
Donderdag 2 juni 1983 - 29ste jaar - Nr 22 - 22 fr. 

Mlaams Nationaal M/eekblad 

Het Waalse 
en het Vlaamse front 

Dat de twaalfduizend Luikse betogers ditmaal zo goedjonstig 
waren om zich niet te vergrijpen aan de hoofdstedelijke in
boedel, heeft een aantal regeringstrouwe kommentatoren in 
de Vlaamse pers geïnspireerd tot beaat optimisme. Ze wijzen 
op de tegenstelling Luik-Charleroi, op de afwezigheid van 
Spitaels in de betoging. Ze suggereren dat het in Wallonië 
wel zal koelen zonder blazen en dat, tegen het ogenblik dat de 
regering haar uiteindelijke beslissing neemt, het Waalse 
front in scherven zal liggen. 
We zijn zo vrij, daaraan te twijfelen. Er zijn in Wallonië be
slist tegenstellingen en er is een machtsstrijd voor het 
politiek leiderschap aan de gang. Luik en Charleroi zijn 
voorlopig inderdaad nog niet samen opgesmarcheerd, maar 
ze brachten toch al ieder afzonderlijk meer dan tienduizend 
man op de straat. En het politieke Waalse front, in de 
regering en in de Wetstraat, geeft geen krimp. 
Gol en Gillion mogen dan al van mening verschillen over de 
toekomstige Waalse maatschappij inzake Cockerill-Sambre 
blijven ze één en onverzettelijk. Precies op hetzelfde ogenblik 
dat de Luikse vakbondsleider aan het hoofd van zijn troepen 
door Brussel trok, waakte de Luikse vice-premier er in de 
kamerkommissie van institutionele hervormingen nauwkeu
rig over dat het wetsvoorstel-Van den Brande opnieuw in de 
lade werd geborgen. 
Tegenover de schijnbare Waalse verdeeldheid die echter wat 
het kernpunt betreft een onverbroken eenheid blijft irormen, 
staat een verbale Vlaamse eensgezindheid die bij nader 
toekijken broos en voos is. Over de P W moet niet eens ge
praat worden. Zij vormt traditioneel de roestige schakel in de 
Vlaamse ketting. Zopas op haar Oostends kongres heeft zij 
haar vroegere grootsprakerigheid inzake Cockerill-Sambre 
geruild voor een slappe en vage formulering, die de voorbode 
van de kapitulatie is. Ware de aanleiding niet zo tragisch en 
de inzet niet zo zwaar, dan zou men de houding van de CVP 
kunnen omschrijven als de meest platvloerse dorpsklucht die 
ooit in deze kontreien is opgevoerd. 
Toen op 19 april jongstleden vice-premier Gol eiste dat het 
,Jioogdringend" wetsvoorstel-Van den Brande niet zou be
handeld worden, ging de CVP door de knieën en stelde ze als 
nieuwe ultieme vervaldatum 31 mei. De indiener, Van den 
Brande zelf, bracht nog het goed fatsoen op om anders te 
stemmen dan zijn partijgenoten. De nieuwe „uiterste" verval
datum is alweer voorbij. Ditmaal heeft zelfs Van den Brande 
— onder het oog van de waakzaam aanwezige Gol — het 
eigen woord gevreten. 
Als het groene CVP-hout dergelijke vruchten draagt, wat dan 
met het dorre? Voor een Nederlandse mikro heeft eerste-mi-
nister Martens reeds verklaard „dat het plan Gandois de enig 
mogelijke oplossing is om Cockerill-Sambre te laten overle
ven". Maar in eigen land is hij zogezegd nog niet aan 
dergelijke konklusie toe en moet er eerst nog gestudeerd wor
den... Voorlopig tot 21 juni, heet het. 
Schijnbare verdeeldheid maar hechte eenheid op het kern
punt in Wallonië; schijnbare eensgezindheid maar stuur
loosheid en politieke lafbekkerij in Vlaanderen. Als de 
Vlamingen de ultieme slag om Cockerill-Sambre — met een 
veel ruimere inzet dan alleen maar de siderurgie aan 
Samber en Maas - niet willen verliezen, moeten ze dat diets 
maken aan de regering en aan de Vlaamse regeringspar
tijen. 
Het is nog niet te laat maar de tijd wordt nu wel zeer kort om, 
in breed overleg tussen al wie in Vlaanderen verantwoorde
lijkheid draagt, te komen tot een duidelijke strategie en een 
onverbiddelijke vasthoudendheid in de taktiek. De druk naar 
dit overleg zal van de basis moeten komen. En de Volksunie
militanten moeten daarbij in de eerstkomende dagen en 
weken de toon aangeven, (tvo) 
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Geen cent Wél Gandois-miljarden 

Minister Schiltz heeft meegedeeld dat de Vlaamse regering In de 
zomermaanden zonder geldmiddelen zal geraken; dat staking van be
talingen dreigt Daarmee wordt andermaal de vinger gelegd op één 
van de zeerste wonden van de staatshervorming '80. De Vlaamse 
regering moet nog immer, en praktisch volledig, leven uit de hand van 
de centrale regering. 

De dreigende financiële perikelen 
zijn evenwel ook een gevolg van 
het feit dat financienminister 
Schiltz er de strakke hand aan 
houdt om een zuinig, sober en 
ortodox financieel beleid te voe
ren 

Dat pertinent geweigerd wordt 
om voor de financiering van de uit
gaven extra-zware leningen aan te 
gaan waardoor onze gemeen
schap in het sukkelstraatje te
rechtkomt En dit in tegenstelling 
tot de gemakkelijkheidspolitiek 
van de regering-Martens die er 
hoegenaamd met voor terug
schrikt om de miljardenschulden 
op te stapelen Zodanig, dat bij de 
opmaak van de nationale begro
ting voor volgend jaar nu reeds re
kening wordt gehouden met een 
kwart van de uitgaven voor del
ging van „schulden uit het verle
den" 

Op de jaarvergadenng van de 
Syndikale Kamer van het Bouw
bedrijf van het Waasland heeft 
minister Hugo Schiltz gewezen op 
op de „totaal verkeerde politiek 
van de regering-Martens die be-

drijfsekonomisch én sociaal be
keken onaanvaardbaar is.' 

Een vergelijking tussen de gevoer
de politiek inzake bouwnijverheid, 
textielnijverheid en staal is inder
daad frappant Hemeltergend Eind 
april waren er in de bouw meer 
dan 67.000 mensen werkloos; 
voor het overgrote deel in Vlaan
deren 

In de voorbije zeven jaar zijn er 
haast 40.000 arbeidsplaatsen in 
de Vlaamse textielsektor verlo
ren gegaan (Overigens, méér dan 
100000 sinds 700 
De investeringsplannen voor de 
bouwsektor in Vlaanderen wer
den teruggeschroefd tot een klei
ne 12 miljard door gebrek aan 
budgettaire middelen 
En, wat maken we inmiddels op 
het (Waalse) staalfront mee"? De 
Franse konsulent Gandois stelt 
voor, om te redden wat er van 
Cockerill-Sambre nog kan gered 
worden, in een eerste faze min
stens 66 miljard vers geld van de 
belastingbetalers te mobilizeren. 
Waarvoor uiteindelijk' Om enkele 
industriële puinhopen toch nog 

overeind te houden Vooral ook, 
wat het sociale aspekt betreft om 
14.000 arbeidsplaatsen koste wat 
kost blijvend te waarborgen Met 
de kleine kans, zoals Gandois het 
zelf onverbloemd neerschreef, 
dat misschien ooit wel eens de 
afgeslankte Cockerill-Sambre een 
glimp van rentabiliteit zou kun
nen vertonen. 

Voor 14000 blijvende arbeids
plaatsen in het Waalse staal wer
den reeds 150 miljard staatsgel-
den gemobilizeerd en worden er 
nu andermaal minstens 66 miljard 
opgeëist 

Groot kabaal bij de Waalse syndi-
kalisten omdat er ook sprake is 
van 8000 „afvloeiingen" Verzwe
gen wordt in alle talen dat het 
rapport-Gandois tot 1987 GEEN 
afdankingen vooropstelt. 

Voor stimuleren van de bouw 
heeft de Vlaamse regenng inmid
dels geen cent meer Gaat Mar
tens met zijn liberale bondgenoten 
er desondanks voor zorgen dat 
met hun signatuur ten behoeve 
van enkele Waalse staalbarons en 
enkele duizenden Cockerill-arbei-
ders miljarden blijvend over de 
balk gegooid worden. Terwijl 
Vlaamse ondernemingen in 
moeilijkheden onverbiddelijk 
naar de curatoren verwezen wor
den, (hds) 
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m Brieven 

TE GROEN 

Agaiev heeft blijkbaar geen enkele 
moeite om te aanvaarden dat de ge
meenschap nog maar eens met 66 
miljard over de brug moet komen om 
Cockerill-Sambre te redden. Zo ver
klaarde haar kamerlid Dierckx dat wij 
C-S solidair uit de put nrKDeten helpen, 
omdat wij het solidair hebben opge
bouwd. Ik moet bekennen, dat ik niet 
wist dat C-S destijds opgericht werd 
met gemeenschapsgeW, maar ik kan 
mij vergissen. Bovendien, zegt de heer 
Dierckx, moet 66 miljard door de mon
tere belastingbetaler vrij makkelijk op 
te brengen zijn, als „men" (ook de 
belastingbetaler?) 100 miljard over 
heeft voor de aankoop van nutteloze 
wapens. Voorwaar een schone, groe
ne gedachte: mensen zijn belangrijker 
dan wapens. Dat standpunt kunnen wij 
alleen maar bijtreden. Toch meen ik mij 
te hennneren. dat die 100 miljard voor-
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al ten goede kwamen aan de Waalse 
wapenlobby en zeker niet uitgegeven 
werd onder druk van de belastingbeta
ler, maar ik kan mij vergissen. 
NatuuHijk werd ook de haven van 
Antwerpen erbij gesleurd. De heer 
Dierckx en de zijnen schijnen ervan 
overtuigd te zijn, dat in een federaal 
België de Waalse industriëlen hun pro-
dukten niet zullen verschepen in Ant
werpen, maar dat ze die zelf de oceaan 
zullen over zwemmen. Nogmaals, ik 
kan mij vergissen. 
Ten slotte was de heer Dierckx en met 
heme Agaiev verheugd dat de 8.000 
overtollige werknemers niet echt zul
len worden ontslagen, zodat er geen 
menselijke drama's zullen ontstaan. 
Voorwaar weer een schone, groene, 
humane zelfs ontroerende gedachte, 
die ik alleen maar kan bijtreden. Maar.., 
in datzelfde nieuws van 19 u. werd 
gemeld dat Nobels-Peelman eraan 
denkt 450 mensen te ontslaan en de 
stad Antwerpen zou 2.000 man op 
straat zetten. Hier dus wel drama's, 
Vlaamse weliswaar, maar toch. Zal 
Agaiev nu ook een perékonferentie 
beleggen om zijn bezorgdheid te ui
ten? Ik herinner mij alleszins geen 
publieke uitspraken van Agaiev over 
het drama van Hoboken, over het 
drama van de duizenden werkloze 
Vlaamse bouwvakkers en textielar
beidsters, maar nogmaals, ik kan mij 
vergissen. 
Toevallig kwam na de heer Dierckx 
een andere illustere landgenoot aan 
het woord: de heer Desmarets. Hij wil 
ijveren voor de Belgische solidariteit 
Daarmee zit hij dan op dezelfde golf
lengte als een paar angry young men 
(?) uit de SP, die een paar weken gele
den den volke dezelfde boodschap 
van solidariteit kond maakten. Is het 
niet aandoenlijk hoe ons aller België 
kristelijke middenstanders, jonge so
cialisten en groenen verenigt in broe-
deriijke, Belgische solidariteit? Of is 
Agaiev toch niet (meer) zo anders als 
het zegt te zijn? Maar nogmaals, ik kan 
mij vergissen. 
Voor mij hoeft C-S niet te verdwijnen, 
maar ik ben er wel van overtuigd dat 
de zaak „anders" moet worden aange
pakt Dat een partij, die de andere 
aanpak van de ekonomie in haar vaan
del heeft geschreven, dat niet inziet 
kan alleen maar verbazing wekken. De 
houding en de argumentatie van de 
heer Dierckx en de zijnen kunnen mij 
alleszins niet overtuigen: ze zijn mij te 
groen. 

AD.S., Halle 

STEENTJE 
VOOR KOMEN 

Mag ik de lezers van „WIJ" vragen 
100 fr. te storten voor het Schoolfonds 
Komen 314.70.69-67. Dan moeten ze 
daar geen leningen terug betalen. In 
plaats van betogen ginds, laat ons ze 
helpen, ze hebben het zwaarder dan 
wij. Dit schrijft u een vrouw van 68 jaar, 
reeds 54 jaar in de Vlaamse beweging, 
klein ouderdomspensioen, en die haar 
steentje bijdraagt voor o.a. de opbouw 
van het VU-sekretariaat 
Vraag ook onze Vlaamse verkozenen, 
te geven, omdat het schooltje in Ko
men schuldenvrij kan starten in sep
tember. 

E.V.K.̂  Antwerpen 

PROGRESSIEF? 

De PBS-filosoof Jos Geuens uit Balen 
zou er goed aan doen voor zijn histori
sche bronnen een 100 % socialisti
sche internationale historicus te raad
plegen, met name dr. Pieter Geyl 
(vriend en evenknie van de Engelse 
historicus Toynbee) en dan zal hij 
kunnen vaststellen da t met wat hij nu 
als verdediging van het Belgische aan
brengt al lang in de geschiedenis een 
historisch overwonnen standpunt is. 
Inderdaad verandert het woord „Bel
gisch" van betekenis met het kreëren 
van de ,3elgische Staat". Het kind 
moest een naam hebben die voordien 
niet bestond. Men greep dus terug op 
de oude naam van de Nederianden. 
Zoals de lingua belgica de nederiandse 
taal is, de leo belgicus de kaart van de 
oude Nederianden. 
Met het kreëren van de staat „Bel
gium" moest er natuuriijk een eng 
chauvinistische nationalistische ge
schiedenis komen. Dat was het werk 
van Pirenne. In naam van dit Belgische 
nationalisme moesten de Vlamingen 
(of de nederiandstalige Zuidnedertan-
ders of, om Geuens te behagen, de 

echte Belgen) als entiteit van de we
reldkaart weggeveegd worden met 
alle middelen. Geuens kan bronnen 
genoeg raadplegen om te kunnen ont
dekken dat dit niet met zachte midde
len ging. En wel onmiddellijk na de 
scheiding. 
Het doet dan wel erg gek aan dat de 
PBS terug het spook van het patriot
tisch nationalisme gaat oproepen te
gen de gezonde volksgeest van de 
Vlaamse arbeider. Vlaamse arbeider, 
voor wiens kultureel bestaan in België 
de socialisten nooit enige belangstel
ling getoond hebben. Zegde Eedje niet 
„Biefstukken moeten wij hebben geen 
universiteiten"? 
Met het negeren van de Vlaamse 
beweging hebben de socialistische 
voormannen het klaar gespeeld hun, 
meestal lukratieve, carrières op te bou
wen in het Belgisch nationalistische 
establishment a la Pirenne. 
Geuens is ook totaal verkeerd over 
het fascisme. 
Musolini, de schepper van het fascis
me, was een oud socialist De nationaal 
socialisten hebben opzettelijk rood als 
grondkleur van hun vlag gekozen, de 
gebroeders Strasser waren socialisten 
en de SA noemde men lachend: „de 
biefstukken", bruin van buiten en rood 
van binnen. 
Zou het nu niet progressiever zijn dat 
Europa volgens kulturele provincies 
georganizeerd werd en eengemaakt 
werd op ekonomisch gebied? Als 
Geuens nu zegt dat men Belgisch 
moet denken omdat de haven van 
Antwerpen baat heeft van het vervoer 
van en naar Wallonië dan zou dit 
argument ook kunnen dienen voor een 
Anschluss met Duitsland omdat de 
meeste trafiek over Antwerpen voor 
Duitsland bestemd is, enz.. 
Het laatste en waarschijnlijk het enige 
argument van Geuens is dat federali-
zering slecht is voor de socialistische 
partij. Maar wij die dachten dat de 
socialisten demokraten waren! Is het 
zo dat als de socialisten het demokra-
tisch niet kunnen winnen zij machten 
gaan inroepen extern aan de gemeen
schap waarin zij leven om de bevolking 
op ondemokratische manier hun wil op 
te leggen? 
Het is natuuriijk juist dat toen er aan de 
Vlaamse beweging niets te verdienen 
was een man als Borms gefusilleerd 
werd, maar nu dat er over Flanders' 
Technology gesproken wordt zijn de 
strebers er ineens bij om de vruchten 

te rapen. Wel zie kameraad Geuens, 
dat is wat wij nu denken ook de 
bedoeling is van al dat Belgisch gedoe. 
Zoals in het verieden is het nu ook nog 
altijd. De carrières worden nog altijd 
bepaald in het eng nationalistisch Bel
gisch kringetje, o.ider voogdij van de 
Brusselaars, de Walen, de financiële 
kringen en het Hof. Erg progressief is 
dat toch niet? A C , Aalst 

BEDROEVEND 

Een Nederiandstalige bank in Neder
land (AMRO) schrijft naar een Neder
landstalige klant in Vlaanderen over 
een Nederiandse firma, in... het Frans! 
Waar haalt dit bedrijf het lef en de on
beschoftheid vandaan? 
Het is algemeen geweten dat wanneer 
een Hollander twee woorden Frans (of 
wat er op lijkt) kent hij deze graag ge
bruikt O.k., meelijwekkend, doch voor 
hem, „Parions Frangais, ga fait chique", 
bedroevend, armzalig! 
Ik beheers het Frans zoals het Neder
lands, maar ik breng de beleefdheid op, 
de klant zijn taal te eerbiedigen. Ik eis 
dan ook hetzelfde van AMRO waarbij 
ik klant ben. 
Wie zijn moedertaal verioochent ver
loochent ook andere principes en lijkt 
mij zodoende onbetrouwbaar. 

G.T.. Leefdaal 

CALIGULA? 

Wanneer ik Wilfried Martens zie. op 
foto of tv, heb Ik nooit aan Caligula of 
Nero gedacht maar wel aan de Vlaam
se rebel die Belgische eerste minister 
is geworden. Ook hoor ik Hendrik Elias 
nog zeggen, 50 jaar geleden, voor een 
soortgelijk wat minder hoog geval: „De 
stroper is boswachter geworden". 
Ik ben van mening, dat wanneer ie
mand bij een politieke partij aansluit hij 
bij zijn geestelijke familie hoort welke 
deze ook weze, te meer wanneer hij 
een vooraanstaande rol kan spelen. 
Zulke vieze draaiingen voor de politie
ke loopbaan dragen tot de onverschil
ligheid bij van vele mensen die dan 
zeggen „het zijn allemaal dezelfden". Ik 
ben ook katoliek, maar politiek dat is 
toch iets anders, zeker in onze onzali
ge Belgische staat De CVP kan aan 
alle sausen eten, zij heeft een maag 
van staal. Smakelijk! 
Arm Vlaanderen. P.D., Jette 

KONINKRUK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIËN 

LENING 1983-1990-1994 
RENTE: 12,(X)% 'sjaars vanaf 15 juni 1983 tot 14 juni 1990; 

11,50% 'sjaars vanaf 15juni 1990 tot 14juni 1994. 
EFFECTEN: Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 

500.000 frank. 
De coupures van 5.000 fr. worden als bijpassing afgeleverd. 

AFLOSSING: Uitsluitend door TERUGKOOP. 
VERVROEGDE TERUGBETALING: Mogelijkheid voor de houder de terugbe
taling tegen het pari te bekomen op 15 juni 1990. 
TERUGBETALINGSPRIJS: Tegen het pari op de eindvervaldag van 15 juni 
1994. 
UITGIFTEPRIJS: 100 Vo. 
OFFICIËLE NOTERING: De obligaties zullen officieel ter beurze worden geno
teerd. 

INSCHRIJVING 
Van maandag 30 mei tot dinsdag 14 juni 1983 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld 
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België 
en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële 
instellingen van de openbare sector en spaarkassen. 
De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving: 
hetzij in speciën; 
hetzij in obligaties: 
a) van de lening 7,75% 1971-1983 der Intercommunale E5, terugbetaalbaar op 28 juni 

1983, teruggenomen tegen het pari van hun nominale waarde, alle coupures 
afgeknipt; 

b) van de 8,25 "/o lening 1975-1983 van het Wegenfonds, terugbetaalbaar op 9 juli 1983, te
ruggenomen tegen het pari vair-de. nominale waarde, alle coupons afgeknipt, en 
rechtgevend op een renteprorata van 770 frank vóór alle belastingen op de inkom
sten, per tranche van lO.CXX) frank nominaal kapitaal; 

c) van de 8,500/0 Staatslening 1975-1983, terugbetaalbaar op 15 Juli 1983, teruggenomen 
tegen het pari van hun nominale waarde, alle coupons afgeknipt en rechtgevend op 
een renteprorata van 78afrank vóór alle belastingen op de inkomsten, per tranche 
van 10.000 frank nominaal kapitaal. 

Brussel, 25 mei 1983. De minister van Financiën 
W. DE CLERCQ 

lAdv. 821 
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Mensen 

Stoere Dupré 
Alhoewel er zwijgplicht geldt 
voor de parlementsleden van de 
meerderheid (stel je voq rJ , heeft 
het „groot licht" van de CVP, prof. 
Dupré, in verband met het Waal
se staal toch even zijn mond 
opengetrokken. Weze het dan in 
een vrije tribune. Van het week
blad Spectator. 
In dit artikeltje vertelt de CVP-
volksvertegenwoordiger dat 
„mijn staalrekening klopt". Nota 
bene, elke ernstige studiedienst 
had de konklusies van het plan 
Gandois reeds lang voorspeld. 
Belangrijk is evenwel de konklu-
sle van Dupré. „In deze omstan
digheden kan men zich moeilijk 
voorstellen dat de nationale ge
meenschap, waarvan 60 o/o van 
de middelen uit Vlaanderen ko
men, nogmaals en bijkomend 
voor zulk hoog bedrag gaat op
draaien voor een bedrijf, dat tot 
dusver nooit een ernstige in
spanning tot sanering heeft ge
daan L). Vlaanderen kan zich niet 
laten bedotten! Wallonië moet 
zelf betalenT 

Toch vreemd dat hij dit niet 
mocht gaan vertellen tijdens de 
geplande televisie-uitzending 
„leder zijn waarheid" vóór tien 
dagen- Ofwel staat Dupré totaal 
geïsoleerd in zijn partij, ofwel 
dient hij enkel als Vlaams zoet
houdertje voor de steeds lastiger 
wordende achterban. 

Gabriels 
met rouwkrans 
VU-volksvertegenwoordIger en 
burgemeester van Bree, Jaak Ga
briels, leidde vorige week een de
legatie van hoogst ontevreden 
treinreizigers. Verkeersminister 

Ml 
De Croo besliste immers de lijn 
„Hasselt-As-Elsden" op te doeken. 
Met alle gevolgen vandien voor 
forenzen en dagjesmensen uit 
Limburg. De demonstranten, met 
rouwkransen uitgerust, hadden 
voor hun symbolische bezetting 

het vertrekuur uitgekozen van de 
allerlaatste rittentrein die As nog 
aandeed. Gabriels zei: „Wij kun
nen dit niet aanvaarden. Een groot 
gebied van de provincie Limburg 
verliest alle treinverkeer Reeds 
vijftig jaar lang...". Hij kondigde dan 
ook een massale campagne aan 
om deze absurde beslissingen van 
De Croo ongedaan te maken. Het 
openbaar vervoer, en ' zeker de 
trein, zou immers hét transport
middel bij uitstek moeten zijn in 
een ekonomisch minder gunstige 
tijd. Maar dit zal De Croo en Co 
een zorg zijn... De chauffeur rijdt 
inmiddels zijn luxueuze wagen 
voor. 

Tindemans... 
Ooit was hij de ster aan het CVP-
firmament. Ooit was hij dé sterke 
man in de partij en in België. 
Gelukkig is die ti jd voorbij. Al

hoewel- Vanuit zijn (dure) zetel 
van minister van Buitenlandse 
Betrekkingen wringt hij zich in 
alle mogelijke bochten om zijn 
oubollige, reaktlonaire, unitaire 
gedachten toch nog te doen 
standhouden. Zoals zijn jongste 
nota, waarin staat dat enkel de 

Deze week dit... 
Wie de politiek beschouwt als 
een duur pokerspel, waar het er 
onbarmhartig op aankomt de 
tegenstrever letterlijk en 
figuurlijk in zijn hemd te zetten, 
zal de Volksunie misprijzend 
aankijken als een troep nuttige 
idioten. Een stel naïevelingen, die, 
och arme, nog gedreven 
worden door een ideaal. Die nog 
geloven in de ware betekenis 
van het woord „politiek", 
namelijk; zorg voor de 
gemeenschap. Dan is de CVP 
nogal een andere partij. Daar 
lopen ongetwijfeld ook enkele 
sukkelaars rond die het goed 
menen. Die worden geregeld het 
veld ingestuurd om het volk 
naar de mond te praten. Kwestie 
van de geloofwaardigheid op 
tijd en stond wat aan te 
'scherpen. Maar de partij in 
haar geheel en zeker de 
manitou's aan de top, die 
beseffen tenminste hoe politiek 
moet gevoerd worden. Die 
weten waar Abraham de 
mosterd haalt. Zij kunnen ook 
hun nummertjes opvoeren. Dat 
wel. Met trillende stem en 
flikkerende ogen. Ten strijde 
voor God en vaderland. 
Vlaanderen die Leu! Niemand 
zal het hen nadoen. Maar 
terwijl ze de „goei gemeente" te 
slapen leggen, hebben ze alle 
nodige strikken gespannen. Zij 
kijken en plannen vooruit, 't Is 
de macht die telt. Niets dan de 

-macht. Daarop komt het aan. 
Da's politiek. Of niet? 

Misschien ben ik te bitter en te 
hard in mijn oordeel. Het is 
mogelijk. De jongste tijd echter 
stapelen de bewijzen van de 
CVP-machtshonger zich op. Ik 
kan er met de beste wil van 
de wereld niet naast kijken. Je 
herinnert je nog wel de 
direktie van de Vlaamse 
administratie. Volledig in de 
greep van de CVP. Dit vuil 
dossier ligt nog open of een 
nieuw wordt op tafel gegooid: 
de raden van beheer van de 
ASLK. Met de slaafse 
medeplichtigheid van de PVV 
rijft de CVP opnieuw het 
leeuweaandeel binnen. Het 
Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn is als Belgische 
unitaire instelling nog niet 
afgeschaft maar de CVP heeft 
al een ontwerp klaar, waardoor 
de Vlaamse organizatie „Kind 
en Gezin" in hun handen komt. 
Eens worden de verschillende 
unitaire Fondsen, die het 
wetenschappelijk onderzoek 
financieren, vooral onder druk 
van de Volksunie gesplitst. Je 
mag er nu reeds van overtuigd 
zijn dat dezelfde klauw het 
nieuwe Vlaamse instrument zal 
omvatten. „Regionalizatie van 
de vijf nationale sektoren" en 
„federalizering van het 
onderwijs" zijn ronkende 
volzinnen als gekleurde 
zeepbellen door de CVP 
uitgeblazen. En toch komt er 
niets van. Omdat de CVP de 
zekere macht in België verkiest 

boven de onzekere macht in 
Vlaanderen. 
Dat bij de Vlaamse liberalen wel 
blauw maar weinig Vlaams 
bloed in de aderen vloeit en dat 
ze ook tot alles bereid zijn om 
mee te smullen van de macht, is 
geen nieuws. Dat de 
socialisten bij het 
postjesverdelên ook aardig hun 
mannetje kunnen staan, weten 
we heel goed. Beiden zijn 
hoegenaamd geen heiligen. Erg 
genoeg. Veel erger nog is de 
schijnheiligheid van de CVP. 

Deze politieke zedeloosheid ligt 
de Volksunie inderdaad niet. 
Wij weigeren daaraan mee te 
doen. Omdat het ongeremd 
streven naar de macht 
regelrecht in strijd is met twee 
fundamentele waarden van het 
Vlaams-nationalisme. Wij willen 
de Vlaamse maatschapij bouwen 
in hechte samenhorigheid. 
Deze is onmogelijk met een 
niets of niemand ontziende 
machtsstrijd. Integendeel, deze 
vereist een aktief pluralisme. 
Bovendien is voor ons de partij 
geen doel, noch het persoonlijk 
sukses. Voor ons geldt, in 
woorden en daden: 
Vlaanderen eerst! 

Vic ANCIAUX 

Belgische staat verdragen kan 
afsluiten. En waardoor de ge
westregeringen ook op dit ter
rein volledig buitenspel worden 
gezet. 

...versus Geens 
Hierop reageerde VU-gemeen-
schapsminister Hugo Schiltz bie-
zonder vlug en gevat En blijkbaar 
heeft de voltallige Vlaamse rege
ring Hugo Schiltz gevolgd. De op-
vatting-Tindemans dat alleen sta
ten internationale verdragen kun
nen afsluiten strookt volgens de 
Vlaamse regering, volstrekt niet 
met een juiste interpretatie van 
het volkerenrecht Het is, volgens 
de Vlaamse regering, de taak van 
de centrale regering om aan het 
buitenland duidelijk te maken hoe 
de situatie in België precies in 
elkaar steekt. En dat het volstrekt 
goed kan, en zelfs wenselijk is, dat 
de Vlaamse regenng op internatio
naal vlak optreedt lijkt voor ieder
een duidelijk. Zelfs voor de (gewe
zen?) unitarist Geens... 
Het wordt uitkijken wie het bin
nenin die CVP haalt. De konserva-

tieve kliek rond Tindemans, of de 
eerder Vlaamsvoelende vleugel.-
Nou, Vlaamsvoelend? 

Happart 
vangt bot 
Bendeleider Happart die straks 
mét de steun van de CVP en P W 
burgemeester wordt van het 
Vlaamse Voeren, blijft zich gedra
gen als een rabiate en onuitstaarv 
bare frankofoon. De gewezen lei
der van de privé-militie „Action 
Fouronnaise" had einde vorige 
week in een omzendbrief laten 
weten dat hij de openingsplechtig
heid van de nieuwe lokalen voor 
het kleuter- en lager onderwijs van 
de provinciale Vlaamse school van 
's-(jravenvoeren verbood! Erger 
nog: hij gaf opdracht aan de or
destrijdkrachten om zijn bevel te 
doen naleven. Stel je voor: de 
opening van een Vlaamse school 
op Vlaams grondgebied wordt 
door de toekomstige burgervader 
verboden! Dit is op zichzelf reeds 
zo'n ernstige overtreding van de 
w e t dat het volstaat om hem uit 
zijn ambt als eerste schepen te 
ontzetten. De Vlamingen van Lim
burg, waartoe Voeren onmisken
baar behoort hebben zich van het 

idioot gekakel evenwel niks aan
getrokken, en in aanwezigheid van 
de goeverneur werd dit schooltje 
in alle rust geopend. Het typeert 
evenwel de sfeer waarin de Vla
mingen van Voeren moeten leven. 
En vooral de lakse houding van de 
CVP- en PVV-ministers is, ander
maal, een kaakslag voor hen. 
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4 Kommentaar 

plaatselijk zwembad roepen de 
Franstallgen nu zelfs de wetge
ving op de filozofische en ideologi
sche minderheden in. Deze zaak is 
ondertussen aanhangig bij de 
Raad van State. Hoe een taaimin
derheid zich kan beroepen op 
deze bescherming is voor elke 
jurist een raadsel, maar toch pro
beren de Franstallgen dit uit. En 
ondanks vorige uitspraken blijven 
de frankofonen eisen dat de bij
eenkomsten van de gemeente
raad ook in het Frans mogen 
doorgaan. Het woord is nu aan de 
RVS om hier definitief komaf mee 
te maken. Het Franstalige imperia
lisme moet definitief de mond ge
snoerd worden. 

VMO 
Eergisteren stapten een paar duizend Luikse stads- en staalbetogers op in een betoging doorheen de 
hoofdstad. Tijdens deze manifestatie werd de verdeeldheid onder de Walen tentoon gespreid: de metallo's 
uit Charleroi, evenals de kristelijke gesyndikeerden, weigerden deel te nemen, en zelfs PS-voorzitter Spi-
taels bleef afwezig. 
De FGTB-vakbondsleider Gillon schreeuwde uit dat het gedaan moest zijn met de onderdrukking van 
Wallonië door Vlaanderen!? „Enkel een konfederatie biedt een oplossing"- maar de gelden moeten, vol
gens Gillon, wel nog uit de centrale geldkas blijven komen. 
Het wordt nu uitkijken naar de eerste dag van de zomer, 21 juni, dit is de dag waarop de regering uiterlijk 
haar plannen nopens de toekomst van CS zal bekendmaken. Die voorspellen weinig goeds, want gisteren 
zijn de meerderheidspartijen er nogmaals in geslaagd de bespreking van het wetsvoorstel, ter 
regionalizering van de nationale ekonomische sektoren, uit te stellen. Mét goedkeuring van de indiener. 
Vanden Brande. Hij heeft zichzelf dus a.h.w. „geblust". 

