlaanderen 
een zo ruim mogelijke autonomie no
dig heeft, aldus senator Van Oote
ghem 

Senator Van Ooteghem ging tijdens 
zijn voordracht uitvoerig in op de fak-
toren die geleid hebben tot de Vlaams-
nationale kollaboratie in de Tweede 
Wereldoorlog Hij wees erop dat de 
knsis van de parlementaire demokratie 
en het kapitalisme in de jaren '30 
samen met de anti-kommunistische 
kruistocht van de katolieke kerk en de 
nazi-propaganda met de Duitse ekono-
mische realizaties het denken in 
Vlaams-nationale middens beïnvloed 
heeft Primordiaal staat volgens Van 
Ooteghem echter het Belgische 
staatsfeit Door hun anti-Vlaamse op
stelling, en hatelijkheden hebben de 
Belgische gezagsdragers tijdens de 
tussenoorlogse periode, ondanks alle 
vage beloften over ,gelijkheid in rechte 
en in feite de Vlaams-nationalisten 
nog meer tegen zich in het harnas 
gejaagd 

De Vlaams-nationale leiders verwier
pen aanvankelijk een „tweede aktivis-
me' doch zij herzagen hun mening 
toen bleek dat het Belgische establish
ment toenadering zocht tot de bezet
ter om zijn machtsposities te handha
ven De Vlaams-nationalisten werden 
echter door de Duitsers in een opbod-
politiek tegen elkaar opgezet terwijl de 
Belgische kollaboratiepogingen wer
den afgewezen Senator Van Oote
ghem knoopte hieraan de bedenking 
vast dat het voor kleine volkeren blijk
baar steeds moeilijk kersen eten is met 
grootmachten Zelf meldde Oswald 
Van Ooteghem zich in 1941 als 16-jari-
ge vrijwilliger voor het Oostfront Van 
Ooteghem liet zich negatief uit over de 
werving en de houding van de Duit
sers aan het front Hij stelde dat hij als 
overtuigd anti-militarist van het Oost
front is teruggekeerd en iedere hel-
denkultus verafschuwt 

Tot slot sprak Lieven Dehandschutter 
namens WJL het dankwoord uit Hij 
noemde het verheugend dat WJL nu 
ook voor het eerst in De Klinge naar 

buiten IS getreden Hiermee wordt aan
geknoopt met de Vlaams-nationale 
pioniersrol die vele Klingenaars o l v 
Jan Seghers in het Waasland vervuld 
hebben Lieven Dehandschutter on
derstreepte dat WJL geenszins de 
bedoeling heeft om andere Vlaamse 
verenigingen te bekonkurreren Via 
vormings- en andere aktiviteiten wil 

WJL de leugd de kans bieden een 
beter inzicht te verwerven in het hoe 
en het waarom van de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd Deze eerste aktiviteit 
in De Klinge was alvast een aangena
me kennismaking met WJL voor vele 
Klingenaars Voor nadere inlichtingen 
over WJL in De Klinge kan men steeds 
terecht bij Anita Buys, St-Gillisstr 37 

Sociaal dienstbetoon -
senator Walter Peeters 
Zaterdag 
4 juni 
9 u Waasmunster bij mevrouw Leona 
De Lamper, Dnes 26 te 9170 Sombe-
ke 
10 u 30 Zele in lokaal „Klodde" naast 
de Pallieter 
14 u Lokeren in lokaal De Groene 
Poort', Markt 

Zondagen 
5 juni en 19 juni 
11 u Dendermonde in lokaal vzw 
„'t Vestje' 

Zaterdag 
en 11 juni 
8 u 30 Hamme bij de senator thuis. 
Nijverheidsstraat 64 te 9160 Hamme 
10 u 30 Lebbeke bij mevr Van Bie-
sen Brusselse Steenweg 145 te 9370 
Lebbeke 
11 u 30 Buggenhout in cafe „'t Var
kenskot', Krapstraat 

Zondagen 
12 juni en 26 juni 
11 u Sint-Niklaas in lokaal „Steen-
straete". Nieuwstraat 86 te 2700 Sint-
Niklaas 

Zaterdag 
18 juni 
I o u Wetteren in lokaal „Vlaams Zie
kenfonds SDD' , Jagersstraat 2 te 
9200 Wetteren 
I I u Laarne ten huize van Chns Van 
Acker, Kouterdreef 24 te Laarne 
14 u Temse in cafe ,Cambnnus", Kas
teelstraat 
15 u Bazel bij gemeenteraadslid An-
toine Denert Rupelmondestraat 90 te 
Bazel 
16 u Kruibeke bij gemeenteraadslid 
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 89 
te Kruibeke 

Zaterdagen 28 mei 
en 25 juni 
8 u 30 bij de senator thuis Nijver
heidsstraat 64 te 9160 Hamme 
10 u 30 ten huize van gemeente
raadslid Herman Van den Abbeele 

Losweg 11 te Schoonaarde 
11 u 30 Overmere in cafe „Boeren
krijg" (rechtover kerk) 

14 u Stekene in cate „'t Straatje", 
Heistraat 
15 u De Klinge bij gemeenteraadslid 
Rot)ert Van Duyse Trompwegel 72 te 
De Klinge 

Bierhandel 
Peter Vissers 

smalleri|l 2 

ZAMMEL 

TEL 014/54 44 70 
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onze speciaiiieii 

NE FUEREFLUITER 
natuurbier 

gebrouwen naar een 
oud kennpiscn recept 

J.GERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Sociaal 
dienstbetoon 
Nelly Maes 
4de zaterdag (28 mei) om 15 u voor 
Lokeren, De Groene Poorte Markt 72 
te Lokeren tel 091-461778 Om 16u 
voor Sinaai, bij Georges Maes, Vlees
houwerstraat 24 te Sinaai. tel 
7723179 
Op afspraak elke maandag- woens
dag- en vnjdagmorgen tijdens de kan
tooruren Kantoor Nelly Maes, Gentse 
baan 50 te 2700 St-Niklaas 

BJauwvoetmls te 
Diksmuide 
Vijfde Blauwvoetmis in de IJzertoren 
te Diksmuide zondag 29 mei Dnevul-
digheidsfeest om 10 u 30 Innchters 
oud-AKVS-ers en in het kader van het 
Ernest van der Hallenjaar De mis 
wordt geleid door oud-AKVS-ers Kan 
Constant Vangenechten (auteur van 
de Eerste verhandeling over het ware 
gelaat van het AKVS ) 
Muzikale opluistenng door de Troeba-
doers van de Vreugde uit Brugge met 
orgelbegeleiding door Willy Vervloet 
leider van de Kempische Rodenbach-
bonden Behalve afgevaardigden van 
huidige blauwvoetbonden en presidia 
van het KVHV ook een afvaardiging 
van de Nederlanden in Frankrijk 

26 MEI 1983 



20 m Wij in de Volksunie 

Organizatie Begrotingsdebat een lachertje 

Antwerpen heeft een 
begrotingstekort van 15 miljard 
„Het is gebruikelijk dat wij, de schepen van Financien en vooral zijn 
diensten, bedanken voor de geleverde inspanningen bij het opstellen 
van de lijvige begrotingsdokumenten en dat doe ik dan ook Toch voel 
ik mij verplicht meteen te onderstrepen dat dit heden met weinig 
entoesiasme geschiedt, en dit gezien er nog heel wat wrevel blijft — 
zeker geldt dit voor de VU-fraktie — om de zeer slecht georganizeer-
de voorbereiding van deze begrotingsronde. De behandeling van 
deze eerste begroting van Groot-Antwerpen, is wel de slechtste erva
ring die ik op dat vlak ooit heb moeten opdoen — en ik heb toch wel 
enige ervaring opgedaan terzake — vermits het juist geteld de twin
tigste begrotingsronde is die ik bijwoon'. M e t deze woorden, begon 
G. Bergers, fraktieleider van de V U , zijn tussenkomst Het eerste deel 
van zijn tussenkomst werd een ware aanklacht tegen de meer dan ge
brekkige voorbereiding van het begrot ingsdebat. 
En Gerard stond zeker niet alleen in zijn kritiek, want alle fraktielei-
ders, zowel van de meerderheid als van de oppositie, waren niet te 
spreken over de manier waarop het kollege het begrot ingsdebat or-
ganizeerde. 

