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Toch naar Vlaams 
overleg? 

Van haar huurling Gandois heeft de regering beslist niet te 
klagen. Nadat de man zijn rapport had bekendgemaakt, laat 
hij zich nu — waarschijnlijk tegen behoorlijke meerprijs — 
gebruiken voor allerlei karweien die niet in de oorspronke
lijke opdracht waren voorzien. Hij legt synergetische kontak
ten in het buitenland, verschijnt op het tv-scherm met Valfil-
rechtzettingen en laat zich ondervragen door de Kamerleden 
in kommissie. Hij is een pion geworden in het politieke spel 
van de regering wier opzet het is, zoveel mogelijk tijd te win
nen. 
Of deze tijdwinst zich ook zal omzetten in politieke winst voor 
Martens V is een andere vraag. De premier spekuleert 
waarschijnlijk - zoals zovele van zijn voorgangers - op de 
nabijheid van het reces: wie de zomer haalt, haalt ook de 
herfst. Want revoluties of verkiezingen horen er in de 
vakantie niet bij. 
Inmiddels wordt het dossier Cockerill-Sambre alleen maar 
explosiever. Het getalm van de regering heeft alvast voor ge
volg dat het Waalse front harder en eensgezinder optreedt. 
In Luik worden twee brandhaarden zorgvuldig onderhou
den: die van Cockerill-Sambre en die van het stadspersoneel. 
Gillon en zijn Luikse FGTB'ers gebruiken de zogenaamde 
tijdwinst van de regering om zich uit het isolement te werken. 
Volgende week komen de Luikenaars terug massaal naar 
Brussel. Ze zullen niet meer alleen zijn: Charleroi doet mee 
en Spitaels heeft de PS opgeroepen om achter de aktie te 
staan. En het is verre van denkbeeldig dat het Waalse ACV 
van Robert D'Hondt einde deze week zal beslissen ook deel te 
nemen aan de Waalse mars op Brussel. 
De strategie van de harde Waalse kern is vrij eenvoudig en 
duidelijk: nergens, op geen enkel gebied en op geen enkel 
ogenblik een krimp geven. De vrij gunstige regeling die de 
burgemeester van Luik na onderhandelingen met de rege
ring had weten te bekomen voor de sanering van de stadsfi-
nancies, werd door zijn eigen meerderheid verworpen. De
zelfde krachten die mobilizeren in Cockerill-Sambre, leggen 
de Luikse stadsdiensten plat. Zo blijft de haard van onrust en 
beroering permanent Tussen haakjes: ook inzake de ge-
meentef inanciën zit de grootste put in Wallonië en vloeien de 
miljarden naar het zuiden... 
Op het politieke veld geven de Walen evenmin krimp. De 
overdracht van de nationale sektoren kan slechts gebeuren 
mits Waalse instemming hetzij in het parlement hetzij in de 
Waalse en de centrale regering. Hier kan Martens zich geen 
enkele begoocheling maken: het Waalse verdict is njet, over 
heel de lijn. De Walen die wél de regionalizering willen spre
ken, trekken meteen het dossier open naar de federalizering 
van de infrastruktuur, de landbouw, de energie, het weten
schappelijk onderzoek en noem maar op. 
Tegenover deze Waalse strategie en dit offensief heeft de re
gering tot op heden inzake Cockerill-Sambre alleen haar 
mutisme en inzake de staatshervorming alleen de installatie 
van haar studiecentrum — de fameuze frigo - te stellen. 
Aan Vlaamse kant is men nog altijd niet toe aan gemeen
schappelijke afweer of tegenoffensief. De laksheid van de 
Vlaamse regeringspartijen — het sterkst geïllustreerd bij het 
terugfluiten van Van den Brande door de CVP - is ontstel
lend. 
Sinds een paar dagen is er nochtans een lichtpunt De 
Vlaamse Raad heeft zich akkoord verklaard om te overleg
gen over de resolutie van VU-voorzitter Vic Anciaux, die de 
Vlaamse regering verzocht heeft een brede Vlaamse dialoog 
op gang te brengen. Vanaf volgende week zal in een kommis
sie van de Raad, onder VU-voorzitterschap van Oswald Van 
Ooteghem trouwens, wellicht een begin kunnen gemaakt 
worden met het brede Vlaamse overleg. 
Opdat de Vlaamse partijen, de grote patronale en syndikale 
organizaties in Vlaanderen zich niet aan dit overleg zouden 
kunnen onttrekken, moeten ze voortdurend vanuit de basis 
aangespoord worden. De Volksunie-militanten moeten daar
bij de toon aangevenl 
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Foto van de week 