PVV-gehuil 
Drie dagen lang (nog een geluk 
dat het aan zee doorging...). Voor 
het overige was dat groots opge
zette PW-kongres een maat voor 
niets. „Burger en Bureaukratie" er\ 
„ontvetting van de sfaat"waren de 
centrale tema's. Waarbij recht
streekse aanvallen op de staats
ambtenaren niet uit de lucht wa
ren. 
De liberale vakbond van het over
heidspersoneel, het VSOA, zette 
zich echter biezonder scherp af 
tegen deze holle praat. In woorden 
die er niet om liegen werden de 
kongresdokumenten afgedaan als 
„eng demagogisch, onoverzictite-
lijk, onvolledig, niet-samenhan-
gend". Dat de PVV pleit voor het 
afvloeien van ambtenaren vindt 
het VSOA het toppunt van hypo-
knsie, omdat dit regelrecht indruist 
tegen de lopende onderhandelin
gen op professioneel vlak. Die 
worden gevoerd door een rege
ring waar ten slotte de PVV toch 
ook deel van uitmaakt, en voor 
wat betreft de ambtenaren, zelfs 
door de PVV-staatssekretaris! 
Niets dan demagogisch gewauwel 
dus. Een taktiek die de PVV ma
gistraal beheerst Iedereen herin
nert zich immers nog de slogan: 
„minder t)elastingen". Maar elkeen 
weet ondertussen wat hiervan is 
terechtgekomen... 

Ongelooflijk 
Per 31 december 1982 lag er bij 
het Europees regionaal fonds 
een som van 1.331 miljoen frank 
ter beschikking van België! Dit is 
het saldo van bedragen waarop 
België recht heeft, maar waarop 
het de voorbije jaren geen be
roep heeft gedaan omdat het 
eenvoudigweg naliet hiertoe de 
nodige projekten in te dienen. 
Ongelooflijk, maar waar! En ze
ker wanneer men daarbij bedenkt 
dat precies de Belgische rege
ring zich momenteel tegen een 
hervorming van dit Europees re
gionaal fonds verzet- uit vrees 
dat ze hierdoor minder zou ont
vangen. Als men dergelijke za
ken verneemt, dan kan het toch 

niet verwonderen dat gezond-
denkende mensen zich gaan af
vragen door wat voor klowns zij 
in dit land eigenlijk bestuurd 
worden- Dit gevoel slaat zelfs 
om in ergernis, wanneer men 
weet dat deze gelden in feite 
bestemd zijn voor het her-aan
zwengelen van de ekonomische 
aktiviteiten in regio's met grote 
ekonomische moeilijkheden, zo
als bijvoorbeeld de Westhoek. 

...En wat nog 
Uit het antwoord op een vraag van 
EG-parlementslid Damseaux 
(PRU is trouwens gebleken dat 
Vlaanderen ook in deze aangele
genheid miskend wordt. Zo blijkt 
dat in de periode 75-'82 1.445 
miljoen frank naar Vlaanderen en 
1.493 miljoen frank naar Wallonië 
ging. Vong jaar was die wanver
houding zelfs nog duidelijker: 353 
miljoen voor Vlaanderen en 418 
miljoen voor Wallonië. Nochtans is 
de ekonomische nood in Vlaande
ren ook biezonder hoog. 

Postjes jagen 
De Waalse liberalen, trouwens net 
zoals de Vlaamse blauwen, zijn dol 
op mandaatjes en postjes. En liefst 
vetbetaalde Zo staat de Franstali
ge onderwijsminister Tromont 
reeds geruime tijd te trappelen om 
goeverneur te worden van Hene
gouwen. Een gedroomde „fin de 
carrière": ministenële wedde, mi
nisteriële prerogatieven, en toch 
nooit meer moeten meedoen aan 
lastige verkiezingen of antwoor
den geven op vervelende vragen. 
Wilfried Martens staat dit voorlo
pig nog niet toe; misschien ge
beurt dit wel na de opmaak van de 
begroting, dus na het „oplossen" 
van de staal-affaire. 
O ja, een Franstalige krant wist 
ook te vertellen dat de gewezen 
FDF-volksvertegenwoordiger Ro
ger Nols, tevens befaamd voor 
zijn Vlaamshatende en racistische 
houdingen, straks op de derde 
plaats van de Europese PRL-lijst 
zal staan. Overtuiging en idealisti
sche princiepen zijn de liberalen 
vreemd 

Raad van State 
De Franstalige drang tot overheer
sing in de Vlaamse randgemeen
ten rond Brussel blijft welig tieren. 
Zo ook weer in Sint-Genesius-
Rode. Voor het beheer van een 

Welles, nietes, welles. Het hof van 
beroep heeft geoordeeld dat de 
Vlaamse Militantenorde (VMO) 
een privé-militie is. Waarvan akte. 
En waarna VMO-leider Erikson 
prompt zijn organizatie ontbond. 
De huidige V M O verschilde in 
doel en aktiemiddelen biezonder 
veel van de „eerste" VMO, in 1950 
gesticht door Wim en Bob Maes. 
In 1971 ontbonden zij de toenmali
ge en andersoptredende VMO. 
Hierop werd evenwel een tweede, 
„vernieuwde" VMO opgericht. 
Met alle gevolgen vandien. 
Wij kijken nu met spanning uit of 
het Belgische gerecht even kor
daat zal optreden ten overstaan 
van andere, soortgelijke groepe
ringen. Bij voorbeeld to.v. de „Ac
tion Fouronnaise" die eveneens 
niet terugschrikt van terreurakties 
en bendevorming. 

Gent en Luik 
„De Gentse universiteit voelt 
zich schandelijk benadeeld om
dat de Luikse universiteit (die 
5.000 studenten minder telt) nog 
altijd een kwart miljard méér mag 
uitgeven", verklaarde de Raad 
van Beheer van de eerste Vlaam
se universiteit. De Luikse univer
siteit kent nog grotere financiële 
moeilijkheden, maar wordt door 
de centrale regering niet met 
dezelfde strengheid bejegend en 
krijgt tot 1989 zelfs 1,5 miljard 
meer dan de Gentse hogeschool! 
Coens, minister van Onderwijs, 
die op andere ogenblikken zo 
graag het imago ophangt van de 
Vlaamsvoelende, heeft tot op he
den niets ondernomen om aan 
die schandalige wanverhouding 
iets te verhelpen. Het gaat noch
tans om de toekomst van Vlaam
se jongeren. 

Sidmar 
reageert 
De kaderleden van het Vlaamse-
staalbedrijf Sidmar waarschuwen 
de regering om geen oplossing te 
treffen over CS, waardoor het 
Vlaamse bedrijf zou benadeeld 
worden. „CS heeft jarenlang ver
geten tijdig te innoveren en verge
ten te investeren in kaders (...) Wij 
zijn ook verwonderd dat de politici 
ontredderd zijn door het rapport 
Gandois, alhoewel het een beves
tiging is van wat al jaren in de lucht 
hing". Het bewuste rapport vertelt 
inderdaad met veel echt nieuws, 
want ook de Volksunie had dit 
reeds jaren verkondigd. 

De blanke ziel van Rutten 
Verplicht om te kiezen tussen een reputatie van 
knoeier of van onnozelaar, heeft vice-premier Gol 
vorige week in de Kamer verkozen een onnozelaar 
te zijn. Gol heeft onlangs goedkeuring verleend — 
want hij is niet alleen vice-premier maar beheert 
ook justitie — aan de gratieverlening voor de niet 
zo achtbare heren Rutten en Gobijn. 
Gewezen Kamerlid Rutten is jarenlang CVP-burge-
meester geweest van de Limburgse gemeente 
Dilsen. Dilsen, Limburg en ommelanden werden in 
1978 opgeschrikt door een onfrisse fraudezaak 
met het leerlingenvervoer. De niet zo achtbare bur
gervader Rutten zat tot over zijn oren in de puree. 
Hij deelde deze ongezellige positie met zijn ook al 
niet zo achtbare CVP-kollega Gobijn van Lanaken, 
uitbater van een bloeiend busbedrijf. De bloei van 
dit bedrijf werd flink in de hand gewerkt door de 
fraude van de niet zo achtbare heren Rutten en 
Gobijn. 
In Limburg, waar de dominantie van de CVP toen 
nog veel groter was dan vandaag, kan menig 
politiek schandaal zedig onder het tapijt gevaagd 
worden. Het potje Rutten-Gobijn stonk echter zo 
erg, dat de reuk ervan in de neus sloeg van de Ton-
gerse magistratuur. In 1979 veroordeelde de recht
bank de twee CVP-grootheden tot gevangenis
straf, geldboeten en de ontzetting uit de burger
rechten. 
De niet zo achtbare heren Rutten en Gobijn, 
gewoon aan een voorkeurbehandeling en reke

nend op de lange arm, schopten het hogerop. Er 
was echter geen ontkomen aan: de knoeierij stonk 
zo ten hemel, dat de straffen bevestigd werden zo
wel in beroep als kassatie. 
Betrapt op misbruik van sjerp en ambt hadden de 
knoeiers eigenlijk van schaamte in het diepste 
mollengat moeten kruipen. Nee hoor, in een pro
vincie en in gemeenten met reuzegrote CVP-
dominantie hoort schaamte er niet bij. De bedrie
gers dienden zich vorig jaar bij de gemeenteraads
verkiezingen doodgemoedereerd terug aan. Als je 
behoort tot het soort van populaire dienstbetoners 
en gunstverleners, vindt je nog altijd wel genoeg 
argelozen om verkozen te geraken. Zo gebeurde 
ook. 

Nou dan, en het vonnis? Konden die heren zomaar 
klakkeloos terug een stoel bezetten in de gemeen
teraad? De oppositie in Dilsen nam dat niet en 
deed beroep op de Raad van State. Die nam zich 
de nodige tijd. En tegen dat hij klaar was met zijn 
uitspraak, hoefde het al niet meer. Bij Koninklijk 
Besluit waren Rutten en Gobijn inmiddels begena
digd, nauwelijks enkele maanden nadat de straf 
definitief was geworden in kassatie. Inmiddels is 
Gobijn gemeenteraadslid in Lanaken en Rutten 
schepen in Dilsen. Geen achtbare burgers welis
waar, maar gloriërend dat de lange arm het toch 
maar weer eens gefikst heeft. Wel ja, zegt Gol, ik 
heb onnozel-ga-weg mijn goedkeuring gegeven 
aan de gratieverlening. Rutten en Gobijn stonden 
op een lijst met misschien wel 150 namen. En ik 
heb gedacht: dat zal wel allemaal dik in orde zijn. 
Dus een onnozelaar, die Gol, een minister die niet 
weet wat hij tekent. 

Kwatongen zeggen dat Gol minder onnozel is dan 
hij het verleden week bij de interpellatie in de Ka
mer gespeeld heeft. Ze vertellen dat de helft van 
de Limburgse CVP de vloer bij de minister van 
justitie heeft platgelopen voor de gratie. Zelfs 
liberalen zouden meegeduwd hebben aan de mi
nisteriële kar. Inmiddels is eens te meer bewezen 
dat mensen belangrijk zijn. CVP-mensen zijn zelfs 
belangrijker dan wetten of het goed fatsoen. 
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Sociaal-ekonomisch 

Schoolvoorbeeld van drieledige regionalizering 

m^ 
Gesiaeher met mme ASLK-behemks 

Het had reeds moeten gebeurd 
zijn, twee jaar geleden, op 
1 april '81. Dank zij 
financiënminister Willy De 
Clercq blijkt de grol ons dan 
toch gepresenteerd te worden, 
nog voor de komende grote 
vakantie. 

Het betreft de aanstelling van 
de nieuwe beheersorganen van 
de ASLK 
Zoals de Vlaamse 
personeelsvereniging in haar 
huisblad grimmig opmerkt: 
„Stilaan presteert de ASLK het 
wereldrekord van de hangende 
beheersorganen F 
Onder impuls van de socialisten 
werd bij de begrotingswet in 
augustus '80 de omvorming van 
de ASLK-spaarkas tot openbare 
bank in het vooruitzicht gesteld. 
De hervorming zou uiterlijk op 
1 april '81 dienen geschied te zijn. 
Er is nu al twee jaar vertraging 
mee gemoeid. Dat is zeer erg voor 
een financiële instelling die een 
miljardenbudget beheert en al die 
tijd zonder gedegen leiding moet 
werken. Commerciële miskleunen 
hebben meer dan eens krantekop
pen gehaald. Dat de aanstelling 
van de nieuwe beheersorganen 
reeds twee jaar vertraging heeft 
kent slechts één grote reden: het 
politiek touwtrekken, dat ook nog 
doorkruist wordt door kommunau-
taire disputen. 

„Poulains" 
Om te beginnen blijft tot op heden 
het nieuwe statuut van de Alge
mene Spaar- en Lijfrentekas vol
komen in strijd met de EG-richtlij-
nen inzake de „openbare banken", 
waarmee bedoeld wordt de ban
ken die geen zuiver privé-karakter 
dragen. 
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Algemeen direkteur Luc Aerts 
(CVP-er) ziet geen graten in de 
ASLK-omvorming: hij wordt im
mers voorzitter van het bank-
direktiekomitee-

Zoals het in dit landje de gewoon
te is heeft men daar met wat 
(slecht) juridisch gefoefel een 
mouw trachten aan te passen. 
Maar intussen is er vooral werk 
gemaakt van politisering van zo
wel de nieuwe staatsbank als de 
hervormde verzekeringskas. Poli
tisering wat betreft de verdeling 
van de direktiepostjes uiteraard, 
maar ook met de grote zorg om de 
drieledigheidperfekt in te bouwen. 
Een kaakslag van jewelste aan de 
Vlamingen, die blijkens de cirkule-
rende berichten de CVP en PVV 
met genoegen meehelpen kracht 
te geven omwille van klein per
soonlijk profijt en goede lobby- en 
vriendjesdiensten in het vooruit
zicht.. 

ASLK: werken van 60 procent Vlaamse geldmiddelen, in handen gegeven van Brusselse en Waalse be
heerders die met tweederde overwicht over de besteding ervan zullen beslissen-

Het straffe van de zaak is vooral 
dat dit enorm belangrijk feit In de 
wereld van de openbare kredietin
stellingen momenteel „stoeme-
lings" aan het gebeuren is. 
Om te beginnen de postjesjagerij. 
In het nieuwe direktiekomitee van 

de ASLK-bank blijken nogal wat 
huidige topmedewerkers van libe
rale en CVP-ministers te gaan 
zetelen. Bij voorbeeld kabinets
chef Bienstman van minister De 
Clercq. Premier Martens is er zij
nerzijds (na de benoemingsca

deau voor zijn persraad bij INBED 
op uit om zijn kabinetschef Ver-
plaetse, in het direktiekomitee van 
de ASLK-verzekeringskas te pa
rachuteren. 

Ook minister Vreven wil een „pou-

laln" in het ASLK-beheer, en nog 
andere CVP-, PSC-, PVV- en PRL-
kabinetten werken met de ellebo
gen. Overigeas wordt het direktie-
gezelschap „pluralistisch" want zo
waar zou men de SP en PS elk 
ook één mandaat van de twaalf 
toekennen... 

Juridische draak 
Het komt er allemaal op neer dat 
ten eerste de waeirschuwing van 
ex-minister Robert Vandeputte 
door de ASLK-hervormers In de 
wind werd geslaan: de ASLK is 
voortaan een juridische draak met 
twee koppen. 

Bovenop maakt minister De 
Clercq er momenteel naarstig 
werk van om in direktiekomltees 
en raden van beheer de gelijk
waardige dneledige gewestelijke 
vertegenwoordiging in te bouwen. 
Terwijl de Vlamingen zorgen voor 
60 procent van de werkingsmid
delen van de ASLK-diensten zor
gen de huidige PVV- en CVP-
ministers er momenteel voor dat 
Wallonië en Brussel samen twee 
keer zoveel mandaten bedeeld 
krijgen in de ASLK-beheersorga-
nen; dat de Vlamingen dus duide
lijk verre van een doorslaggeven
de stgm hebben bij de beleidsbe
slissingen. 

De regionalisering van de „open
bare" kredietinstellingen wordt 
door die Vlaamse partijen meteen 
de weg van de drieledigheid opge
duwd! 
Het IS een prestatie die kan tellen. 

(hds) 

Rode cijfers op onze rekening '84: 

240 miljard, plus 66, plus,.. 
Als de regerIng-Martens V haar eigen gestrenge besparingspolltiek 
(sanering In verkwistende uitgaven Is nog wel Iets anders!) gestand 
houdt, dan zal volgend jaar niet minder dan 240 miljard extra dienen 
bespaard te worden. Of, bijeengesprokkeld via extra-inkomsten. 
Zegge en schrijve: andermaal aanzienlijke belastingverhogingen dus. 

Het cijfer komt van de Financieel-Ekonomische Tijd. Het Is op basis 
van zeer realistische prognoses berekend. En het ziet er nu reeds 
naar uit dat we ons voor volgend jaar aan een nog grotere opdoffer 
mogen verwachten. 

Immers, die 240 miljard extra inleveringen (met extra besparingen en 
extra-belastingen) zullen slechts voldoende zijn om de uitgaven te 
helpen financieren „bij een onveranderd beleid". Wat betekent dat 
geen enkele minister (de zwakke Inflatie bulten beschouwing gelaten) 
volgend jaar een frank méér mag uitgeven dan dit jaar. Wat ook en 
vooral betekent dat geen rekening wordt gehouden met één frank 
meer-uitgave ten behoeve van de Waalse staalindustrie of ten bate 
van zoveel stadskassen (Luik op kop) die in de rode miljardencijfers 
ploeteren en op hun beurt een beroep doen op de nationale 
solidariteit 

Voor volgend jaar worden reeds 240 miljard extra-besparingen en 
vooral nieuwe inkomsten (nieuwe belastingen) gezocht Enkele Waal
se manifestaties zijn evenwel voldoende voor de regering-Martens 
om aan die enorme miljardenlast nog een paar tientallen meteen toe 
te voegen. (Foto Dann) 

25 procent 
uit erfenissen 

Zelfs met de voorgehouden inle-
verings- en deflatiepolitiek kijkt 
men nu reeds in het kabinet van fi
nanciënminister De Clercq op te
gen een zogeheten „netto te fi
nancieren saldo' (tekort) van 
meer dan 380 miljard voor vol
gend jaar. Immers, men raamt 
tussen inkomsten en uitgaven van 
het Rijk in '84 een tekort van niet 
minder dan 625 miljard! Om te 
beletten dat meer dan 380 miljard 
bij bankiers en schuldeisers (in 
binnen- en buitenland) volgend 
jaar dient gebedeld te worden, is 

een bijkomend offer van 240 mil
jard onverbiddelijk nodig. Zo blijkt 
uit voorlopige ramingen. 
Bij herhaling Is reeds geschreven 
dat de Vlaamse bevolking alvast 
bereid is gevonden om met bezui
nigingen en dies meer mee te 
helpen het staathuishouden in de 
kortste keren opnieuw gezonder 
allures te geven. 

Evenwel, als nu spoedig blijkt dat 
toegegeven wordt andermaal en 
zonder reserves; zonder gelijkenis 
ook met de Vlaamse aanspraken 
dat één Waals staalcomplex en 
één grote Waalse stad (Luik) met 
tientallen miljarden (alvast reeds 
66 miljard in een eerste faze, opge
ëist voor Cockerill-Sambre b.vJ 

aan cadeau's bedacht wordt dan 
is het voor ons een uitgemaakte 
zaak dat de rijksmiddelenbegro
ting voor volgend jaar bij voorbaat 
tientallen miljarden bijkomend op 
dè post „verspillingen" inhoudt 
Nu al zitten we met de nationale 
kater dat niet minder dan 
25 procent (één vierde) van de 
nationale uitgaven opgeslorpt 
worden door „lasten uit het verle
den". 

Vooral peperdure intrestlasten. 
Onder meer en vooral voor de 
uitschieters van de Waalse staal-
plannén Het zijn dit soort wan
smakelijke beheersbeslissingen in 
de Wetstraat die het rijkshuishou-
den ontwrichten, onze „solidaire" 
schuldenlast enorm de hoogte in
jagen en in lengte van jaren ver
hinderen dat een echt waarachtig 
herstelbeleid kan tot stand komen. 

Volgend jaar elke maand min
stens 20 miljard gedwongen ex
tra inleveren; voor het grootste 
gedeelte door de Vlaamse bevol
king van dit landL 
En, in het vooruitzicht daarvan 
ondertussen dulden dat de rege
ring Martens V met één pennetrek 
extra 66 miljard schuldenlast (voor 
Cockerill-Sambre) in onze nek 
duwt?... 

Onder „druk" van straatmanifesta
ties. 

Premier Martens heeft nog geen 
vinger uitgestoken om een eind te 
maken aan de Waalse chantage-
politiek. Hij kiest duidelijk — uit 
zelfbehoud, uit machtswellust — 
de weg van de kleinste weer
stand: het achteraf prezenteren 
van de miljardenrekeningen aan 
de Vlaamse belastingbetalers. 

(hds) 
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ACV: zelf opdraaien 
Het ACV wordt wijzer. De ACV-
leiding heeft het schijnbaar ge
snapt dat de Vlaamse achterban 
„het" niet langer neemt. Ondanks 
de unitaire steliingname van de 
Waalse kristelijke vakbond, 
heeft het Vlaamse ACV duidelijk 
gezegd dat men dringend moet 
overgaan tot de regionaJizering 
van de vijf nationale sektoren, 

waaronder dus ook het staal. 
„Een beslissing van de overheid 
over nieuwe miljarden voor CS 
die geen rekening houdt met de 
eis tot regionalizering, zou door 
de Vlamingen als een kaakslag 
worden beschouwd." Eindelijk 
primeert bij deze syndikale orga-
nizatie ook de ekonomische toe
stand en de tewerkstellingspro

blemen van een aantal Vlaamse 
sektoren en Vlaamse onderne
mingen. 

Het wordt nu uitkijken hoe de 
ACV-ministers in de centrale re
gering zullen reageren. En wan
neer volgt de socialistische vak
bond? Of blijft men daar gooche
len met die valse „solidariteit". 

Interesse 
uit Quebec 
De franstalige gemeenschap uit 
Canada (Quebec) wi! op technolo
gisch vlak nauv^er samenv\/erken 
met Vlaanderen. Na afloop van de 
grootse technologiebeurs Flan
ders' Tedfinology heeft de minister 
van Buitenlandse Handel van Que
bec niet minder dan 150 konkrete 
voorstellen overgemaakt inzake 
een technologische samenwer
king in de toekomst. 
Zo zie je maar dat Tindemans en 
de andere Belgicisten ten spijt 
een eigen Vlaams buitenlands be
leid wel mogelijk en biezonder 
vruchtbaar is. 

De enige weg die de Vlaamse 
regering kan en moet bewandelen 
is deze die leidt naar de wording 
van een echte Vlaamse staat En 
waarbij de Vlaamse executieve 
zich door geen enkel unitair ma
neuver mag laten afschrikken. 

11 juli: 
vrij 
Zoals wij vroeger schreven be
stond de mogelijkheid dat de 
feestdag van het Vlaamse volk, 
11 juli, een vrije dag zou worden. 
Het is nu officieel. De Vlaamse 
regering heeft beslist dat de 
Vlaamse ambtenaren op die dag 
een extra dag vrijaf krijgen. Dit 
zal gelden voor het personeel 
van de administraties en dien
sten van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de in
stellingen van openbaar nut die 
onder dit ministerie ressorteren. 
Ja, er is nog goed nieuws in deze 
sombere t i j d -

Vrije tijd 
Het Uniop-instituut, een gespeciali-
zeerd bureau In het houden van 

opiniepeilingen, maakte zopas de 
resultaten van een interessante 
enquête bekend, na een onder
zoek gehouden bij 1.500 Vlamin
gen over werktijdverkorting en -
herverdeling 
7 Op 10 Vlamingen zijn bereid de 
krisis te helpen oplossen door een 
beetje minder te verdienen, waar
bij 5 op 10 evenwel stellen dat 
iedereen in dit geval dezelfde in
spanningen doet En de bereidheid 
om minder te verdienen is opmer
kelijk groot onder 18- tot 24-jari-
gen. 
En indien er een werktijdverkor
ting van vier uur per week zou in
gevoerd worden, dan hoopt een 
belangrijke groep dat dit resulteert 
in een extra vrije dag of een 
verlengd weekeinde om de twee 
weken. 
En wanneer wordt er eens een en
quête gehouden rond de vraag 
hoeveel Vlamingen bereid blijven 
opnieuw nationaal geld in het 
Waalse staal te storten? Zouden 
er nog zo'n Vlamingen bestaan? 
Met uitzondering van enkele 
Vlaamse bedrijfsleiders en uiter
aard de Agalev-voorman Die-
rickx... 

17 juni '84 
Op die dag zullen alle volwasse
nen uit de EG-lidstaten opgeroe
pen worden om hun stem uit te 
brengen voor de verkiezing van 
een nieuw Europees parlement 
Uiteraard zal ook de Volksunie 
hieraan deelnemen. Trouwens, de 
VU-verkozene — aanvankelijk 
Maurits Coppieters en nu Jaak 
Vandemeulebroucke — vervult 
zijn mandaat op zo'n korrekte én 
aktief-konstruktieve manier dat hij 
door vriend en tegenstander ge
waardeerd wordt Wat niet kan 
gezegd worden van alle overige 
(twaalf) Vlaamse leden van het 
Europees Pariement. Sommigen 
onder hen waren zelden of nooit 
te zien in het Straatsburgse Euro
gebouw. Misschien wel in de nabij
gelegen „belendende" percelen... 

Merkwaardige kommunautaire verstandhouding 
Op bepaalde momenten weet je in dit gezegen
de land nooit wat je overkomt Een grote 
Droefheid? Een grote Vreugde? Amper dient 
zich hier de tweede generatie aan van jongvol
wassenen die worden verondersteld hun vol
ledige opleiding in bijna normale omstandig
heden te hebben genoten, of onverschillig
heid, onkunde, vooroordeel tegenover elke 
historische dimensie slaan toe. Terwijl Leu
ven, Brussel en, uiteraard. Gent nog krimpen 
onder de naweeën van een strijd voor neder-
landstalig onderwijs (en wetenschappelijk on
derzoek), ontgaat de gapers op „Flanders' 
Technology" duidelijk de hunker naar de wer
kelijke derde dimensie: een goed bestuur 
En, precies op het moment dat je moeizaam 
tracht te verwoorden op welke verstikkende 
manier het Belgisch staatscentralisme zich in 
de provinciale strukturen heeft ingegraven, 
dienen zich aan, met fakkel en vlag, de visio
naire krachten van het Jong-Belgisch-Pro-
gressief-Socialisme. Op gevaar af zinnen en 
ideeën uit hun verband te rukken, vooreerst 
een kleine bloemlezing uit het Belgisch Socip-
listisch Progressief Manifest: 

# „België is allerminst een kunstmatig land". 
• „De strijders van 1830 waren hoofdzake
lijk arbeiders en kleine ambachtslui, (zij) wa
ren in meerderheid Nederlandstaligen' 
• „Er is een neo-Belgisch réveil bij de 
jeugd'. 
# „De Vlaams-Waalse verstandhouding is 
een leerschool voor Europese en wereldwijde 
verstandhouding'. 

• „Volksnationalisme is slechts aanvaard
baar als tijdelijk verschijnsel; zie de rol van 
het bevrijdingsnationalisme in de Derde We
reld." 
• „Alle fascistische diktaturen zijn gespro
ten uit nationalisme'. 
• „Alleen kultuurautonomie op basis van de 
taalgrens is verantwoord.' 
% „2-delig federalisme bemoeilijkt de socia
listische strijd'. 
• „2-ledig federalisme zou het Belgische 
kapitalisme door een Vlaams super-kapitalis-
me vervangen'. 
• „De provincies zijn geen willekeurige een
heden". 
• „In het provinciaal federalisme blijven de 
basispijlers van het ekonomisch beleid natio
naal en heeft de wet voorrang op het provin
ciaal dekreet". 
• „Vele jongeren in SP, PS, Agalev-Ecolo en 
andere progressieve partijen zijn het dogma 
van het dualisme beu en wachten op een 
alternatief 

Geef toe dat de lezing van dergelijke paragra
fen — komende, niet uit het centrum Omer 
Van Audenhove, maar uit het brein van zich 
progressief noemende jongeren — moet aan
leiding geven tot verbijstering. Over Vlaande
ren en zijn bevolking zijn biblioteken volge
schreven. Duidelijk want dan zouden we deze 
konsternatie niet meer meemaken, bestond en 
bestaat er geen eensgezindheid om het 
Vlaamse potentieel politiek te vermunten. 

Maar niemand heeft het aangedurfd het be
staan van dit potentieel te betwijfelen. 
Het moge dan al waar zijn dat de Belgische 
Progressieve Socialisten zich „bij voorrang 
richten tot SP- en ABW-leden" en dat de na
men van Verlooy, Willems, David, Meert en 
Verriest (om er maar enkele te noemen) voor 
hen rekwisieten moeten zijn uit de verre 
oudheid; men mag toch veronderstellen dat 
de opbouw en werking van het Belgisch 
systeem tot de algemene bekendheid behoort 
Moet ten overstaan van mensen die tot de po
litieke besluitvorming willen bijdragen nog 
eens herhaald dat het Belgisch systeem, de 
zogenaamde hervorming van 1980 inbegre
pen, steunt op een stelsel van grendels. 

alarmbellen en dubbele meerderheden? Dat 
de feitelijke macht in dit systeem uitgeoefend 
wordt onder vormen van elitair geraffineerd 
overleg waarbij, nota bene, de socialisten 
sedert 1945 nooit hebben ontbroken. ? 

Notoire sociaal-demokraten zoals Vermeylen 
sr., Lamberty, De Raet Picard, Geyl hebben, 
samen met zovele andere publicisten, het 
Vlaamse „bevrijdingsnationalisme" nooit ge
zien in termen van dualisme, laat staan in ter
men van provincialisme. Men vond doodge
woon dat ons volk recht had op eigen staat
kundige strukturen en dat het zélf moest 
kunnen uitmaken hoe deze strukturen zouden 
ingericht of heringericht Of, om het dan toch 
met een citaat uit het BPS-manifest te herha
len: „federalisme is een instrument van politie
ke demokratie — politieke demokratie begint 
niet aan de top, maar aan de basis". Deze ba
sis louter bekijken in termen van wijken, 
gemeenten en provincies, en blind aan het 
Vlaamse gegeven voorbijgaan, is niet alleen 
een negatie van wat door generaties is opge
bouwd en beveiligd. Het is ook en vooral de 
zoveelste poging om een potentieel van 
krachten weg te moffelen of te ridikulizeren. 
Daarmee staan de Belgische progresieve so
cialisten dan in het kamp van degenenen die 
zij beweren te bestrijden. Tenzij (maar hun ma
nifest is niet op 1 april verschenen) zij doelbe
wust voor een stuk provokatie hebben willen 
zorgen. 

Guido Van In, senator 
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Wetstraat H^ 
Een blik op de jongste „Beknopte Verslagen' 
volstaat Niet één bladzijde is VU-vrij. Het mag 
dan ook gesteld: de frakties leveren momen
teel prachtig werk. 
Verheugend daarbij is dat de nieuwkomers 
Daan Vervaet en Walter Luyten er vorige 
week moeiteloos in slaagden de schijnwer
pers op zich te richten. De Mechelse senator 
als eenzaam verdediger van de Duitstaligen. 
De groene jongen van het Pajottenland als 
lesgever aan de Agalev-verkozenen over. 
ecologie. 
Het stille kommissiewerk gaat de VU-verko-
zenen evenmin voorbij. Getuige daarvan de 
enorme inzet en niet aflatende vastberaden
heid van Willy Desaeyere in de kommissie 
voor de Volmachtenwet. 
En dan maken we nog geen melding van de 
mondelinge en schriftelijke vragen. Sedert 
jaren zijn onze fraktieleden op dat vlak de on
genaakbare rekordlopers. Tot slot is er de 
wetgevende arbeid zelf. De talrijke initiatieven 
worden daar echter overklast door de rege
ring. Zelden wordt een initiatief van de opposi
tie wet De vele VU-voorstellen over „Echte 
demokratie" hangen sedert jaren in de kom
missie. Uitzondering is het wetsvoorstel van 
Daan Vervaet en Raf Declercq over het bewijs 
van goed zedelijk gedrag. En waarschijnlijk 
kortelings dat van Paul Peeters over de 
verplichting dat de aangeduide prijs van pro-
dukten en diensten de eindprijs moet zijn. 

Van slecht tot slechter 
Nu is de parlementaire bladzijde geen persoverzicht Toch vielen er de jongste 
dagen een paar uitspraken te noteren, die op z'n zachtst uitgedrukt op-vallend 
zijn. 
Zo stelt Manu Ruys in zijn wekelijkse „Van kamerleden en senatoren" dat 
Wilfried Martens niet wakker ligt van het parlement Zijn kollega Frans Van 
Erps van „De Nieuwe Gids" is van oordeel dat „de Volksunie voorkeur geeft 
aan tv-gesprekken en interpellaties over het Vlaams geld voor Cockerill-Sam-
bre om niet te moeten zeggen waar volgens haar kan worden bezuinigd'. 
Een en ander vergt toch een kleine toelichting. 