„Het IS voor de oppositie, in normale 
omstandigheden, ai met gemakkelijk 
haar kontroletaak behoorlijk te vervul
len Het wordt haar gewoonweg onmo
gelijk gemaakt wanneer het schepen-
kollege het debat zo organizeert dat 
men een ernstige voorbereiding ge
woonweg uitsluit Nooit kregen we zo 
weinig tijd om een zo tselangnjk doku-
ment als het ontwerp 1983 degelijk te 
onderzoeken", zo protesteerde F 
Grootjans van de PVV 
„De korte tijdsspanne die ons werd 
gegund en de gespreide bezorging der 
grote hoeveelheid dokumenten en bij
lagen hebben het ons onmogelijk ge
maakt om een voldoend inzicht te 
knjgen in het te bespreken onderwerp 
Zowel voor de nieuwkomers als voor 
de kollega's die reeds vroeger in deze 
raad zetelden, is het ondankbaar la
beur geweegt te pogen het werk te 
doen tijdens enkele feest- en week-
enddagen terwijl men er eigenlijk 
meerdere weken voor zou moeten 
hebben", verklaarde B Peeters, fraktie
leider van de CVP-meerderheids-
groep 

Ook fraktieleider L Hancke van de SP, 
de andere meerderheidsgroep, was 
evenmin zuinig met zijn kntiek en 
stelde dat bij een volgend begrotings
debat een grondige t)espreking tijdens 
kommissiezittingen moet mogelijk zijn 
opdat de raadsleden goed voorbereid 
aan de openbare bespreking kunnen 
deelnemen 
Namens Agaiev protesteerde N 
Schram over de manier van werken en 
E Delen van het Vlaams Blok was 
eveneens met te spreken over de 
werkwijze die door het kollege ge
volgd werd 

Bedenkelijk! 
In zijn verdere tussenkomst hamerde 
G. Bergers op de meer dan bedenkelij
ke staat waann de stadskas zich be
vindt Gerard illustreerde dit met een 
zeer treffend voorbeeld Bij de nog te 
vernchten uitgaven van de gewone 
begroting voor 1982 werd op het einde 
van 1982 nog een som voorzien van 
3,6 miljoen frank Dit bedrag is op 
enkele maanden tijds verhoogd met 
een bedrag van 125 miljoen frank, 
waarvan 120 miljoen nalatigheidsin-
tresten. En voor 1983 worden nog 292 
miljoen frank nalatigheidsintresten 
voorzien Dergelijke vaststellingen zijn 
verre van prettig maar zij wijzen op 
een werkelijke noodsituatie 
De VU-fraktieleider rekende het kolle
ge even voor dat voor overdrachten 
en werkingskosten er geen middelen 
meer beschikbaar zijn Tevens stelde 
G Bergers de pertinente vraag of het 
stadsbestuur zijn sociale verplichtin
gen t o v het personeel nog zal kunnen 
nakomen want alle berekeningen wij
zen er op dat in de praktijk er nog 
slechts geld is voor een half jaar om de 
personeelswedden te betalen 
G Bergers pikte dan in op het zoge
naamd saneringsplan dat het kollege 
ontwierp om de stadsfinancien gezond 
te maken I 

In verband met een op te richten 
inspektie van financiën was de VU-
man positief maar hij bepleitte dat 
naast een aantal gespecializeerde 
ambtenaren ook, en wel in de eerste 
plaats, vertegenwoordigers van alle 
frakties hienn moeten zetelen En dat 
de V U met zijn voorstellen in goed ge
zelschap IS bewees G Bergers toen hij 
een tussenkomst van J Devroe. huidig 

CVP-schepen, aanhaalde uit 1975 en 
waann deze pleitte voor een vertegen
woordiging van alle frakties Het enige 
verschil IS dat J Devroe toen nog geen 
schepen was maar CVP-fraktieleider 
Voor wat betreft een volgend punt uit 
het saneringsplan nl het personeel 
wees G Bergers er op dat in het 
verleden tot in den treure diverse 
woordvoerders van de VU in alle 
toonaarden — telkens opnieuw en 
opnieuw — voorgesteld en geëist heb
ben het personeelsbestand af te slan
ken, minstens te rationalizeren Niet 
door afdankingen, maar door afvloei
ing, door herschikking, na grondige 
takenanalyses, al dan met uitgevoerd 
door gespecializeerde studiebureaus 
Steeds opnieuw heeft het kollege der
gelijke voorstellen bestreden eh terzij
de geschoven 
De VU-fraktieleider was dan ook ver
baasd over de plotse ommezwaai die 
de bestuursmeerderheid nu maakt en 
heeft daarom wel nog enige achter
docht of het inderdaad wel menens is 
Of men snel tot een vervroegd pen
sioen op 55 jaar zal komen, want hier 
moet de wet aangepast worden, en of 
deze regenng effektief tot t)espann-
gen zal leiden wordt door Gerard 
betwijfeld Toch wil de VU zich positief 
opstellen en ernstig mee deze zaken 
bestuderen en bespreken Tot slot 
verklaarde de VU-fraktieleider dat de 
V U dit sterk ontgoochelende begro-
tingsontwerp, zeker na de slecht opge
zette voorbereiding zal verwerpen 

Ratidgemeenten melkkoeien? 
Dirk Stappaerts was de tweede VU-
spreker die in het debat tussenkwam 
Na eveneens zijn ongenoegen te heb
ben geuit over de manier waarop deze 
bespreking werd voorbereid vatte hij 
een meer technische bespreking aan 
die vnl vanuit een Borgerhoutse bril 
werd bekeken Niet zonder trots, maar 
anderzijds met een zekere weemoed, 
bracht hij enkele zeer sprekende cij
fers naar voren waaruit men enkele 
zeer interessante beschouwingen zou 
kunnen afleiden over de efficiëntie en 
inzet van het voorbije bestuur in de di
verse distnkten Als men de totalen 

van de ,waarde en inkomsten" van het 
gemeentelijk patrimonium bekijkt stelt 
men vast dat voor 1982 de gemeente 
Borgerhout een waarde-inbreng doet 
van 2 013 473 293 fr d i veruit het 
hoogste cijfer van alle randgemeenten 
De inkomsten, die daaruit voortvloeien 
betekenen voor 1982 een inbreng van 
liefst 99164531 fr , op Deurne na, 
eveneens het hoogste bedrag 
Voor 1983 liggen deze gunstige cijfers 
voor Borgerhout nog hoger respektie-
vehjk 2 202 071 990 fr en 
104 970143 fr als daaruit voortvloeien
de inkomsten Dirk bracht ook nog de 
cijfers van de „nog te vereffenen uitga
ven van vonge dienstjaren" onder de 
ogen van de raad Op de gewone 
t)egroting blijft voor Borgerhout nog 
slechts 76 249 fr open staan en d i 
toch in schrille tegenstelling met de 62 
miljoen voor Berchem, 17 miljoen voor 
Hoboken, enz Op de buitengewone 
begroting heeft Borgerhout geen en
kele lastenpost meer uit het verleden 
en dit in vergelijking met de nog te ver
effenen 31 miljoen voor Deurne, 17 
miljoen voor Ekeren, 14 miljoen voor 
Berchem, enz 
Borgerhout heeft veruit de grootste 
inbreng van alle randgemeenten en 
tevens belast deze deelgemeente de 
huidige globale fusiebegroting met een 
te verwaarlozen bedrag 
In het licht van het voorgaande toonde 
de VU-oud-burgemeester van Borger
hout zich dan ook sterk ontgoocheld 
over het huidige programma van de tij
dens dit dienstjaar uit te voeren wer
ken die weerhouden werden in zijn 
distrikt 
Het met weerhouden van de voorziene 
reiniging en restauratie van de gevels 
van het geklasseerde neo-Renaissan-
ce gemeentehuis op het Moorkens-
plein werd door D Stappaerts sterk 
aangevochten 
„Ik kan u verzekeren dat het voor de 
Borgerhoutse bevolking onbegrijpelijk 
zal overkomen", betoogde Dirk die 
tevens wees op het belang van de al
gemene zorg voor ons Vlaams kultu-
reel erfgoed en aanstipte dat deze 
werken dringend en noodzakelijk zijn 
Dirk Stappaerts was tevens ongerust 
over het feit dat er mets konkreets te
rug te vinden was over de zo noodza
kelijke aankoop van sportuitrusting en 
-mateneel voor het Borgerhouts Ge
meenschapscentrum en absoluut met 
te spreken over de zo drastische 
beperking van het bedrag voor de 
sanering van sterk verkrotte wijken en 
buurten 
„De stopzetting van deze noodzakelij
ke milieu- en infrastruktuurwerken zal 
de verloedenng en verkrotting van 
talloze wijken in de hand werken en de 
vlucht van de plaatselijke autochtone 
bevolking bevorderen" 

Ook de aankoop en aanpassing tot 
een Sociaal Woningcomplex voor bv 
bejaarden, van het appartementen-

lustrerié^ 
marcdevriese 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen . . . 

unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-veriichting 

de allerbeste merken 
erco, hoffmeister, hillebrand, 
putzler, raak, staff. 

lichtstudio 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 

veriichting 
tegen betaalbare prijzen! 