Luiks vuil Belgische etterbuil 
In de Luikse „cité ardente' neemt 
de verpestende stank toe. Men is 
er aan nestbevuiling toe. Het 
huisvuil stapelt zich op straten 
en pleinen op. Het is één van de 
vormen van protest van het 
stadspersoneel. Protest omdat 
geen vrede wordt genomen met 
het aanbod van de Belgische 
staat om de stad Luik uit de rode 
cijfers te halen bij middel van 
een lening van niet minder dan 
43 miljard, mét staatswaarborg. 
Met een wissel dus op de inkom
sten van de Vlaamse belasting
betalers. 
De Luikse administrateurs vin
den dit aanbod te min. Ook al om
dat bijkomend wordt gevraagd 
dat ze mettertijd niet beter zou
den betaald worden dan het Bel
gisch ministerieel personeel-
Aan het stadsbestuur en het per
soneel van Luik werd geen ver
mindering van wedde gevraagd. 
Er werd evenmin een inkrimping 
van het personeelsliestand opge
legd. Net zoals verscheidene an
dere grote steden (ook In Vlaan
deren, en bij ons Antwerpen op 
kop} zit Luik hopeloos In de rode 
cijfers. 
Er werd jarenlang vriendjespolitiek 
gepresteerd. Benoemingen dat 
het een lust was („sociaal dienst
betoon" heette het onbekom
merd). (Cadeautjes ook, met 
luxueuze openbare werken. Een 
miljoentje meer is op de miljarden
rekening immers van geen tel 
meer. Maar, het feest kon ook op 

de stadsrekeningen niet meer blij
ven duren. En vandaag wordt dan 
de rekening geprezenteerd. Een 
bedoening van tientallen mlljar-
dentekort in de Luikse stadskas. 
De konklusie wordt door de stads-
magistratuur meteen genomen: 
we kunnen ons personeel niet 
meer betalen. Tenzij „Brussel" met 
vers geld over de brug komt Het 
inmiddels berucht geworden Bel
gisch kwallteitsprodukt: de chan-
tagemetode. Het stadspersoneel 
wordt opgejut en aangepord tot 
„solidariteit". Solidair zijn met an
dere ongelukkige Luikenaars; die 
van Cockerlll. 
Solidair zijn om desnoods met 
barrikaden-geweld in Brussel af te 
dwingen dat de „nationale Belgi
sche gemeenschap" opdraait voor 
het negatief inkomstenbeleld van 
het stadsbestuur. 
Inmiddels wordt er plekke zelf 
menig politiek robbertje uitge

vochten. De opfxjsltie wil Luik 
onbestuurbaar laten verklaren. 
Opgeëiste stakende arbeiders 
kunnen het met politiebescher
ming niet presteren de grootste 
vullhopen op te ruimen. Om de 
pest van Luik tegen te gaan wor
den de Vlamingen er zonder 
schroom als brandblussers bljge-
sleurd. Als verplichte vrijwilligers. 

In hoofde van de nationale solidari
teit 

Zo wordt het spel, met medeplich
tigheid van de Vlaamse ministers 
in de regering-Martens, onvermin
derd gespeeld. Het heet wel in 
ronkende verklaringen dat de ei
sen van het Luikse bestuur niet 
voor het volle pond zullen Ingewil
ligd worden. Maar met het spelle
tje van geven en nemen, en wat 
vullnis-chantage, dreigt andermaal 
de nationale solidariteit misbruikt 

, te worden, (hds) 
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Vrijdag 17 juni: 

VU-voorjaarsaktie sluit af! 
Vrijdagavond 17 juni a.s. 
sluit de VU'VOorjaarsal(-
tie af. De afdelingen die 
deelnamen aan de natio
nale enquête bij de leden 

brengen dan de resulta
ten binnen op het sekre-
tariaat van hun arrondis
sement 
Niet vergeten, au.b.! 



mi Brieven 

SCHOOL KOMEN 

In het jongste nummer van „Wij" ver
scheen een bnefje van een lezeres 
waarin zij iedere Vlaming vraagt 100 fr. 
te storten voor het Schoolfonds-Ko
men zodat de Vlaamse school er in 
september zou kunnen starten. Dat zal 
inderdaad gebeuren. 