Het gaat slecht met het Parlement Een 
noodkreet die sedert jaar en dag zo-
v\/at overal en door alle verslaggevers 
geslaakt wordt 
Indien deze vaststelling juist is, dan 
kunnen wij er enkel aan toevoegen dat 
het vandaag nog slechter gaat met het 
Parlement En dat heel wat roependen 
van gisteren, vandaag nogal hypokriet 
reageren. 
Een paar voorbeelden volstaan ruim
schoots. Vooreerst de volmachtenwet 
Meerderheid tegen oppositie goedge
keurd in de kommissie, zal zij eerst
daags het openbaar daglicht zien. Is de 
meerderheid vergeten dat slechts en
kele luttele maanden geleden njet ge
keeld werd tegen ledere vorm van 
nieuwe volmachten? 
Er zijn de voorlopige kredieten. Eens te 
meer zal de regering zich een paar 
maanden kunnen redden. Over het 
absenteïsme van de meerderheid wil
len we het niet hebben. Zij moet 
beseffen dat dergelijke karweitjes 

Kamer 
Vervaet 
onderwijst 
Dierickx 
De Kamerleden hebben heel wat tijd 
uitgetrokken voor 's lands verdediging 
Jan Verniers trad op als verslaggever, 
terwijl zijn kollega's Raf Declercq en 
Vic Anciaux ingingen op respektieve-
lijk de weerbaarheid van het leger en 
de installatie van kernraketten. Dit laat
ste leidde evenwel met tot één verhel
derend woord van minister Vreven. 
Verder waren er de begroting van 
Gemeenschappelijke Kulturele Zaken, 
die volgens Franz Vansteenkiste „dui
delijk unitaristische trekken" vertoont, 

door haar moeten opgeknapt worden. 
Niet door de oppositie. Heel wat erger 
is het feit dat ondanks alle beloften, 
een hernieuwd beroep moet gedaan 
worden op voorlopige kredieten. Van 
de 25 unitaire begrotingen zijn er van
daag, 2 juni, nog steeds 15 niet aange
nomen door beide kamers. Eenvoudig 
orfidat zij te laat werden ingediend of 
helemaal niet 
En dan is er zoals Van Erps terecht op
merkt de eis van de VU om het 
staaldossier en meer bepaald het rap
port van Gandois in het parlementair 
halfrond ter sprake te brengen. De 
kamerleden Hugo Schiltz en Vic An
ciaux dienden een interpellatieverzoek 
in, blijkbaar het enige middel om de de-
mokratisch verkozenen van het volk te 
konfronteren met dit toch niet onbe
langrijk dossier. 
Want zou het niet logischer geweest 
zijn dat het rapport van Gandois be
kend gemaakt werd door de opdracht
gever, zijnde de regering' En liefst 

en die van PTT. Daarbij pleitte Joos 
Somers voor een beleid dat rekening 
houdt met de gewestelijke noden en 
verantwoordelijkheden. 
Namens Jaak Gabriels ging Jef Val
keniers keihard in tegen de begenadi
ging van de mandatarissen Rutten en 
Gobijn, die onlangs strafrechterlijk ver
oordeeld werden. Volgens minister 
Gol een vergissing, verzacht door het 
feit dat één van beiden een „eerbaar 
verleden" heeft Wat moet de gewone 
man daarvan denken? 
Tot slot interpelleerde Agalav'er Die
rickx over de vreemdelingen. Ook nu 
achtte hij het nodig om eerst de 
Vlaams-nationalisten de les te spellen. 
Dat was één keer te veel volgens 
Daan Vervaet Prompt diende hij de 
Agalev'er van antwoord: „Hebt u moei
te met uw federalistisch verleden?" 
Als toemaatje kreeg deze nog een les 
te aanhoren over de ekologische be
nadering van het vreemdelingenpro
bleem. Dierickx zat er maar stilletjes 
bij.... 

voor het parlement? Zou het «iet 
logisch zijn dat niet Gandois zijn rap
port in de kommissie bedrijfsleven 
komt verklaren, maar wel de regering 
zelf? De zwijgplicht van de regenng 
kan slechts één doel hebben: een 
rijpingsproces van het staalgezwel. Of 
beter een rottingsproces. 
Is het met logisch dat verkozenen 
uitleg wensen van verantwoordelijke 
gezagdragers? Blijkbaar niet want het 
verzoek van de beide VU'ers werd 
uitgesteld tot eind juni. 
Inderdaad, Martens ligt met wakker 
van het parlement Hij en zijn slaafse 
volgelingen houden er zelfs geen reke
ning mee. Negeren het volledig. Hun 
geroep over herwaardering en dies 
meer van het parlement is dan ook je 
reinste hypokrisie. 

Uitstel wordt afstel 
Ook Vlaanderen gaat het van slecht 
tot slechter. In de bevoegde kamer
kommissie werd het wetsontwerp op 
het Arbitragehof goedgekeurd. On
danks het verzet van de VU-leden. De 

CVP verkoopt Vlaanderen niet eens 
voor een bord linzensoep, slechts voor 
een PSC-zetell 
Het voorstel-Van den Brande dan. 
Veel woorden moeten er niet meer 
aan verspild worden. Zelfs de onderte
kenaar vindt het eigen initiatief plots 
minder hoogdnngend Samen met zijn 
CVP-kollega's en uiteraard de PVV 
stemde hij voor uitstel van behande
ling. Eigenlijk afstel, want de etterbuil 
Cockerill-Sambre zal dan wel kom
pleet gerot zijn. 
En daarmede belanden we opnieuw bij 
het staaldossier dat alle aandacht 
gaande houdt Maar waarover rege
nng en meerderheid zwijgen. In een 
land als het onze is het zelfs mogelijk 
dat voorzitters van de meerderheid 
niet ingaan op een verzoek om publiek 
de stellingname van hun partij konde 
te doen. Huilen over objektiviteit dat 
wel! Maar bij belangrijke dossiers, in 
de donkerste hoekjes van de Wet
straat listige maneuvertjes opzetten 
Ten nadele van de demokratie! Ten 
nadele van Vlaanderen! 

„Na jarenlange kontakten met de Duitstalige Belgen, schijnt 
het me toe dat hun probleem terug te vinden is in de woorden 
van Goethe: het hoogste geluk voor de mens is zijn persoon
lijkheid; het hoogste geluk voor een volk zijn vrijheid". 

Walter Luyten 

Senaat 

Duitse Belgen 
nu Walen! 
Tijdens het debat over de begroting 
van het Brussels gewest bleek nog 
maar eens hoe men aan Franstalige zij
de blind en doof blijft voor de inzichten 
van de Vlamingen. Zelfs de heldere 
uiteenzetting van Bob Maes verhielp 
niet aan het dovemansgesprek. 

Bij de diensten van de eerste minister 
ontleedde Rik Vandekerckhove het 
wetenschapsbeleid Terecht stelde hij 
dat het industriële beleid en het toege
past wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot de gereorganizeerde 
ekonomische sektoren aan de gewes

ten zijn toegewezen Het is dan ook lo
gisch dat de overeenstemmende fi
nanciële middelen en beleidsinstru
menten overgeheveld worden. Zijn 
kollega Guido Van In ging in op de 
Inbel-hervorming en noemde de steun 
aan de pers een kulturele materie bij 
uitstek en dus een gemeenschapsbe-
voegdheid. Rob Vandezande tot slot 
behandelde de overheveling van cen
trale diensten naar de gemeenschap
pen en gewesten. Onverbloemd stelde 
hij „dat er op het centrale niveau 
blijkbaar krachten werkzaam zijn om 
alle diensten zo veel mogelijk unitair te 
houden. De regionalizenng wordt wel 
beleden, maar de praktijk wijst op een 
verregaande hypokrisie" 

Vooral echter keurde de Senaat artikel 
59ter van de Grondwet goed. Daarme
de is het lot van de Duitstalige landge
noten definitief bezegeld zij worden 
Duitse Walen. Het eenzame verzet van 
Walter Luyten en de VU-fraktie heb-
t)en niet mogen baten. 

„Management 
by exception" 

Zeker: grote mond Tobback haalde 
de meeste krantetitels. Tot verve
lens toe mobilizeerde hij dagelijks 
de pers met een verslag over de 
kommissie volmachten. Of hij nu al 
dan niet iets te vertellen had. 
Even zeker, zelfs zekerder: de ver
velendste kluif had de regering aan 
Willy Desaeyere. Waarmede deze 
zijn reputatie van „lastigaard" — 
althans to.v. de regering — kracht 
bijzette. Niet met ijl luidruchtig ge
roep. Wel met naarstig studiewerk, 
grondige amenderingen en vooral 
met een niet aflatende vastbera
denheid. 
Dat zo'n degelijke en kritische inge
steldheid Martens en de zijnen op 
de heupen werkte, tot daar toe. 
Maar dat elke aanmerking, hoe zin
nig ook, zonder boe of ba van tafel 
geveegd werd, da's niet serieus, 
't Werd de Willy allemaal te gortig. 
Een arrogante en betweterige rege
ring. Een gedweeë meerderheid. 
Die amper een jaar geleden keelde: 
„Een tweede maal volmachten? 
Over ons lijkP 
Hij zette zijn amendementen op 
papier. Riep de pers samen en 
lichtte de VU-inbreng toe. 
Bondig samengevat mikte die op 
drie fundamentele kritieken. Eer
stens, de volmachtenwet is on
grondwettelijk. De instrumenten 
die de regering naar zich toe trekt, 
zijn vaag omschreven en onbe
perkt Alle pogingen om die 
machtshonger in te dijken, misluk
ten echter. 
Tweedens is er iets raar. Geruis
loos forceert de meerderheid een 
overgang naar een kwasi-presiden-
tieel regime. Met- alle voordelen 
daarvan. Zoals de beknotting van 
de parlementaire inspraak. Maar 
zonder de nadelen. Geen ver
scherpt kontrolerecht en geen 
hoorzittingen. Een „management by 
exception" dus. Met als doel het 
uitsluiten van de demokratische 
amendering. En het verbergen van 
de verdeeldheid binnen de meer
derheid. 

Tot slot is er het artikel waarmede 
de regionalizering van het staal 
omzeild wordt De regering neemt 
de volmacht om de leefbaarheid 
van de zgn. vijf nationale sektoren 
te verzekeren. Heeft het dan zin een 
kommissie verderop te praten over 
het voorstel Van den Brande? Dus 
diende Desaeyere het voorstel in 
als amendement bij de volmachten
wet Het werd én in de komissie én 
plenair verworpen! Of wat dacht u? 

Met deze verkorte weergave van 
het intense kommissiewerk doen 
we Desaeyere eigenlijk te kort 

Maar de arrogantie van de regering 
en de lafheid van de meerderheid 
hier bijvijzen, dat kan nu helemaal 
niet 
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Interne verdeeldheid speelde hen parten 

De Koerden: een volk 
dat geen geluk had 
„Een volk dat geen geluk heeft gehad,' zo beschreef een historicus 
ooit de Koerden. Ondanks hun aantal, en het feit dat ze in een 
geografisch aaneengesloten gebied wonen, hebben de Koerden nooit 
een eigen nationale staat kunnen hebben en slagen ze er niet in hun 
eigen etnische en kulturele identiteit te doen erkennen. 
Het juiste aantal Koerden is moeilijk vast te stellen wegens het 
ontbreken van nauwkeurige volkstellingen. Men schat hun aantal in 
Turkije tussen de zes en tien miljoen, in Irak rond de drie miljoen, in 
Iran in diezelfde orde van grootte en dan zijn er nog kleinere minder
heden in de Sovjetunie en Syrië. 

De Koerden, afstammelingen van 
Indo-Europese stammen, zijn geen 
nieuwelingen In het uitgestrekte, 
moeilijk toegankelijke berggebied 
dat ze bewonen. Ze vestigden 
zich daar al 25 eeuwen geleden en 
in de eerste eeuwen van onze 
tijdrekening leefden ze in tamelijk 
vreedzaam nabuurschap met het 
expanderende Arabische rijk, ze
ker nadat de Koerden zich tot de 
islam (zij zijn In meerderheid soen
nieten) hadden bekeerd. Uit die 
tijd dateert de overname van een 
aantal Arabische woorden in de 
Koerdische taal. 

IVIongoolse veroveringen in de 
dertiende eeuw luidden een tijd
perk van strijd, verzet en geweld 
in dat met onderbrekingen, tot 
vandaag bleef voortduren. Zo 
werden de Koerden regelmatig 
gedomineerd of uitgespeeld in de 
machtsstrijd van nvalizerende im-
penei, zoals in de zeventiende 
eeuw tussen het Ottomaanse en 
Perzische rijk, en later tussen de 
Ottomaanse sultans en de tsaren. 
Het verdrag van Sevres na de 
Eerste Wereldooriog voorzag de 
oprichting van een onafhankelijke 
Koerdische staat maar daar kwam 
niets van in huis. Moestafa Kemal 
Ataturk, die op de ruïnes van het 
Ottomaanse Rijk een nieuwe 
Turkse staat en een nieuw gevoel 
van nationale samenhorigheid 
moest smeden, oordeelde dat de 
modemizatie van Turkije alleen in 
een strak gecentralizeerde staat 
kon gebeuren en daarin was geen 
plaats voor nationale partikularis-
men. Hij dacht er ook niet aan een 
deel van het Turks grondgebied af 
te staan voor een Koerdische 
staat en de westerse mogendhe
den lieten hem begaan, zowel In 
zijn ooriog tegen de Grieken in 
Klein-Azië als in zijn repressie van 
Koerdisch nationalisme. De ande
re staten met grote Koerdische 
minderheden, het Iran van de 

sjahs en de Iraakse monarchie, 
waren bepaald niet vriendelijker 
voor „hun" Koerden. 

Even onafhankelijk 
Na de Tweede Wereldooriog ont
stond in de noorden van Iran kort 
een onafhankelijke Koerdische re
publiek, onder leiding van Moesta
fa Barzani die later het verzet van 
de Iraakse Koerden zou leiden en 
al tijdens zijn leven een legende 
werd. Maar het vertrek van de 
Sovjet-troepen uit Iran bracht ook 
de val van die Koerdische repu
bliek mee en sjah Reza I en II tra
den hard op tegen de Koerden 
wie ze geen enkele vorm van 
autonomie of zelfs erkenning van 
hun etnische eigenheid wilden toe
staan. 

In Irak begonnen de Koerden zich 
op grote schaal te roeren toen 
Barzani, na de val van de monar
chie In 1958, naar het noorden van 
Irak terugkeerde. Toen de Koer
den de vorm van autonomie die 
Bagdad hen toekende ontoerei
kend achtten — Irak is vaak bekn-
tizeerd om zijn optreden tegen zijn 
Koerden maar in tegenstelling tot 
Turkije en Iran was het tenminste 
bereid de Koerdische identiteit te 
erkennen — begon een gewapen
de strijd op grote schaal. 
Die strijd onderstreepte eens te 
meer zowel de sterkte als zwak
heid van de Koerden. Hun sterkte 
Is hun grote moed en strijdbare 
vastberadenheid. Hun .zwakte Is 
echter hun grote onderiinge ver
deeldheid die al dateert uit de tijd 
dat Koerdische prinsen hun kleine 
rijkjes bestuurden en het nooit 
met elkaar eens konden worden 
om een grotere nationale eenheid 
te scheppen. Vandaar dat de 
Koerden uitmunten in guerrilla-
ooriog, waartoe hun t)erggebieden 
zich uitstekend lenen, maar nooit 
één groot nationaal leger hebben 
gevormd dat zich kon inzetten 

Onze wereld 

De legendarische Mullah Mustafa Barzani. Onder het „land" van de 
Koerden-

voor de oprichting van een natio
nale staat Vandaar ook dat de 
Koerden zich, in kortzichtige 
bondgenootschappen, lieten ge
bruiken in het machtsspel van 
andere mogendheden en dan tel
kens weer met de gebroken pot
ten zaten. 

Dood tegemoet. 
Die fout beging ook Barzani die 
een bondgenootschap aanging 
met Iraks vijand, de Iraanse sjah 
die zelf zijn Koerdische minder-* 
held hard onderdrukte. Met het 
gevolg dat toen In 1975 Teheran 
en Bagdad zich met elkaar ver
zoenden en een akkoord teken
den over de scheepvaart in de 
betwiste grensrivier Sjatt-el-Arab, 
de Iraanse wapen- en andere hulp 
ophield en het Koerdisch verzet in 
Irak ineenstortte. Barzani was ge
heel gediskrediteerd, nog meer 
toen bleek dat hIj ook nauwe 
banden had met de Amerikaanse 
CIA en de exploitatie van de noor
delijke oliebronnen in Irak zou toe
gezegd hebben aan buitenlandse 
bedrijven, iets wat het voor Bag
dad des te gemakkelijker maakte 

hem als een verrader af te schilde
ren. 
In Iran steunden de Koerden in 
1979 de khomeinistische omwen
teling tegen, de sjah. Maar het 
nieuwe Iraanse islamitische be
wind toonde zich snel zo mogelijk 
nog ongenadiger jegens de min
derheden (die samen de meerder
heid van de Iraanse bevolking vor
men) dan zijn voorganger. Sinds 
jaren woedt in het Iraanse Koerdi-
stan een ooriog die volgens som
mige bronnen al twintigduizend 
doden, waarvan een groot deel 
onder de burgerbevolking, geëist 
heeft De Iraanse „pesh merga's" 
(„strijders die de dood tegemoet-
gaan") hebben zich uit de steden 
moeten terugtrekken maar zetten 
vanuit hun basissen in de bergen 
de strijd verder. De Iraanse troe
pen kontroleren wel de steden en 
voornaamste wegen maar kunnen 
zich daar nauwelijks buiten wagen 
en zien hun verbindings- en be-
voorradlngslijnen voortdurend ge
saboteerd. En traditiegetrouw aan
vaarden de Iraanse Koerden op 
hun beurt steun van Irans tegen
stander in de aanslepende Golf-
ooriog, Irak. 

De Koerden zijn dus inderdaad 
een volk „dat geen geluk heeft 
gehad". Maar ze hebben dat onge
luk mee in de hand gewerkt door 
hun onderlinge verdeeldheid en 
kortzichtige bondgenootschap
pen. 

„Achterlijk"... 
Nog iets anders wordt tegen hen 
uitgespeeld, voornamelijk in Tur
kije. En dat is hun zeer traditionele 
leefwijze en hun feodale struktu-
ren. Het verplichte onderwijs van 
het Turks bij de Turkse Koerden is 
niet louter een middel om het 
Koerdische nationalisme te bestrij
den. Heel wat progressieve politici 
en idealistische leraars, die in 
moeilijke omstandigheden onder 
de Koerden werken, onderstre
pen telkens weer dat de kennis 
van het Turks het enige middel 
vormt om de Koerden grotere 
kansen te geven in de Turkse 
industrie en administratie en aldus 
het hoge werkloosheidscijfer — 
dat bij de Koerden veel hoger ligt 
dan het nationaal gemiddelde — 
te helpen bestrijden. En niet zon
der reden voeren ze aan dat veel 
Koerdische grootgrondbezitters 
en religieuze leiders het Koerdi
sche nationalisme gebruiken om 
hun eigen privileges te bestendi
gen, en archaïsche toestanden In 
leven te houden. Dat geldt o.m. 
voor de situatie van de vrouwen 
die bij de Turkse Koerden niet 
benijdenswaardig is. Vele Koerdi
sche leiders doen nog aan veelwij-
verij en zijn b.v. gekant tegen 
onderwijs voor de vrouwen. Tot 
op zekere hoogte hebben die 
Turkse idealisten gelijk. Maar de 
ongenadige repressie van het 
Koerdische nationalisme zoals dat 
voor het ogenblik in Turkije plaats
vindt maakt alleen maar dat de 
Koerden meer en meer geneigd 
zijn alles wat van de Turkse staat 
komt ook de positievere zaken 
zoals onderwijs en ekonomische 
ontwikkelingsplannen, In blok te 
verwerpen. Waardoor ook die ont
wikkelingsplannen weinig dreigen 
uit te halen en Turkije eeuwig het 
argument zal blijven aanvoeren 
dat de Koerden wegens hun „ach
terlijkheid" zeker niet rijp zijn voor 
om het even welke vorm van 
autonomie. 

H. Oosterhuys 

Repressie in Turkije 
Btté vorige W«l« beyj?s^-
<|« Tsdtól̂ f olf {clw&l «Jat Töfte-
se tr0*pi«fl^ <*» f ren? m^X 
ffèk o¥%r845Jtré<f̂ » ^èddéi» 
m e*8 öperjsrtlé feg*» „g*w»' 

wa»i»«« grJöè|>ft» ke«r<l«n 
iH^tébn bedoéid mititr h«t 
w$Ord: KOiérd wordt M Tür» 

' ldj« ftöoft, ^ftbmitkl Ais *r 
^espfokefl wordt «v«f <l«i 
mttioeriAft Ko»r<l«8 Cde 
«cftaHiög«« varïêr»»' va» 
zm tax tteft WIIJ|O«BJ dl» het 
oosten vanTöfkll* iï«wott»ft 
dan ht»k mm h«t officieel 
ov»r ite J»evo{kittö»« va» 
b»t oo«t«ff of de «Öftrfl" 
Turfeeft", De turit&e woord
voerder mi ftoa dat die 
grensovefsctifiiding piaats-
vond met iflstemmlng van 
de Iraakse fegeriag. Iels wat 
iater door Öagdsd werd iïe» 
vesllfd, 

0at i\et Turkse bewÏBd g«-
hmik maakt van de bestri|« 
ding vatt Net moordend p«>H« 
tiek geweide dat véór de 
maclttsovfemame van se|>« 
tember liSKö tot twintig do

den |»«r deg efete, am ook te 
pmbereft bet Koerdleel^ na» 
t̂ iOnetPeme met gekweld de 
ki>^ Ift te druidten Mjk t alt 
tel ves gegevens. Zo "«i^téiti 
onMMtgs i» Qiyer&akir zeer 
iwaf« «treffen «itges|troken 
m «eR i» Iddl begosnen 
imasseitrocee tege» Koer-
deo die }>eeel]«idigd werden 
ven iFdmaatSücNaf» van de 
yert>ode« Koerdieche De* 
moi<ratisohe Parti|, van „de 
voroiiflg van ee» gewa}>en-
de organitetie met feet ém\ 
d« vefdeltftg va» een deei 
van bet rtatfonele groadge* 
bied uit te loitken" «n vaa 
„terror! eme" Van de 574 be-
Idaafdea werden er 35 ter 
dood vefoordaejd, 28 tot le-
veneienia, en 353 tot fevan-
gemestreffe» gaande van 3 
tot 3S laar. De rest van da 
bekiaagden. "176, werd vr i f 
ge$jïroi<;e«. 
Wei wordt verwacht dat éit» 
ïware etrai^e» in bereep ztii* 
len worden geniiiderd« Het 
gebeart regefmaög dat mM-
taire tribunalen in eorete 
aanfeg jtaer ^ware streffen 

uitsjjreken — of het nu vak-
bondsiéden, „terroristen'* of 
Koerden betrelt — teneinde 
een afsehHkkend effekt bij 
de bevoiking te bereiken, 
waarna die vonnisesn dan, 
met het oog op de interna* 
tioeete publieke opinie, In 
Iseroep gemilderd worden. 
IViaar de reeente mtillelre 
«peraile tegen Koerdische 
groepen* de zware veroor
delingen in Dlyarbakif, de 
faer fchten en geröchten over 
wlilekeurige Intimidatie va» 
de Koerdisefee bevolking in 
Turklle. over martelingen in 
de gevangenis van 0lyarba« 
kir en andere gevangenis
sen in KoerdiscH gebied, to
nen dat de Internationaie pu-
blieke opinie geen ongeli|k 
heeft als ze zteh zorgen 
maakt over de behandeling 
van de Koerden in Turkite. 
Een mildertng in beroep van 
de zware eiraffen die op het 
meeeeprooes van Diyarba-
k|r werden uitgesproken zal 
niet kannen volstaan om die 
bezorgdheid weg te nemen. 

HO 
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De wereldstrategie 
voor natuurbehoud 
kritisch bekeken 
De Wereldstrategie voor Natuurbehoud (WCS) werd op 5 maart 1980 
gelijktijdig overal ter wereld bekendgemaakt Ze kwam tot stand op initiatief 
van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en Natuurlijke 
Hulpbronnen (lUCN), in samenwerking met het Wereldnatuurfonds (WWF), het 
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), de Voedsel- en Land-
bouworganizatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Educatieve, Weten
schappelijke en Kulturele Organizaties (UNESCO). Ze beoogt weliswaar de 
bescherming van de natuur, maar dan uitsluitend in het licht van ekonomische 
belangen. Praktisch is deze strategie erop gericht om zoveel mogelijk kennis 
en inzicht te verwerven in de relatie mens-natuur en op het massaal doorgeven 
van deze verworvenheden, met de bedoeling de houding en het gedrag van 
een zo groot mogelijk aantal mensen te veranderen. Natuureducatie blijkt 
echter ondergeschikt aan wetenschap, ekonomie en techniek. Hierdoor gaat 
de Wereldstrategie voor Natuurbehoud voorbij aan het mondiaal bewustzijn, 
dat de moderne milieubeweging kenmerkt. Daarom is het nodig deze strategie 
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 

wwswwa&ö»' 

Een symbool van de kloof tussen Noord en Zuid: giraffen tussen woonblokken-

Van natuur
tot 
milieu-educatie 

Natuureducatie is een begrip gewor
den. De jongste jaren is ze erin ge
slaagd de algemene natuurvervreenfi-
ding te doorbreken. Daardoor is de 
belangstelling voor plant, dier en land
schap bij de bevolking toegenomen. In 
een poging om de aandacht voor het 
natuurgebeuren te verruimen, werden 
ook het weer en de sterren opgeno
men in het vormingswerk. Dit alles 
heeft geleid tot de opleiding van na-
tuurgidsen, op grond van een boeiend 
en afwisselend programma. 

In Vlaanderen zijn ruim tweeduizend 
natuurgidsen aktief, in Nederland vijf
duizend. Dit kader van deskundigen 
wordt in ruime kring aanvaard, waar
door de houding van vele mensen ten 
aanzien van de natuur voortdurend in 
positieve zin verandert De schoon
heid van de natuur wordt daardoor 
meer bewust ervaren; het inzicht in 
haar samenhang neemt toe, evenals 
het respekt voor het leven in al zijn fa
cetten. Het gevolg Is het groeiend 
besef dat natuurtjescherming een ele
mentaire plicht is, zowel van elk indivi
du als van alle bewindslieden. Toch is 
deze ontwikkeling nog te veel gericht 
op het inpassen van de natuur in de 
ekonomie en van de natuurgidsen in 
het technokratisch besluitvormings
proces. Ze sluit wel volledig aan bij de 
Wereldstrategie voor Natuurbehoud. 

Milieu-educatie is rulmer dan natuur
educatie, omvat in wezen alles en gaat 
Iedereen aan. Zo bekeken, beoogt de 
milieu-educatie een mondiaal bewust
zijn door permanente vorming, gericht 
op nieuwe inzichten over de samen
hang tussen mens en milieu Uiteraard 
is het beoogde resultaat veelomvat
tend- het leven niet alleen in stand 
houden, maar ook aangenaam maken. 

Wegens de machteloosheid van de 
natuureducatie, tracht de milieu-educa
tie de nodige macht te verwerven door 
polltizerende aktlviteiten. Daardoor is 
ze sterk maatschappelijk geënga
geerd. Door milieu-educatie wil de mi
lieubeweging niet terug naar vroeger, 
maar wel het gezond verstand her
waarderen, de spiraal van ellende 

doorbreken en de milieuproblematiek 
bij alle maatschappelijke diskussies be
trekken. 

Ekonomie en ekologie 
in het vormingswerk 
inschakelen 

Het gezond verstand is datgene wat 
onder de mensen leeft en een gepaste 
kritiek mogelijk maakt op de schijnbaar 

De zoete lange adem van de kamille 

JE ontmoet ze overal, langs veld
en andere wegen, in tuinen en 
weiden en op braakliggende 

gronden. En als je ze niet ziet, dan ruik 
je ze! Want de echte kamille is een 
aromatisch doorduwertje, zo sterk 
zelfs dat heel wat minder ruikende 
kruiden door zijn aanwezigheid gun
stig beïnvloed worden. Men spreekt 
daarom nog al eens van de zoete 
adem van de kamille maar in werke
lijkheid gaat het er om dat de uitwase
ming van het kamillebloempje welda
dig werkt op de andere planten. Tuin
paden worden nogal eens met kamille 
afgezoomd om zwakke broertjes op te 
peppen. 

Matricaria Chamonilta zou Iets met 
het latijnse mater (moeder) te maken 
hebben, vandaar de volkse naam moe-
derkruid. Zeker is dat de oude Egypte-
naren het kruid de bloem van de 
Zonnegod noemden om zijn weldadi
ge uitwerking. Hoe dan ook, moeders 
maken dankbaar gebruik van de kamil
le, er is ook zoveel mee aan te vangen. 
Echte kamille is te onderschelden van 
de andere soorten aan het holle 
bloembolletje en aan het doordrin
gend aroma. 

Men oogst de bloempjes met de hand 
of een kam, strooit ze uit en laat zonder 
ze te keren drogen, daarna voorzichtig 
bijeenvegen, nog twee dagen op hoop
jes laten nadrogen en dan bewaren in 
goedsluitende potten. Niet op mekaar 
tasten. 

Kamille Is een uitstekend geneesmid
del tegen buikkrampen, winden, diar
ree, maagpijn, ontstoken geslachtsor
ganen, slapeloosheid, onregelmatige 
maandstonden. Bovendien is kamille 
zweetdrijvend, rustverwekkend en 
ontsmettend bij ontstekingen van 

ogen en tanden. Of de vele dagelijkse 
kwalen die mensen als jij en ik kunnen 
teisteren. 
Een tee is zo gemaakt Een volle 
koffielepel drogerij op een kwartliter 
water laten trekken. Bij verkoudheden 
is een kamille-damp aan te raden. Een 
handvol kamillebloemen op 1 liter ko
kend water en daarvan de damp diep 
inademen. 
Met kamille-olie kan men aambeien 
genezen. Een glazen bokaal met verse 
kamillebloemen vullen, tot de rand met 
oliefolie overgieten, de bokaal goed 
sluiten en 14 dagen in de zon laten 
trekken. Zo'n olie is ook goed tegen 
stijve handen en stramme knieën. 

Een aftreksel van kamille is een oud 
maar afdoend middel tegen tranende 
en rode ogen. En dit zowel voor mens 
als dier. Met een proper doekje regel
matig betten. 
Tot slot nog een paar losse tips. Kamil
leaftreksel helpt tegen luizen, om een 
vette huid te bestrijden, om haren te 
blonderen en soepel te houden. (Bohe-
mervrouwen passen het nog dagelijks 
toe!). 
Al bij al is de kamille toch niet zo'n on
ding. Ook al beweren sommigen dat 
het kruid ons landschap teistert Ze 
raaskallen. 
Onlangs verklapte een maratonloper 
me zijn „groot geheim". Hij had het op 
zijn beurt van een gewezen kampioen 
en het hielp, zo verzekerde hij mij 
nadrukkelijk. 
De veertig-en-zoveel kilometer van 
een maraton vallen hem minder zwaar 
sinds hij in zijn looppantoffels wat 
kamille meedraagt 
Voor mijn vriend, de lange afstandlo
per, heeft de kamille niet alleen een 
zoete adem maar geeft het hem vooral 
een lange adem! 

Uit het klein kruidenboek... 

onaantastbare status van de deskundi
ge en vooral op zijn soms grenzeloze 
pretentie. Uiteraard blijven weten
schap en techniek belangrijke verwor
venheden, maar met deeldenkers al
leen is geen fundamentele vooruitgang 
meer mogelijk. Mens en milieu, ekono
mie en ekologie, zijn niet strijdig, even
min de behoeften van de mens en de 
daaraan verbonden natuuriijke beper
kingen. Wat wel tot konflikten leidt 
zelfs op werekJschaal, is een bepaalde 
opvatting van de ekonomie. Zo gezien 
wordt de huidige spiraal van ellende 
veroorzaakt door de groei-ekonomie, 
die steunt op ongelijke ekonomische 
verhoudingen. Om dit te veranderen 
moeten vakbonden, levensbeschou
welijke groepenngen en politieke par
tijen het ideeëngoed van de milieutje-
weging herwaarderen, in hun besluit
vorming opnemen en de milieu-educa
tie daadwerkelijk steunen. Dit kan on
dermeer door plaatselijke, konkreet 
ervaren situaties ernstig te nemen en 
bewust als inspiratiebron te erkennen 
voor nieuwe beleidsopties op lange 
termijn. Daaraan zijn uiteraard een 
aantal educatieve processen verbon
den, die in de werking moeten worden 
ingeschakeld. 

Het onderwijs en de vormingsorgani-
zaties in Vlaanderen kunnen deze 
trend t)evorderen door in hun pro
gramma's de milieu- en ontwikkelings
problematiek stelselmatig op te nemen 
en ze een nieuwe dimensie te geven. 

Tema's zoals Derde Wereld, bewape
ning en werkloosheid lenen zich daar- • 
toe uiteraard biezonder goed, op voor
waarde dat telkens de relatie wordt 
gelegd tussen de Vlaamse situatie en 
de toestanden elders in de wereld. 

Daarbij wordt niet alleen een beroep 
gedaan op instellingen en personen uit 
Vlaanderen maar ook uit het buiten
land. Aangezien het milieu- en Derde 
Wereld-probleem doorgaans als ab-
strakt en ver weg wordt ervaren, zijn 
enkele konkrete voort)eelden nodig 
ter verduidelijking. 

Symptoombestrijding 
helpt 
niet meer 
Over- en onderontwikkeling zijn het 
rechtstreeks gevolg van ongelijke 
machtsverhoudingen. In de overont-
wikkelde landen lelden ze tot verspil
ling en milieuvervuiling; in de onderont
wikkelde landen tot honger en armoe
de, ontbossing en erosie. Zo bekeken 

is het verband tussen bij voort)eekJ 
watervervuiling in de industrielanden 
en de vernieling van het tropisch re
genwoud in de ontwikkelingslanden 
zonder meer duidelijk. De wijze waar
op de waterzuivenng in de overontwik-
kelde landen wordt aangepakt Is in 
wezen niets meer dan het bestrijden 
van de gevolgen van deze vorm van 
verontreiniging. Een schijnoplossing 
dus, die het t>estaan van het probleem 
wettigt De strategie van de milieu
educatie is heel anders: ze beoogt een 
aanpak aan de bron, samen met een 
afbraak van de asymmetrie van de 
macht In de praktijk komt dit neer op 
matiging in de industrielanden in plaats 
van het bevorderen van projekten in 
ontwikkelingslanden en op solidariteit 
in de njke landen, gericht op daadwer
kelijke, dus ook ekonomische autono
mie in de arme landen. 