ANTWERPEN 
MEI 

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

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

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, 

ml lokaal Dne Eiken of Hilde Dewit tel 4491766 

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 Boterham", Veltwijck-
laan 23 Inkom 50 fr Organizatie VU-Ekeren en TAK 

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

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

MMT „Brave soldaat Sweik" om 20 u Kaarten 170fr Tel 015-
205382 

4 WOMMELGEM : Barbecue in de hovingen „Herbosch", Kastanje
laan 4 Deelname is gratis, alleen voor de aktieve leden van onze 
afdeling 

5 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert, van 11 tot IZ 
uur, door Jef Van Haesbroeck Voor iedereen gratis 

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

7 BERCHEM: Ijzerbedevaartavond met film over de IJzerbede
vaart en „De kleine nvier", historiek van de IJzertragedie 
Gastspreker Paul Daels, voorzitter van het IJzerbedevaartkomi-
tee Om 20 u 30 in het KOV, Grote steenweg 66. Inr Vlaamse 
Knng Inkom 50 fr 

8 BRASSCHAAT: Spreekbeurt door mevr Hilda Uytterhoeven over 
„De geschiedenis van de vrouw door een humonstische bnl beke
ken" Om 20 u in Oude Pastorie, Centrum Brasschaat 

9 BERCHEM: Eendagstnp naar Kortnjk, het Vlasmuseum, Lijster
nest en Rozentuin Inschnjven voor 18 juni en ml bij José Van 
Thillo-Verbruggen Tel 4996060 

10 BONHEIDEN-RIJMENAM: Asperge-avond vanaf 19 uur m het 
Domein Weyneshof, Roze Paleis, Weynesbaan te Rijmenam 250 
fr 

10 TURNHOUT: Vlaamse Knng Turnhout ontvangt Jef Eibers m zijn 
kleinkunstavond Om 20 u 15 m zaal „De Gilden", Gildenstraat 5 
Inkom 100 fr Kontaktadres Pol Merten, Waterheidestraat 18, 
Turnhout Tel 014-414870 

10 HERENTHOUT: Jan Gons spreekt over „Spoken en heksen m de 
Kempen", in zaal „De Toekomst", Koestraat 1, om 20 u 15 Org 
Herenthoutse Kulturele Vnendenkring 

12 KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal Alca
zar, met prov raadslid Bart Van Der Moere en VU-gemeente-
raadsleden 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdicht ingen 

Al le vocht isolat ies 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

complex „Kalverveld" werd door Dirk 
aan de aandacht van het kollege ge
bracht Dit projekt was reeds inge
schreven in Borgerhout maar zoals 
Stappaerts aanhaalde „Het getuigt ze
ker met van een wel overwogen socia
le beleidsvisie om met één pennetrek 
dit hele projekt te schrappen" 

Maar ook voor problemen buiten Bor
gerhout had Dirk Stappaerts de nodi
ge aandacht Zo hekelde hij zeer 
scherp de slechts 650 000 fr die voor
zien zijn voor de aankoop kunstvoor
werpen voor Musea Voor een kunst
stad als Antwerpen een lachertje' 
En dat voor de restauratie van kunst
werken mets te vinden is kan moeilijk 
anders als Antwerpen slechts 3,29 % 
voorziet als aandeel m de Kunst en in 
vergelijking met het buitenland is men 
hier dan ook aan de zeer profijtige 
kanti 
Verder kloeg Dirk zeer scherp de 
15 % vermindering van de toelage aan 
bestemd voor de Kon Mij voor Dier
kunde 
Juist nu onze dierentuin alle hulp nodig 
heeft en men alle Antwerpse school
kinderen gratis een Zoo-bezoek wenst 
aan te bieden gaat men tot deze zeer 
negatieve maatregel over Stappaerts 
pleitte dan ook om deze^naatregel om 
te buigen m een drastische verhoging 

Ook ongepast vond onze VU-man het 
verminderen van de toelagen voor de 
Volkshogescholen Zeker nu deze in
stellingen vanwege de hogere over
heid harde klappen te verduren knj
gen 
Tot slot van zijn vnj uitvoerige tussen
komst pleitte Dirk Stappaerts voor het 
toekennen van een toelage aan het 
IJzerbedevaartkomitee dat instaat 
voor het zware onderhoud van het 
indrukwekkendste Vredesmonument 
van ons land 
„De geest van verdraagzaamheid en 
pacifisme van deze stad waarderend, 
gekoppeld aan het besef van entoe
siasme van het huidige kollege voor 
alle doelstellingen van ontwapening, 
wereldvrede en leuzen als „Nooit meer 
oorlog" zou het met meer dan verant
woord zijn dat deze stad een milde fi
nanciële daad zou stellen t o v het 
IJzerbedevaartkomitee Daarmee zou 
de stad Antwerpen met meer doen 
dan de lijn, getrokken in verschillende 
vroegere randgemeenten, gewoon 
doortrekken I" besloot Dirk Stappaerts 
Volgende week brengen wij het twee
de luik van dit begrofingsdebat met de 
tussenkomsten van de VU-raadsleden 
Dirk Van Gelder, Fonne Crick, Ria 
Van Rompay, Clara Govaert en Hugo 
Schiltz. _ . , . 

Bob Loete 
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lepel & vork... 
^ 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

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 22 86 72 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 218 7489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

Grote parkeerterreinen zalen \in\ 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Toms 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

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 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tol 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwi|nen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
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 1910-1980 ^ ^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« familiazaak met traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232 46 

JAABLIJKS 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 t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiol Witnianubtraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwdliteitbkoffie bij u thuis' 

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

Hotel-restaurant-pub 

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

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

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

Dr Van De P e f p l e i 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

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

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

A.innt mor van ,illo feoslen 
Ook verhuring v<in t. i ickjfr i i ' l 

S( hild<Mstr<itit 33 
2000 Aniwi riK'ii 
Tel 03/237 45 72 

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

D E S N O E C K 
Elie van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Mortselse gemeenteraad eindelijk geïnstalleerd 
Op dinsdag 17 mei was het dan einde
lijk zover De gemeenteraad van Mort-
sel kon geïnstalleerd worden De voor
geschiedenis hiervan hebt u al kunnen 
lezen in een der vorige WIJ-nummers 
De 29 gekozen raadsleden kwamen 
rond 20 u de raadszaal binnen waar 
uittredend burgemeester Amssoms en 

gemeentesekretans Rincke reeds 
lang zaten, in gezelschap van een 
steeds talrijker publiek ( ± 500 belang
stellenden) 
De eerste twintig minuten van de raad 
werden gevuld met de voorlezing van , 
het arrest van de raad van State, wat 
soms aanleiding gaf tot enige hilariteit 

Godfried Bomans-avond 
in Antwerpen 
ongekunsteld en feeëriek 
Betoverd mooi, de grote zaal van het 
Osterriethuis bij avond en kunstlicht, 
de uitgestalde meesterwerken laten 
steeds weer op de bezoeker een 
ongeëvenaarde indruk, zelfs als verder 
mets gebeurt 
Die avond 18 mei jongstleden, gebeur
de wel iets, Tine Ruysschaert, op 
bezoek bij de Coremansknng, vertel
de, ZIJ droeg met voor, zij akteerde 
met, samen met Bomans nam zij ons 
mee naar de wereld van dingen en din
getjes die dagelijks gebeuren ver
mengd met sprookjes en mysterie 
Soms had ik er moeite mee met te ge
loven dat Bomans zelf daar voor ons 
stond de njzige ietwat nonchalante 
figuur die voortdurend door zijn dikke 
bnlleglazen zijn gehoor monkelend 
toekijkt en met lichte spot in een 
mysterieuze waas zijn personages aan 
ons voorstelt 
Tine Ruysschaert kende geen enkel 
zwak moment Alle verhaaltjes, hoewel 
reeds meerdere malen wellicht door 
ons gelezen, brachten ons opnieuw 
een stap dichter bij de onvolprezen 
Nederlandse schrijver, die het toch 
ook zo graag over Vlaanderen had 