Het is zeer lovenswaardig van deze 
dame, maar In het gepubliceerde reke
ningnummer kan men nergens terecht" 
omdat de eerste drie nummers zijn 
weggevallen. Hier nu het volledige 
rekeningnummer: „Schoolfonds-Ko
men": 468-3147069-67. 

Oe inhuldiging van de school zaL ge
paard gaan met het 3de tuinfeest ten 
Huize Robrecht van Kassei en dit op 
zaterdag 3 september. 

Kom. Rob. van Kassei 

ARMOEZAAIERS 
Volgens de grondwet zou iedere Belg 
gelijk zijn voor de wet, maar volgens 
mij is de wet niet gelijk voor iedere 

een eeuw lang het goede en het 
slechte weer in dit „demokratisch" land 
hebben bepaald. 
— Sommige mensen beweren dat ze 
met vuur spelen. Inderdaad!... Maar tot 
nu toe nog altijd met sukses! — En tot 
mijn spijt zie ik in een nabije toekomst 
nog altijd geen Vlaamse staatsman 
opdagen die hun een werkelijk halt zal 
toeroepen (gvm) 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

DE KOERDEN 

Het artikel van H. Oosterhyus CWij" 
2 juni, '83) getuigt van een goede 
achtergrond-dokumentatle, bijgevolg 
valt het „gat" in hun geschiedenis des 
te meer op. Ik bedoel de jaren 1915-
1917. Uitzonderlijk is dit echter niet de 
meeste auteurs die een stuk over de 
Koerden schrijven schijnen op dit punt 
nogal vergeetachtig te worden. 
Vanaf april 1915 begint de Turkse 
centrale overheid met een ware vol-
kenmoord op de Armeniërs. Van de 
toen 2,1 miljoen personen die tot het 
Armeense volk kunnen gerekend wor
den, zullen er 12 é 1,5 miljoen deze ge
nocide (zonder de minste „ooriogs"-
reden) niet overleven. Na een uitmoor
den van de politieke en intellektuele eli
te van de Armeniërs, worden de overi
gen gedwongen in lange karavanen te 
„verhuizen". Zij, die de kans niet had
den te ontsnappen naar Rusland of 
naar het Westen, zullen allen gedood 
worden. Deze volkenmoord Is vrij 
goed gedokumenteerd (pers, diploma
tieke bronnen, processen, getuigenis
sen van betrouwbare derden,.J, en 
even goed geweten is de rol die de 
Koerdische groepen hierbij gespeeld 
hebben. 

De nomadische Koerden hadden lang 
vóór de Armeense genocide er al een 
handje van weg de plaatselijke Ar
meense bevolking te beroven en er 
plundertochten te houden (vooral tij
dens het „koude seizoen"), en het ging 
zelfs zover dat elke stam van de 
Koerden bepaalde dorpen had waar 
ze steeds weer op neerstreken: de 
bey's hadden de zaak gewoon onder 
zich verdeeld. De Turken lieten be
gaan, het waren toch maar de Arme
niërs die het te verduren hadden.. 
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Toen dan de Turkse vervolging van de 
Armeniërs begon, waren de Koerden 
weer van de partij om een waar schrik
bewind (en erger) te doen neerkomen 
op de vluchtkaravanen van de Arme
niërs. 
Hoe onrechtvaardig ook het lot van de 
Koerden moge wezen (en wie gaat dat 
betwisten?), het vormt absoluut geen 
ekskuus voor plotselinge vergeetach
tigheid ten opzichte van de minder 
fraaie kanten van hun bestaan en 
gedrag. De waarheid heeft ook haar' 
rechten en is niet gediend met zulke 
„gaten". De beschikbare informatie 
over deze hele zaak is trouwens zó uit
gebreid, dat men moeilijk nog kan 
aanvoeren zulke flagrante dingen over 
het hoofd te zien. Hulp aan misdeelde 
volken in de rest van de wereld is een 
bewonderenswaardige houding, maar 
„halve" informatie zal daar geen posi
tief effekt op hebben. 