Trouwens op enigszins beperktere 
schaal komt de relatie tussen natuur 
en milieu in industnelanden nu reeds 
ongemeen scherp tot uiting. De ver
plaatsing van het afvalprobleem van 
het land naar de Zee en van de 
luchtvervuiling naar het oppervlakte
water zijn daarvan flagrante voortieel-
den. Hier helpt op termijn geen symp)-
toombestrijding meer en daarvan zijn 
zelfs deskundigen zich bewust Tot nu 
toe weigeren de machthebtiers drt te 
bekennen. De milieu-edukatie heeft als 
opdracht de bevolking te overtuigen 
dat bijvoorbeeld de meren in Noorwe
gen, Zweden en Canada, de Baltische 
en Middellandse zee stervende zijn, 
ten gevolge van ongelijke machtsver
houdingen, die moeten worden recht
getrokken... om mondiaal te overieven. 

Overigens is de voedingsbodem voor 
milieu-educatie in bij voorbeeld Rwan
da, Nepal en Sri Lanka gunstiger dan 
bij ons, omdat de jonge generate daar 
nog waarden heeft die wij hier al lang 
verioren hebben. 

Roeland Dirks 
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Te Betekom bij Aarschot 

m Reportage 

In „Ons Atelier" leren minder-validen 

een zinnig beroep, mét toekomst! 
Het rondpunt in Betekom. Bij Aarschot. Wegwijzers 
naar alle hoeken van Vlaams-Brabant. En een be
scheiden bordje net om de hoek: „herscholingscen
trum Ons Atelier" weggedoken in oude, gammele 
prefab-gebouwen van een vroegere rijksbasis-
school. Wanneer er straks een echte winter aan
komt, dan zal daar ongetwijfeld ook enorm hard 
gestookt moeten worden.. 

SM* 
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Het centrum zelf is nog geen 
twee jaar oud. Begonnen als 
een „onooglijk" klein „initia
tief, en nu „langzaamaan" uit
gegroeid tot een heus school
tje, waar twintig leerlingen 
aan hun opleiding bezig zijn: 
3 leraars, 1 sekretaresse (en 
nu en dan gastkolleges van 
mensen uit het vak), naast 
een halftijdse kracht voor de 
„relaties met het publiek" en 
het maatschappelijk werk. De 
opleiding zelf duurt 2 jaar: 24 
effektieve maanden van 36 
uur in de week Les over 
grondstoffen, materialenken-
nis, teorie en inzicht in de 
kunstgeschiedenis, fotogra
fie, tekentechnieken en prak-
tijkwerk-restauratie in de ate
liers hout en (edel) metaal En 
dit is geen eindpunt. In de 
toekomst wordt gedacht aan 
een afdeling textiel- en pa
pierrestauratie. 

Nu kan je er, als minder-vali
de, terecht voor een opleiding 
tot hulp-restaurateur In klei
ne groepen wordt er gepoogd 
op een prettige wijze een 
soort projekt-onderwijs te 
realizeren, waarin elke leer
ling zich optimaal kan mani
festeren op de terreinen 
waarin hij of zij zich het best 
thuis voelt. 

Want, dit moet duidelijk ge
steld: „Ons Atelier" is geen 
beschuttende werkplaats of 
een nieuwe vorm van bezig-, 
heidsterapie. Zo zijn er al ge
noeg in Vlaanderen, met en
kele voor-, maar biezonder 
veel nadelen. Te vaak ont
aardden die beschuttende 
werkplaatsen immers in te
huizen waar anders-validen 
slecht betaald én stompzin
nig werk verrichten. 

Hulp-restaurateur 
worden 
Beroepsrevalidatie? 
Waanzin, zeggen velen. Waar
toe dient het, als er toch geen 
werk is? Een soort bezig-
heidsterapie, en dan nog voor 
gehandicapten, die slechts 
met de grootste moeite tot 
het normale arbeidscircuit 
kunnen toetreden, niettegen
staande er van overheidswe
ge alle mogelijke financiële 

tussenkomsten worden voor
gesteld. Dus, toch waanzin? 
En geldverkwisting- Neen, 
want de werkelijkheid bewijst 
te voeten uit de noodzaak. Bij 
de centra voor versnelde be
roepsopleiding van de RVA 
zijn er wachtlijsten van kandi
daten^ die niet ter plaatse wil
len blijven trappelen. De zin 
van een aanvullende scholing 
of herscholing mag immers 
niet alleen worden afgemeten 
van de graad van zekerheid 
om achteraf aan het werk te 
kunnen. Indien dit dé norm 
was, nou, dan waren de disci
plines wijsbegeerte, kunst- en 
andere geschiedenis, Ger
maanse filologie en biologie 
reeds lang geschrapt van de 
keuzelijst aan onze Vlaamse 
universiteiten. 

Toch mogen wij het belang 
van nieuwe werkmogelijkhe-
den niet onderschatten, ook 
al drukken wij erop dat het 
herscholingsproces op zich
zelf reeds een waardevol pe
dagogisch en socializerend 
proces is. Vooral voor min
der-validen betekent dit een 

duidelijke integratiestap 
voorwaarts. 
Het is pijnlijk (om het zacht 
uit te drukken) dat prestaties 
van validen en minder-validen 
nog steeds op een verschil
lende manier begrepen wor-

Zelf sieraden maken, of die unie
ke ring van oma weer prachtig-
glanzend herstellen. Het kan, 

mits de nodige opleiding. 

den, niettegenstaande men in 
beide gevallen, na herscho
ling, een professionele kracht 
aflevert. De normen zijn in
derdaad nog steeds afge
stemd op produktiviteit en 
vaardigheid, en niet op de 
graad van arbeidsvreugde. 
Op het vlak van de herscho
ling en opleiding in restaura
tietechnieken hebben gehan
dicapten nu een streepje 
voor. Inderdaad, er is een ver
nieuwde belangstelling voor 
oude en waardevolle dingen. 
Dus ook voor iedereen die in 
staat is deze kunstvoorwer
pen in hun oorspronkelijke 
toestand te herstellen. En er 
is een groot tekort aan goede 
vaklui op dit terrein. Vaak 
moeten antiekhandelaars, 
museadirekties of doorde
weekse verzamelaars van wat 
op grootmoeders zolder 
staat, terecht in het buiten
land. 

Dit herscholingscentrum be
antwoordt dus aan een be
hoefte. Een behoefte aan goe
de vakmensen voor de werk
gevers in het restauratievak; 
een behoefte aan een kreatie-
ve en grondige opleiding met 
reële tewerkstellingskansen 
voor minder-validen, die an
ders zwaar ondergewaar
deerd worden. De regerings-
politiek van het oerliberale 
kabinet Martens-Gol is im
mers niet van die aard om 
diegenen die toevallig wat 
minder geluk kenden, zoals 
de gehandicapten, met op
rechte zorg te benaderen. De 
junglewet van de sterkste 

De gammele prefab-gebouwtjes 
van „Ons Atelier" in Betekom. 
Minder-validen zijn er heel harte

lijk welkom. 

wordt door de centrale rege
ring immers gekultiveerd. Een 
centrum zoals „Ons Atelier" is 
aldus een ware verademing. 
Wie heeft er moed en verbeel
dingskracht genoeg om iets 
soortgelijks te starten? 

Onder vakkundige 
leiding 
Het bewuste centrum is een 
ernstige school met een pro
fessionele vorming die moet 
leiden tot beroepskrachten 
die zelfstandig, of in dienst
verband, hun werk met preci
sie en talent kunnen uitvoe
ren. Straks studeert de eerste 
groep leerlingen af. 

Men werkt er met hoogge
kwalificeerd personeel. Een 
direkteur, Joz Vanrillaer, die 
tevens de lessen kunstge
schiedenis, tekenen en schil
deren geeft, en ook een inlei
ding in fotografie. (Hij heeft 
immers een opleiding akade-
mie schone kunsten genoten). 
De leraar restauratie (edel) 
metaal, de heer Guns, is een 
befaamd kunst- en edelsmid 
uit het Leuvense. De leraar 
houtbewerking, de heer Van-
goidtsenhoven, is binnen-
huisarchitekt en wordt free
lance bijgestaan door men
sen uit het vak. 

De verantwoordelijke voor de 
kontakten is Viona Westra, 
licentiate politieke weten
schappen, en bij vele televi-
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Reportage 

siekijkende Vlamingen geen 
onbekende. Een hoogst jovia
le dame bovendien. Het cen
trum ressorteert onder het 
ministerie van Tewerkstelling 
en Arbeid, en dit via het rijks-
fonds voor sociale reklasse-
ring van de minder-validen. 
Jammer genoeg nog steeds 
geen gefederalizeerde „mate
rie"-

Het ejiige kontakt met het 
ministerie van Onderwijs be
staat erin dat zij in de oude 
gebouwtjes van een rijks-
schooltje wonen. Met alle ge
volgen vandien. Ook hier 
azen de gieren. „Ons Atelier" 
is immers niet de grootste 
vriend van Daniël Coens.. 

Eén van 
de drie 
„De maatregelen die ten gun
ste van de gehandicapte men
sen worden getroffen, om hen 
desgevallend in de arbeids-
wereld te reklasseren, zijn on
toereikend en vaak zeer inge
wikkeld. Hun enige uitweg is 
doorgaans de beschermde 
werkplaats, waar zij een wei
nig valorizerend werk preste
ren, dat uiteraard slechts in 
geringe mate de beroepsbe
kwaamheid aanwakkert, en 
elke latere inschakeling in de 
wereld van de valide werkers 
in de weg staat Hieruit volgt 
dat de gehandicapten op 
tweeërlei wijze marginaal le
ven, eensdeels wegens hun 
lichamelijk of geestelijke han
dicap, anderdeels uit hoogde 
waarin zij gekneld zitten". 
(C. Vandevelde) 

Er zijn pogingen ondernomen 
om deze marginaliteit uit de 
weg te ruimen, maar nog 
steeds kan vastgesteld wor
den dat de beroepsrevalida-
tie voor gehandicapten on
toereikend is en dat de 
broodnodige samenwerking 

tussen het rijksfonds voor 
sociale reklassering van min
der-validen en de rijksdienst 
voor arbeidsvoorziening 
(RVA) verre van harmonieus 
verloopt. 

Maar ook de informatiekana
len zijn gebrekkig. Weinigen 
weten hoe ze een herscholing 
kunnen beginnen, waar ze 
daarvoor terecht kunnen en 
wat ze als beroep kunnen 
aanleren. 

„Ons Atelier" heeft iets te 
maken met gehandicapten, dit 
is ondertussen wiedes. (Dit 
betekent evenwel niet dat 
eventuele valide kandidaten 
zouden geweigerd worden). 

Er zijn niet zoveel centra er
kend door dat rijksfonds, die 
zo'n beroepsopleiding verze
keren. Er is het centrum ver
bonden aan de Rijksuniversi
teit van Gent, er is het gespe-
cializeerde herscholingscen
trum voor gezichtsgestoor
den en blind van de braille-
liga. En er is Betekom. 

rpw mim0k-

Wenst u nog meer inlichtin
gen? 
Neem gerust kontakt op met 
het Herscholingscentrum 
„Ons Atelier", Prof. Scharpé-
laan 52, te 3230 Betekom 
(tel. 016-56.63.56). 

„Marmerschilder" 
Een rondgang doorheen de 
smaakvol ingerichte en 
kraaknette lokaaltjes. Geen 
akelige, kille schooltucht, 
maar onderwijs op een klein
schalige, deskundige wijze. 
Je merkt nauwelijks dat hier 

m 11 

Leermeester Guns heeft alle tijd 
om zijn leerlinge uitvoerig (e hel
pen. Hulp-restaurateur wordt 

men niet zomaar. 

precies anders-validen een 
job leren. Ze worden trou
wens ook zo niet behandeld. 

Komende uit het hele land, 24 
maanden aan een stuk, dage
lijks van halfnegen tot kwart 
na vier, volgen er een twintig
tal mensen, tussen 18 en 51 
jaar, deze beroepsopleiding. 

„De inzet is fantastisch", zegt 
één van de vakleraars, „en 
bovendien krijg je'r enorm 
veel voldoening van". Je ziet 
er met-de-hand-uitgeklopte 
en daardoor heerlijke klinken
de belletjes, juwelen en juwe-
lenkastjes, koperen wijzerpla
ten- allemaal artisanaal werk, 
volledig met de hand ge
maakt. Behalve een las-
installatie en enkele kleine 
machines — voor het polijs
ten, boren en schaven — is 
„Flanders' Technology" in 
deze branche (gelukkig) nog 
niet doorgebroken. Maar een 
door overdreven vocht en 
warmte scheefgetrokken 
oude kast, evenals die enig 

Artisanaal, kleinschalig werk 
Met dikwijls verrukkelijke resul
taten. Eens iets anders dan die 
beschutte, beschermde werk

plaats ?! 

mooie bidstoel — waar de 
memel reeds eeuwen een pa
radijselijk onderkomen in 
vond — of die kapotte en 
muziekloze viool, worden er 
prachtig én vakkundig her
steld. Het leerprogramma 
biedt de nodige soepelheid. 

Zo werd onlangs het vak 
„Marmerschilderen" aan de 
keuzemogelijkheden toege
voegd. Een gespecializeerde 
discipline die in Vlaanderen 
hopeloos verloren dreigde te 
gaan. Men heeft overigens 
nogal wat speurwerk moeten 
verrichten alvorens men een 
75-plusser vond die „het" nog 
kon. Lang geleden was het 
schilderen van marmer erg 
„in". Iedereen kent bij voor
beeld die barokke altaren in 
veelkleurig marmer. Maar, zo

als met zoveel andere kunst
uitingen, kwam er een ti jd dat 
men deze kunstvorm verfoei
de, en dus viel deze vakspe
cialiteit in onmin. Deze mode 
werd als kitsch en onecht 
afgedaan- om het nu weer te 
her-ontdekken en waarderen. 
In Vlaanderen bestaat in feite 
geen echte school voor de 
opleiding tot restaurateur. 
Het vak, en de onontbeerlijke 
vakkennis die moet groeien 
wordt meestal overgeleerd en 
overgeleverd van vader op 
zoon. Mede daardoor komen 
zich dagelijks in Betekom 
nieuwe kandidaten aanmel
den die, na een rondleiding 
een onderhoud krijgen in het 
psycho-medisch centrum van 
Leuven. Deze instantie beslist 
dan uiteindelijk. 

„80 % van onze leerlingen", 
verzekert de direkteur „kun
nen straks, na hun opleiding, 
ergens aan het werk. Zinnig 
werk". Een zeldzam lichtpunt 
in deze donkere t i jd -

(pvdd) 

Wanneer een herscholings

centrum voor stalknechten? 
Wanneer men even de lijst van soortgelijke her
scholingscentra voor minder-validen In België 
napluist, dan schrikt men van de wanverhouding 
tussen Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen telt in
derdaad slechts drie herscholingscentra die, via 
het rijksfonds voor sociale reklassering van de 
minder-validen, ressorteren onder het ministerie 
van Tewerkstelling en Arbeid. Wallonië telt daar
entegen negen herscholingscentra! Dit is het 
drievoudige-

Nochtans is de nood ook hoog in Vlaanderen. 
Nu is deze onbillijke verdeling niet in de eerste 
plaats een gevolg van de communautaire onwil 
van de Franstalige minister, maar wel bovenal een 
gevolg van gebrek aan dergelijke initiatieven. De 
overgrote brok van de gehandicaptenzorg wordt 
in Vlaanderen waargenomen door de Caritas Ca-
tholicagroep. En deze katolieke organizatie vindt 
het bepaald niet leuk dat er ook rijksinitiatieven 
als kapers op de kust verschijnen. De eerder on
gezellige samenwerking tussen het ministerie van 
Coens en het rijkscentrum „Ons Atelier" is hier 
ook niet vreemd aan. 

Nochtans bestaan er mogelijkheden, en schijnbaar 
ook materiële middelen, om zinnige projekten in 
onze contreien uit te bouwen. 

•uiiriiwwafi^iaÉiitiiiiiiiih^ 

Neem nu onze Vlaame kust Bij wijze van spreken | 
tref je er de ene manege naast de andere aan. Met 
een groeiend tekort aan goede, geschoolde knech-
ten-

Welke dynamische vernufteling mét een kreatieve 
geest, start er de voorbereidingen voor de realiza-
tie van een herscholingscentrum voor licht-men-
taal-gehandicapten met een opleiding tot stal
knecht? 

Nu blijkt het ook zo te zijn dat licht-mentaal-gehan-
dicapten biezonder goed kunnen opschieten en 
omgaan met dieren. Een kursus van bij voorbeeld 
twaalf maanden, de tijd waarin men het vak van 
stalknecht leert — dat ook weer niet zó gemakke
lijk is als men zou kunnen vermoeden — ligt volle
dig binnen de mogelijkheden van deze mensen. 
Indien dit ernstig wordt aangepakt, mét de nodige 
voorstudies en het aantrekken van interessante Ie- : 
raars, dan kan dit ogenschijnlijk belachelijk 1 
projekt wél slagen. 

Of blijven wij eindeloos kiezen voor nog meer be- t 
schuttende werkplaatsen, waarin anders-validenJ 
meestal specialisten worden in zakken plakken of 
krantjes plooien? En er aldus vaak ook nooit meer 
uit raken? 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 
14.00 Open tenniskampioenschap
pen van Frankrijk. — 18.00 Appie. 
— 18.05 Kosmos. - 19.00 Verha
len van de eenhoorn. — 1925 Doe 
het bewegen (korte Amerikaanse 
film). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Met Stella 
naar York. — 21.05 Terug uit het ijs 
(dokJ. — 22.45 Open tenniskam
pioenschappen van Frankrijk. — 
23.15 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Blokletters 
(speO. - 21.00 Dallas (D. - 21.50 
Televizier magazine. — 22.30 Komt 
Rijk komt raad (problemenshow). 
— 23.15 AVRO's sportpanorama 
— 23.45 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Frank Buck (fJ. - 20.00 
l^eskeurig. — 2020 Een scheve 
schaats. — 22.30 Nieuws. — 22.45 
Tros Sport - Studio Sport - 23.45 
• Een brief van een onbekende 
vrouw (film). 

RTB 

19.30 Nieuws. — 20.00 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Oièteau 
de réves (film). — 22.15 Cinéscope 
(filmmagJ. - 2325 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (f J. 
— 2125 Droit de réponse. - 22.50 
Nieuws. — 22.55 Etoiles et toiles. 
— 23.40 Nieuwfs. 

A2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 Basket-
bal. - 23.20 Nieuwa 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Bucky et Pepito. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). — 20.35 Tous 
ensemble (gala-avond). — 21.40 •*• 
Le machiniste (film). - 22.10 
Nieuws. — 22.30 Musi-Club. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird 
gewinnen. — 22.00 Nieuws. — 
2220 * Manche mögen's heiss 
(film). — 0.20 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Nero Wol
fe. — 20.15 Mit Dynamit und from-
men Sprüchen (film). - 22.00 
Nieuws. - 22.05 Das Aktuelle 
Sport-Studio. - 23.20 Starsky & 
Hutch. — 0.10 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Hobbythek. 
— 21.00 Gott und die Welt -
21.30 Rückblende - 21.45 Die 
Braut trug Scwharz. — 23.30 Meis
terklasse Rostropovitch. — 0.20 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort - 20.00 Chips (f). - 21 00 
Vanétés. — 22.20 La maison des 
sept péchés (film). 

Zondag 

BRT 1 
11,00 Konfrontatie - 1530 IQ- -
1600 De vier heren (televisiefilm) 
- 17.40 Jukebox. - 17.50 Vnje 
vlucht - 18.00 Appie. - 18.05 
Sesamstraat — 18.20 Van Noord
zee tot de Oostzee. — 19.10 Aktie 
openbaar vervoer. — 19.45 
Nieuws. — 20.05 Sportweekend 
- 2035 De Citadel (f.) - 21 25 
Baryshnikov in Hollywood. — 

22.15 Open tenniskampioenschap
pen van Frankrijk. — 22.35 Nieuws. 

BRT2 
15.00 Open tenniskampioenschap
pen van Frankrijk. 

NED 1 
20.00 Nieuws - 20.10 Panora-
miek - 2050 Holland Festival 
1983. — 23.00 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. — 19.05 Mr. Meriin. 
— 1930 Countdown nieuwe stijl 
(pop). - 20.10 Dynasty (fJ -
21 .(X) Temaprogramma: reizen — 
22.25 Hammer house of horror 
(griezelverhalen). — 23.15 Nieuws. 

RTB1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Ctoncertis-
simo. — 14.05 Palmares. - 14.40 
Atletiek (de 20 km van Brussel) — 
15.20 The Muppet Show. - 15.50 
Bleue est la mer, blanche est la 
mort (film). - 1725 Les 
schtroumfs — 17.55 Autorennen. 
- 18.15 Mobiles. - 18.40 Sport
weekend. — 19.30 Nieuws. — 
20.10 La bonne étoile (show). — 
21.15 Cream in my coffee (tv-film). 
— 22.30 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le corbeau 
(film). - 22.05 Nieuws. - 22.10 
Passions, passions (magJ. — 23.10 
Tennis Roland Garros & autoren
nen GP Detroit - 23.35 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Métiers 
dangereux et spéctaculaires. — 
22.30 Désirs des arts. - 23.00 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Merci Bernard (magJ — 
2035 Boïte aux lettres (literair 
magJ — 21.20 La metamorphose 
(tv-film). - 22.10 Nieuws. - 22.30 
La comtesse aux pieds nus (film) 
— 0.30 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Zwischen 
Betier und MillionSr. - 21.00 Hun-
dert Meisterwerke. — 21.10 The 
turn of the screw (opera). — 23.10 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws: — 19.10 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Quef^chnit-
te. — 20.15 Ein Mann für alle Falie. 
- 22.00 Nieuws. - 22.15 Lieder
circus. — 23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 2015 Abenteuer 
Sudsee (dok). - 21.00 Auslands-
studio — 21 45 Irma la douce. — 
0.15 Tips für Leser 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.30 Flash-Back. 
- 19.55 Le coffre-fort - 20.00 La 
loi selon McClain. - 21.00 Un 
meurtre est un meurtre (film). 

Maandag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ap
ple. - 18.05 Aubrey. - 18.10 
Rondomons. — 18.30 Funnies. — 
18.35 Take it easy (Open School). 
— 19,00 Eenboomstraat (Korte 
film). — 19.10 Het vrije woord. 
Zelfdoding bij jongeren: een kreet 
om hulp? — 19.45 Nieuws, — 
20.15 Verdi. - 21.25 Made in 
Belgium- Textirama '83. - 22.00 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.10 De weer
man — 20.15 Wie zit er bij de 

kraan? (dok). - 21.10 Zij danst al-
leen (film). 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Lou Grant 
- 21.20 Brandpunt - 22.05 Mu-
sic in time. — 23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Yakari. - 19.25 Het huis van 
Spencer. — 21.15 Wat voor weer 
krijgen we van de zomer? (dokj. 
— 22.05 Praten in het voorhuis 
over... — 22.30 Nieuws. — 22.45 
Socutera. — 22.55 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Le jour Ie 
plus long (film). — 22.45 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Section 
speciale (film). — 22 25 Nieuws. — 
22.30 Télétheque. — 23.30 Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Musk^ues 
au coeur (mag). — 21.55 Othelk) 
sur Seine. — 23.15 Korte film. — 
2325 Nieuws. 

FR 3 
19.15Giewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Vagabul. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). — 20.35 L'année 
des Frangais (tv-reeks). — 21.30 
Nieuws. — 21.50 Thalassa — 
22.30 Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Abenteuer 
Bundesrepublik. — 21.15 Unser 
Mann in Madagascar. — 21.45 
Bitte Umblattem (magJ. — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Eroica 
(film). — 020 Nieuws. 

RTB 1 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ganz 
Schön Mutig. — 20.15 Aus for-
schung und Technik (wetenschap
pelijk mag). — 21.00 Heute-journal. 
— 2120 Die Beine des Elefanten 
(tv-spel). — 23.05 Zeugen des 
Jahrhunderts. — 0.15 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Solo für 
Spassvogel. — 20.45 Landesspie-
gel. — 21.15 Anruf Erwünscht 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel), — 20.00 Les lundis au 
soleil hit-parade. - 21.00 Allons 
voir si la Rose (film). - 22.30 Les 
lundis au soleil (film). - 22.55 La 
joie de lire; boeken. 

Dinsdag 

BRT 1 
18.05 Sesamstraat - 18.20 Het 
speelgoedmuseum te Mechelen 
(dok). - 18.30 * Fabian van 
Fallada. — 19.00 Tijdrover- lieve 
plantjes. - 19.45 Nieuws. — 20.15 
De Nieuwe Orde, — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-za-
ken. — 20.15 De Erfenis (film). 

NED 1 
20.00 Nieuws, - 20,28 Te land, ter 
zee en in de lucht — 21.25 Falcon 
Crest (f J, - 22.10 Tros Aktua TV, 
- 22,45 Harten 2, - 2340 
Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal — 19.00 Nieuws — 
19.12 EO-kinderkrant - 19.30 Op 
zoek naar zeeschatten (dokj — 
2020 Tijdsein. — 20.50 Gospelfes
tival III. — 21.10 Het evangelie naar 
Johannes. — 21.40 Omnibus. — 
22.30 Nieuws. - 22.45 Den Haag 
Vandaag. — 23.00 Beeldspraak. — 
23.30 Nieuws. 

19.30 Nieuws. — 20.00 Les sen
tiers du monde (dokJ. — 21.05 A 
l'est d'Eden (f J. - 21 55 L'Aventu-
re de l'art moderne (dokJ. 

RTB 2 
19.30 Nieuws. — 20.00 Alpinisme 
sans guide. — 21.00 Parions-en 
(film). 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'Accord, 
pas d'accord. — 20.35 La chienne 
dactylographe (toneel). — 22.35 
Nieuws. - 22.40 Temps X (SF-
mag). — 2325 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'Accord, 
pas d'accord. — 20.40 Le general a 
disparu. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). — 20.35 La main 
a couper. — 22.25 Espace franco
phone (Quebec). - 23.05 Nieuws: 
Special foot — 23.35 Prélude è la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal 

West-Duitsland—Joe( 
22.00 Tagesthemen. • 
Aufpasser. - 23.30 t 

ZDF 

.19.00 Nieuwa - 19.: 
kannter rechnet ab (fl 
Heute-Joumal, — 21 
dent an einer Deutscl 
tat — 22,15 Kaïro: Al 
tel (film), - 23.50 Nii 

D 3 
20.00 N ieuwa- 20.1 
CnnagJ. - 21.00 For 
21.45 Landesspiegel 
Theater macht mob 
Drie vor Mitternacht 

Z A T E R D A G ( 4 J U N I ) - renn/s op Roland-Gar-
ros: finale vrouwen enkel — Terug uit het ijs (Coming 
out of the Ice), de TV-flIm op BRT, brengt het ware 
verhaal van Victor Herman die in 1931 op verzoek van 
Henry Ford naar Rusland vertrok om er een auto- en 
traktorf abriek op poten te zetten. Victor was tevens een 
veelbelovende atleet Rusland biedt hem het staatsbur
gerschap aan, maar hij weigert Enkele dagen later 
wordt hij beschuldigd van spionage en naar Siberië ge
stuurd... Tros (Ned. 2) stopt met de reeks Franl< Buck 
(Bring 'em back alive) en Avro start opnieuw met De 
Duties uit Hazzard (Ned. 1). — Ongekompliceerde 
humor biedt ons de Tros aan de hand van Een sclieve 
scliaats (One for the Pot), een klucht van het Engelse 
duo Ray Ck)oney en Tonny Hilton. Na 310 suksesvolle 
teatervoorstellingen werd het de hoogste tijd dat het 
stuk prijsgegeven werd aan de TV. Ondanks het feit dat 
het jaren geleden is dat Rijk de Gooyer op het scherm 
te zien is geweest als komiek, trilt zijn naam nog na. En 
zijn naam zal verbonden blijven aan die van Johnny 
Kraaykamp, de andere helft van het ooit zo populaire 
komische duo Johnny en Rijk. Rijk de Gooyer is nu 
terug van weggeweest Avro's sterregisseur Bob 
Rooyens wil een reeks shows opbouwen rond Rijk. Er 
zijn alvast twee shows klaar en de eerste komt 
vanavond op het Avro-scherm (Ned. 1). De reeks zal 
heten Komt Rijk, komt raad Rijk speelt een soort om
budsman die allerlei flauweful-problemen uit de wereld 
moet helpen. Op volstrekt onverantwoorde wijze 
brengt hij oplossingen aan... 

Z O N D A G (5 JUNI) — Tennis: O'pen kampioen
schappen op Roland-Garros in Parijs; finale mannen — 
De vier veren CThe Four feathers), Don Sharps Ameri
kaanse tv-film met Beau Bridges is de 5de versie van 
het grote avonturenverhaal van A. Mason. (Was on
langs op het Nederlandse scherm) (BRT 1). — In De Ci
tadel krijgt Andrew het steeds maar lastiger om de me
dische vergissingen van zijn kollega's te verwerken. Hij 
wil zijn Londense praktijk overlaten en een groepsprak-
tijk beginnen (BRT 1) — In de lange rij ster-balletmen
sen die Rusland leverde neemt Mikhail Baryshnikov wel 
een heel speciale plaats in. Hij is tot nu toe misschien 
wel de grootste van allen en hij is niet wars van show, 
TV en film. Als 18-jarige werd hij opgenomen in het 
Kirov-ballet Dat was de start voor een hele reeks eer
ste prijzen. Tijdens zijn talloze gastreizen met o.a. het 
Bolshoi ballet leerde hij de Westerse wereld en de 
werkwijze van Westerse balletmensen kennen. In 1974, 
tijdens een toernee door Canada, verliet hij definitief de 
Russische balletwereld en bleef in Amerika, waar hij mo
menteel artistiek leider is van het „American Ballet Thea
tre". In zijn show Baryshnikov in Hollywood heeft hij als 
gasten; Dom DeLuise, Shirley MacLaine, Bernadette 
Peters, Gene Wilder en gastspreker Orson Welles 
(BRT 1). — In „The rude awakening", een aflevering in 
de Britse reeks thrillers Hammer House of Horror 
komen nogal wat schokkende scènes voor en wordt de 
toestand vaak trillend-spannend (Veronica/Ned. 2). Een 
makelaar heeft ongewone realistische dromen. Zij 
hebben betrekking met zijn huwelijk, zijn twistzieke 
vrouw en zijn jonge assistente. En met moord... 

M A A N D A G (6 J U N D - De Britse akteur David 
Jason heeft zich ontpopt tot een typische Britse komiek 
die zich vooral in TV-reeksen bekwaamd heeft Via BRT 
kunnen wij van zijn komische kwaliteiten genieten, In de 
Britse komische reeks Even diep ademhalen (A sharp 
intake of breath), speelt hij pechvogel Peter Barnes, 
(BRT 2 - was al eerder op Nederland) — Dat het bij het 
kruitvat dat het Midden-Oosten toch wel is, om belan
gen van uiteenlopende aard gaat, is bekend, Eén ervan 
is de voedselvoorziening die verbonden is aan o a. het in 

bezit hebben van vruchtbare va 
de watervoorziening die van viti 
tijnachtige streken. De dokum« 
kraan? (Whose hand on th( 
dokumentaire die handelt over 
westelijke Jordaanoever. In 19 
gebied van de westelijke Jorda 
vanaf dat moment werd de wa 
sche agrariërs afgesneden. Om 
deze streek veeltallig de zo 
nederzettingen waar het water 
— Het ballet is wel troef op E 
draait de biografische film Shi 
legendarische Russische balie 
M'n moeder wou hem niet m: 
aflevering in een 7-delige re 
éénoudergezinnen. (KRO/NEC 
tieve Henry Fonda die de NCF 
zendt zet deze protestantse ZL 
CSfjencer's mountain) op het 
Delmer Daves (1963) naar het I 
De film zit vol clichés die niet ii 
schrijver. Het voortreffelijke : 
maakte echter veel goed. Op 
werd trouwens de ultra-hypoki 
on the Prairie" gebaseerd,,, (N 

DINSDAG (7 JUNI)-[ 
Nieuwe Orde besluit met een g 
zullen werken: de ploeg van 1 
verantwoordelijken, leden var 
kommissie, BRT-direktie er> -be 
rici, e.a. Wordt dit nu het „groti 
En is dit nu plotseling zo belan 
net naar het 1 ste verschoven 
zeeschatten is niet de titel van i 
wel de titel van een programms 
tie van een jongensdroom. H 
over de berging van de groots 
zeebodem werd opgehaald en 
dit gigantisch karwei. Het t 
jongensdroom: de Amerikaan 
las in een boek over een deel v 
met massa's schatten aan boo 
bij de beruchte Bermuda-drieh^ 
bert droomde ervan ooit de wi 
ren en de schatten naar bov« 
droom die bewaarheid werd 

Gordon John Sinclair en De 
tieke Schotse film Gregory's 
20 u. 10 op BRT-1) 

2 JUN11983 
m 



m TV-programma's 13 

itsland—Joegoslavië. — 
gesthemen. — 22.45 Der 
sr. — 23.30 Nieuws. 

5UWS. - 19.30 Ein Unbe-
-echnet ab (film). - 21.00 
lumal. - 21.30 Als Stu-
ïiner Deutschen Universi-
!.15 Kaïro: Al Akmar-Vier-
— 23.50 Nieuws. 

ïuws. - 20.10 Tier-Report 
— 21.00 Formel eins. — 
jndesspiegel (Szene: ein 
macht mobil). - 22.15 
MItternacht 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel). - 20.00 Vegas. -
21.00 Danger, planète inconnue 
(film). — 22.40 La joie de lire, — 
22.45 Paris si tu veux (magJ. 

Woensdag 

BRT 1 
18.00 Apple. - 18.05 Beifi en Lilli-

bit — 18.25 Circus Roadau. — 
18.50 Modelspoorwegen. — 19.10 
Kerkwerf. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Van 9 tot 5. - 20.40 Dood 
van een leerling. — 21.40 IJsbre
ker. - 22.30 Nieuws. - 22.55 
Televox. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 De witte 
sjeik (film). - 21.45 WK Latijns-
Amerikaanse dansen 1983. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Aanvallen 
van uitersten (estetiek). — 23.05 
Nieuvyrs. 