Tine, uw vertolking en uw gemoede

lijkheid hebben mij meer dan ooit het 
raadsel Bomans opnieuw doen besef
fen, wanneer men U een avond vol ge
voel en affiniteit tjeluistert, wordt Bo
mans voor mij toch weer een in werke
lijkheid getormenteerd man, steeds be
zig met het mystene van het leven 
maar vooral dat van de dood Een man 
die vanzelfsprekend zijn opgewekte 
momenten kende, maar die toch in de 
eerste plaats zijn diep bewogen inner
lijkheid probeerde te kommunikeren 
onder een dekmantel van ironie en 
zelfspot, in ieder geval op ongezien 
onginele wijze en met onbeschnjfelijk 
speels talent 
Tine, eenvoudigweg dank voor die 
verrukkelijke avond dank vanwege de 
honderdvijftig luisteraars die gewoon, 
ik zou zeggen in eerbiedige maar 
spontane stilte hebben genoten 
Zo'n avond van uiterst verzorgde lite
raire en sfeervolle verpozing betekent 
meer dan reden te over om ook welge
meend dank te zeggen aan onze goe
de vnenden initiatiefnemers en organi-
zatoren Hugo Coveliers, Andree Van 
den Berhge, Juul Moens, Koen De 
Mulder, Josee Crick-De Greef 

Frans KUUPERS 

bij raadsleden en publiek Nadien werd 
de eed afgenomen van 27 recht
streeks verkozen gemeenteraadsle
den De h Amssoms nam dankend 
afscheid van de raad en ging op de 
persbanken zitten 

De raad werd verder voorgezeten 
door Jan Vandewalle (VU) Eerst 
moest nog de eed worden afgenomen 
van twee opvolgers-gemeenteraadsle
den Omwille van familiebanden met 
Leo Lemout (VDM) mochten Irene 
Goegebuer (Agaiev) en Andre Gooien 
CCVP) met zetelen en legden respek-
tievelijk hun opvolgers Mark Belis en 
mevr Van Steenbergen de eed af 
Hiermee was de raad volledig 
Vervolgens kon overgegaan worden 
tot de verkiezing van 6 schefjenen, 
nadat nog meegedeeld was wanneer 
de kandidaturen voor het O C M W 
moesten binnen zijn 

Willy Dehaen (CVP) vroeg het woord 
en zei dat er een koalitie-akkoord was 
tussen CVP, PVV en SP Als eerste 
schepen werd Marcel De Meyer 
(CVP) voorgesteld Frans Van den 
Bergh (CVP) verklaarde hiermee met 
akkoord te gaan omwille van zijn hoog 
aantal voorkeurstemmen en stelde 
zich ook kandidaat eerste schepen De 
spanning was te snijden Grote vraag 
hoeveel achterban Van den Bergh 
had Voor de koalitie kwam dan de ver
lossende uitslag De Meyer 17 stem
men. Van den Berg 3 stemmen en 
Vandewalle (VU) 9 stemmen Jan 
Vandewalle moest dus zijn plaats als 
voorzitter afstaan aan de De Meyer 
Die was nog met goed gezeten, of Bob 
Van Hoofstadt (VU) vroeg de schor
sing, wat voor een korte penode werd 
toegestaan 

BIJ de volgende stemmingen werd 
vanuit de VU telkens Jan Vandewalle 
voorgedragen als kandidaat-schepen, 
tegenover de koalitie-kandidaat Vol
gende resultaten kwamen op de stem
briefjes 

Tweede schepen Mare Levert (PVV) 
17 stemmen/Jan Vandewalle 12 stem
men 

Derde schepen- Rob Ydens (SP) 20 
stemmen (Agaiev stemde hier mee)/ 
Jan Vandewalle 9 stemmen 
Vierde schepen Jef Vandevelde 
(CVP) 17 stemmen/Jan Vandewalle 
11 stemmen/Frans Van den Bergh 1 
stem 

Vijfde schepen Jos Van Geel (CVP) 
17 stemmen/Jan Vandewalle 12 
stemmen 
Zesde schepen Dirk De Herdt (CVP) 
16 stemmen/Jan Vandewalle 12 
stemmen/Blanco 1 stem 
Bij de verkiezing van Rob Ydens was 
er nog een klem incident toen Jan 
Vandewalle opmerkte dat in de CVP-

rangen de stemming met geheim ver
liep Voorzitter De Meyer zei dat er 
niets van aan was „want hij had mets 
gezien" (noteer deze histonsche woor
den) Ook op het einde van de verga
dering was er nog enig rumoer Bob 
Van Hoofstadt (VU) vroeg net voor af
sluiten het woord, maar De Meyer hief 
de vergadenng op zonder het VU-
raadslid aan het woord te laten Tegen 
beide feiten werd door de VU dan ook 
prompt klacht neergelegd bij de pro-
vinciegoeverneur Op vnjdag 20 mei 
legde Willy Dehaen (CVP) de eed af 
als nieuwe burgemeester, en daarmee 
IS de ploeg kompleet 
De volgende gemeenteraad zetelt op 
maandag 6 juni, met o a de verkiezing 
van de OCMW-leden op het program
ma We zijn benieuwd 

Nieuw initiatief te Stabroek 

Informatie- en inspraakavonden 
voor de jeugd werden sukses 
Op 3, 5 en 10 mei organizeerde de 
werkgroep jeugdbeleid van de ge
meente Stabroek onder leiding van 
volksunie schepen Van Putten, dne 
info- en inspraakavonden respekbeve-
lijk te Hoevenen, Putte en Stabroek 
Vooral in de deelgemeente Hoevenen 
kende deze avond veel bijval Na eerst 
een algemene inleiding over hoe het 
nieuwe gemeentebestuur het jeugdbe
leid wil aanpakken, lichtte schepen 
Dirk Van Putten de taak die de jeugd-
raad in de gemeente moet spelen toe 
Tevens werd de nieuwe jeugdconsu-
lent aan het jongerenpubliek voorge
steld HIJ zal de spil zijn van de even
eens nog uit te bouwen jeugddienst 
die de jeugdraad, de verenigingen en 
de individuele jongeren kan t>egelei-
den 

Na de vertoning van een reeks dia's 
over jeugd en inspraak was het woord 
aan de jongeren zelf 

Uit de gesprekken zijn interessante 
ideeën gesproten en waren er heel 
wat vrijwilligers tyereid zich achter de 
initiatieven te zetten 

In Hoevenen zal getracht worden met 
t)egeleiding van de jeugddienst een 
volwaardige jeugdklub uit te bouwen, 
terwijl in Stabroek een ontmoetings
centrum op stapel staat 

Alvast zinvolle projekten waarvoor het 
gemeentebestuur zich zal inspannen 
en waarvan gehoopt wordt dat we met 
de volle medewerking van de jongeren 
tot volle l)loei zullen komen 
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Geslaagde 
Wies Moens-avond te Antwerpen 
In de zaal „ B r i s t o l " te A n t w e r p e n o rgan i zee rde de V l a a m s e Ak t i e - en 
K u l t u u r g e m e e n s c h a p een g e s l a a g d e W i e s M o e n s - a v o n d v o o r een 
d i tmaa l we l ta l r i j k o p g e k o m e n p u b l i e k En te rech t 
N o c h t a n s had deze a v o n d aan de i n r i ch te rs heel wa t k o p b r e k e n s 
b e z o r g d . Twee s p r e k e r s k o n d e n z ich ach te ra f w e g e n s p e r s o o n l i j k e 
redenen o p 6 me i n iet v r i j m a k e n D a a r o m w e r d de a v o n d éen d a g ver
v r o e g d . De v o o r d r a c h t k u n s t e n a r e s , m e v r o u w L iesbe th B o o n e n - V a n 
Th i l lo k o n z i ch ech te r dan o p 5 mei n iet v r i j m a k e n , he tgeen b e t r e u r d 
w e r d . D o c h u i t ges te l d is n iet ve r l o ren . 