E.V.B., Strombeek-Bever 

OVER SOLIDARITEIT EN 
RACISME 

Nu hebben de Walen plots de morKJ 
vol over „solidariteit", als het er om 
gaat de Waalse staalput te vullen. 
Nochtans hebben zij daar vroeger 
nooit aan gedacht toen ze de Vlamin
gen als honden hebben behandeld. 
Ook wordt er de laatste tijd zo dikwijls 
de trom geroerd over racisme en alles 
wat er maar enigzins verband mee 
houdt.. Maar zou het niet beter zijn, als 
die zogenaamde antiracisten zich hier 
In België eens om de echte racisten 
gingen bemoeien, want de Vlamingen 
lijden hier reeds meer dan 150 jaar on
der het racisme. 
Dat ze als recent voortseeld daarvan 
— in verband met de Voerpenkelen — 
eens de rechtspraak in Verviers en 
Luik gaan vergelijken met deze van 
Antwerpen of GentI En dat is dan maar 
éen van de vele voorbeelden van het 
systeem van twee maten en twee 
gewtehten in dit nare land... Daarom 
vind ik het hoogste tijd dat het gedaan 
geraakt met de valse superioriteit van 
het Waals franskiljonisme en met de 
heersersmentaliteit van de franstalige 
bourgeoisie en politieke kaste te Brus-
sell 

G.V.M. 

STILLE WERKERS 

Politiekere moeten het nog al te veel 
van een schril voetlicht hebben. Maar... 
ook hier bevestigen uitsonderingen de 
regel Senator R. Vandezande bij voor
beeld is zo een uitzondering. 
Akkoord, op elk potje past een deksel. 
Maar feit is dat het stille werk van ie
mand als R Vandezande onschatbare 
diensten bewijst 
VU-afdeling Zoersel mocht dat erva
ren bij de behandeling van de klacht te
gen de gemeenteraadsverkiezingen 
Voor de tweede maal wist R. Vande
zande bij de Raad van State het 
dossier Zoersel postief te laten behan
delen. 
Zijn ruime ervaring in de rechtsproce
dures voor de Raad van State en zijn 
grondige dossierkennis, droegen er 
beslist toe bij dat ook te Zoersel de VU 
mee bestuurt en... de CVP naar de op-

positlebanken werd verwezen. Zulke 
stille werkers zijn ook noodzakelijk in 
de politiek... 

W.V.H, Zoersel 

TAALKLACHT 

Op pagina 1031 van de officiële tele
foongids 1983/1984 boekdeel 1 lezen 
wij „Parquet du Procureur du Roi 
Section Tnbunal de police Wolvertem, 
Gemeenteplein 15, 1870 Wolvertem" 
en dit na de Nederlandstalige tekst. 
Ook dit is in strijd met de taalwetge
ving of vergis ik mij? 

LP., Humbeek 

Dat onze zuiderburen werkelijk 
armoezaaiers zijn, zullen intussen wel 
de meesten onder ons weten, maar 
dat ze daarbij ook meesterlijke poker
spelers zijn, dat moeten wij toch zeker 
ook wel toegeven!... Ondertussen blij
ven ze echter ook meesterlijk met de 
voeten van de brave Vlamingen spe
len. 
— Hun Cockerill-Sambre is zonder 
twijfel morsdood, de weigering om de 
overlijdensakte op te stellen kan daar 
absoluut niets aan veranderen.. In de 
levende substantie van dit land tellen 
ze nog nauwelijks mee, maar zij gedra
gen zich nog altijd als de ongenaakba
re seigneurs, met de allures van hun 
vaders en grootvaders, die meer dan 

Wt) ontvangen graag brieven van 
onze lezers ats ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt tn een lezersbrief. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

MAGAZINE 

De biecht 
van Nguza 

Nguza Karl-I-Bond is premier geweest en minister van 
Buitenlandse Zaken in Zaïre. Maar hij heeft ook in de 

gevangenis gezeten, is gefolterd en ter dood veroordeeld. 
Hij leeft nu als banneling in Brussel en werkt aan een terugkeer. 