NED 2 

uchtbare valleien. Een ander punt is 
3 die van vitaal belang is in de woes-
De dokumentaire Wie zit er bij de 
and on the tap?) is een Britse 
andelt over het waterbeheer op de 
)ever. In 1967 veroverde Israël het 
elijke Jordaanoever op Jordanië en 
«erd de w/aterkraan naar de Arabi-
sneden. Ondertussen kw/amen er in 
allig de zo besproken Israëlische 
ir het water rijkelijk vloeit.. (BRT 2). 
il troef op BRT deze week. BRT 2 
;he film She dances alone over de 
sische balletdanser Vaslav NijinskI 
lem niet meer zien... is de tweede 
7-delige reeks programma's over 
(KRO/NED. 1) - In de retrospek-
die de NCRV dit zomerseizoen ult-
testantse zuil Het huis van Spencer 
iln) op het scherm, een film van 
3) naar het boek van Earl Hamner jr. 
3s die niet in de smaak vielen bij de 
rtreffelijke spel van Henry Fonda 
I goed. Op deze zoetzemerige film 
ultra-hypokriete reeks „Little House 
laseerd... (Ned. 2) 

7 JUNI) — De heruitzending van De 
it met een groot debat, waaraan mee 
ploeg van Maurice De Wilde, BRT-
I, leden van de wetenschappelijke 
ektie erv -beheer, persmensen, histo-
lu het „grote" verhelderende debat? 
ng zo belangrijk dat het van het 2de 
erschoven wordt? — Op zoek naar 
de titel van een avonturenboek maar 
programma dat gaat over de realiza-

nsdroom. Het is een dokumentaire 
in de grootste schat die ooit van de 
Dgehaald en over de mensen achter 
wei. Het begon allemaal als een 
Amerikaanse jongen Robert Marx 

ir een deel van de Spaanse vloot dat 
ten aan boord in 1656 in een orkaan 
muda-driehoek zou zijn vergaan. Ro-
n ooit de wrakken te kunnen opspo-
n naar boven te kunnen halen. Een 
irheid werd en resulteerde in het 

clair en Dee Hepburn in de sympa-
n Gregory's girl. (Vrijdag 10 juni om 
') 

bergen van fortuinen aan goud, zilver, juwelen en 
kunstschatten, alsmede voorwerpen van grote histori
sche waarde. (EO/Ned. 2). 

W O E N S D A G (8 JUNI) - in elke aflevering van 
Dood van een leerling (Tod eines Schuiers) wordt het 
probleem van de zelfmoord van de student van uit een 
andere hoek bekeken: uit het gezichtspunt van de poli
tie, van de ouders, van de leraren, van de leerlingen, van 
het vriendinnetje en van de jongen zelf. De reeks kreeg 
veel loftuitingen maar ook kritiek. De maker ervan, Ro
bert Stromberger, werd echter veelvuldig gelauwerd 
om dit taboe-onderwerp zo schitterend te hebben 
aangepakt (BRT 1) — Onderwerp van de 2de afleve
ring van Aanvallen van uitersten, een reeks van vier 
programma's waarin het extreem nieuwste wordt ge
bracht op het gebied van kunsten: muziek, teater, 
koncert, dans, beeldende kunsten, enz., is „estetiek". Als 
apoteose zit in het programma een half uur durende 
opera van Hindemith „Sancta Susanna" (VPRO/Ned. 1 -
in het kader van het „Holland Festival") — Oponthoud, 
een Nederlands TV-spel van Willem Capteyn, gaat over 
de verandering die kan gebeuren in een relatie ten ge
volge van het beter worden van de financiële toestand... 
(Vara/Ned. 2). Met Jeroen Crabbé, Cristel Braakea. 

D O N D E R D A G ra J U N D - w i e zich een beeld 
wil vormen van wat onze Amerikaanse kollega-kijkers 
voorgeschoteld krijgen op het gebied van de „betere 
shows" moet kijken naar Best of the Midnight Special 
Show, een reeks hoogtepunten uit negen jaar „Midnight 
Special", één van de meest bekeken Amerikaanse TV-
reeksen. Praktisch alle bekende sterren uit de interna
tionale popwereld traden erin op tijdens die negen jaar. 
In deze aflevering draait het vooral rond Abba, The 
Commodores en Frankie Vally. (BRT 1). — Oi for Eng
land is een Britse TV-film over vier tieners, net van 
school af en werkloos, die een popgroep gevormd heb
ben. Zij hebben hun instrumenten bij elkaar gehaald 
door diefstal... (BRT 2). 

V R I J D A G (10 JUNI) - Gast in Uitzending door 
Derden: De Vlaams-Nationale Ornroepstichting 
(BRT 2). — BRT 1 draait een Britse film die wel een an
derhalf uurtje zetelen waard is. Gregory's girl van Bill 
Forsyth (1982). Het is het verhaal van de dromerige 
Schotse schooljongen Gregory die er de merkwaardige 
gewoonte op nahoudt om elke dag veel te laat op 
school te komen. Op het voetbalveld is hij echter wél al
tijd op tijd, alhoewel hij maar een middelmatige speler is. 
Wanneer hij zijn plaats in de ploeg aan een knap voet
ballend meisje verspeelt. Is hij zelfs niet op z'n teen 
getrapt. Integendeel. Hij wordt beste vriendjes met het 
meisje... (BRT 1) (Schots gesproken) — De tweede afle
vering van Portret van een legende, een reeks waarin 
James Barren muzikale sterren prezenteert aan de 
hand van interviews, optredens en filmfragmenten is ge
wijd aan Stevie Wonder (BRT 2) — Vara noemt de 
maand juni „Operettemaand" omdat die zender in juni 
drie operettes op het programma zet: De Graaf van 
Luxemburg (3 juni). De Zigeunerbaron (vanavond) en 
Die Csardasfürstin (17 juni). Dus de operette-liefheb
bers worden door de Vara in de watten gelegd. (Juli 
wordt dan de „Maand van de Engelse TV-spelen" en 
augustus kreeg de naam „Speelfilmmaand" mee. Sep
tember is gewijd aan de wereld van vandaag en het 
Nabije Oosten). — De moordenaar {Der Mörder) is een 
Duitse TV-film die gebaseerd is op een roman van Geor
ges Simenon. Het gaat hierin om een gerespekteerde 
arts die zijn vrouw en haar minnaar, tevens zijn vriend, 
om het leven brengt... (Ned. 2/KRO) (was onlangs op 
RTBF). 

18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen. - 1922 
Van gewest tot gewest — 20.10 
Man alleen. - 20.40 Het opont
houd (televisiespel). - 2120 An
dre Hazes in het koncertgebouw. 
- 22.30 Nieuws. - 22.45 Den 
Haag vandaag. - 23.00 De vrije 
gedachte (Wat biedt het ateïsme?). 
— 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.00 Chan
sons è la carte (show). — 21.45 
Ecritures Oiterair magJ. — 22.45 
Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Ckjmment 
va la familie? - 21.40 Opera 
amour fou. — 22.30 Nieuws. — 
22.35 Balie de match (tennis). — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les yeux 
des oiseaux CTV-film). - 22.10 
Cinéma-cinémas (filmmagJ. — 
23.10 Korte film (Seulement un 
baiser). — 2320 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.35 Cadence 3. — 
21.35 Nieuws. — 21.55 Un caporal 
ordinaire (TV-film). - 22.55 Prélu
de a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Anton 
Tschechow. — 21.40 Bilder aus 
der Wissenschaft - 23.00 ARD-
talkshow (Luise Ullrich). - 23.45 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Bilder aus 
Amerika. - 20.15 Bilanz. - 21.00 
Heute-Joumal. — 21.25 Der Den
ver-Clan. — 22.10 -denn er hat 
grosse Dinge an mir getan. — 
22.40 Propaganda (Bn Kampf urn 
Berlin). — 23.25 20ste Duitse evan
gelische kerkendag. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter 
((^melius Bormann in de USA). — 
22.15 Schnee (film). 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 La croisière 
s'amuse. — 21.00 Capitaines cou-
rageux, — 22.40 La joie de lire. — 
22.45 La lanteme magique (kunst-
magJ. 

Donderdag 

BRT 1 
18.00 Apple. - 18.05 Chips (fJ. -
18.50 Tijdrover (bridge: stap voor 
stap). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Kunst-zaken. - 20.15 Best of the 
midnight special-show. — 21.05 Pa
norama. — 21.55 Dallas (fJ. — 
22.45 Nieuw& 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Edward 
Curtis en z'n indianen (dokJ. — 
21.40 Oi for England! (tv-film). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Mary Ben
jamin. - 21,20 Mieren Nu. - 22.00 
Professor O E.D. - 22.50 Muzikale 
meditatie. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Op volle toeren. - 20.00 
Onze ouwe. — 20.55 Waakzaam
heid... de prijs voor de vrijheid 
(dokJ. - 21.30 Markant - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. - 23.00 Nieuws. 

TV- EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir (schoolmoehekJ). — 20.30 La 
demière corvee (film). — 22.10 Le 
carrousel aux images. — 22.50 
Nieuwa 

TF 1 
20.00 Nieuvra. — 20.35 Ciao bella 
(tv-film). — 22.15 Lettres d'un bout 
du monde (dokJ. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 L'heure de 
vérité. — 21.40 Les enfants du 
rock (pop). — 23.10 Korte film. — 
23.15 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.35 Parole 
donnée. - 21.30 Nieuws. — 21.50 
Bobby Deerfield (film). - 23.50 
Agenda 3 Cultuur). - 23.55 Prélu
de a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.18 Die Fem-
seh-diskussion. — 21.00 Musikla-
den (tv-diskoteek). - 21.45 Die 
Krimistunde. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Zimmer mit Bliek 
aufs Meer (tv-film). — 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Artisten-
C^ocktail '83 (show). - 21.00 He j -
te-Joumal. — 21.20 Kennzeichen 
D. - 22.05 Kirchentag-Heute. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Liebe zu 
Viert (film). — 21.45 Landesspie-
gel. — 22.15 Nachtschalter unter-
wegs. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coff re-
fort. - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00 
RImkeuzeprogramma: Les séduc-
teurs; Hier. aujourd'hui, demain. — 
22.55 La joie de lire. 

BRT 1 
18.00 Appie. - 18.05 Klein, klein 
kleutertje. - 18.20 Rode Zora. -
18.50 Harold Uoyd. - 19.10 Vrije 
tijd vrijdag - Toerisme. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Gregory's giri 
(film). - 21.45 Première. - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Missa sanc-
tae Ceciliae in C. - 21.30 Uitzen
ding door derden (Vlaams-Nationa
le Omroef)Stichting). 

NED. 1 
18.55 Rppi Langkous. - 1920 
Kleine broer John Willie - 20.00 
Nieuws. — 2028 De zigeunerba
ron (operetteserie). — 22.06 Ach
ter het nieuws. — 22.46 Earth Wind 
and Fire in koncert — 23.51 
Nieuws. 

NED. 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Tom & Jeny. - 19.30 De 
KRO zomeravondshow. — 20.30 
Doug Hennings wereld der magie 
(show). - 2120 Hij. - 22.10 
Praten met de minister president 
- 22.30 Nieuws. - 22.45 Vrou
wen In Turkije (dokJ — 2325 De 
moordenaar (televisiefilm). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 21.15 Le cas lapin 
(film). - 2235 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 L'éme des 
poétes (variété). — 21.40 La route 
de la liberté (f J. - 22.40 Nieuws. 
— 22.45 Histoires naturelles (dokJ. 
— 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Par ordre 
du roy. — 21.40 Apostrophes (Lite
rair magJ. — 22.55 Nieuws. — 
23.05 L'une chante, l'autre fjas 
(film). 

FR 3 
19.15 Gewestelijk nieuwa — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.35 Vendredi. 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 Rash 3 
(fotomagJ. - 22.40 Prélude è la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Sieben Jah-
re Pech. — 21.45 Inshalla - Viel-
leicht wenn Allah will. — 22.30 
Tagesthemen. - 23.00 Die Sport-
schau. — 2325 Die Spezialisten. — 
0.10 Nieuwa 

ZDF 2 
19.00 Nieuwa - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Aktenzeichen; 
XY... ungelöst — 21.15 Die Pyrami-
de (spel). - 22.00 Heute-joumal. 
- 2220 Aspekte: kuituur. - 23.05 
Aktenzeichen; XY... ungekjst — 
23.15 Ringo (film). — 0.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Gut ge-
fragt. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Stolz und Vorurteil (tv-film). 
— 23.10 Rockpalast (Nena). — 
3.10 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuwa - 19.52 Le coffre-
fort — 20.00 Voyage au-dela des 
/ivants (film). - 21.45 Dynastie (f J. 
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Manet, schilder, 
burger en schandaal 

In het Grand Palais organizeert de Reunion des Musóes 
Nationaux met jaarlijkse regelmaat een prestigieuze hulde-
tentoonstelling voor een van de groten van de Franse schil
derkunst. Deze maal (in samenwerking met het Newyorkse 
Metropolitan Museum) is Manet aan de beurt, wellicht 
omdat hij honderd jaar geleden te Parijs overleed. 
Zijn leven was een aaneenschakeling van teleurstellingen, 
meesterwerken, onbegrijpelijke pseudo-schandalen en gro
te artistieke vriendschappen. Zijn bij uitstek burgerlijke 
kunst wordt door velen beschouwd als een revolutionaire 
aanloop tot het impressionisme. „WIJ" trotseerde de enorme 
toeloop en toefde enkele uren gelukzalig tussen een 
grandioos oeuvre. 

Levensloop 
Edouard Manet werd In 1832 in 
Panjs geboren als zoon van een 
hoge ambtenaar aan het nninisterie 
van Justitie. Na twee mislukte toe-
latingseksamens tot de zeevaart
school nam hij op 18-jarlge leeftijd 
het besluit schilder te worden. Zes 
jaar lang genoot hij een streng 
klassieke, gedegen scholing (in 
het atelier van Couture) en legde 
zich dan ook toe op het maken 
van kopieën, waarbij zijn voorkeur 
vooral uitging naar Hollandse en 
Italiaanse meesters én naar de 
werken van Velasquez en Goya 
(vaak rechtstreekse referenties 
naar de geliefde meesters zouden 
trouwens In heel zijn werk aan
wijsbaar blijven). Manet reisde 
veel doorheen heel Europa, maar 
werkte ook hard. In 1858 werd zijn 
„Buveur d'absynthe" voor het jaar
lijkse Salon geweigerd. In datzelf
de jaar ontmoette hij Charles 
Beaudelaire, wat meteen een een 
histonsche vriendschap beteken
de (Manet maakte enkele beken
de portretten van de dichter). In 
1860 verliet Manet zijn eerste 
eigen atelier omwille van de zelf
moord daar van zijn assistent die 
toen poseerde voor „L'enfant aux 
cerises". Aan dit dramatische feit 
wijdde Beaudelaire het proza-ge-
dicht „La Corde" dat aan Manet 
opgedragen zou verschijnen In 
„Le spleen de Paris". In 1863 stel
de Manet met vier werken ten 
toon In het „Salon van de Gewel-
gerden". Zijn „Dejeuner sur l'her-
be" veroorzaakte daar zo'n schan
daal dat zijn faam (?) meteen voor 
goed gevestigd was. Steeds wer
den nu werken van hem gewei
gerd in de grote exposities, o.a. het 
absolute meesterwerk „Le fifre". In 
1867, het stervensjaar van zijn 
vriend Beaudelaire, stelde hij dan 
maar persoonlijk ten toon, met 
liefst vijftig werken, wat-een rela
tief bejubeld sukses werd. 
Nadien werden schilderijen van 
hem door de jury van het Salon 
beurtelings geweigerd (o.a. „L'exé-
cution de Maximillen" en „Nana") 
en aanvaard. In zijn niet zo lange 
leven sloot Manet vriendschap 
met tal van belangrijke kunste
naars en het Is een onmiskenbaar 
feit dat deze wederzijdse vriend
schappen beslist van ingrijpende 
invloed geweest zijn op de kunst
historie (Parijs was In de 19de 
eeuw nu eenmaal hét centrum van 
het kunstgebeuren In de Wester
se wereld). Naast Beaudelaire 
kende Manet ook: Delacroix, Ce
zanne, Degas, Mallarmé (van wie 
hij de vertaling van Edgar Poe's 
„The Raven" illustreerde) en Mo-
net (met wie hij In Argenteull sa
men een atelier betrok). 

Tot 1 augustus 

in Parijs 

In 1881 werden de bewegings
stoornissen waaraan de kunste
naar reeds geruime tijd leed 
steeds erger. Op 20 april 1883 
moest hem het linkerbeen geam
puteerd worden. Tien dagen later 
overieed Manet Het daaropvol
gende jaar werd hIj vereerd met 
een retrospektleve in de „Ecde 

Manets „L'Olympia", Musée d'Orsay (Jeu de PaumeX Merkwaardig is dat in de nu lopende Jan Vanriet-
tentoonstelling (Lens Fine Art, Antwerpen) een strikte referentie naar dit werk hangt, terwijl Manet zelf het 

schilderde naar een voorbeeld van Titiaan. 

des Beaux-Arts", wat nog niet b)e-
tekende dat de lijdensweg van zijn 
door de burgerlijke critici én pu
bliek geschandalizeerde en uitge
jouwde meesterwerken ten einde 
was. Nochtans was Edouard Ma
net in leven en werken niets an
ders dan een „bourgeois" ge
weest, maar dan wel een geniale. 

5-#5 :̂* 

/ 4 * 

Nog tot zondag 5 juni loopt in Kunstforum te Schelderode een ten
toonstelling met werk van schilder Frans Minnaert De kunstenaar die 
behoort tot een van de meest gekende van de hedendaagse Vlaamse 
schilders is van Oostvlaamse afkomst CIdegem 1929), woont sinds 
geruime tijd in het Pajottenlandse Heikruis en is direkteur van de Ho
gere Rijksschool voor Beeldende Kunsten te Anderlecht Hij voltooi
de er in '82 een 40 meter lange muurfries in het metrostation. N.a.v. de 
tentoonstelling verscheen over hem een kunstpocket (nr. 151 In de 
week is Kunstforum open van 14 tot 18 u., zondag van 10 tot 18 u. 
Op de illustratie de lito „Maan". 

De schandalen 
Parijs was in de vorige eeuw een 
bruisende, tumultueuze stad en 
Manet nam aan het openbare le
ven daarvan van harte deel, zelfs 
met enig afstandelijk engagement. 
Hij frekwenteerde bijvoorbeeld 
bijna dagelijks het toen mondaine, 
enigszins „revolutionair" In de 
mond liggende kafee Guerbois. 
Des te onbegrijpelijker Is het daar
om dat zijn nu befaamdste mees
terwerken, „Le dejeuner sur l'her-
be" en „L'Olympia" zo'n publiek-
schokkend schandaal verwekten. 
Zo'n stupide ophef zelfs dat de ge
noegzaam bekende, naturalisti
sche schrijver Emile Zola (een 
jeugdvriend van Cézanne, die Ma
net bij Guerbois leerde kennen) 
als redakteur van de krant L'Evé-
nèment ontslagen werd omdat hij 
daarin Manet ronduit verdedigde 
(Manet schilderde In 1868 een 
historisch portret van Zola). 

Waarom verwekte Manet zo'n af
schuw bij zijn kunstminnende tijd
genoten? Neem nu „L'Olympia" 
(zie foto), een toch vrij onschuldig 
schilderij vap een naakte vrouw, 
dat trouwens een parafraze was 
van TItlaans (1477-1576) beroem
de Venus. Kon het zijn omwille 
van het minuskule, fluwelen hals
strikje dat de schilder zijn model 
meegaf (waardoor deze samen 
met de aangebreichte bloemen en 
de zwarte poes min of meer het al
lure van een veelgeliefde deerne 
vertoonde)? Waarschijnlijk wel, 
maar dan vanuit de schijnheilig
heid van de toentertijdse, Parijse 
„deml-mondaine". Manet schilder
de uitzonderlijk suggestief en sen
sueel lijfelijk (ook In de stillevens)... 
en het was de schuldbewuste of 
gefrustreerde, betere burger wel
licht te veel om zo zintuiglijk In het 
ofjenbaar met zijn obskure on
deugd en wensdromen gekon-
fronteerd te worden. En Manet 
beoogde enkel het plezier schep
pen van schoonheid en het — 
door hemzelf en anderen — ge
nieten daarvan. 

De omzwerving van de Olympla Is 
een verhaal dat typerend is voor 
de hypokrisie van de burgerlijke 
verdwazing van enkele generaties 
geleden (och, van nu ook). Bij 
leven en welzijn kon Manet geen 
koper voor het schilderij vinden. 
Na zijn dood haalde het doek niet 
de minimale vellingsprijs (de be
leggende burgers moesten het nu 
eens weten). In 1890 moest Clau

de Monet zelfs een openbare in
schrijving organizeren om het 
werk toch voor de eeuwigheid te 
bewaren, het werd toen aanvaard 
In het Musée de Luxembourg, de 
nederige wachtkamer voor echte 
erkenning. Pas in 1907 was er, op 
bevelschrift van Clémenceau, 
plaats voor de Olympla In het 
Louvre, maar dan ook meteen 
naast de „Grande Odalisque" van 
Ingres. De dandy's Charies Beau
delaire en Oscar Wilde worden 
wel eens omschreven als de revo
lutionairen van „binnenuit" de bur-
geriljke maatschappij. Edouard 
Manet mag — natuuriijk vanuit 
weer een andere optiek — best 
naast hen staan. 

Vernieuwer 
Manet was In wezen zeker geen 
revolutionair, evenmin een bewus
te vernieuwer. Dat blijkt trouwens 
uit zijn Imltatledrang van toch ook 
voor hem al „oude meesters" en 
uit zijn kwasi zelfvernederend ge
vecht om door de Salon-jury's 
aanvaard te worden. Manet was 
gewoon een schilder die graag 
schilderde wat hij wilde schilderen 
— en waarschijnlijk was dat in zijn 
door akademisten overwoekerde 
tijd wél revolutionair. Het Impres-
sisme (Monet en Renoir die bij 
hem geregeld over de vloer kwa
men) en uiteraard ook het expres
sionisme (waarvan Cézanne toch 
een voorioper was) waren hem 
totaal vreemd. In 1874 weigerde 
hij zelfs deel te nemen aan de 
eerste groepstentoonstelling van 
de Impressionisten, waarop hij als 
voorloper en eregast uitgenodigd 
was. 

de betekenis en vernieuwing van 
Manet liggen In het feit van ge
woon hartsgellefd te schilderen... 
vrij, vrijblijvend en vrijheid verwer
vend, los van het klasslclsme van 
zijn tijd en milieu... en dat vol 
kreatlef genoegen, genietend van 
de mogelijkheden van verf en 
kompositie, van plastische vrijden
kendheid, van kleur en ruimte. Het 
genoegen deze superieure kunst 
In zijn retrospektleve totaliteit te 
ervaren, blijft u nog voorbehouden 
tot 1 augustus. Parijs is, per auto of 
per trein, maar drie uren ver. 

Nic van Bruggen 

Manet. 1832-1883 
Grand Palais. 
Avenue Winston Churchill 
(Metro Champs Elysées-Clemenceau) 
van 10 tot 20 u. (dinsdag gesloten), 
tot 1 augustus. 
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Culinair Antwerps initiatief 

Hoe smaakt een „Nagalm" 
Enkele weken geleden berichtte 
„Wij" over de publikatie „Lekker en 
gastvrij Vlaanderen" door de 
„Klub van twaalf' waarin zes voor
aanstaande, jonge Vlaamse chefs 
en hoteliers samenwerken, in 
plaats van elkaar te bekonkurre-
ren. „Wij" schreef toen dat een 
dergelijk kollegiaal idee beslist na
volging verdient en wellicht heeft 
„Wij"-lezer en direkteur van de 
Stichting Oranjehuis Bert De 

i < i i ^ ^v * ï v jS ivk . 

Bruyne deze aansporing gelezen, 
want zopas ging hij met enkele 
kollega's van start met de „Konfre-
rie van de Nagalm", een origineel 
genootschap dat inderdaad iets 
nieuws te bieden heeft. 

De Nagalm-idee groeide uit de 
Antwerpse beiaardkoncerten, die 
in de zomermaanden (van nu af) 
telkens op maandagavond gege
ven worden en sinds enkele jaren 
met toenemend sukses vele hon
derden toehoorders naar de oude 
binnenstad trekken. 

De Nagalm is een kaasschotel van 
tenminste 250 gram die samen
gesteld is uit vier verschillende 
Vlaamse streekkazen, vergezeld 
wordt door een glas Vlaams kel-
derbier... en moet aangeboden 
worden tegen een redelijke, de-

't Is al 
fitness... 
Je kan tegenwoordig geen blad 
meer ter hand nemen of Ingrid 
Berghmans prijkt op de cover.' 
Deze 21-jarige Limburgse haalde 
reeds grote koppen als wereld
kampioene judo, waarvoor ze te
recht als „sportvrouw van het jaar" 
werd uitgeroepen. Blijkbaar heeft 
zij nu een meer dan elegante 
manier gevonden om haar fysieke 
talenten te vergulden. Ingrid 
Berghmans is de „aerobics"-toer 
opgegaan. 

Ze doet aan demonstraties, ze laat 
„aerobic"-fiches verschijnen onder 
haar naam en ze heeft een gram
mofoonplaat volgepraat met dis-
co-muziek op de achtergrond. 
Vlaanderen zit dus stevig in de 
greep van „aerobics", dat onder 
impuls van de 46-jarige Jane Fon
da, en met de snelheid van een 
sneltrein, heel de wereld inpalmt. 
Van de bevallige Amerikaanse 
filmster is er nu bij Rostrum een 
boek verschenen, „Het fitness 
programma van Jane Fonda". Wie 
het dus allemaal wil weten en zich 
mentaal en fysiek geroepen voelt 
om aan fitness en aereobics te 
doen, kan dit werk best ter hand 
nemen. Want Jane Fonda heeft 
het wel heel persoonlijk gehou
den. Ze spreekt over haar jeugd, 
haar carrière, haar bekommernis 
om als „vrouw" niet per se opzij te 
stappen voor mannen maar wel 
integendeel een rechtmatige posi
tie in de maatschappij te verwer
ven. 

Dit nogal lijvige boek geeft in vijf 
hoofdstukken alle mogelijke li
chaamsoefeningen weer met bij
passende foto's. 
Naast het boek bestaan er ook vi
deotapes, muziekcassettes en 
LP's waarmee we naar de teorie 
ook de praktijk kunnen aanvatten. 
Achteraan staan er dan de nodige 
adressen waar men daarvoor te
recht kan. KT. 

• „Hel fitnessprogramma van Jane Fon
da', Rostrum, Haarlem, 798 BF, 256 blz„ 
27 X 21 cm. 

mokratische prijs. De naam Na
galm werd inmiddels gebrevet-
teerd, zodat de schotel enkel on
der die naam mag voorgezet wor
den in de instellingen die behoren 
tot de „Konfrerie van de Nagalm", 
momenteel zijn er dat drie: Beren-
bak, Oranjehuis, 't Swart Schaep. 
Het ligt in de bedoeling van de ini
tiatiefnemers dat dit aantal in de 
loop van het jaar nog zal opge
voerd worden. Ook blijft het aan
bieden van een Nagalm geenszins 
beperkt tot de koncertavonden, 
maar mag ook dagelijks op om het 
even welk uur gebeuren. De re
centste jaren is het leven in de Sin-
joorse binnenstad een flink stuk 
aantrekkelijker geworden. Voor 
een groot deel is dit te danken aan 
verbeeldingrijke privè-initiatieven. 
Nagalm zal zich daartoe wellicht 
weten te bewijzen. Nic 

PERSpektief 
Het Is dezer dagen erg duidelijk geworden dat met name de CVP niet 
weet op welk been dansen: toegeven aan de Waalse chantage — en 
nog meer stemmen verliezen — of eindelijk eens de Vlaamse kaart 
trekken — en de regering doen vallen. Omdat de CVP niet weet wat ze 
wil, wordt het hete staaldossier steeds verder vooruitgeschoven. 
Maar een oplossing is dat niet, wel integendeel. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
pleit voor een onmiddellijke 

aanpak: „De CVP moet zich ver
der realizeren dat tijd hier beslist 
geen raad zal brengen. Het is niet 
door eeuwig rond de hete brij te 
blijven dwalen dat de problemen 
van CockerillSambre opgelost 
worden. Elke dag uitstel maakt de 
beslissing alleen maar moeilijker 
Als de regeringspartijen en de 
regering klare wijn moeten schen
ken dan is dat niet alleen omdat 
Vlaanderen moet geïnformaerd 
worden over wat er met Vlaams 
geld gaat gebeuren, maar nog 
meer omdat ook Wallonië moet 
weten waar het aan toe is. 
Zwijgen betekent soms valse 
hoop. Zwijgen kan verwachtingen 
wekken die beter niet gekoesterd 
worden. 

Dat de CVP thans wacht op het 
verloop van de tweede opdracht 
van Gandois is niets meer dan een 
uitvlucht Alle delen van de staal-
puzzel zijn onderhand afdoende 
gekend. De tijd van handelen is 
aangebroken. 

Wie politiek bedrijft moet zich kun
nen bezinnen over de mogelijke 
gevolgen van zijn beslissingen. 
Zoniet verspelen de partijen het 
vertrouwen dat de eigen achter
ban in hun kunnen stelt Het Waal
se staal is niet ten dode opge
schreven. Maar als Cockerill-Sam-
bre wil overleven dan moet Wallo
nië zijn eigen verantwoordelijk
heid opnemen. Ook financieel." 

OOK Hugo Camps in Het Be
lang van Limburg is het op>-

gevallen dat de CVP als het ware 
verlamd is van de schrik en weer 
terugvlucht in haar bekende dub
belzinnigheid: „De meerderheids
partijen zijn duidelijk aangestoken 
door een faalangst Over de koali-
tie hangt de donkerte van het land. 
Nog net niet de striemende stilte 
van een sterfhuis, maar toch, de 
beklemming is groot En de moto
riek is anders, dat snedige is weg, 
het lijken wel schaduwen die zich 
thans voortbewegen, en dan nog 

naar nergens heen. Donderdag
avond heeft het CVP-bestuur zich 
beraden over de politieke aktuali-
teit Het was een klub van aange
slagen mannen. Ook daar tekende 
zich geen licht af over de onmid
dellijke toekomst De enige vage 
consensus scheen er in te be
staan dat de regering niet mag 
vallen maar dat er ook geen frank 
meer af kan voor CockerillSam
bre. Aan dat soort politieke tegen
strijdigheden heeft natuurlijk nie
mand een houvast Rond de sleu
telfiguur van de komende weken 
en maanden die Mark Eyskens is, 
begint dan ook een woestijnwind 
te huilen. Hoe kan deze nochtans 
uitermate inventieve excellentie 
met een dergelijk uitgangspunt uit 
de voeten? En de partij én de 
regering dienen, is in deze omstan
digheden niet meer weggelegd 
voor een politicus van deze we
reld. Dit soort mistbanken van de 
dubbelzinnigheid moet onvermij
delijk leiden tot een katastrofale 
verdwaling." 

MEDE om de blokkerings-
macht van de CVP (want 

ook door niet te beslissen blok
keert de CVP) nu eens duidelijk te 
breken heeft minister Schiltz via 
De Morgen een oproep tot de 
Vlaamse linkerzijde gedaan. Hoop
gevend is dat Paul Goossens in 
De Morgen daarop gunstig heeft 
gereageerd: „Het is duidelijk dat 
de CVP voor Schiltz de grote 
hinderpaal vormt om dit doel te be
reiken. Meer dan om het even 
welke partij profiteren de kristen-
demokraten immers van de huidi
ge hybride en chaotische staats-
struktuur Als het er de CVP om te 
doen is haar macht te konsolide-
ren, heeft ze geen enkel belang bij 
een verandering van de commu
nautaire status-quo. Integendeel, 
bij een verruiming van de Vlaamse 
autonomie zullen de Vlaamse kris-
ten-demokraten fataal aan macht 
inboeten. 

Dat deze Vlaamse koers tegelij
kertijd een anti-CVP-strategie be

tekent, is voor Schiltz, maar ook 
voor de Vlaamse linkerzijde meer 
dan een interessant nevenaspekt 
Nog altijd is de kristen-demokratie 
de grootste en vooral de best 
georganizeerde standenpartij. 
Voor de progressieve wereld is 
het bijgevolg belangrijk dat zij 
macht prijsgeeft 

Reeds geruime tijd voert de Waal
se linkerzijde een uitgesproken 
federalistische koers. Als er Waal
se belangen op het spel staan, 
aarzelt de PS nooit om de spits af 
te bijten. Strategische afspraken 
met de Vlaamse zusterpartij zijn 
er niet meer en worden nauwelijks 
op prijs gesteld. Veeleer worden 
ze als hinderlijk voor het radikaal 
Waals imago ervaren. In die om
standigheden wordt de keuze van 
de Vlaamse linkerzijde over de te 
volgen koers beperkt en relatief 
simpel." 

WAAROM kan in Vlaanderen 
niet wat in Wallonië wel 

kan? Alle partijen, drukkingsgroe-
pen enz. die aan dezelfde koord 
trekken om de Waalse belangen 
te verdedigen? Die les uit het 
zuiden mogen en moeten wij le
ren. Want anders gaat Cockerill
Sambre het politieke dossier bij 
uitstek worden, waardoor Vlaan
deren nogmaals en dit op de kap 
van de komende generaties kapi-
tuleert Ook De Standaard waar
schuwt daarvoor: „Wanneer men 
het staaldossier zou ontdoen van 
het Vlaams-Waalse aspekt en het 
louter ekonomisch zou bekijken, 
zouden Sidmar en ALZ beter be
handeld worden dan thans ge
beurt. Zij zijn het slachtofffer van 
het feit dat CockerillSambre een 
loodzware politieke hypoteek legt 
op de Belgische toekomst Het 
gevaar is groot dat zulks morgen 
nog meer het geval is, wanneer de 
regering toegeeft aan de onver
antwoorde ekonomische en finan
ciële eisen van de Waalse staal-
lobby's en aan de verkapte maar 
steeds aanwezige afdreiging met 
straatgeweld en separatisme. 