de 

Anton Van Wilderode behandelde 
het literair aspekt en het belang van 
Wies Moens als dichter De gave van 
Anton Van Wilderode bestaat erin om 
zijn uiteenzetting op een hoog niveau 
te brengen en tegelijkertijd verstaan
baar voor iedereen Meesterlijk was 
dat Anton van Wilderode kwam als 
poesisstudent voor het eerst met de 
poëzie van Wies Moens in kontakt De 
40-jange Wies Moens had toen 20 jaar 
geleden als 20-jange zijn Celbrieven 
beschreven Uit deze poëzie blc-cK 
steeds de liefde van Wies Moens, ook 
voor zijn vijanden Wies Moens werd 
en wordt ten onrechte omschreven als 
een louter politiek dichter Dit kwam 
omdat men bij de poëzie van Wies 
Moens meer aandacht besteedde aan 
diens politieke opvattingen Nochtans 
was Wies Moens, volgens Anton Van 
Wilderode, met meer een politiek dich
ter dan b v een Willem Elsschot of 
Hugo Claus 
Een tweede ontmoeting was de 
spreekbeurt van Wies Moens in het 
Vlaams Huis te Lokeren, ingericht en 
georganizeerd door het AKVS Wies 
Moens sprak helder en logisch, nuch
ter en bezielend over „hoe hij zijn volk 
ontdekte" dit via een onrechtstreekse 
beschnjving van de sociale toestand 
van het Dendermonde van die lijd 
De sociale lyriek is steeds een kon
stante geweest en gebleven bij de 
dichter Wies Moens Hij stamde uit het 
volk dat hij kende, o m de door hem 
beschreven zeeldraaiers te Hamme. 
waar hij mede een volksbiblioteek had 
opgencht 
Een derde kennismaking waren de 
talrijke bezoeken aan Wies Moens in 
diens ballingsoord te Beek in Neder 
land 
Wies Moens werd stiller en eenzamer, 
vooral na het overlijden van zijn echt
genote — zijn trouwe levensgezellin 
- in 1968 
Volgens Anton Van Wilderode heb
ben de beste gedichten van Wies 
Moens zich heden ten dage nog 
steeds gehandhaafd Als jong dichter 
keek Wies Moens idealistisch naar de 
toekomst ouder geworden kijkt hij 
terug naar het verleden, als balans van 
zijn trouw en stnjdbaarheid aan Vlaan
deren en de Nederlanden 
Wies Moens was een der vertegen
woordigers van het expressionisme In 
zijn poëzie is er steeds een boodschap 
van humanitansme terug te vinden Als 
dichter bleef hij met beperkt tot enkel 
de poëzie Citaten uit zijn werk waren 
tegelijkertijd vleugelslagen en zweep
slagen 
Wies Moens werd dnemaal veroor
deeld, tweemaal gevangen genomen 
om tenslotte te worden verbannen Als 
dichter stond hij met zijn leven in voor 
de waarachtigheid van zijn dichtkunst 
HIJ was nooit bedelaar en is het nooit 
geworden en daarom heeft Wies 
Moens zijn leven aangekund, zoals hij 
het gehad heeft Tot het end 
Vervolgens droeg mevrouw Anni De 
Loenen op een sobere en beheerste 
wijze fragmenten voor uit de „Celbrie
ven", o m uit de achtste brief Hieruit 
bleek een nu eens weemoedige Wies 
Moens. dan weer een angstig dichter 
om tenslotte steeds weer opgewekt te 
eindigen 
De jonge Enk Verstraete Ijehandelde 
het tema van Wies Moens als opvoe
dend dichter of dichter-opvoeder 
Wies Moens was als opvoeder tegelij
kertijd de jeugdbezieler, ideoloog, kun
stenaar enzomeer De ongelooflijke 
Belgische paradox kwam tot uiting in 
het feit dat de opvoeder officieel geen 
les of opvoeding mocht geven, omdat 
hij tijdens W O I aan de vernederlands
te universiteit te Gent had gestudeerd 
Via de bewustmaking van de lagere 
klassen naar een hoger peil, o m door 
volksvergadenngen en meetings, zette 
Wies Moens zich in voor de Vlaams-
nationale en heel-Nederlandse ge
dachte 

HIJ deed aan sociaal opvoedingswerk 
te Hamme Gent en Dendermonde In 
woord en hart was hij tegelijkertijd 
anstokratisch, volks en sociaal Zijn 
levenstaak bestond erin zijn volk op te 
tillen boven zijn eigen kleinheid 
In de jaren twintig was hij de bezielen
de en hervormende sekretans van het 
Vlaams Volkstoneel Tijdens W O II 
was hij de direkteur van de zender 
Brussel Na W O II dook hij gedurende 
4 jaar onder, waarna hij uitweek naar 
Nederland 
In 1951 werd hij leraar aan het kollege 
te Geleen en dit op 53-jarige leeftijd In 
zijn laatste jaren betreurde Wies 
Moens steeds meer de verwording 
van zijn volk 
Tenslotte haalde Arthur De Bruyne 
( E d V J persoonlijke hennneringen op 
aan Wies Moens Soms geestig, soms 
ontroerend 
Als 12-jarige kende Arthur De Bruyne 
enkel de naam „Wies Moens" Hij zag 
en hoorde hem voor 't eerst tijdens 
een toespraak in 1928 over Albrecht 
Rodenbach, ingericht door het AKVS 
Wies Moens sprak er kor t direkt en 
helder Door zijn leraars aan de nor-
maalschool te Oostakker leerde A De 
Bruyne Wies Moens beter kennen, 
vooral dan via de poëzie Wies Moens 
was een man, die met altijd zijn publiek 
spaarde Hij raadde de jongeren aan 
meer aan politiek te doen en verweet 
hen tegelijkertijd met sociaal genoeg te 
zijn Uit het AKVS vormde hij jongeren 
voor het later opgerichte Verdinaso 
Arthur De Bruyne zag, hoorde en 
sprak met Wies Moens in 1932 te 
Kruibeke i v m het Diets-nationaal-soli-
darisme Wies Moens kwam, wanneer 
men hem dit vroeg, met evenveel vuur 
voor een publiek van 5 man spreken 
en kon ook tijdens die toespraken. 

voor een meer beperkt gehoor 
spanning opdrijven 
Na W O II zorgde A De Bruyne voor 
onderdak en zorgde mede voor het 
transport van Wies Moens naar Brus
sel in 1947 o IV wijlen Walter Bouche-
rij Tijdens zijn ballingschap gingen de 
ontmoetingen en kontakten verder 
door in het Nederlandse Beek Wies 
Moens bleef tot in zijn laatste dagen 
geïnteresseerd IFI zijn Vlaanderen en 
alles was er bewoog Jons Van Seve-
ren bleef hij steeds „zijn vnend Geor
ges" noemen 

Tol slot raadde A De Bruyne hel 
dankbare publiek aan Wies Moens te 
blijven gedenken, als de mens die 
teveel voor zijn volk heeft geleden 
N b Een brief aan Arthur De Bruyne 
gericht werd aan ondergetekende te-

VU-Knokke-Heist 
afwezig op NMBS-feest 
W I J hadden de eer van de NMBS een 
uitnodiging te ontvangen om de officie-
Ie inwijding van de geelektnficeerde 
lijn Brugge-Knokke op zaterdag 21 mei 
bij te wonen 

De Volksuniefraktie van de gemeente
raad van Knokke-Heist, zag zich ver
plicht er met op in te gaan en dit uit 
protest tegen de verklanng waaruit hel 
voornemen blijkt het systeem van de 
vermindenngen voor de grote gezin
nen op de spoortarieven te herzien 

Wij beschouwen deze vermindering 
als een verworven recht De grote 
gezinnen waren en zijn immers reeds 
de dragers van een groot deel der 
indirekte belastingen Zij dreigen hel 
door de aangekondigde maatregel, in 
deze lastige tijden van recessie nog 
moeilijker te krijgen 

Dit protest werd kenbaar gemaakt aan 
de minister van Verkeer Herman De-
croo en was ondertekend door de VU-
afdelingsvoorzitter en de VU-gemeen-
leraadsleden van Knokke-Heisl 

LIMBURG 
t^EI 

28 

28 

29 

L 

MAASEIK-NEEROETEREN-OPOETEREN. Vlaamse meinacht 
groot lentebal in het Kultureel Centrum Neeroeteren 
BILZEN VVM-sludievoormiddag voor alle mandatanssen en 
kaderleden Tema „De gemeenterekening" Van 10 tot 13 uur in 
zaal Pabilo, Veemarkt Bijdrage 50 fr Orgamzatie VVM-stuur-
groepen van beide arrondissementen 
BEVERLO. Volksume-viswedstrijd, Oosthamsesteenweg 129 
Inschrijven a d vijver vanaf 12 u tot 13 u 30 Leef net verplicht 
Prachtige prijzen 

Afscheid van 
een station 
V a n d a a g 26 mei o m 18 u. 
r i j d t de laa ts te t re in van A s 
naar E isden. He t V U - p r o -
g r a m m a van d o n d e r d a g 18 
me i II. b rach t reeds bee lden 
o v e r het t r o o s t e l o z e Texas-
s t a t l o n n e t j e ! 

In a a n w e z i g h e i d van sena to r 
M a t h i e u L o w i s , kamer l i d 
Jaak Gab r i e l s , p r o v i n c i e 
raads l i d O p s t e y n en bu rge 
mees te r J o s T ruyen , w o r d t 
de laa ts te r i t naar E isden 
ge reden . O p het p r o g r a m m a 
s taan v o o r t s nog een k rans -
nee r l egg ing en een toe 
s p r a a k te E isden. O m d a t het 
t re in t je n ie t meer t e rug r i j d t 
is er een bus v o o r z i e n t e r u g 
naar A s -
A f s c h e i d van een s ta t i on o f 
hoe m e n b i j o n s het o p e n 
baar v e r v o e r r e g e l t ! 

• 26-jange vrachtwagenbe
stuurder, met jarenlange ervanng 
in groot uitzonderlijk vervoer, 
zoekt werk, bij voorkeur in 
't vervoerwezen Binnen- en/of 
buitenland (DA/28) 

• Onderwijzer zoekt geschikte 
job Ongehuwd en 24 jaar Militai
re dienst volbracht Heeft erva
ring in hel onderwijs als stagiair 
Is bereid om het even welk werk 
aan te nemen CDA/32) 

• Vrouwelijke handelsbedien-
de 30 j , zeer ruime ervanng en 
kennis, zou graag opnieuw deel
tijds starten Voorkeur voor de 
streek Zeebrugge-Blankenber-
ge-Knokke-Brugge (DA/33) 

• Reeds bejaarde werkman, 
zoekt om hel even welk werk, op 
de as Blankenberge-Brugge of 
omgeving Kan autorijden 

(DA/34) 

• 18 j studente, zestalig, zoekt 
vakantiejob aan de kust of 
't binnenland (DA/35) 

ruggezonden mei de vermelding 
. overleden' Of hoe de Belgische staat 
bepaalde zijner onderdanen bestem
pelt of wal hij hen toewenst 

Fred Van Raemdonck 

Lentewandeling 
VU-Mortsel 
Op zondag 5 juni gaat de Volksunie 
van Morlsel wandelen in de Avereglen 
ie Hallaar bij Heist-op-den-Berg We 
komen samen om 13 u 30 op de par
king achter hel Mortselse gemeente
huis Met eigen wagen njden we naar 
Hallaar Onze gids daar is ons lid Roger 
Van Herck 
's Avonds IS er mogelijkheid om een 
koude schotel te eten De prijs hiervan 
IS 135 fr, voor kinderen 70 fr Inschnj-
ven dient te gebeuren uiterlijk op 
28 mei bij Roger Van Herck, Rubens-
straal 27 lel 4494751 Emiel Croes, 
Steenakker 90, tel 4491220 en Jan 
Andnes, Tommeltlaan 34, tel 449 3213 

Vlot spreken 
IN HET OPENBAAR 

EN DAGELIJKS LEVEN 

is ook voor u b i n n e n k o r t e 
t i j d te b e r e i k e n ' O v e r w i n uw 
ANGSTGEVOELENS ( s p r e e k 
a n g s t , s t o t t e r e n , v e r l e g e n h e i d , 
b l o z e n , e n z . ) en v e r s t e r k uw 
pe rsoon l i j k o p t r e d e n I 

Wees een p r e t t i g en V L O T 
SPREKER door onze un ieke 
speciaalmethode. V raag de 
n ieuwe GRATIS BROCHURE! 

Instituut Koning, Afd. 2 8 
2000 A B Haarlem (Holland) 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 
28 HEULE Volksumelentefeesl om 16u in het Rattenkasteel „Hel 

arrondissement Kortrijk ontmoet de Volksunielop" 
28 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 Orgamzatie Trefpunt Brugge 

JUNI 

10 BRUGGE-ST.-ANDRIES Worslenkaarting in de kleine zaal van 
hel Jagershof (Gemeenleplein St-Andries) Kaarten in voorver
koop 50 fr, de avond zelf 60 fr Bij R Decosler, Van leeg to l zand 
6, St-Andnes, R Vancoppenolle, Eikenlaan 25, Sl-Andries 

15 ZEDELGEM VVM-West-Vlaanderen en VU-Zedelgem organi-
zeren op 15 juni om 20 uur een gespreksavond met volksverte
genwoordiger Jaak Gabriels en enkelen van zijn medewerkers uit 
Bree over „Open en demokratisch gemeentebeleid' Deze avond 
vindt plaats in zaal .Aster' Brugsestraat in Aartrijke Inkom gratis 

VUJO-Koekelare 

even voor minister Dlivier 
Minister Olivier van Openbare 
Werken wil „een vi/eek van de 
properheid" innchten (Wat een 
naannO Sommige van onze vi/egen 
liggen er inderdaad bij alsof er 
stofwolken voorbij raasden De 
VUJO van Koekelare heeft het 
goed begrepen en veegde voor 
eigen deur Nog voor de minister 
op het idee kwam Na een ge
slaagde wegbermaktie kwam de 
VUJO opnieuw in het nieuws met 
een verkeersbordenaktie 
Vele verkeersborden in Koekelare 
zijn immers zo bevuild, dat men ze 
werkelijk niet kan lezen. Alle ver
keersborden in Koekelare, Bove-

kerke, Zande, De Mokker kregen 
een harde wasbeurt Daarbij viel 
op dat vele verkeersborden wer
kelijk in een erbarmelijke staat 
verkeerden en dringend aan ver
vanging toe zijn, vaak zijn plaats-
De VUJO zal een rapport opma
ken over deze toestand en het 
gemeentebestuur op de hoogte 
stellen zodat deze maatregelen 
kan treffen 
namen met meer te lezen, er was 
zelfs een verkeersbord doorzeefd 
van kogels. 

Een prachtvoorbeeld van een 
knappe straataktie 

• Achttalige bediende zoekt in
teressante en vertrouwelijke 
werkkring Zij kan zelfstandig 
werken Kan eveneens goed en 
snel typen Kan vertaalwerk ver-
nchlen Geen handelsvertegen
woordiging (DA/36) 

• Werkstudent zoekt een job, 
gelegen op de as Blankenberge-
Brugge-Genl Om het even wat 

(DA/37) 

• Uiterst bedreven technicus 
(weverij) tientallen jaren ervanng, 
zoekt wegens sluiting werk, bij 
voorkeur in hel Gentse of Kort-
njkse Is 55 j Ook bereid lo l het 
aannemen van ander werk 

(DA/39) 

• Vrouwelijke licentiate (Ger
maanse) zoekt passende tietrek-
king, bij voorkeur West-Vlaande-
ren, inzonderlijk de streek rond 
Diksmuide-Veume (DA/38) 

Voor inlichtingen en kontakten, 
zich wenden tot A Dewulf-Heus, 
Oude Zak 13 te 8000 Brugge 1 
Tel 050-338715 Refertenummer 
vermelden a u b 
• Vlaamse, sociale instelling uit 
het arr Kortrijk zoekt voor BTK-
projekt een Vlaamsbewuste soci
aal assistentCe) Zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Frans 
Vansteenkiste, Dam 21, 8500 
Kortrijk 
• 20 j ongehuwde met diploma 
A6 /A2 handel en machineschrift 
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 

TE HUUR: 
Professionele friteuse met 3 bak
ken -I- vergiet, 2 luidsprekers, 
merk Tosa, 2 maal 16 watt -I- ver
sterker 
Inlichtingen: 
Willy Neukermans, 
Daalstraat 28, 1780 Teralfene 
Telefoon 053-665895 
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Aanbevolen huizen 

moeilijke maten,/, 
al(kundige retouche 

M««ft«rkl«crHak*r 1 
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-. «unices V 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 58214 41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur 

TEL 014 21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014-3113 76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02 5821312 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

' V ' uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio i 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

LEOPOLD II LAAN. 205 
>«5i OOSTDUINKERKE 
TEL OSi/ei 2e 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

De pri jsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnd 10 tot 19 u 30 Zondag en m.iondiig gesloten 

GELD 

onmiddelliik te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Viifhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

q:̂ ^ STUDIO 
- ' - *^ DANN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architekfuur 
— Huweli|ksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Drukkeri j A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

iuslrerie 

mare 
de vriese 
bar ru^t l le l . i jn "ilic tirugcjc 
0!)0/3') /4 04 
baan t)(ug(j* koftujk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/23565 75 

PVBA SIMILLON 
Tultenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.3725 - 016-
23 69.79 
Elektnsche installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektn
sche verwarming 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426.19J9 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

HcKigstraat 20 
LEDE 

Tel 053 213636 

PERS pektief 
De regering heeft dus beslist om 
voorlopig niets te beslissen. Zo 
kunnen we de situatie samenvat
ten na de bekendmaking van het 
rapport Gandois over het Waal
se staal. Iedereen (ook het Hof?) 
heeft schrik om een besluit te 
nemen. Maar niet enkel het staal 
IS geblokkeerd. Ook andere be
langrijke tema's kunnen niet wor
den behandeld, zolang de lont 
niet uit het staalkruitvat is. 