WANNEER gaan alle Vlamin
gen eens samenwerken 

om de Vlaamse belangen te ver
dedigen? Want Vlaanderen — de 
gewone Vlaamse mensen — 

moet ons bekommeren, niet een 
kunstmatig gekreëerde staats-
struktuur, die zijn ondeugdelijk
heid nu al honderdvijftig jaar be
wezen heeft 

DoetJ 
I 

em's-e FAKTIJ is 

TfiiZVehehTAiR 

I 
^ ^ ^ 
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De grote prijsuitdeling 
De teerlingen zijn dus geworpen. De raadsels, voor zover die er nog 
waren, zijn opgelost. Standard Luik is voor de achtste keer landskam
pioen geworden. Tongeren en Winterslag degraderen naar de tweede 
klasse en Beringen klimt met KV MecKelen opnieuw naar de topreeks. 
Bovendien spelen Anderlecht, Antwerp en Gent volgend seizoen Eu
ropees. In de komende veertien dagen moet uit het viertal Beveren, 
Lokeren, Club Brugge, Lierse, bovendien de winnaar van de Beker van 
België naar voren treden. 

Dat Standard landskampioen is 
geworden heeft nogal wat beden
kingen losgeweekt. Inzonderheid 
Anderlechttrainer Paul Van Himst 
werden bepaalde uitlatingen kwa
lijk genomen. Niet ten onrechte 
overigens. Het Standard van Ray
mond Goethals mag dan kam
pioen geworden zijn met zes Lim
burgers, twee Nederlanders één 
Kempenaar, één Zweed, één Duit
ser en welgeteld., twee Walen 
waarvan er dan nog geregeld één 
op de invallersbank moest zitten, 
het belet niet dat de Rouches 
zoniet als de briljantste dan toch 
zeker als de „sterkste" ploeg het 
seizoen konden rond maken. 
Standard speelde enkel in de eer
ste maanden van de komfjetitie 
echt overtuigend. De Rouches be
reikten toen een zeldzame piek. 
Daarna volgde een terugval maar 
in de slopende eindspurt scheen 
de ploeg toch over de meeste 
weerstand en het koelste brein te 
beschikken. Standard is geen 
groot maar wel een verdienstelijk 
kampioen. Daar hoeft Anderlecht 
zich niet aan te ergeren. Sporting 
mag zich dan nog benadeeld voe
len door een soms ongelukkige 
arbitrage, het heeft de landstitel 
zelf verspeeld. Met name de uit
wedstrijd op AA Gent had men in 
de b>eslissende faze van het kam
pioenschap nooit mogen verlie
zen. Vooral daar is het misgegaan. 
Anderlecht werd in de voorbije 
tien jaar overigens zesmaal twee
de. Dat is te veel om goed te zijn. 
Het bewijst dat de door geld en 
roem verwende topspelers uit het 
Astridpark nogal gemakkelijk wils
kracht en doorzettingsvermogen 
te kort komen om een kompetitie 
„over lange afstand" naar hun 
hand te kunnen zetten. De korte 
inspanningen in een Europacup 
schijnen méér met hun geaardheid 
overeen te stemmen... De ergernis 

om eigen tekortkomingen hoeft 
men evenwel niet op de overwin
naars en de scheidsrechters af te 
wentelen. 

Ook het jonge Antwerp heeft een 
schitterend seizoen achter de rug. 
De veelbelovende brigade (hope
lijk laat Antwerp in de nabije toe
komst geen van zijn talenten ver
trekken) van de scheidende trai
ner Davidovic benaderde de twee 
topploegen het dichtst. De „Great 
Old" zal in het najaar eindelijk nog 
eens aan een Europees avontuur 
kunnen beginnen. Net als AA 
Gent dat toch weer verrassend 
hoog eindigde met kil berede
neerd ploegspel. De ploeg van die 
spectaculaire voorzitter is even
wel node aan vernieuwing toe. Het 
tussenseizoen zou voor de tradi
tierijke Buffalo's moeilijker kunnen 
worden dan de kompetitie... 

Dat Tongeren en Winterslag uit de 
hoogste klasse tuimelen lag in de 
lijn der verwachtingen. Met een 
lekke schuit bevaart men geen 
woelige zee. Beide Limburgse 
klubs beschikken over te weinig fi
nanciële middelen om in een prof-
kompetitie lang overeind te kun
nen blijven. Wie jaarlijks enkele 
van de betere spelers moet laten 
gaan kan onmogelijk de tijd trotse
ren. Het zou ons evenwel verwon
deren Indien geen van belde klubs 
over afzienbare tijd naar de eerste 
klasse zou terugkeren. In dat ver
band is het kenschetsend dat de 
dalers van vorig jaar volgend sei
zoen opnieuw met de elite zullen 
voetballen. KV Mechelen en Be
ringen beschikten op de beslissen
de momenten blijkbaar over méér 
talent méér Inhoud en méér erva
ring dan de andere tweedeklas
sers. Het bewijst dat de afstand 
tussen de twee afdelingen als
maar groter wordt. Het professio
nalisme slaat diepe, nog amper te 

M} 

Racing Antwerpse: waar is der oudren fierheid nu gevaren? Er was een tijd dat liet Antwerpse sportpaleis 
amper groot genoeg was voor de topmatchen tussen Jef en René enerzijds en Willy, Theo en John anderzijds. 

Maar wie kent er nu nog de voornamen van de spelers van Antwerpse en Racing Mechelen... ? 

Het moest er van komen... 
Het heet dat Racing Antwerpse, 
één der traditierijkste basketbal
verenigingen van het land, vol
gend seizoen de kompetitie zal 
verzaken- De klub zit opgeza
deld met een onoverzienbare 
schuldenlast en moet bijgevolg 
alle bruikbare spelers (desnoods 
voor een prikje) verkopen. 
Het is tragisch maar niet verwon
derlijk. Het moest er eens van ko
men . Wij gaan niet het proces 
maken van het ongelukkige Ra
cing Antwerpse. Wel willen we 
nog even nader ingaan op de 
leefsituatie van onze betere bas-
ketbalklubs. 

Zi j lokken weinig volk. Zi j beta
len hun spelers veel te veel. 
Jaarlijks moeten zij een sponsor 
vinden die bereid is twee tot drie 
miljoen bij te passen. Dat wordt 
blijkbaar van langsom moeilijker. 
Enerzijds is er de krisis en ander
zijds begint men in ruimere kring 
te begrijpen dat een basketbal
wedstri jd weinig meer tot de ver
beelding spreekt dan een volley

bal—, een handbal-, een kaats- of 
een korfbalmatch. Veel basket-
balklubs, die in de jaren vijft ig en 
de jaren zestig in volle expansie 
verkeerden, hebben hun herken
baarheid (geen eigen spelers 
meer, inbreng van buitenlanders 
en voortdurende naamverande
ringen) en daardoor ook hun aan
trekkingskracht verloren. Boven
dien verzuimde de konstant in 
„ontbinding" verkerende basket
balbond doeltreffende en voor 
de hand liggende besluitvorming. 
De chaos werd zowaar geïnstitu-
tionaiizeerd. 

Wij hebben nooit begrepen hoe 
het zo lang heeft kunnen duren 
alvorens een klub fataal met de 
neus op de feiten werd gedrukL. 
Want Antwerpse is heus geen 
uitzondering. De instorting van 
de klub die eens de trots was van 
's lands basketbalcentrum komt 
op een ogenblik dat de eerste-
klasseklubs pleiten voor de op
voering van het aantal toegelaten 
buitenlanders. Om sportieve re

denen kan dit gewenst zijn maar 
wij vragen ons toch af of men de 
klubs niet in bescherming moet 
nemen tegen zichzelf. Men moet 
niet systematisch boven zijn 
stand willen leven. Bestuurders 
en klubs zouden zich daarover 
maar eens moeten bezinnen en 
hun sport opnieuw binnen een 
„realistisch" kader gaan beoefe
nen. 

Want zelfs Oostende wordt met 
leegloop bedreigd. De „absolute" 
meesters van ons basketbal zit
ten opgescheept met buitenlan
ders die hun belastingen niet 
willen betalen en die daarom 
naar het warmere Zuiden, waar 
nog meer onder tafel wordt be
kokstoofd, wensen uit te wijken. 
Het is tegelijkertijd lachwekkend 
en intriest maar het (hopelijk 
slechts tijdelijk) verdwijnen van 
een klub als Racing Antwerpse 
doet ons hart zeer. Wat moeten 
Jef Eygel - en de gebroeders 
Aerts, de grootmeesters van 
toen, daarover denken ?_ 

dichten, bressen. Wie promoveert 
en in de hoogste reeks behoorlijk 
mee wil draaien moet zich enkel 
sportlef maar ook struktureel-or-
ganizatorlsch heroriënteren. In de 
huidige tijden Is dat een avontuur
lijke onderneming geworden 

Beringen opnieuw in de hoogste klasse. Het Limburgse leed om de degradatie van Winterslag en Tongeren 
werd er enigszins door verzacht Zo te zien zeker bij trainer Jef Vliers... 

waaraan er zich nog maar weinig 
durven wagen. Precies daarom zal 
men met grote nieuwsgierigheid 
uitkijken naar het wedervaren van 
KV Mechelen. KV, dat inmiddels al 
drie spelers aankocht, wil opnieuw 
een vaste waarde worden in ons 
voetbal. Of Beringen evenveel lef 
zal „kunnen" opbrengen op de 
spelersmarkt durven we betwijfe
len. De meeste Limburgse klubs 
— het beter onderbouwde Water
schel uitgezonderd — vechten 
per definitie tegen de degradatie 
of voor promotie... Hun situatie is 
paradoksaal. Zij vertegenwoordi
gen In de topklasse de sportiefste 
provincie. 

Limburg bezit de meeste en ver
houdingsgewijs ook de beste 
voetballers van het land. Deson
danks kunnen haar klubs zich 
maar moeilijk doorzetten in het 
kampioenschap. De onderlinge 
konkurrentle Is groot en de finan
ciële middelen ontbreken om op 
duurzame basis „de" topklub uit te 
bouwen. Limburg blijft het winge
west van Standard (Gerets, Van-
dersmissen, Daerden, Plessers, 
Poel en Geurts) en In mindere 
mate van Anderlecht, Club Brugge 
en... Beveren. Het is trouwens op
vallend dat zich op nationaal vlak 
aanverwante verschijnselen voor
doen. Ondanks de hoogkonjunk-
tuur van ons voetbal hunkeren 

steeds meer van onze topvoetbal-
Iers naar vreemde luchten. Na 
Vander Eist en Vandereycken wil
len nu ook Gerets en mogelijk ook 
Coeck hun talenten In het buiten
land verzilveren. Dat is misschien 
niet onbegrijpelijk (alhoewel) maar 
zeker gevaarlijk voor de toekomst 
In Nederland is de terugval ook zo 
begonnen... Onze klubs zouden er 
goed aan doen hun financiële in
spanningen te koncentreren op 
het behoud van eigen klassespe
lers. 
We ronden ons overzicht af In het 
buitenland. De SV Hamburg van 
Ernst Happel heeft de Europabe
ker voor landskampioenen ge
wonnen. Na een snelle maar niet 
bijster spectaculaire wedstrijd 
waarin andermaal bleek dat een 
verzameling van topspelers niet 
noodzakelijk naar absoluut sukses 
moet leiden. De miljardenploeg 
van Flat (Juventus Turijn) kon de 
som van haar talenten niet doen 
renderen In het spel of in het 
resultaat. Het verschijnsel Is niet 
nieuw en werd eerder al ervaren 
door Barcelona, Real Madrid, St-
Etienne en... Anderlecht. Kamploe-
nenploegen „koopt" men niet die 
„maakt" men. Happel weet dat 
blijkbaar beter dan wie anders. 
Hoe anders uitleggen dat „der 
t rnst" met Feyenoord, Club Brug
ge en Hamburg, nationale en inter
nationale toppen haalde? 
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AKTIE '83: 
nog 2 weken! 
Op vrijdagavond 17 juni a.s. sluit het 
eerste gedeelte van de grootste VU-aktie 
'83 af. Tegen die tijd zullen zo'n 40.000 van 
de ruim 60.000 VU-leden door hun afde
lingsbestuur bezocht zijn, n̂ et het verzoek 
de nationale VU-enquête in te vullen. En de 
berichten die ons bereiken zijn hoopvol. 
De medewerking van de leden was fantas
tisch en ook de afdelingsbesturen vonden 
dit een unieke kans om in nauwer kontakt 
te komen met de „basis". Waaruit tal van 
voorstellen zijn gesproten. En ook een 
aantal abonnementen op dit weekblad. 
De afdelingen die nog niet klaar zijn, 
hebben nog een veertiental dagen de tijd 
om de laatste leden op te zoeken. Onder
tussen zijn tal van besturen reeds volop in 
de weer met de projektwerking, die haar 
hoogtepunt moet kennen in het najaar. 
Zoals bijvoorbeeld de VU van Diest-

VU-Diest: 

„Mogelijkheden voor een echt toeristisch beleid" 

Paul Cresens, leraar wiskunde in het be-
roepsleven, is sekretans van de afdeling 
Diest Sinds jaar en dag is hij ook een top-
werver van en voor dit weekblad Het is dus 
voor ons een genoegen eventjes zijn VU-
bestuursafdeling in de bloemetjes te kunnen 
zetten Ondanks de kleine en grote pro
bleempjes waardoor een afdeling al eens 
gekweld kan worden, heeft de VU-afdeling 
Diest haar medewerking toegezegd aan de 
VU-akbe '83 

Cresens: „Diest, een stadje in de provincie 
Brabant (arrondissement Leuven), gelegen 
langsheen de Demer, heeft een njk histo-
nsch patrimonium Biezonder bezienswaar
dig zijn om de onafgewerkte St^ulpibus en 
Dionysiuskerk met rijk interieur, mooi trifo-
rium, barokke preekstoel en altaar, het graf 
van Filips-Willem van Oranje, het prachtige 
begijnhof hèt geboortehuis van de heilige 
St-Jan-Berchmans, een klassicistisch stad
huis Wist u dat er 36 geklasseerde gebou
wen bestaan in Diest'' En er is nog ontzet
tend veel te redden Zo heb je de Begijnhof
kerk, een zeer oude bidplaats Maar, blijk
baar IS er geen geld om dit monument van 
een gewisse, ondergang te redden 

En wat merken wij nu'^ Dat het stadsbestuur 
die enorme troef, het toerisme, op een 
hoogst amateunstische manier behandelt 
De opening van het toeristisch seizoen was 
trouwens een grandioze flopi 

WIJ willen nu een inventans maken van alles 
wat er bestaat aan toenstische mogelijkhe
den en deze voorstellen toetsen aan en 
konfronteren met het beleid 

Een alternatief bieden hoe moeten het 
toensme, en vooral de toeristische infra-
struktuur, uitgebouwd worden Zo bestaan 
er bij voorbeeld prachtige uitgestippelde 

wandelwegen, maar op het VVV-kantoor 
zijn die met te vinden 
Volgens ons kan een goeie VVV-werking 
niet volledig op vnjwilligers draaien Thans 
wordt deze dienst waargenomen door een 
BTK-er Wij menen dat het iets professione
ler moet Zo moeten wij vaststellen dat er 
hier een prachtig openluchtteater bestaat 
ideaal voor het houden van zomerkoncer-
ten, maar dat er geen enkel muzikaal optre
den geprogrammeerd staat Wij hopen dus 
met ons projekt een alternatief toensbsch 
beleid te kunnen uitstippelen" 

WIJ: Hoe zult u hierbij te werk gaan? 
Cresens: „Drt is uiteraard een lang(er)lo-
pend initiatief Zoiets kun je onmogelijk vlug
vlug ineenhaspelen in een aantal maanden 
Geholpen door een paar deskundigen ho
pen WIJ een degelijke studie te maken over 
het toerisme en de toeristische promotie Zo 
stellen wij bij voorbeeld vast dat er veel Ne
derlanders naar Diest afzakken Een grote 
„markt" die te weinig „bewerkt" wordt. 
Waarschijnlijk een gevolg van het inspiratie
loze beleid van het stadstiestuur Men ge
looft te weinig in de mogelijkheden Ten 
onrechtei" 

WIJ: U bent ook volop in de weer met de 
VU-ledenenquête? 
Cresens: „Inderdaad Alle VU-leden van 
onze afdeling worden bezocht En het blijft 

met bij „zomaar effekens een bezoekje", en 
vlug weer wegwezen Neen, wij gaan dieper 
op de zaken m Uit onze ledenbezoeken put
ten WIJ reeds verscheidene gevallen van 
dienstbetoon, voorstellen voor parlementai
re vragen, het aantrekken van kandidaat
bestuursleden én de werving van atx>nne-
menten op „Wij" Want ook dit lijkt ons 
belangrijk Wij denken dat dit de ideale kans 
IS om aan abonnementenwerving te doen 
En zo moeilijk is het ook met wij wonnen 
reeds zes abonnementen' 
De leden reageren trouwens verrassend 
positief op dit enquéte-initiatief Weet u dat 
er verschillende mensen nog een eigenhan
dig geschreven bnefje toevoegden aan het 
enquête-formulier waarop zij suggesties en 
wensen kenbaar maakten'^" 

WIJ: Hebt u nog aktiviteiten op 't getouw 
staan? 
Cresens: „Wij zijn reeds langer bezig met 
een fietspadenaktie Na verscheidene voor
bereidende studie-avonden, organizeren wij 
op 16 juni een grootse inspraakvergadenng 
over deze problematiek En met die voorstel
len gaan wij dan naar de openbare vergade-
nng van de gemeenteraad'" 

Wie in kontakt wil komen met deze erg krea-
tieve groep Vlaamsnationalisten, kan steeds 
een seintjegeven aan deheer Paul Cresens, 
Azalealaan 2, 3295 Diest (013/33J31.62). 

ornaat u/etócunenkuwton 

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 m 
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 Astndlaan 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-
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-

\^A \ ::«\^l w WM 
berichten 

gem een avond met volksverte
genwoordiger Jaak Gabnels 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 IZ jun iJ 

VVM-Kortrijk 
VVM-Kortrijk organizeert op zaterdag 
18 juni om 10 u in het ontmoetingscen
trum te Marke een vormingsaktiviteit 
met als tema „Rechten en plichten van 
de gemeenteraadsleden" 
Gastspreker is Enk Vandewalle, sche
pen van Izegem Nadien is er gelegen
heid tot vragen aan een panel bestaan
de uit Enk Vandewalle, José De-
schaepmeester en Herwijn Vanden-
bulcke 

Vloom/ -
notionole 
9cr/ 
(v.z.w. in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-prijzen 

Korte Klarenstraat 13 

(gelijkvloers) 

2000 Antwerpen 

Tel. : 03/233.85.95 
bij afwezigheid : 03/233.22.11 
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VU-fraktie kritisch maar positief 

Aalsterse raad 
besprak begroting '83 
Het debat rond de beleidsnota en de begroting van de stad Aalst was 
voor de VU-fraktie geen gemakkelijke kluif. Na 12 jaar medebestuur 
dienden onze mensen de dossiers zeer nauwkeurig te bestuderen, de 
meerderheid keek hen nauwlettend op de vingers. Ze hebben zich 
voortreffeli jk van die taak gekweten. Wanneer de zaken eerlijk 
werden voorgesteld hebben ze dat ook gezegd, ook in het andere ge
val ; ze deden zelfs positieve voorstellen die naar zij hopen door de 
nieuwe meerderheid (CVP-PW) zullen onderzocht en aangenomen 
worden. 

mi 
Jan Caudrotv: „Oit is geen goedkope 
demagogie of een verkiezingsstunt, 
maar alleen de logika zelf, de énige 
rechtvaardige en lonende metode, de 
wil van de overgrote meerderheid van 
ons volk" 

Tot daar in vogelvlucht een overzicht 
van de VU-tussenkomsten. De CVP-
PVV-meerderheid in Aalst kreeg dus 
een voorsmaakje van de harde maar 
eerlijke VU-oppositie. De stad van Dirk 
Martens kan er alleen maar wel bij 
varen! 

Wij iQ de Volksunie ( 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 
12 

17 

18 

KRUIBEKE: Wandeling „Langs plas en kreek", samenkomst aan 
de wissel (tuinwijk) om 14 u. 30. 
KRUIBEKE: 11-juliviering in de sporthal „St.-Joris" Bazel, om 20 u. 
M.m.v. zangkoor „De Notelaar", manonettenteater „Taptoe", en 
samenzang. Inkom: 50 fr. 
ST.-GILLIS-WAAS: Zesde jaarlijks ledenfeest om 19 uur in het 
Koningshof, Kerkstraat te St-Gillis (rechtover Gemeentehuis). 

VU- Sint-Amands wijst de weg 
Raadslid Willy Van Mossevelde wees 
op de herkomst van de budgettaire 
moeilijkheden die de stad Aalst kent 
en kon niet nalaten te zeggen dat 
sommigen die daar aan de basis van 
liggen, opnieuw in het bestuur zetelen 
Hij wees nog eens op de nefaste 
gevolgen van de samenvoeging van 
gemeenten en hoopte dat de oprich
ting en samenstelling van de dorps- en 
wijkraden eerlijk zou gebeuren. Te
vens stelde hij de vraag waarom er in 
de beleidsnota niet over het Daensmu-
seum gesproken werd.. 
Ons raadslid bracht zijn verdere kom-
mentaar in een ' vijftiental duidelijke 
punten die liepen van kuituur-, fjerso-
neelsbeleid tot leefmilieu. 
Raadslid Danny Denayer op zijn beurt 
had de stedelijke energienota '83 on
der de loep genomen. Na vergelijkin
gen met vorige jaren kwam hij tot het 
besluit: „Deze energienota verbaast 
mij echter vooral omdat uit de ojjgege-
ven hoeveelheden nergens de wil te 
ontdekken is, te besparen door het 
verbruik te verminderen". 
Hij liet het niet bij kommentaar alleen 
maar gaf enkele zeer konkrete voor
stellen. Zo vond hij nergens attesten 
over onderhoud van de verwarmings
installaties. HIJ drong dus aan op jaar
lijks onderhoud Verder een hele boel 
tips om energie te sparen, zo gratis ca
deau aan het schepenkollegei 
Fraktieleider Jan Caudron had het 
uitgebreid over de begroting waarna 
hij het schepenkollege voorstelde dat 
de hele raad het goede voorbeeld zou 
geven door 2 % in te leveren op de 
wedden van het kollege en de zitpen-
ningen. Een bespanng van 234 540 fr 
Naast de besparingen stelde Caudron 
een uitgave voor, nl. 100 000 fr. voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Al bij al 

zouden de VU-besparingen èn uitga
ven toch nog een vermindering van 
336.851 fr bedragen. Tot slot bereed 
Caudron nogmaals zijn stokpaardje-
de depolitizenng van het personeels
beleid Jan Caudron daarover. „Alleen 
ernstige vergelijkende eksamens met 
een objektieve vreemde jury naar het 
model van het Vast Wervingssekreta-
riaat, kan de kwaliteit van ons perso
neel en het rendement doen stijgen" 

Ons kamerlid verwees in deze naar 
het voorstel-Weckx en de lijdensweg 
die het voorstel maakt. Voor de VU 
blijft het echter een uitgemaakte zaak 
dat vergelijkende eksamens de enige 
oplossing zijn. 
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gebrouwen naar een 
oud kempisch recepl 

Wanneer in het centrum van een ge
meente wegeniswerken worden uitge
voerd, die bovendien een belangrijke 
weg voor doorgaand verkeer tijdelijk 
onbruikbaar maken, is het maar nor
maal dat de bevoegde overheid, het 
gemeentebestuur, de nodige l)eweg-
wijzenng aanbrengt om de omleg-
gingswegen duidelijk aan te geven. 
En waarom zou Sint-Amands aan de 
Schelde, toeristisch gekende gemeen
te, op die gezonde regel een uitzonde
ring maken? 
Dat dacht ook de voorzitter van de 
plaatselijke Volksunieafdeling, maar 
toch ging hij op weg om een en ander 
te onderzoeken. Gelukkig woont Etien-
ne in Sint-Amands en kent hij alle 
straten, anders had hij ergens in de vel
den moeten wachten tot een goede 
ziel hem de weg kwam wijzen. 
Etienne, gedegen doe-het-zelver als hij 
is, spoedde zich naar zijn werkhuis en 
op donderdag 12 mei 1983 (Ons Heer 

Hemelvaart) wezen de pijlen van de 
Volksunie de goeie weg aan (de offi
ciële wegwijzers waren gebleven wat 
ze waren en stuurden alle bezoekers 
en doorgaand verkeer de woestijn in). 

De ludieke aktie van de VU-voorzitter 
ontsnapte niet aan het alziend oog van 
het wakkere gemeentebestuur. Op 
vrijdag 13 mei (toeval?) rond het mid-

Sluikstorten neemt toe! 

VU-Oudenaarde doet 
stadsbestuur voorstellen 

Rouw 
in Lede 
Vorige week werd in Impe mevrouw 
Odile Godefroit ten grave gedragen. 
Na een gedienstig leven ten dienste 
van haar zwaarbeproefde familie, 
stierf zij aan de gevolgen van een 
kortstondige ziekte. De VU-afdeling 
Groot-Lede sluit zich aan bij de uitin
gen van smart bij dit spijtige afster
ven. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de opha
ling van het huisvuil een dure aangele
genheid is, maar daarom moeten de 
kosten niet allemaal rechtstreeks aan 
de gebruil$er aangerekend worden. 

25 Frank per zak is duur in vergelijking 
met andere steden en gemeenten. 
Door dit systeem van aanrekening per 

'zak wordt eens te meer de kleine man 
het meest belast. 

MEUBELEN 

„TER SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

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

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

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

Donderdag sluitingsdag. 
Open tijdens weekends. 

Een groot en jong gezin kan, zonder 
overdrijven, 2 zakken per week vullen. 
Daarentegen worden de grootste ver
vuilers, met name de industrie, door 
deze maatregel niet getroffen daar zij 
over containers beschikken. De huur
prijs van deze containers kunnen zij 
daarenboven als bednjfslast van hun 
belastbaar inkomen aftrekken. 
Enkele andere punten van het Ouden
aards beleid waarmee wij ons niet 
akkoord kunnen verklaren zijn: 
1. Het trimestrieel afhalen van groot 
huisvuil. Waar moet een kleinbehuisd 
gezin, dat nieuwe meubelen gekocht 
heeft, met zijn oude meubelen naartoe 
gedurende een periode van 3 maand? 
2. De zeer strenge reglementering 
met betrekking tot het toebereiden en 
de staat van de vuilniszak (een zak met 
een scheurtje van 5 cm laat men 
staan). Voor oudere en alleenstaande 
mensen kan deze reglementering heel 
wat problemen opleveren. 
3. De objektiviteit van de personen die 
moeten beslissen of het huisvuil al dan 
niet meegenomen wordt is niet voor 
100% gewaarborgd (deze personen 
zijn geen beëdigde ambtenaren). 
Dat niet alleen wij met deze gang van 
zaken niet akkoord zijn, blijl<t uit de 
toename van het sluikstorten. In heel 
wat grachten en braakliggende gron
den vindt men thans huisvuil. Een 
strenger optreden tegen dit sluikstor
ten zou wenselijk zijn, maar is een 
eutopie daar dit meestal gebeurt op 
onbewaakte ogenblikken en plaatsen. 
De VU-Oudenaarde houdt het niet 
enkel bij klachten, maar doet het stads
bestuur enkele positieve voorstellen. 
— Een vast bedrag van 500 fr per 
jaar waarvoor men 25 zakken ont
vangt 
— Zakken kunnen bijgekocht worden 
a rato van 20 fr./zak. Als tegemoetko
ming voor de grote gezinnen stellen 
WIJ voor dat er een vermindering wordt 
toegepast voor de aankoop van bijko
mende huisvuilzakken door bemidde
ling van de Bond voor Grote Gezinnen 
— De derving van inkomsten zou 
kunnen opgevangen worden door het 
heffen van een gemeentebelasting die 
door de meer begoede bevolking zou 
moeten gedragen worden. 
— Ophalen vangroot huisvuil op aan
vraag. 
Het antwoord is nu aan het stadsbe
stuur 

daguur waren alle nuttige wegwijzers 
verwijderd en, o wonder ook de. foutief 
geplaatste officiële borden. Sterker 
nog, tegen de voorzitter werd proces
verbaal opgesteld. 
De moraal van dit verhaal: men helpt 
zijn medeburgers niet ongestraft op 
het goede pad. Wat je als burger zelf 
doet is in dit geval niet goed gedaan. 
Dat de bewering van de officiële in
stanties als zouden er geen wegwij
zers genoeg zijn voor de aanduiding 
van de omleggingsweg gewoon ka-
moeflage was voor gebrek aan door
zicht bleek achteraf ook, toen plotse
ling op enkele plaatsen in de gemeente 
„wettige" wegaanduidingen werden 
aangebracht 
Met deze aktie is trouwens bewezen 
dat de twee VU-raadsleden en het 
OCMW-lid kunnen rekenen op een 
stevige basis, onder de stimulerende 
leiding van Etienne Servaes. 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator 
Nelly Maes 
1ste maandag (6 juni) om 18 u.: Belse-
le bij OCMW-lid Arnold Vandermeu-
len, Belseledorp 90 te 9180 Belsele (tel. 
772.40.60). 
1ste zaterdag (4 juni) om 14 u.: Schel-
dekant in Café Cambnnus, Markt te 
2690 Temse (tel. 771.05.25). Om 15 u.: 
Bazel bij raadslid Antoine Denert Ru-
pelmondestraat 90 te 2768 Bazel (tel. 
774.20.17). Om 16 u.: Kruibeke bij 
raadslid Kamiel Van Mieghem, Bazel-
straat 89 te 2760 Kruibeke (tel. 
774.16.47). 
2de dinsdag (14 juni) om 11 u.: Beve-
ren in Vlaamse Mutualiteit Waasland, 
Oude Zandstraat 14 te 2750 Beveren 
(tel. 775.66.66) 
2de zaterdag (11 juni) om 10 u.: Kiel-
drecht-Verrebroek-Doel bij raadslid 
Boudewijn Vlegels, Tragel 53 te 2790 
Kieldrecht (tel. 773.51.29). Om 11 u.: 
Melsele-Beveren bij raadslid Ghisleen 
Van Vessel, Gaverlandstraat 16 te 
2740 Melsele (tel 775.95.07). 
3de zaterdag (18 juni) om 11 u.. Tielro-
de bij Herman Kegels, Antwerpsestwg 
105 A te Tielrode (tel. 771 20.13). Om 
14 u . Stekene in Vlaamse Mutualiteit 
Waasland, Oosteinde 8 bis te Stekene. 
Om 15 u. Kemzeke bij Walter Dru-
mont Voorhout 5 te Kemzeke (tel 
779.77.07) Om 16 u.: Sint-Gillis bij 
Albert Van Wiele, Stationsstraat 159, 
St-Gillis (tel. 770.6578). Om 17 u.: De 
Klinge-Meerdonk bij OCMW-lid Enk 
Maes, Oude Molenstraat 71 te De 
Klinge (tel. 770.59.24) 
4de zaterdag (25 juni) om 15 u.: Loke-
ren in De Groene Poorte, Markt 72 te 
Lokeren (tel. 091^6.17.78. om 16 u.: 
Sinaai bij Georges Maes, Vleeshou-
werstr 24 te Sinaai (tel. 772.31.70. 
Op afspraak: elke maandag-, woens
dag- en vrijdagmorgen, tijdens de kan
tooruren, kantoor: Nelly Maes, Gentse 
Baan 50 te St-Niklaas (tel. 776.49.74). 
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Wij in de Volksunie 

VUJO-Grimbergen 
werkte verkeersborden bij 
en stuurde gemeentebestuur rekening! 
Een voorname opdracht van de ver-
keerssignalizatie is het verkeer in goe
de banen leiden en het ordentelijk 
laten verlopen Veel belangnjker is het 
de weggebruikers tot voorzichtigheid 
aan te manen en hen te waarschuwen 
voor komende gevaarlijke situaties 
De Volksuniejongeren zijn de toe
stand van de verkeerssignalizatie in 
Gnmbergen op twee niet onbelangnj-
ke wegen (samen 3 km) gaan bekijken 

En kwamen tot volgende tneste vast
stelling 
— een zestal borden — die een be-
langnjk gevaar aankondigen — waren 
gewoon met meer leesbaar, omdat het 
opschnft door de zon volledig wegge-
bleekt was, 
— een ander aantal borden was met 
meer leesbaar omdat ze zo bevuild 
waren, 
— door onvakkundige plaatsing ble
ken veel verkeersborden een te ge
makkelijk slachtoffer te zijn van „spel
letjes" of vandalisme borden waren 
verplaatst, omgedraaid of gewoon uit
gerukt en omgeworpen, 
— door ondoordachte plaatsing zijn 

heel wat borden slecht zichtbaar en 
verliezen zij dus veel van hun waarde 
(achter geparkeerde wagens, in de 
graskant of in haag) 
De Volksuniejongeren hebben zich 
met beperkt tot vaststellen Waar mo
gelijk hebben zij iets gedaan om aan de 
toestand te verhelpen 
— de onleesbare borden werden her-
schilderd en gereinigd, zodat ze thans 
weer goed leesbaar zijn, 
— omgedraaide of „omgevallen" bor
den werden weer rechtgezet 
Voor de kosten zonden de VUJO een 
rekening naar het gemeentebestuur 
(Verf 37 fr, reinigingsmiddelen 54 fr, 
verplaatsingskosten 120fr, arbeids
krachten (symbolisch) 1 frJ 
Dit bewijst dat met zoveel arbeids
kracht en matenaal nodig is om deze 
toestand recht te trekken 
— verbleekte borden kunnen her-
schilderd, 
— vuile borden kunnen gereinigd 
worden 
Dit kan kwasi zonder kosten en op 
zeer korte termijn 
Ietwat meer werk en matenaal is ver-