r^ AAROP wijst Het Belang van 
^ Limburg: „Ingrijpende politie
ke beslissingen zijn er de voorbije 
weken met meer bij geweest Het 
heette ooit plechtig de ambitie van 
deze regering te zijn om de ko
mende twee jaar 200 miljard te 
besparen op de staatsuitgaven 
Terecht werd aangegeven dat de 
inkrimping van het onvoorstelbare 
begrotingstekort het sluitstuk 
vormt van het herstelbeleid Op 
zichzelf IS de bezuiniging van 100 
miljard per jaar al een hele kracht
toer Er moeten daarbij politieke 
keuzen worden gemaakt die de 
partijen in het merg raken Bij de 
opmaak van de vorige begroting 
heeft de regering de budgettaire 
verslonzing met kunnen keren 
Het bleef ook toen nog dweilen 
met de kraan open Zolang er over 
de toekomst van Cockenll-Sam-
bre geen consensus is bereikt zal 
het kabinet zeker met meer de 

politieke wil kunnen opbrengen 
om een drastisch saneringsbeleid 
te voeren Het valt dan ook te 
verwachten dat er de komende 
maanden alleen maar een spook-
begroting uit de bus zal komen Of 
anders gezegd Cockerill-Sambre 
hypotekeert met alleen de toe
komst van enkele duizenden ge
zinnen uit Luik en Charleroi maar 
van de hele Belgische gemeen
schap Vandaar dat elk uitstel van 
behandeling een kriminele vlucht 
is" 

OOK De Morgen wijst erop dat 
er in de Wetstraat 16 blijk

baar een langzaam-aan-aktie 
wordt gevoerd Alles ligt stil, onn-
dat niemand in zijn kaarten wil 
laten kijken „Neem het staal Het 
uur van Gandois is ondertussen 
gekomen, grote woorden zijn ge
sproken, maar de regenng hult 
zich in stilte, de chef legt zijn 
ministers het stilzwijgen op Kwes
tie van ook daar met te laten 
blijken dat er binnen de rangen 
grote onenigheid heerst Men be
studeert het dossier, dat al over en 
over bestudeerd is, beslissingen 
zullen wel vallen, eerstdaags, la
ter Eerst moet men intern zeker 
zijn dat het voor niemand van de 
koalitiepartners een breekpunt is, 
dat de Waalse ministers in het 
algemeen en die uit Luik en Char
leroi in het biezonder hun gezicht 

kunnen redden Dat de pil voor de 
betrokkenen wat wordt verguld, 
door wat men sociale begeleiding 
noemt En bovendien, wachten 
kan nooit kwaad, zeker met als de 
vakantie op komst is Vandaar de 
behoedzaamheid, het aarzelen, 
het zich indekken vanwege de 
regering Een langzaam-aan-aktie 
in de Wetstraat 16, ingegeven 
door het pure zelfbehoud" 

EEN belangrijke stellingname 
over het staal kwam er van 

het Vlaamse ACV De Vlaamse 
kristelijke vakbond drong aan op 
een regionalizenng van de natio
nale industriesektoren Het Volk 
hecht terecht groot belang aan die 
uitspraak „Van Waalse zijde 
wordt dus aan de Vlaamse bevol
king gevraagd, dat zij bereid zou 
zijn nog voor miljarden bijkomen
de inleveringen op te brengen 
voor een operatie, die Wallonië 
moet ten goede komen, maar 
waarvoor Wallonië zelf geen bie-
zondere inspanning wenst te doen 
en waarvoor vooralsnog geen en
kele waarborg op welslagen be
staat Dit IS wel wat te veel ge
vraagd In zijn stellingname daar
over van 17 maart jl zegt het 
Vlaamse ACV, dat het aangaan 
van nieuwe zware en nationale 
engagementen in de sektor-plan-
nen onaanvaardbaar is en dat 
nieuwe verbintenissen moeten ge-

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkenj typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde-
tel 052-42 3304 - 423916 

beuren op basis van het principe 
van de eigen financiële verant
woordelijkheid van de gewesten 
Daartoe moeten de beiastingns-
torno's verhoogd worden en het 
doorvoeren van de eigen fiskaliteit 
versneld Ook mag met eerst een 
nationale regeling getroffen wor
den voor het staal, waarna men de 
regionalizenng zou ter hand ne
men WIJ menen te weten, dat er in 
dit standpunt geen enkele wijzi
ging IS gekomen Voor de regering 
IS het aangewezen, dat zij snel de 
kwestie van de regionalizenng 
tracht door te duwen Elk uitstel 
zal de communautaire tegenstel
lingen slechts aanscherpen" 

Het IS nu maar de hele vraag 
hoe zwaar het ACV-standpunt zal 
doorwegen op de CVP en welke 
schijnfederalizenng de CVP zou 
willen doorvoeren Want Vlaande
ren zal de komende weken goed 
uit zijn doppen moeten kijken, om 
met bedot te worden 

WE besluiten deze week met 
een kritiek van De Stand

aard op het volmachtenbeleid van 
de regenng De meeste Europese 
leiders hebt>en de gruwelen van 
niet-demokratische regimes in 
West-Europa nog voldoende klaar 

voor de geest Maar de nieuwe ge
neratie die de wacht aan het aflos
sen IS heeft hiervan slechts een 
vage hennnenng en kan zich wel 
aangetrokken voelen door de tota
litaire bekonng Vooral als ze ge-
konfronteerd wordt met de schijn
bare onmacht van de parlementai
re demokratie Het is dus niet 
zonder gevaar zich te installeren in 
het volmachtenbeleid Ook het 
parlement en vooral de meerder
heid zou met in zo'n mentaliteit 
mogen berusten Volmachten om 
sneller en efficiënter te werken 
betekenen helemaal met dat het 
parlement van zijn kontrolefunktie 
geen gebruik meer hoeft te ma
ken Velen schijnen dat te verge
ten In die mate zelfs dat een 
regering die ertoe zou besluiten 
opnieuw met gewone wetten te 
regeren wel eens een ingedom
melde meerderheid voor zich zou 
kunnen vinden" 

OPPASSEN maar dat CVP en 
PVV maar wakker genoeg 

zijn om van zich af te bijten tegen
over de Waalse chantage' Daar
om IS het nodig dat alle bewuste 
Vlamingen blijven blaffen, om die 
slap)ende honden wakker te ma
ken 
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24 m Mensen van bij ons 

Een werkloze naar het pariementL 

Kamerlid 

Johan De Mol 

LEBBEKE (Dende rmonde ) — Het zal we l l i ch t een 
p r imeur w o r d e n in de Be lg ische par lementa i re ge
sch ieden is . W e l d r a legt een n ieuw VU-kamer l i d de 
eed af nadat hi j b i j de gr i f f ie als hu id ig beroep me ldde : 
werk loze . J o h a n De M o l uit Lebbeke w o r d t par le
men ts l i d na het v r i jw i l l i g on ts lag van Dok te r Ju l Van 
Boxelaer. Een VU-manda ta r i s d ie zelf ook een pu ike 
pres ta t ie lever t : ui t e igen beweg ing ru imt hi j p laats 
v o o r een jongere nu hi j zes t ig jaar word t . . D i t verd ien t 
een eresaluut . Da t een werkzoekende gaat dee l u i tma
ken van de v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g i n g is een teken des 
t i jds . O p deze wi jze w o r d t in de par lementa i re arch ie
ven a lvas t zeer du ide l i j k i ngeschreven dat het in de 
eers te hel f t van de jaren '80 niet goed g ing in onze 
V laamse gewes ten . 

Johan De Mol komt in het parle
ment op het moment dat ander
maal door de regering volmach
tenwetten worden opgedrongen 
en de parlementaire bevoegdhe
den worden uitgehold. Het belet 
niet dat hij gelooft rn de belang
rijke politieke opdracht die parle
mentsleden nog kunnen vervul
len. 