Onder leiding van VUJO-gemeenteraadslid Stephane Rummens en 
VUJO-voorzitter Enk Wauters reinigen en herschilderen VUJO-Gnm-

bergen verkeersborden te Gnmbergen 

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

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren; Di., woe., vrij. van 13 tot I t u . 3 0 
Do., zal. van 10 tot 19 u. 30 
Zondac-van 14 tot I t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-512.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

FVV-Londerzeel opgericht 
BIJ de oprichting op zaterdag 26 fe-
bruan ging FVV-afdeling Groot-Lon-
derzeel van start met een twintigtal 
leden Vervolgens kwamen we samen 
om een bestuur te kiezen en een 
programma op te stellen 

Het bestuur is als volgt samengesteld 
Rosa Van der Sickel-De Wit, voorzit
ster Vera Eloy-lnion, ondervoorzitster 
Mia Verhasselt-Luypaert, sekretares-
se Monica De Jaeghere-Cooreman, 
penningmeesteres Mana Coen-Cley-
mans Madeleine Billens-De Clercq 
Greta Tassenon-Billens en Margaretha 
Herremans-Flint bestuursleden 

Het programma begon met, het bijwo
nen van een toneelvoorstelling in Cen
trum ,Rita" door het Mechels Minia
tuur Teater in voorpremiere nog wel 
Op woensdag 4 mei, het was een 
zonnige dag, bezochten we de serres 
en de plantentuin van Meise 

De volgende vergadenng, die speciaal 
voor de leden (ook de toekomstige) 
bedoeld is, zal plaatsvinden op 27 juni 
Huguette De Bleecker-Ingelaere, voor
zitster van FVV-nationaal, komt spre
ken over de , Vrouwenbeweging nu" 
We zorgen voor koffie met wat erbij 
aan gezelligheid zal het met ontbreken 
Verder denken we aan een kursus 
bloemschikken, aan een uitstap naar 
het Chinees Paviljoen aan bezoek aan 
een klem kappersmuseum in Sint-Ni-
klaas allemaal dingen waar je alleen 
met zo snel toe komt 
VU-vrouwen van Londerzeel, St-Jo
zef, Malderen, Steenhuffel kom eens 
kijken en luisteren We zijn nu met ruim 
30 leden, met z'n allen kunnen we er 
iets van maken' Ons vergaderlokaal 
voor 27 juni staat nog met vast maar 
tegen die tijd kunnen Rosa (309624), 
Vera (301672) of Mia (300733) u dit 
vertellen 
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BRABANT 

eist om een aantal borden degelijk te 
plaatsen Zo moeten alle borden een 
betonnen voetstuk krijgen, zodat ze 
met zomaar kunnen omgeduwd of 
omgedraaid worden, of bij de minste 
regenbui met omvallen 
Ten slotte moeten heel wat borden 
beter zichtbaar geplaatst worden een 
hogere paal, meer aan de rand van de 
rijbaan 
Dat alles kan met te veel zijn om 
ongevallen te voorkomen en mensen
levens te sparen Dat is het minste 
waarop de bevolking recht heeft 

JUNI 

3 AARSCHOT Uitgebreide ledenvergadenng in kleine zaal van de 
VINEA om 20 uur 

3 VILVOORDE Diamontage over De Ijzertragedie" door Lieve en 
Rom Duprez om 20 uur in het Stedelijk Auditonum, Bergstraat 
Orgamzatie FVV 

11 JETTE Pannekoekennamiddag van 14 tot 17 uur in St-Reterskol-
lege te Jette Orgamzatie VUJO 

16 GROOT-H ALLE Spreekbeurt over „Energieproblematiek in Bel
gië" met lichtbeelden Sprekers Maunce Potemans, dir EBES en 
Jan Michiels, vertegenwoordiger V A K S Moderator Jan Camiel 
Cornells, voorzitter Vlaamse Studiekring Om 20 u in de boven
zaal van cafe 't Park, hoek Basiliekstraat Parklaan te Halle Toe
gang gratis 

19 VILVOORDE Openluchtfeest met volksdansen, volksspelen 
enz in het Domein der Drie Fonteinen Org FVV 

LIMBURG 
Rode Cijfers voor nieuwe 
gemeenteraad van Dilsen 

In het oude gemeentehuis van Lank-
laar kwam de voltallige gemeenteraad 
samen om al onmiddellijk de inwoners 
nieuwe belastingen aan te smeren De 
bestuursmeerderheid van de gemeen
te Dilsen bestaat uit CVP en SP Na 
het verslag van de vonge zitting waren 
alle verkozenen het eens om het gras 
van het kasteel van Dilsen te verkopen 
aan de meestbiedende (16600 B frJ 
„Belastingen 1983" was een aanpas
sen van vroeger genomen besluiten, 
het kollege stelde voor om de beslis
sing van 1983 terug te trekken Burge
meester Leo Boutsen liet weten dat 
het schepenkollege enkele met sympa-
tieke beslissingen moest nemen om uit 
de rode cijfers te geraken de opcentie
men wer.den verhoogd van 1479 naar 
1950 omdat ze dat in andere gemeen
ten ook al hadden gedaan aldus de 
burgemeester De komende begroting 
zal er een zijn van veel bezuinigen en 
inleveren Toen de oppositie haar af-
keunng liet blijken deed schepen Jac-
quemin een oproep tot samenwerking 
Er IS een negatief saldo van 34 mil
joen fr, genoeg zure appels dus De 
heer Peeters, schepen van Financien 
van de vonge meerderheid liet zich 
deze cijfers met zo gemakkelijk in zijn 
(grote) schoenen schuiven en vond 
dat er voor 6 miljoen gelogen was en 
daarbij, zei Peeters, in die andere 
28 miljoen zitten nog verschillende mil
joenen onkosten door benoemingen 
die gedaan zijn tussen pot en pint o a 

voor de muziekschool 
De beslissing om de verhoging van de 
opcentiemen werd aanvaard met der
tien „ja" en twaalf „neen" 
De verhoging van de personenbelas-
tangen werd opgetrokken van 6 % 
naar 8 % en de belasting op het 
huisvuil ging van 400 fr naar 600 fr 
Door het feit dat er meer steenkool 
werd gedolven onder het grondgebied 
van de gemeente dan vooreerst ge
dacht was ging de belasting van 
850000fr naar 950000fr Bij de be
handeling van dit punt vroeg VU-
senator Lowis (als fraktievoorzitter 
van de groep „Nieuw") een motie ter 
stemming voor te leggen die bij de vol
gende zittng zou bekend gemaakt 
worden Motie in verband met het 
behoud van de werkplaatsen in de 
koolmijn van Eisden en ter ondersteu
ning voor de vestiging van een kolen-
centrale in Limburg De ongeremde 
volmacht voor overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken levenn-
gen en diensten, alsmede aanstellin
gen wil men beperken tot 600 000 fr 
dit punt werd ook alleen door de CVP 
en de SP aanvaard, hier stemde de 
groep Nieuw „neen" omdat volgens 
senator Lowis er reeds volmachten 
genoeg zijn Daarna werd bij eenpang-
heid van stemmen goedkeunng gege
ven aan de tussenkomst voor brand-
bestnjding zijnde 2 564 753 fr De eind
afrekening van het OCMW sluit met 
een saldo van 4 983188 fr 

Volgde dan de geheime zittmg 
Eerste punt van deze zitting was de 
aanduiding van de 11 leden van de 
raad van het OCMW Van de groep 
Nieuw werden Mana Aerts en Mathieu 
Lowis verkozen Hierbij dient wel ver
meld dat senator Lowis met kan zete
len daar er voor hem reeds dne ge
meenteraadsleden zitbng hebben, 
evenmin kon zijn eerste opvolger de 
heer Vaesen zitting hebben daar er 
familiebanden zijn met Suzanne Dree-
sen van de P W zo kwam de tweede 
opvolger mevr Irma Janssen in de 
plaats 
Tevens zal Mana Aerts van de groep 
Nieuw opgevolgd worden door mejuf-
fer Lieve Weetjens, zo knjgt de jeugd 
ook een daadwerkelijke kans. 
Ook de verschillende vertegenwoordi
gers voor het bijwonen van de algeme
ne vergadenngen van interkommuna-
les werden aangeduid, waarna nog 
enkele onderwijs-aangelegenheden 
werden geregeld Ook de aanstelling 
van een biblioteekbediende kwam ter 
sprake en werd ontslag verleend aan 
een gemeentewerkman 
Tot daar de eerste werkelijke gemeen
teraadszitting, die trouwens maar mati
ge belangstelling lokte De reden daar
voor zal wel zijn omdat er toch met 
veel te beleven was behalve dat raads
lid Peeters aan de burgemeester 
vroeg om schepen Rutten zijn mond te 
laten houden als hij aan het woord is. 

U.WJ 

Rouwbloemen voor een 
„afgepakte trein" in 
stations van As en Eisden 
Donderdagavond 26 mei stonden er 
een honderdtal reizigers in het station 
van As, geen echte reizigers, zij vorm
den een delegatie met betogingsplan-
nen Vlaamse leeuwevlaggen en rouw
kransen, een voor Eisden en een voor 
As Onder de vele aanwezigen zagen 
we volksvertegenwoordiger Jaak Ga-
bnels en senator Mathieu Lowis Gil
bert Opstein provincieraadslid en de 
heren Jozef Albrechts gemeente
raadslid van Maasmechelen en Rene 
Verheyen, gemeenteraadslid te Dilsen 
De demonstranten hadden voor hun 
symbolische bezetting' het vertrek-
uur uitgekozen van de allerlaatste trein 
die nog zou njden tussen As en Eis
den Opmerkelijk waren de vele jonge
ren die ook aan de plechtigheid deelna
men en die aangevoerd werden door 
Lieve Weetjens van de nationale 
VUJO-raad 
Hun bijeenkomst werd voorafgegaan 
door een perskonferentie waarop de 
afschaffing van de spoorlijn fel werd 
aangeklaagd Harde woorden aan het 
adres van minister De Croo de NMBS 
en de politieke verantwoordelijken (ze
ker de Limburgse) In het station van 
As werd door Gilbert Opstein, voor 
deze gelegenheid in groot ornaat 
(zwarte pitteleer en bolhoed) de eer
ste rouwkrans aan de muur van het 

station opgehangen Nadat alle aanwe
zigen voor de laatste maal hun trein 
waren ingestapt op weg naar Eisden 
begon het afscheid In de trein werd 
onmiddellijk een speciaal treinliedje ge
zongen dat voor die gelegenheid ge
dicht werd door Lieve Weetjens, Gil
bert Opstein speelde voor muziekle
raar 
Te Eisden stonden reeds verscheide
ne mensen de laatste trein op te 
wachten Onder hen verscheidene 
oud-mijnwerkers die de helft van hun 
leven in de trein hadden doorgebracht 
om in de koolmijn van Eisden hun 
brood te verdienen Niemand van hen 
was gelukkig met het verdwijnen van 
hun trein en het stationnetje 
Na opnieuw een rouwkrans in de 
vlaggemast gehangen te hebben wer
den de aanwezigen toegesproken 
door VU-senator Lowis die de afschaf
fing van het treinverkeer van Genk 
naar Maaseik de meest dwaze en 
domme beslissing noemde 
Tegen de logica in, tegen de nood

zaak van beter openbaar vervoer in 
een regio waar honderdduizend men
sen wonen aldus de spreker wordt 
de lijn Hasselt-Eisden toch afgeschaft 
Het heet dan wel dat er een bus in de 
plaats komt maar dat is dan weer in 
tegenspraak met de beslissing van de 

kommissie, bussen hebben een aan
sluitende funktie geen vervangende 
WIJ kunnen deze beslissing nooit aan

vaarden Een groot deel van Limburg 
verliest alle treinverkeer', aldus nog 
senator Lowis zelf een geboren en 
getogen Maaslander Vijftig jaar lang is 
er geen centiem geïnvesteerd in deze 
lijn Hasselt-Eisden en dan maar zeg
gen en verwonderd zijn dat ze een ex
ploitatietekort van zeventien miljoen 
per jaar vertoont Op een haast diabo
lische' wijze werden de meest renda
bele ntten afgeschaft om daarna te 
kunnen schermen met het argument 
dat er teveel geld moest worden inge
stoken 
Voor de VU-mandatans liggen de za
ken vrij eenvoudig de lijn Hasselt-
Eisden had gewoon moeten Wijven 
bestaan! De afschaffing druist volgens 
hem tegen alle fatsoennormen in En hij 
herhaalde de eisen nogmaals Een on
middellijke beslissing in verband met 
het doortrekken van het kopstation 
van Genk naar Maasmechelen en het 
voorzien van vijfhonderd miljoen op de 
begroting van 1984 
Na nog een stevige pint bier en het zin
gen van het treinliedje werd de plech
tigheid besloten met het Limburgs 
volkslied 

(JWJ 
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Drie avonden lang begrotings
debat Groot-Antwerpen 

ANTWERPEN 

In „WIJ" van vonge week brachten wij 
het eerste deel van het begrotingsde
bat van Groot-Antwerpen Hier gaan 
we dan met een tweede hoofdstuk 
Dirk van Gelder hekelde de politiek 
die de kernstad Antwerpen voert to v 
de randgemeenten en sprak dan ook 
over een „Anschluss" Het is onaan
vaardbaar dat de andere distnkten 
maar klakkeloos moeten aanvaarden 
wat er in Antwerpen voorheen ge
beurde „Er zijn goede en slechte za
ken in Antwerpen, en er zijn goede en 
slechte zaken in de voormalige rand
gemeenten Het is thans noodzakelijk 
te vergelijken, het goede te behouden 
en het slechte te verwerpen Dit ge
beurt in de huidige begroting blijkbaar 
niet of onvoldoende" 
Toch was Dirk verheugd dat de laatste 
sporen worden weggenomen van zes 
jaar Berchemse vaudeville door het 
opvangen van de niet-tijdig gestemde 
kredieten 

Anderzijds had hij geen goed woord 
over voor wat hij noemde „het idiote 
personeelsbetalingssysteem met 
ponskaarten" En voor hem ligt de 
wanverhouding tussen uitgaven en 
personeelsbestand in verhouding met 
de bevolking aan een overladen en 
ingewikkelde administratie 
Raadslid van Gelder verklaarde zich 
zeker niet tegen bezuinigingen maar 
aan de hand van een aantal voorbeel
den gaf hij enkele feiten waar men nog 
kwistg met de gelden omsprong en 
anderzijds feiten waar men zuinig is 
maar niet zuinig mag zijn 
Enerzijds voor een kulturele manifesta
tie 20000 kaarten drukken voor 
200 plaatsen en anderzijds besparen 
in het OCMW op voedsel en verscho
ning zijn twee treffende voortieelden 
die Dirk aanhaalde Verder vroeg hij 
aandacht voor de subsidies aan ver
enigingen Hij pleitte voor een hoe dan 
ook meer selekbef te werk gaan i v m 
deze toelagen 

Hobokense Polder, nog eens 
Fonne Crick hekelde op zijn t>eurt de 
manier waarop de raadsleden behan
deld werden in dit begrotingsdebat Hij 
stapte verder aan dat Hoboken zich nu 
kan „verheugen" in een 20-tal nieuwe 
belastangen 
Tevens vroeg hij enkele pertinente 
verduidelijkingen 
Waarom werd voor de heraanleg van 
het Kioskplein de raming van 6,5 mil
joen verminderd tot 4,25 miljoen' Fon
ne had het ook over het inbuizen van 
de Leggracht Waarom werd hier geen 
rekening gehouden met de voorstellen 
van de werkgroep Hobokense Polder' 
Of geeft men zo maar vrij spel aan de 
bedrijven die deze waterloop blijven 
vervullen' Men zou het bijna gaan 
denken want hoe anders uit te leggen 
dat dit voorgenomen werk staekem 
weggemoffeld werd in het hoofdstuk 
Haven-rechteroever 
Fonne Crick pleitte tevens om aan het 
Hoger Opvoedkundig Instatuut verbon
den aan het Rus X-instatuut eveneens 
een toelage te voorzien zoals aan het 
HTOW verbonden aan de Stedelijke 
Normaalschool wel het geval is 
Tot slot kantte Fonne zich tegen de uit
betaling van de syndikale premies 
door het Stadsbestuur „Het lidmaat
schap van een vakbond gebeurde in 
zijn oorsprong op vrijwillige basis en 
heeft pas echt zin indien de betrokke
nen er werkelijk iets voor over hebben 
De manier waarop het nu gebeurt is op 
z'n zachtst een aanfluibng van een 
eerlijke benadenng van het syndikalis-
me Hiermee kan ik me met akkoord 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtlsolatles 

A T H O S PA.ba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

verklaren" „Diktaten" van bovenaf en 
van ergens op het stadhuis wekken 
dan ook soms ongenoegen en ook wel 
een t}eetje leedvermaak als dan ach
teraf toch maar even de raad van de 
„rand" wordt gevraagd Met deze 
woorden vatte ons Deurnse VU-
raadslid Ria Van Rompay de stemming 
weer die op personeelsvlak heerst 
sedert de samenvoeging Ria wees op 
'n zekere ontmoediging die bij vele 
hardwerkende personeelsleden te 
merken valt als gevolg van de huidige 
logge fusieadministratie Zij pleitte 
I v m het [jersoneel voor een grondige 
doorlichtang van de personeelsstruk-
tuur en van de werking van de ver
schillende diensten Maar zij wenste 
ook een absoluut depolitizeren van het 
personeelsbeleid Ook wees zij op de 
plicht die de stad heeft nl een goed 
personeelsmanagement te voeren 
Om te komen tot een ernstag bekijken 
van het personeelsbeleid blijft er voor 
Ria alleen een studie te maken door 
een onafhankelijk studiebureau Na
dien zal er moeten gewerkt worden op 
basis van de resultaten van het onder
zoek 
ZIJ ging dan over naar enkele konkrete 
vragen In een eerste vraag vroeg zij 
naar de verwachte besparingen die 
het bedanken voor bewezen diensten 
van het vrijwillig brandweerkorps te 
Deurne met zich meebrengt 
Verder vestigde zij de aandacht op 
enkele opvallende bespanngen die te 
Deurne genoteerd worden zoals het 
afvoeren van een kunstmarkt op de 
Koraalplaats, het met-weerhouden van 
de verbouwingswerken voorzien van 
douches en kleedkamers in het Are
nazwembad, het schrappen van een 
half miljoen investenngen voor de bi-
blioteken 
Ten slotte vroeg Ria Van Rompay 
waar de door Deurne voorziene sane-
nngstoelage van 1 miljoen te vinden 
was 
Clara Govaert, het VU-raadslid uit 
Merksem, verbaasde er zich over dat 
„ombouwen van loods in het fort van 
Merksem" een punt was op de nieuwe 
stadst)egrobng Deze post stond noch
tans met op de begrotang van Merk
sem ZIJ vroeg zich af of dit wel een 
verantwoorde uitgave is indien men 
weet dat Merksem verschillende 
eigendommen heeft aangekocht tij
dens de vorige dienstjaren, en deze nu 
leeg staan Clara stelde of het met 
beter zou zijn deze eigendommen 
eerst aan te passen en om te bouwen 
zoals o a de Catershoeve en het pand 
op de Bredalaan dat voorzien was 
voor de jeugd 
Ook het schrappen van het bedrag dat 
Merksem voorzien had voor werken 
algemene aanleg vond in haar ogen 
geen genade „Wanneer ik de uit te 
voeren werken van Merksem over
loop, moet ik wel tot het besef komen 
dat er in Merksem op het stuk van 
werken aan gebouwen, mets door het 
stadst)estuur wordt ondernomen of 
zal worden gerealizeerd 

„Cockerllllngen"? 
Hugo Schiltz besloot als laatste de 
tussenkomsten van de VU-fraktie 
Hugo, die reeds bijna 25 jaar in de raad 
zetelt vroeg aan de schepen van 
Financien of deze geen koude nllingen 
of „Cockenllingen" heeft gekregen bij 
het opmaken van deze begrotang 
Onze minister kan wel akkoord gaan 
met de kritiek dat de hogere overheid 
in gebreke is gebleven tov de ge
meenten maar dat neemt met weg dat 
men ook wel in eigen boezem moet kij
ken 
Hoe de voorgenomen maatregelen 
van Nothomb zullen samengaan met 
„met raken aan de barema's" en „mets 
doen aan de fiskaliteit" is voor Hugo 
Schiltz een vraagteken Hij besprak de 
op te nchten inspektae van financiën en 
pleitte voor het inschakelen van de 
gemeenteraad Deze raad is tenslotte 
de beste kontrole die er is Verder brak 
hij een lans voor een gedurfde politiek 
van werkloosheidsbegeleiding Het 
moet voor de stad een „must" zijn op 
sociaal vlak het werklozenprobleem 
op een ernstage manier te benaderen 
Hugo wees er op dat in de schoot van 
de Vlaamse regenng deze problema-
bek eveneens wordt bestudeerd en 
men zo vlug mogelijk tot realisbsche 

voorstellen wenst te komen 
Samen met de schepen van de Haven 
verheugde Hugo Schiltz zich over de 
behoorlijke resultaten die behaald wer
den HIJ drong nogmaals aan op 'n 
ernstage bespreking van het Bekaert-
Stanwick rapport De mindergoede re
sultaten van Zeebrugge mogen ons 
met overmoedig maken maar als wij de 
nieuwe regeling ivm binnenscheep
vaart bekijken, blijft waakzaamheid ge
boden 
Hugo Schiltz maakte zich wel zorgen 
over de kontrole van de raadsleden op 
het beheer van de Linkeroever aange
zien daarvoor een interkommunale 
verantwoordelijk is Tevens had hij het 
over de „weerzinwekkende chantage" 
met de waterverdragen vanwege de 
Walen 
Ook bepleitte hij de zorg die moet 
besteed worden aan de reders die 
heel wat macht gekregen hebben i v m 
het aanlopen van de verschillende 
havens 
Tenstotte wees onze minister op de 
grote rol die Antwerpen moet blijven 
spelen in de opgang van het Vlaamse 
Volk en wenste hij het verder door
trekken van de Universiteit Antwer
pen 
Dit eerste deel van het begrotangsde-
bat eindigde op donderdagavond na
dat 31 sprekers gedurende ruim 
10 uur aan het woord waren geweest 
gedurende 3 avonden 
Volgende week is het de beurt aan het 
schepenkollege om te antwoorden op 
al hetgeen in deze praatmaraton aan 
bod kwam 

Bob Loete 

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 gratas, alleen voor de aktaeve leden van onze 
afdeling 

5 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert, van 11 tot 12 
uur, door Jef Van Haesbroeck Voor iedereen gratas 

5 MORTSEL: Lentewandeling van VU-Mortsel Inlichbngen 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 
Kring 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 Pastone, Centrum Brasschaat 

9 BERCHEM: Eendagstrip naar Kortrijk, 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 in het 
Domein Weyneshof, Roze Paleis, Weynesbaan te Rijmenam 250 
fr 

10 TURNHOUT: Vlaamse Knng Turnhout ontvangt Jef Eibers in zijn 
kleinkunstavond Om 20 u 15 in 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 in de 
Kempen", in zaal „De Toekomst", Koestraat 1, om 20 u 15 Org 
Herenthoutse Kulturele Vnendenknng 

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

19 WOMMELGEM. Dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 12 
uur door Bart Vandermoeren 

22 WOMMELGEM: Naar Arent)ergschouwburg te Antwerpen „\k 
wou, ik was" van Anton Peetere Inschnjven en vertrek in Den 
Klauwaert bij Ward Herbosch, 300 fr 

22 ANTWERPEN: Om 20 u 15 in de Arenberschouwburg, polibeke 
sahre Ik wou, ik was Kaarten van 200 tot 400 fr, reservabe 
2388208 Coremansknng 

MAGAZINE 

De kritiek van 
AndréLeysen 

André Leysen van Agfa-Gevaert is de belangrijkste Vlaamse 
captain of industry. Zijn bedrijf boekte vorig jaar 

een rekord-winst van vijf miljard frank. Toch staat Leysen 
skeptisch tegenover de beweringen van de regering, als zou het 

alsmaar beter gaan. De kritiek van Leysen, deze week in Knack. 

Bovendien 
Staal: Jos Dupré en het Gandois-plan 

Partijen: Guy Verhofstadt en de begroting 
Geld: verdienen diplomaten te weinig? . 

Serie: Vlaanderen tussen 1945 en vandaag 
Thailand: een experiment met demokratie. 

BON voor gratis proefiiummer 
Stuur mij een gratis proefnummer van Knack 

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

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

1/6 

Naam 

Adres 

Postnr 

Woonplaats 

2 JUNI 1983 

mÊ 



Wij in de Volksunie m\ 21 

lepel & vork... 
^ 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-7115 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Tfiier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwi|nen 

Alle grote wijnen recfitstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 lot 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 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schciarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 252 02 40 
fiest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de cfief -I- spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten 03/65841 76 

Wij verzorgen al uw feesten 

V\/EKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS- >. 
DE BRAUWER 
D« familiazaak mal traditia 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Ger jardsbergsest raat 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per 'o le i 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD r- BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verfiuring van tdf('lg(>rief 

Scfiildorstraat 33 
2000 Anlw(vpon 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

Aartselaar hield hoorzitting rond huisvuil 
Zoveel frakties, zoveel meningen zijn 
er i v m het huisvuilprobleem De 
nneerderheid had dan ook in het kader 
van haar open beleid een hoorzitting 
beloofd over dit onderwerp 
Op 5 mei werd deze eerste hoorzit
ting gehouden Voor een eerder be
perkt publiek verklaarde schepen van 
Inspraak en Financien Rik Thijs (VU) 
de huidige toestand, gaf een aantal 
mogelijkheden en wees ook op de 
gevolgen Daarover ontspon zich een 
geanimeerde gedachtenwisseling tus
sen publiek en gemeenteraadsafvaar
diging waaruit o a volgende punten 
naar voren kwamen 
— er zijn voornamelijk problemen 
voor huisvuil dat noch bij groot noch 
bij normaal huisvuil behoort 
— waarom enkel IHK-zakken' 

— groot huisvuil tegen betaling be
vordert sluikstorten 
— wat kost huisvuilophaling aan de 
gemeente ' 
Tijdens de pauze verwerkte de kom
missie de aangehaalde punten tot 4 
vragen waarover gestemd werd 
Op de eerste vraag moet het groot 
huisvuil gratis 1 x per maand opge
haald worden ' , was een meerderheid 
vóór, of dit al dan niet op vraag moest 
gebeuren waren de meningen ver
deeld 
Op de 2de vraag moet er een twee
de wekelijkse ophaling gebeuren van 
het gewone huisvuil ', wordt unaniem 
neen geantwoord 
Op de 3de vraag, moeten er bijko
mende containers worden geplaatst 
op een plaats die door de buurtbewo-

Nieuw VU-bestuur 
te Brasschaat 
Gezien een doeltreffende 
werking van het VU-bestuur van 
Brasschaat in gedrang kwam bij 
de taakverdeling na de gemeen
teraadsverkiezingen '82 werden 
na overleg tussen de afgevaar
digde van het arrondissement en 
de fraktievoorzitter vervroegde 
bestuursverkiezingen gehouden 
op 6 mei II. Deze gebeurden 
onder leiding van volksvertegen
woordiger Oktaaf Meyntjes. 
Voorzitter: Guy Smol, Lage Kaart 
664, 663.57.73; sekretaris: Wil ly 
Baens, Mishagenstraat 37, 
663.19.12; penningmeester: Ivo 
Van Assche, Bredestraat 12, 
651.61.04; voorzitter: politiek bu
reau Scheir, Door Verstraetelei 
17, 651.95!31; leden: Lucienne 
Geerts-Van de Leest, Zi lverber-

kenlei 85,663.13.98; Roza Geerts-
D e Sterk, Van Hemelri jcklei 52, 
651.66.80; Mar ia Nuyts-Cornette, 
Ploegsebaan 93, 663.19.47; Luc 
D e Smet, Bredabaan 1219, 
663.53.14; Fernand Joris, D e To
mermaat 67, 651.95.52; Herwig 
Onghena, Gezondheidslei 131, 
664.11.27. 

Mandatarissen 
Fraktievoorzitter: Roger Vanthi l -
lo, Martouginlei 144, 651.64.03; 
gemeenteraadsleden: Gert Van 
Opstal , della Faillestraat 49, 
663.38.38; Peter Renard, Breda
baan 637, 651.86.00; O C M W -
raadslid: Jaak Decru, Ploegse
baan 96, 663.21.93; lid-kultuur-
raad: Monica Ver i jke-De Schep
per, Hoge Akker 35, 651.63.16. 

ners zelf wordt aangeduid', ant
woordde 80 % ja 
De 4de vraag moet de mogelijkheid 
worden geschapen om andere dan 
IHK-zakken te gebruiken', wordt 
door 2/3 bevestigd 
Schepen Rik Thijs vertelde nog dat in 
het eerst volgende gemeentelijke in
formatieblad, deze vragen aan de 
bevolking zullen worden gesteld Uit 
deze antwoordden, samen met de 
hoorzitting zal het gemeentebestuur 
dan haar besluiten trekken Het ant
woord op de 2de vraag geeft ons wel 
te denken 
De SP-fraktie heeft hierover verschei
dene malen geïnterpelleerd Ook de 
PVV IS voorstander van een 2de 
ophaling, maar blijkbaar vraagt nie
mand hierom en enkel uit propaganda 
zouden zij dus de inwoners met een 
bijkomende miljoenenuitgave opzade
len 
Dit toont meteen het nut van een 
hoorzitting De inwoners weten wel 
degelijk waar hun problemen liggen, 
bovendien blijken zij meer realiteitszin 
aan de dag te leggen dan sommige 
politici Meteen werd hier een aansle
pende diskussie grondig uitgepraat, 
enkel het „Punt" achter de hele zaak 
ontbreekt nu nog 

H K 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teri\U: 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERI 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thu i sbes t e l l i ng 
02/452.76.67 T o o n z a l e n 

Lentewandeling 
VU-Mortsel 
Op zondag 5 juni gaat de Volksunie 
van Mortsel wandelen in de Averegten 
te Hallaar bij Heist-op-den-Berg W e 
komen samen om 13 u 30 op de par
king achter het Mortselse gemeente
huis Met eigen wagen rijden 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
straat 27, tel 4494751, Emiel Croes. 
Steenakker 90, tel 4491220 en Jan 
Andnes, Tommeltlaan 34, tel 449 3 2 1 3 

Rouw in Hoboken 
Zaterdag 28 mei 1983 hebben wij ons 
trouw lid Godelieve Pichal naar haar 
laatste rustplaats begeleid. Na een 
leven van beproeving als gevolg van 
een slepende ziekte en het smartelijk 
verlies van haar echtgenoot een drie
tal jaren geleden, is zij op de nog jon
ge leeftijd van 44 jaar van ons heen
gegaan. 

Lieve zoals wij ze allen noemde, was 
de dochter van wijlen Cretien Pichal 
ons oud-gemeenteraadslld, en tante 
van onze huidige afdelingsvoorzitter 
Swa Vermeiren en ons bestuurslid 
Marleentje Bryssinck. 

Tijdens de voorlaatste gemeente
raadsverkiezingen was Lieve nog 
kandidate en kon dank zij haar sym-
patieke verschijning en onverbloem
de Vlaamse overtuiging heel wat 
stemmen op onze lijst aanbrengen. 
De afdeling Hoboken biedt hiermee 
nogmaals haar oprechte deelneming 
aan, aan haar kinderen Dirk, Gert, 
Bart, haar moeder Alphonsine en aan 
gans de familie, (cdr) 

Gemeente 
2530 Boechout 
1 Betrekking van pohtieagentte) 
op proef IS vakant en een wer
vingsreserve wordt aangelegd 
met het oog op latere benoemin
gen Sollicitaties dienen aangete
kend te worden gestuurd aan het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen vóór 1 juli 1983, 
samen met een uittreksel uit 
de geboorteakte, studiegetuig
schrift en eventueel bewijzen 
van prioriteit De andere vereiste 
stukken dienen ingestuurd te 
worden vóór de benoeming Ver
dere inlichtingen kunnen inge
wonnen worden op de gemeente-
sekretane (tel 03-4552016) 
Op last 
De sekretaris. De burgemeester, 
W Van Genechten E Aussems 

(Adv. 831 

Gemeente 
2530 Boechout 
2 Betrekkingen van schoon
maakster/schoonmaker zijn va
kant met het oog op vaste benoe
ming Sollicitaties dienen aange
tekend te worden gestuurd aan 
het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen vóór 15 jum 1983, 
samen met uittreksel uit geboor
teakte, bewijs van goed zedelijk 
gedrag, geneeskundig attest af
geleverd door de arbeidsgenees-
kundige dienst Immaculata (Ou-
de-Godstraat HO, Edegem Tel 
03-457 1710) en eventueel bewij
zen van prioriteit 
Verdere inlichtingen te verkrij
gen op het gemeentesekretanaat 
(tel 03-4552016) 
Op last 
De sekretaris. De burgemeester, 
W Van Genechten E Aussems 

(Adv. 84) 
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Geslaagde gespreksavond 
over „Nooit meer oorlog 
en het Oostfront" 

m Wij in de Volksunie 

Rume be langs te l l i ng za te rdag in 
de Z e v e n t o r e n t j e s te A s s e b r o e k . 
Zo ' n 180 aanwez igen k o n d e n er 
gen ie ten van een sub l i eme de
bat - en i n f o r m a t i e a v o n d r o n d het 
tema „Nooit meer oorlog en., het 
Oostfront", een o n d e r w e r p dat, 
zoa l s i n le ide r en m o d e r a t o r Toon 
Van M o e r b e k e s te lde , vandaag 
b i e z o n d e r in de be langs te l l i ng 
s taat , n iet in het m ins t o m d a t het 
gaa t o m an t i -m i l i t a r i sme v e r s u s 
m i l i t a r i sme . 
Vooraleer het woord te geven aan de 
leden van het panel, BRT-joernallst 
Maurice De Wilde, VU-senator en ge
wezen Oostfronter Oswald Van Oo 
teghem en Romain Vanlandschoot, 
hoofdredakteur van het Wetenschap
pelijk tijdschrift „Verschaevlana", 
weest Toon Van Moerbeke op een 
aantal merkwaardige elementen in de 
evolutie van het Vlaams nationalisme. 
Uit de Frontbeweging met haar tot op 
vandaag aktuele en Internationaal be
langrijke slogans als „Nooit Meer Oor
log", „Hier ons bloed, wanneer ons 
recht?" en „Zelfbiestuur" groeide in de 
jaren twintig de „VOS", met op partij
politiek vlak de „Frontpartij" Deze 
Frontpartij was een Vlaamsnationalisti-
sche, demokratische partij, waarin ook 
een aantal linkse, maar fel Vlaamsbe
wuste oud-soldaten en aktivisten mili-
teerden. Deze Vlaamsnationalistische 
partij eiste niet alleen zelfbestuur! 
Fel anti-militaristisch streed ze bij voor
beeld ook tegen het in 1920 gesloten 
Frans-Belgisch militair akkoord. De 
eerste kernen van de partij waren 
trouwens opgericht door leden van 
„VOS", een vereniging die in 1919 was 
opgericht door gewezen frontsolda
ten. Op het algemeen kongres van 
VOS in 1920 stelde Adiel Debeuckela-

BOUWEN 

re: „De oud-strijdersvergoeding is een 
broodkwestie, het anti-militarisme een 
levenskwestie." In de jaren twintig 
bleef de VOS ageren tegen het (Bel
gisch) militarisme en zelfs werd de 
eenzijdige afschaffing van het leger 
geëist! 
In de dertiger jaren verwierf de organi-
zatie in binnen- en buitenland grote 
bekendheid omwille van haar hevig 

front vooral aiandacht moet besteden 
aan de motieven die er toe geleid 
hebt>en dat een met onaanzienlijk aan
tal Vlaamse jongeren zich engageer
den om aan het Oostfront te strijden 
tegen de Sovjetunie. In een wat lang 
uitgesponnen uiteenzetting vatte hij 
zijn bevindingen over de „zoveel rede
nen als er Oostfronters geweest zijn" 
samen. Neiast de fdm I ale en pe s o 

anti-militansme, dat tevens weten
schappelijk gefundeerd werd. Al op 
het kongres van 1930 pleitte de VOS-
voorzitter voor de eenzijdige afschaf
fing van het Belgisch leger en voor een 
landsverdediging met niet-militaire mid
delen, een visie waarvoor VOS zich 
bleef inzetten tot de Duitse inval in mei 
1940. 
In mei 1941 werd de „Vlaamse Wacht" 
opgericht: VOS moest instaan voor de 
rekrutering ervan. Bedoeld om het 
tekort aan rijkswachters aan te vullen, 
werden de Vlaamse Wachters op het 
einde van de ooriog gedeeltelijk inge
zet aan het Oostfront 
Terecht wees Maurice De Wilde erop 
dat een geschiedenis van het Oost-

lijke redenen, waren de twee dominan
te motieven: het feit dat een aantal jon
geren hebben gemeend hun geloof te 
moeten verdedigen tegen het txlsje-
visme, een houding die door de kerk in 
de jaren vóór de oorlog fel werd 
gekultiveerd. Een tweede faktor was 
het felle anti-lxigicisme dat in de 
Vlaamse Beweging — en het Vlaams 
nationalisme in het biezonder — fel 
leefde. 

De Wilde sprak evenwel soms te 
ongenuanceerd over bepaalde toe
standen. Het woord „bedrog" toepas
sen op VNV-leider Staf De Clercq lijkt 
ons onjuist... 

Beide andere sprekers, zowel VU-

Nat maar... gezellig! 

VERBOUWEN V U -

lentefeest te Heule 
Z a t e r d a g m o r g e n 28 me i w a r e n de w e r k e n d e k rach ten van he t 
a r r o n d i s s e m e n t Ko r t r i j k v o l o p bez ig a l les in g e r e e d h e i d te b r e n g e n 
o p het p le in in de s c h a d u w van het Ra t tenkas tee l van Heu le . W a n t in 
de n a m i d d a g w e r d de g r o t e m a s s a v e r w a c h t b i j t ie t l en te feesL Een 
fees t dat de o r gan i z a to r en i n r i ch t t en onde r het m o t t o : „ A r r o n d i s s e 
m e n t Ko r t r i j k o n t m o e t de V U - t o p . " 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
WILRUK, Pr BoudewijnL 323, leL 03449J9.00 

BRUSSEL, Koloniënstr. 50, leL 02-219.43.22 

GENK, Wintertlagstr. 22, tel 011-35.44.42 

GENT, Onderbergen 74, l«L 091-25.19.23 

LEUVEN, Bnisselsestr. 33, tel 016-233735 

ST.-NIKLAAS, Pr. Alb«rt8tr. 52, tel 03-777.47J6 

Twee weken terug zei Franz Van-
steenkiste: „Alles is piekfijn georgani-
zeerd, het enige wat we zelf met 
kunnen regelen is het goede weer. Ik 
hoop maar dat dit ook los zal lopen, we 
zijn ten slotte al eind mei." 

Maar alsof de duivel ermee gemoeid 
was, uitgerekend op die 28ste mei 
stonden de hemelsluizen wagenwijd 
open. Maar voor de talrijke aanwezi
gen was dit geen reden om het entoe-
siasme te temperen. 

Tegen 12 uur had Franz Vansteenkiste 
al zijn kollega's-parlementairen bij hem 
thuis uitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn. Weg de serieuze gezichten 
vanuit de parlementsgangen of partij-
bestuuren, en plaats voor ontspanning 

Ondertussen was VUJO-West rond 
15 u. 30 aangekomen bij de tenten 

Want in de entourage van het lente-
feest hadden de Volskuniejongeren 
van West-Vlaanderen een kaderdag 
georganizeerd, een laatste grote aktivi-
teit vóór de examens en de grote 
vakantie. Een drietal ronkende namen 
dienden vanuit het huis van de gast
heer „geschaakt" te worden om de 
jongeren te woord te staan. 

Als eerste kwam Europees parle

mentslid Jaak Vandemeulebroucke 
aan de beurt. Hij had het over de 
mogelijkheden en moeilijkheden om 
een „Europa der Volkeren" te vormen. 
Vervolgens deed Daan Vervaet in 
grote trekken het milieubeleid van de 
VU uit de doeken. 

Rond 18 uur begon de tent stilaan vol 
te lopen voor het referaat van minister 
Hugo Schiltz over de VU en de te
werkstelling. Omstreeks 19 u. kon een 
daverend applaus (met onze ver
kleumde handen) deze vormingsna
middag afsluiten. 

Ondertussen betraden alle andere par
lementairen, schuilend onder de para
plu of gekleed in een dikke wintervest, 
het feestplein o.l.v. algemeen voorzitter 
Vic Anciaux. Mandatarissen, leden en 
sympathizanten van het arrondisse
ment Kortrijk konden tussen pot en 
een warme koffie 'n babbeltje slaan 
met de VU-top. Ook hieruit bleek weer 
eens dat de VU anders is dan alle an
dere partijen. Na de traditionele 
groepsfoto kon men lekker smullen 
aan de barbecue. 

In de toekosmt zal dit initiatief zeker 
herhaald worden en dan maar hopen 
op beter weer... 

Geert Dessein 

WEST-VLMNDEREN 
JUNI 

4 BRUGGE: Politiek café rond senator Guido Van In om 20 u. in het 
Breydelhof. „25 jaar aktief in de Vlaams-nationale politiek" 

6 lEPER: Vlaamse Vrouwenvereniging leper brengt een bezoek 
aan Brugge. Verzamelen om 8 u 30 aan het Nieuwwerck. 
Inschrijven bij mevr Braem, Slachthuisstraat 29, tel. 20.24.68. 

10 BRUGGE-ST.-ANDRIES: Worstenkaarting in de kleine zaal van 
het Jagershof (Gemeenteplein St.-Andries). Kaarten in voorver
koop 50 fr., de avond zelf 60 fr. Bij. R. Decoster, Van leeg tot zand 
6, St-Andries; R. Vancoppenolle, Eikenlaan 25, St.-Andnes. 

14 BRUGGE: Spreekbeurt door Willy Desaeyere over „Barst België 
op staal?", om 20 u. in de bovenzaal Breydelhof. Akademische 
uiteenzetting met debat. Inkom: 20 fr. 

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. 

senator Oswald Van Ooteghem als 
Romain Vanlandschoot waren het wel 
eens met de door de Wilde aangehaal
de dominerende beweegredenen om 
aan te sluiten bij de Oostfrontstrijders. 
Romain Vanlandschoot wees er in een 
schitterende betoog overigens op dat 
al vroeg in de twintiger jaren binnen de 
kerk — zowel in België als in het 
Vatikaan — de pacifistische opvattin
gen (die kort na de Eerste Wereldoor
log waren geformuleerd o.m. door 
Plus XI en die de traditionele katolieke 
opvatting over de „rechtvaardige" oor
log op de helling hadden geplaatsO 
weer werden verlaten. 
VU-senator Oswald Van Ooteghem 
duidde op een reeks specifieke natio
nalistische faktoren die de Vlaamsna
tionalisten ertoe aangezet hadden om 
naar het Oostfront te vertrekken. 
Naast anti-kommunisme en anti-belgi-
cisme wees hij ook op de mislukkig 
van de demokratie, het aanzien dat het 
Hitler-regime aanvankelijk in ruime 

middens genoot (zowel in binnen- als 
in buitenland), de inval in 1939 van de 
Sovjettroepen in Finland, de laffe hou
ding van de Belgische regering in het 
begin van de oorlog, de „wegvoerin
gen" met de spooktreinen (en de 
moord op Joris van Severen)... 

Het was een biezonder aangrijpend 
moment toen de VU-senator zijn rede 
besloot met ontroering in de stem: 
„Maar, ik vraag vooral diep respekt 
voor die tientallen kameraden die uit 
oprecht en radikaal idealisme vertrok
ken zijn..." 

Jammer dat het vragenuurtje niet lan
ger kon doorgaan, maar het was reeds 
voorbij de klok van 23 uur toen VU-se
nator Guido Van In, voorzitter van de 
organizerende „vzw Trefpunt"de aan
wezigen en de sprekers dankte. 
Een prachtig en leerrijk initiatief was 
deze avond ongetwijfeld! 

VU-fraktie 
in Knokke-Heist: 
om rekening 
mee te houden 
Met onze vier vertegenwoordigers in 
de raad waait er een veel frissere wind 
door de raadszaal. Het kan ook moei
lijk anders nu we een wiskundig genie 
als Jan Standaert in onze rangen 
hebben. Van bij zijn debuut kreeg hij 
de voltallige pers en vele toehoorders 
op zijn hand door een achttal punten 
van het agenda te belichten en er 
evenveel rekenfouten uit naar voor te 
brengen. Dat de vroede vaderen 
steeds niets bijgeleerd hadden be
wees hij de volgende vergadering en 
schonk dan ook een telraampje aan de 
burgemeester. Gilbert Pollet onze 
tweede man nam dan op ludieke wijze 
schepen Ruysschaert op de korrel. Of 
ze schrik hebben van de oppositie kan 
slechts duidelijk gemaakt door erop te 

wijzen dat de laatste interpellatie vah 
Gilbert reeds goedgekeurd waren 
voor hij ze naar voor kon brengen. In-
grid Reubens, onze vrouwelijke verko-
zene, deed de mensen van „V.Z.W. 
Relatief' blozen door hen enkele res-
taurantrekeningen van beheerders 
met echtgenote en vrienden ten be
drage van 158.435 fr. onder de neus te 
duwen. Onze laatste man volksverte
genwoordiger Raf. Declercq heeft dan 
tweemaal alle registers opengetrok
ken tegenover het volledige kollege 
zodat onze drie nieuwelingen wat van 
kleur veranderden. In ieder geval is Raf 
een perfekte leermeester voor hen. Na 
drie zittingen kunnen we nu reeds 
spreken van een oppositie waar reke
ning dient mee gehouden. (AL) 

Benoeming 
OCMW-leden te Middelkerke 
Het O C M W bestaat te Middelkerke uit 
negen leden waarvan 3 van onze 
groep „Stem v /h Volk", 3 van de 
„Gemeentebelangen" (die samen de 
meerderheid uitmaken) en drie leden 
van de CVP die in de oppositie zetelen. 
De drie verkozenen van onze groep 
zijn drie VU-leden en zijn: 

— Roger Baekelandt Oostendelaan 
12,8430 Middelkerke, tel. 059-30.02.93, 
die opnieuw tot voorzitter verkozen 
werd. Roger is eigenlijk de gepaste 
persoon voor die taak. Sinds jaren 
vervult hij reeds het sociaal dienstbe
toon te Middelkerke en onmogelijke 
gevallen kent hij niet meer 

— Paul Degrauwe, Bambrugstraat 86, 
8440 Middelkerke (Lombardsyde),tel. 
058-23.50.23. Opnieuw verkozen voor 
een termijn van zes jaar. Met zijn 
funktie van bode van de mutualiteit kan 
hij deze taak goed kombineren. 

— Erik Samson, Heirweg 47, 8431 
Middelkerke (Wilskerke), tel. 
059-30.20.91. Als nieuw lid kan hij veel 
ervaring opdoen. 

Gemeenteraad 
Onze nieuwe burgemeester Julien 
Desseyn heeft het in zijn eerste ge
meenteraad als voorzitter zeer goed 
gedaan. De kommentaren tussen het 
talrijke ofjgekomen publiek waren zeer 
positief. Het was een zware agenda 
met als orgelpunt de begroting voor 
1983. Er werd opnieuw gestreefd naar 
een begrotingsevenwicht Alle toela
gen werden behouden en alle taksen 
werden ook op hetzelfde peil gehou
den, enkel de opcentiemen werden 
lichtjes opgetrokken tot 1.700. Het zijn 
vooral de leninglasten (door de hoge 
intrestvoeO en de personeelslasten 
die zwaar beginnen door te wegen. 
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Aanbevolen huizen 
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PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41 2589 

Wij bouwen \roor u sleutel op de 
deur. 

^5SS^°~^ 

Ko/tegestraat 33, 2400 MOL 

014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. • en studio's 
in alle priisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEaPOlDII-LAANi20S 
I4SI00STDUINKEAKE 
TU.II5l/il.2C.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

TEL. 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.1312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 tot 19 i/ 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-212757. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel "' 

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

lostrerie 

mare 
de vriese 
bar f u / t l l e l , i j n 5()C 
0.'iO/3') / 4 0-1 
b a a n t) iuq(jc kof tn jk 

5()C t ) rugqe 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.. 03/35370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Zedelgemse gemeenteraad 
eindelijk geïnstalleerd 
Zoals op de vele andere plaatsen 
waar de CVP in de oppositie ver
drongen werd na een forse verkie
zingsnederlaag, moest ook de Zedel
gemse VU lijdzaam toezien hoe via 
futiele klachten en de installatie van 
de nieuwe bewindsploeg uitgesteld 
werd. Vorige week gebeurde het dan 
toch: het nieuwe schepenkollege 
werd ondanks alle maneuvers van de 
CVP geïnstalleerd. 
Dat gebeurde zonder veel problenfien 
en onder veel entoesiasme van het 
talrijk opgekomen publiek, dat duidelijk 
VU-sympatieën bleek te hebben. Was 
er bij de verkiezing van de tweede 
schepen, VU-schepen Erik Vanden-
bussche nog enige zenuwachtigheid 
bij het verloop van de stemming, dan 
was dit bij de verkiezing van de andere 
VU-schepen, Eddy Dewispelaere, om
geslagen in een luid entoesiasme. De 
naam „Eddy" galmde door het gemeen
tehuis. De verslagenheid was op de 
gezichten van de vroegere meerder
heid af te lezen, vooral omdat ze de ra
zendsnelle opgang van de VU in 
Groot-Zedelgem nog helemaal niet 
hebben kunnen verteren. 
Wanneer men weet dat twee jaar 
geleden de VU in Zedelgem onbe
staande was, dan kan men begrijpen 
dat deze opgang de andere partijen 
zware problemen bezorgt. 
In enkele jaren is immers door het 
entoesiasme van een vrij jonge VU-
ploeg het aanzien van de VU zodanig 
gegroeid dat zij de partij geworden is 
waarnaar iedereen opkijkt. Dit had de 
VU oorspronkelijk te danken aan een 
kleine kern harde werkers, maar zij kan 
nu fier verwijzen naar een sterk uitge
breide struktuur: 4 afdelingen, een 
politieke raad van meer dan 40 men
sen, en een fwlitiek kollege. De 
werking van al deze besturen geeft de 
VU de gelegenheid nooit „uit de aktua-
liteit" te zijn. Direkt na de installatie ver

scheen reeds het eerste nummer van 
„WIJ in Zedelgem" gevolgd door een 
perskonferentie. Vervolgens werd sa
men met VVM een aktiviteit gepland 
voor 15 juni met als tema: Open en de-
mokratisch gemeentet>eleid". Daar
voor werd niemand minder dan Jaak 
Gabriels met enkele mensen van zijn 
ploeg uit Bree uitgenodigd. 
Ondertussen werden ook via „Wij in 
Zedelgem" de direkte aktiepunten van 
de VU i.v.m. het gemeentelijk beleid 
aan de bevolking voorgesteld, waarop 
heel wat gunstige reakties volgden. 
Binnenkort wordt een uitgebreide 
planning op termijn uitgewerkt met de 
bedoeling dynamisch aanwezig te blij
ven in de gemeente en de VU-stempel 
op het beleid te drukken. 
Wij hebben beslist ons verkiezingspro
gramma niet in de koelkast gestopt 
Onze twee jonge schepenen zijn vast 
van plan zich bestendig te laten horen 
en ons programma maximaal te verwe
zenlijken. Zij kunnen daarbij rekenen 
op de steun van de sterke plaatselijke 
partijstrukturen. 
Al wie dit wenst kan bij onze schepe
nen terecht met vragen, suggesties 
enz... 
Ter herinnering: onze schepenen heb
ben de volgende bevoegdheden: 
Erik Vandenbussche: schepen van 
Ruimtelijke Ordening, Milieu, Adminis
tratie en Personeel. 
Erik Dewispelaere: schepen van 
Jeugd, Feestelijkheden, Toerisme en 
Sport 

C-S-
Ondertussen besteedde de VU-Zedel-
gem tijdens de fserskonferentie ook de 
nodige aandacht aan de nationale poli
tiek. Aan de aanwezige personen werd 
een tekst met de VU-visie over 
Cockerill-Sambre overhandigd en toe
gelicht Daaraan zal ook in de volgende 
„WIJ in Zedelgem" ruim aandacht be
steed worden. Door de intense 

werking van de afdeling groeit trou
wens ook het leden- en afcwnnemente-
naantal met rasse schreden. 
Het ledenaantal ligt reeds veel hoger 
dan in heel wat grotere gemeenten en 
wat betreft de atwnnementen is de 
afeling een trouwen klant geworden 
van de top-10. 
Terzelfder tijd werd ook het plezierige 
aspekt niet uit het oog verloren: een 
gezellige uitstap naar Bree en de K.S., 
een kaarting, een deelname aan de 24-
urentieweging in Loppem, enz... 
We durven alleen maar besluiten dat 
indien er zo hard verdergewerkt wordt 
VU-Zedelgem binnen afzienbare tijd 
zo niet de belangrijkste dan toch een 
heel belangrijke partij wordt in de 
gemeente. Daarvoor zijn zeer velen 
vastbesloten keihard te werken. 

Gilbert Vanoverschelde 

Politiek café 
te Brugge 
Zaterdag 4 juni Politiek Café 
rond senator Guido Van In, 25 
jaar aktief in de Vlaams-natio-
nale politiek! Om 20 u. in het 
Breydelhof te Brugge. 

• Jonge huisarts is geïnteres
seerd in praktijkovername of as
sociatie met gevestigde huisarts. 
Z.w. M. Capoen, senator. Cana
dalaan 1 te 8902 Zillebeke. Tel. 
057-20.48.85. 

TE KOOP: offset-drukmachine 
van VU-afdeling, wegens aan
koop groter model. 
Drukt formaat din A-4, gemakke
lijke bediening en interessante 
prijs. Een lichtt>ak wordt bijgele
verd. Voor inlichtingen: Draktoe, 

tel. 02-251.64.13 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermondeschoonaarde: 
tel 052-42.3304 - 42.39.16 

VOVO richt voor de tweede maal in 

vu-top en basis samen 
op de IJzerbedevaart 
Op de vooravond van de bedevaart: 
knalavond voor de VUJO-fietselingen 
en sympatizanten. 
Op de vooravond van de Uzertjede-
vaart gaat bij Vovo in het oud VTI-ge-
tx}uw, IJzerlaan 1, te Diksmuide een 
zangstonde door onder de titel „Lied 
van mijn Land". Dit mini-zangfeest 
wordt afgewisseld met stemmingslie
deren, gezongen door 4 jongeren. 
Volgende mandatarissen beloofden 
reeds aanwezig te zijn en zullen ter 
plekke worden geïnterviewd: alge
meen voorzitter Vic Anciaux, volksver
tegenwoordigers Frans Van Steenkis-
te, Oktaaf Meyntjens, Julien Desseyn, 

Het oude VTI-gebouw, IJzerlaan 
te Diksmuide 

Jaak Vandenneulebroucke (Europees 
parlementslid), Willy Kuijpers Ckamer-
lid-kwestor) en Jan Caudron. De sena
toren Walter Peeters, O. Van Oote-
ghem. Rob Vandezande. De provincie
raadsleden Annie Pottie-Kindt Bart 
Vandermoere, Luk De Rammelaere, 
Johan Beke en Ward Baert 

VU-Koekelare: 
een steentje 
voor Komen 
Op zaterdag 21 mei overhandigde een 
delegatie van de Volksunie-Koekelare 
„ten Huize Robrecht" een check van 
5.000 fr. voor de lx)uw van het Vlaams 
schooltje te Komen. Zomaar._ 
Noèl Decramer vertelde er de perike
len en belevenissen van de Komense 
Vlamingen. Leerzaam en interessant 
Vijfduizend frank is niet zo denderend 
zal je zeggen en dat is ook zo, maar 
men is er al tevreden met duizend 
frank en nog veel blijer met méér Wie 
volgt ons voort)eeld? Nog één miljoen 
is er te kort en veel kleintjes... Ze 
hebt)en het hard nodig in Komen. 
Vlaamse verenigingen, doe ook iets...! 

Jef Hendryckx 
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24 m\ Mensen van bij ons 

Lastige kerels in halve-gasten-teater 

Z W I J N D R E C H T - B U R C H T - „Na de 
behande l ing van de agendapun ten 
van het ko l lege v roeg de 
burgemees te r de z i t t ing te scho rsen 
omda t hi j onges te ld was. De CVP-
burgemees te r ver l ie t moe izaam de 
raadszaal , gevo lgd doo r twee dok te rs 
van de VU- f rak t ie . Po l i t ieke 
tegens te l l i ngen werden opz i jgezet , de 
bu rgemees te r we rd ve r zo rgd en doo r 
de V U - d o k t e r s naar hu is gebracht . Er 
w e r d (natuur l i jk ) geen kos tenno ta 

opges te ld . Een moo i v o o r b e e l d van 
kons t ruk t i eve samenwerk ing tussen 
oppos i t i e en de voorz i t te r van de 
gemeenteraad. Inmidde ls nam 
schepen Schrauwen de p laats van de 
burgemees te r in en zo rgde v o o r het 
ve rvo lg van de raadsz i t t ing . Het was 
we l even wennen. De schepen 
opende de z i t t ing opn ieuw met de 
w o o r d e n : „Een vo lgende p int op de 
agenda-." 

Het Is een korte flits uit de 
werking van een gemeentebe
stuur. Dat van Zwljndrecht-
Burcht. Waar een CVP-SP koali-
tie, ondanks elektorale neder
laag, een wankele meerderheid 
vormt met 13 zetels tegen 12 
opposanten: tien bij de sterkste 
politieke formatie van Zwijn-
drecht-Burcht, de VU, en telkens 
1 Agaiev en KP. 

Stoeltje-wip 
Gevreesd mag worden dat het 
gemeentebestuur van Zwijn-
drecht-Burcht model kan staan 
voor veel gemeenteraden waar 
geregeld „eigenaardige" dingen 
gebeuren. De voorstell ing van 
een beleidsnota bijvoorbeeld — 
op zichzelf een beschamend 
werkstuk — met daaropvolgend 
de weigering van de dienstdoen
de burgemeester over het voor
gestelde meerjarenplan een zin
nige diskussie in openbare ver
gadering te houden. Als je het 
even bedenkt: lokale perskorres-
pondent zouden gillers van re
portages in boekvorm kunnen 
bijeenschrijven; pracht van ver
halen die nu met de rook achter 
de tapkasten In de kafaten nabij 
de gemeentehuizen in het ntets 
verdwijnen. Jammer. In Zwijn-
drecht-Burcht mag men zich al
vast in de komende jaren aan een 
prachtige stoeltje-wip verwacht: 
bij de samenstelling van het be
stuur beloofden de burgemees
ter, de OCMW-voorzitter en een 
schepen slechts een halve 
ambtstermijn te willen „uitdoen". 
Nu reeds heeft men het in deze 
Wase gemeente over een „prach
tig stukje teater van halve gasten 
en „duobanen"-

Ziek beleid 
De volksunie scoorde — vol
gens de verwachtingen — in ok
tober van vorig jaar met verre 
voorsprong het hoogste aantal 
stemmen van de ingediende lijs
ten. De uitspraak van de kiezer 
was duidelijk: de Volksunie zou 
het wezenlijk bestanddeel van 
het gemeentebestuur moeten uit
maken. Maar CVP en SP oordeel
den er anders over en hadden er 
dan maar, om toch samen te 
kunnen gaan hokken, gillers van 
afspraken voor over. Het belet 
niet dat de VU-werkIng In deze 
gemeenten nog meer dan voor
heen op volle toeren is beginnen 
draaien. Daarbij kan trouwens 
gesteund worden op niet minder 
Jan tien (op de 25) VU-raadsle-
den, waarvan geen een in slaap is 

gevallen na de bolletjeskermis; 
in tegenstelling tot wat bij andere 
frakties duidelijk wél het geval is. 
De VU-fraktle weert zich — on
danks haar oppositierol — zeer 
sterk. Zonder twijfel onder de 
impuls van kamerlid en fraktle-
voorzitter Octaaf Meyntjens. 
Maar ook dank zij de inzet van 
drie markante figuren: drie ge
neesheren, drie huisdokters. Het 
is verre van een alledaags feit 
dat één fraktie in de gemeente
raad niet minder dan drie dokters 
telt! De VU-Zwijndrecht-Burcht 
heeft het nochtans gepresteerd. 
Met de geneesheren WIm Ver
hulst, Fideel Bernaers en Werner 
Van de Leest. Dr. Verhulst is tien 
jaar geleden ingeweken vanuit 
Lebbeke. D r Van de Leest komt 
uit Antwerpen maar woont nu 
reeds 18 jaren in Zwijndrecht. En 
de derde van het trio, Fideel 
Bernaers, is de jongste in het 
beroep maar is geboren en geto
gen „onder de Toren". 
De stichter van de VU-Zwijn-
drecht was ook al een dokter 
Willy Pelemans deed als geken
de VU'er voor het eerst in '64 aan 
de elektorale campagne mee. Sa
men trouwens met kollege d r 
Van Bogaert. Op 20 jaar ti jd 
zorgden zij voor een gestage 
opgang van de VU: van 2 naar 10 
zetels, van een kleine oppositie-
fraktie naar de sterkste formatie 
in de fusiegemeente van van
daag. Is het gemeentebeleid in 
Zwijndrecht-Burcht zo zoek dat 
zoveel VU-dokters aan politiek 
zijn beginnen doen? 

' ^ ' 

D r Werner Van de Leest: „Op de 
VU-lijst in onze gemeente stonden 
heel wat universitairen. En waar
om met? Wat ons betreft, de dok
ters, meen ik dat wij een grote 
plicht hebben tegenover onze 
medemensen in de kleine ge

meenschap waarin wij leven en 
werken. Als ik jarenlang die verou
derde politieke klasse zie verder 
klungelen, dan komt er onvermij
delijk een moment waarop ik te
gen mezelf zeg: dat kan met meer, 
zulks mag met langer verder blij
ven duren. En dan neemt ge uw 

VU-dokterstrio 
in Zwijndrecht-

Burcht 
verantwoordelijkheid op Dan ben 
ik ook aktief aan politiek beginnen 
deelnemen; vanzelfsprekend bij 
de VU 
Als ik zie hoe een gemeenschap, 
het leefmilieu van Zwijndrecht-
Burcht in korte tijd drastisch kan 
veranderen van uitzicht en echt 
met ten goede, dan word ik lastig 
als ik de lankmoedigheid van de 
gemeentebestuurders aan
schouw. Om maar iets te noemen: 
wat heeft het gemeentebestuur 
gedaan voor de opvang van de in-
dustrializering van de Linkeroever 
en het bijhorend verdwijnen van 
de landbouw? 
Een ander punt: het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn in Zwijndrecht-Burcht 
heeft nog altijd de fel verouderde 
allures van de vroegere Kommis
sie van Openbare Onderstand (de 
COO). Alleen de bedeling van 
warme maaltijden is erbij geko
men. Ik kan en wilgeen dokter zijn 
die zich afsluit van de wereld, van 
de gemeenschap waarin ik leef' 
Nog iets anders het ergert mij in 
grote mate dat in onze gemeente 
verschillende aktieve muziekvere
nigingen geen behoorlijk onder

dak toegewezen krijgen. Ik weet 
het wel: er wordt nogal eens mee 
gegekscheerd: de Vlaamse bewe
ging heeft veel dokters voortge
bracht Welnu, ik ben er fier op in 
onze gemeente één van die poli-
tiek-aktieve geneesheren te zijn. 
En mijn patiënten hebben daar 
hoegenaamd geen last van. Ze 
weten dat mijn grootste energie 
aan hen besteed blijft. Het is trou
wens in feite een goede zaak dat 
we hier met enkele dokters „aan 
politiek doen": we kunnen dan ook 
met goede afspraken, met beurt
rol, waarborgen dat de thuisge
zondheidszorg verre van in het 
gedrang komt wanneer een dok
ter op een politieke vergadering 
zit Trouwens, de burgemeester 
heeft toch zelf kunnen ervaren dat 
wij ten dienste staan van ieder
een..." 

Goed tehuis 
Bij de jongste bijeenkomsten 
van de gemeenteraad is ander
zijds gebleken dat dokter Fideel 
Bernaers (reeds jarenlang trou
wens) niet gewoon Is van er 
doekjes om te doen; behalve dan 
In zijn dokterspraktijk.. 

D r Fideel Bernaers: „Wat er ge
beurt in de gemeente waar ik 
geboren ben, en nu nog mij ten 
dienste kan stellen voor de inwo
ners, dat laat mij allesbehalve on
verschillig. De toekomst van ons 
volk'' Die moeten we toch op de 
eerste plaats in onze gemeentes 
zelf verzekeren? Dat jongeren, al 
diin 'i;ef in een jeugdbeweging. 

^i~'7 
voor hun aktiviteiten ergens te
recht kunnen. Een behoorlijk te
huis hebben. Dat sportieve ont
spanning niet alleen mogelijk is 
voor elkeen maar dat zulks door 
het bestuur ook nog wordt aange
moedigd. 
Hebben wij als dokter niet de 
plicht om behalve zieke mensen te 
helpen, ook alle facetten te behar
tigen van „een gezonde geest in 
een gezond lichaam"? Dat trach
ten wij dan maar te doen. Ook via 

de politiek, want op dat terrein 
wordt ons levenskader groten
deels bepaald". 

De derde dokter van het VU-trio 
in Zwijndrecht-Burcht is vooral 
bezorgd voor de hulp die „zwak
ke groepen en gezinnen" behoe
ven en waarvan zij nog te veel 
verstoken blijven. 

D r Wim Verhulst: „Wij hebben 
een bijzondere aktie moeten voe
ren voor het bejaardentehuis. Nor
maal zou zulks echt overbodig 
moeten zijn. En precies daarom, 
omwille van die mankementen, 
gaat een dokter als ik aan politiek 
doen. Voor elkeen gezondmakend 
werken; ook op beleidsniveau. 
Maar daarnaast mogen wij als 
geneesheer zeker onze eerste 
plicht met uit het oog verliezen-
medische thuisverzorging. Ter
loops: het is trouwens door stimu
lering van de thuiszorgen dat de 
medische konsumptie kan vermin
derd worden. En de kosten voor 
de patiënt én de lasten voor de ge
meenschap. 
In een gemeente zoals de onze 
doen wij in feite vandaag wat 
vroeger alleen de pastoors deden. 
Mensen, gezinnen, helpen hun las
ten verminderen. Niet alleen met 
pillen over de vloer komen. Ook 
gehoor hebben voor sociale pro-. 
blemen. En uiteindelijk: dag en 
nacht ter beschikking staan. Ik 
vind het gewoon als universitair 
een plicht om zulks te doen. Dat 
hard werken telt voor mij tot en 
met in de gemeenteraad. En, dat 
anderen ons daarom „lastige ke
rels" vinden wijst alleen maar op 
hun verzuim op sociaal gebied en 
inzake gemeentebeleid. Men mag 
er mee rekening houden dat de 
VU-dokters van Zwijndrecht-
Burcht, samen met onze andere 
kollega's, zeer vinnig in het ge
meentehuis hun stem zullen blij
ven verheffen", (hds) 
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