Johan De Mol: „De parlementsle
den die nu opnieuw meewerken 
om een ferm pak van hun be
voegdheid, van hun politiek werk, 
af te staan aan de regering zorgen 
er voor dat het geloof in belang
wekkend parlementair werk een 
zoveelste deuk krijgt Maar behal
ve die volmachten-miskleun is er 
nog méér dat mij stoort 

De voortdurende kritiek op de 
bestaande parlementaire demo-
kratie (of het gebrek eraan) zou 
het politiek personeel er alvast 
moeten toe aanzetten om zelf veel 
uitwassen en misbruiken aan te 
pakken Allereerst moet de parle
mentair zelf opnieuw geloofwaar
dig worden Ik denk bij voorbeeld 
dat het uitoefenen van één of 
meerdere bijkomende jobs zou 
moeten onaantrekkelijk gemaakt 
worden, onder meer via de belas
tingen waar andere burgers toch 
ook pijnlijk moeten voor op
draaien 

Het parlementair werk moet ook 
eens dringend aangepast worden 
aan de maatschappelijke evolutie 

Er wordt in het parlement nog op 
al te oubollige wijze gewerkt 
Vooral moeten we ertoe komen 
dat elke parlementair zijn kontrole-
taak opnieuw op degelijke wijze 
kan behartigen en zulks ook effek-
tief doet Het Rekenhof is hierbij 
een hulpmiddel dat dringend moet 
herwaardeerd worden 

Het IS maar één voorbeeld 

^Is integraal federalist kan ik een 
oeleid zonder inspraak en partici
patie niet'aanvaarden, zulks is een 

afspiegeling van een futloze, een 
aan bloedarmoede lijdende demo-
kratie Het terug mondig maken 
van de burger hangt samen met 
het herwaarderen van het parle
mentair werk Ik zal kollega's zoe
ken waarmee ik daar werk kan 
van maken" 

Geen kumul 

— Johan De Mol is in de Leb-
beekse gemeenteraad reeds be
kend als „enfant terrible"; een 
lastige jongen omwille van zijn 
lastige vragen. Een raadslid dat 
niet zomaar kritiekloos zijn man
daat vervult Hij is 34 jaar en 
beëindigde in 72 zijn studies aan 
de Gentse Rijksuniversiteit: 
staatswetenschappen en ruimte
lijke ordening. In die periode ak-
tief bij VUJO-akties. Dan deed hij 
zes jaar wetenschappelijk onder
zoek bij het Gents departement 
Ruimtelijke Ordening. Onder 
meer projekten voor de stad 
Gent. 

Het snoeimes bij de universiteit 
deed hem als BTK'er belanden bij 
het Hoofdbestuur voor Stede
bouw en Ruimtelijke Ordening. 

Zo werd hij betrokken bij de 
inventarizatie van de onbebouw
de percelen in de woonzones. 
Sinds 1 maart is hij gewezen 
BTK'er; werkloze. 

Toch had hij nog een klein geluk: 
hij kon aktief blijven bij het Dos
felinstituut. Kursussen ruimtelij
ke ordening en ekoiogie opstel
len. Tegen stempelvergoeding. 

En, vanaf 1 juni valt het stempel
geld weg want de werkzoekende 
krijgt een job in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. An
dermaal een onzekere job. 

Johan De Mo l : „Ik begin — ik 
beken het — met enige gereser
veerdheid aan dat politiek werk 
Zal ik iets van mijn ideeën kunnen 
verwezenlijken ' Ik maak me geen 
illuzies Maar meteen bij de pak
ken gaan zitten is nu ook niet 
bepaald mijn aard Er is die grote 
handicap van de volmachten En 
het IS al jarenlang een praktijk dat 
het overgrote deel van wetsvoor
stellen geen effektieve behande
ling krijgt 

Geen 
„kliëntenbinding" 
Ik ben er toch van overtuigd dat 
het politiek personeel in de Wet
straat beter kan presteren Mis
schien heeft die lankmoedigheid 
ook te maken met vergrijzing „Het 
„jong"zijn als politiek mandataris is 
zeker maar een element om nieu
we ideeën een krachtige kans te 
geven Maar het dient toch toege
geven dat snedige opmerkingen, 
interpellaties, tussenkomsten in 
het parlement eerder rariteiten zijn 
geworden" 

— Wat gaat het nieuwe VU-ka-
merUd konkreet bij de parlemen
taire diskussies trachten tussen 
te schuiven? 

Johan De Mol: „Ik baseer mij 
vanzelfsprekend op de basisbe
ginselen van de VU-werking Wer
ken in een Vlaams-nationale partij, 
een rechtvaardigheidspartij, een 
verdraagzame en pluralistische 
partij een toekomstgerichte ei
gentijdse partij 

Het rechtvaardigheidskarakter 
van de VU houdt voor mij uiter
aard in dat onze Vlaamse gemeen
schap dringend recht heeft op 
zelfbeschikking Maar dit betekent 
meteen ook dat in de knsisperiode 
waarin wij leven die „zelfbeschik
king" in Vlaanderen ook moet kun
nen gegund worden aan de men
sen die zulks het meeste ontbe-
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ren de politiek onmondigen en 
veelsoortige marginalen 

Nee, het gaat mij met om eenzijdi
ge bescherming van „de zwak
ken", maar een nationaal mandata
ris moet toch zeker oog hebben 
voor diegenen die het hardst wor
den getroffen in krisistijden 

De VU wil een Vlaanderen dat het 
waard is om voor te ijveren, voor 
ten dienste te staan Tegelijk met 
de hulp aan zwakkeren houdt dit 
voor mij ook in het doorbreken 
van gevestigde privileges 

Het streven naar gelijkheid, ont
voogding (zonder paternalistische 
houding), is een wezenlijke voort
durende beleidsopdracht 

Tweedene bepleit de VU het plu
ralisme dat IS geen teken van 
zwakheid, maar duidt op een vorm 
van maatschappelijke volwassen
heid Pluralisme is de tegenpool 
van zowel een vastgeroest dog
matisme als van fanatisme 
Ten derde ben ik verheugd als 
nationaal VU-mandatans werk te 
kunnen maken van het doorbre
ken van de kliëntenbinding waarin 
andere politici samen met hun 
kiezers verstrengeld zijn geraakt 
De politieke achterban wordt door 
de kleurpartijen uitgebouwd door 
het binden van mensen aan syndi-
katen, mutualiteiten, sociale orga-
nizaties Er is nauwelijks nog een 
echte vnje keuze, het gaat dikwijls 
om gedwongen lidmaatschap En 
van het eén komt het ander post-
jesjagenj voordelen binnenrijven, 
eigenaardige benoemingen tot 
— zachtjes uitgedrukt — onwet
telijke zaken om politieke vrienden 
te behagen 

Jongleurs 
— U gaat meteen in de Wet
straat tegen lange zere tenen 
schoppen. Toch de verwachting 
om bij parlementaire kollega's 
gehoor te vinden? 

Johan De Mol: „Watzou ik eraan 
beginnen als ik van meet af aan 
een aantal wezenlijke ideeën, ba

sispijlers van de VU trouwens, aan 
kompromispolitiek te grabbel 
gooi"^ 

Hoe dan ook heb ik goede hoop 
een aantal konkrete punten te 
scoren Het is natuurlijk een la
chertje dat ik fundamentele veran
deringen op mijn eentje of slechts 
met enkele kollega's spoedig zou 
kunnen verwezenlijken 
Maar wel bij voorbeeld het leggen 
van nieuwe klemtonen inzake het 
beleid van de grote infrastruktuur 
Het verkeersbeleid, ruimtelijke or
dening, het leefmilieu Aandacht 
voor het „trage verkeer" bij voor
beeld (fietsers, voetgangers) Ik 
heb die idee met uitgevonden 
Maar het is mijn taak om terzake 
nu ook iets konkreets op grote 
schaal te bereiken, door vinnig 
parlementair werk In die zin heb ik 
mezelf nog meer andere konkrete 
opdrachten bedacht 
U zal wel begrijpen dat ik ook 
hoop me te kunnen inzetten voor 
het opnieuw invoegen van de 
werkzekerheid in het sociaal-eko-
nomisch beleid van de overheid, 
zowel van de centrale als van de 
Vlaamse regering Er wordt van
daag zo schabouwelijk met werk
zoekende, maar bovendien werk
willige, mensen gejongleerd Het is 
inherent aan krisismomenten In
middels IS het een grote plicht van 
de politieke overheid om het on
derwijs en het vormingswerk nieu
we toekomstgerichte impulsen te 
geven In tegenstelling tot wat van
daag op grote schaal gebeurt' 
Ten slotte mag ik ook met onver
meld laten dat ik een aktief lid ben 
in de vredesbeweging Die heeft in 
de Vlaamse beweging diepere 
wortels dan sommigen (willen) 
vermoeden of bekennen 
Ervoor ijveren dat ons volk einde
lijk de vruchten kan plukken van 
het sinds generaties nagestreefde 
„integraal federalisme" betekent 
voor mij het bijpassen van zoveel 
stukjes in de bevrijdings-puzzel 
Waarbij we memand van onze 
gemeenschap over het hoofd mo
gen zien" (hds) 
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