Deze week spreekt hij in Knack zijn biecht. 

Bovendien: 

Omroep: Paul Vandenbussche en de BRT morgen. 
Justitie: Het onderzoek in de VdB-zaak. 

Interview: Jean-Franfois Revel en de demokratie. 
Serie: Vlaanderen tussen 1945 en vandaag. 

Reportage: 20 jaar Rolling Stones. 

BON voor gratis proefiiummer *'* 
Stuur mij een gratis proefnummer van Knack 
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Invullen en opsturen naar Knack, Dienst Promotie, 

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
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Mensen 

Joos Somers 
Vorige week, tijdens de zitting 
van de Vlaamse Raad, diende 

VU-kamerlid Joos Somers een 
knap amendement in. Met sukses 
overigens. Sinds jaar en dag bijt 
deze dynamische volksvertegen
woordiger zich vast In het dos
sier ter wegwerking van de so
ciale gevolgen van repressie en 
epuratie. Hij stelde dan ook voor 
om 10.000 fr. symbolisch in te 
schrijven teneinde deze nefaste 
gevolgen van het uitblijven van 
amnestie een stuk te helpen op
vangen. 
Dit amendement werd goedge
keurd, dankzij de ja-stemmen van 
d* CVP en de VU. De SP en PW 
onthielden zich en twee socialis
ten en één liberaal stemden zelfs 
tegen! Vedraagzaamheid en plu
ralisme zijn blijkbaar holle woor
den zonder inhoudelijke dimen
sie bij die heren „humanisten". 
Toch fijn dat Joos Somers — 
gesteund dor de hele VU-fraktie 
uiteraard — dit voorstel erdoor 
kreeg! 

Verhofstadt 

ondertussen genoegzaam be
kend. Maar dat hij nu ook schaam
teloos onjuistheden de w/ereld in-

.^^tuurt vinden wij al te grof. 
Verhofstadt v\/elgerde immers vo
rige week deel te nemen aan de 
voor hem op een schoteltje aan
geboden „Konfrontatie"-tv-uitzen-
ding, rond het tema „ontvetting 
van de staaf. 
De PVV-voorzltter gaf als uitleg 
hiervoor dat hem een uitzending 
was beloofd in de zin van „een op
treden" met enkele BRT-joumalis-
ten. En daarom weigert Verhof
stadt.. 
Nu is het zo dat geen enkele 
verantwoordelijke van de BRT 
hem dit „optreden" ooit formeel 
toezegde, dat het enkel uit vrees is 
dat Verhofstadt een konfrontatie 
met zijn kollega's-politici uit de 
weg gaat Te veel, te vaak werd hij 
immers tijdens zo'n uitzending „af
gemaakt", op een bijna meelijwek
kende manier. 
Hij grijpt dit incident uiteraard aan 
om nogmaals van leer te trekken 
tegen de BRT, teneinde zijn 
ideeën voor een commercieel tv-
net erdoor te krijgen. En hoe de li
beralen dit zien is bekend: veel 
popmuziek. Dallas en andere Dy-
nasty-duidingsprogramma's. En 
vooral niet kritisch wezen! 

weigert 
Pretentie heeft hij te over, dat is 

Poma schrapt 
Poma heeft dus, in zijn liberale 
hoedanigheid en als kultuurloze 
gemeenschapsminister van kui
tuur, de subsidie voor de Brussel
se Welzijnsraad geschrapt Tot 
groot ongenoegen van Vic An-

Deze week dit... 
Ofwel is 't geen weer om een 
hond door te jagen, ofwel lokt 
de zon ons naar bulten om te 
wandelen of een glaasje te 
drinken op een rustig terras. 
Zelden is het juist niet te koud 
of niet te warm wanneer de 
Volksunie een zaterdags 
kongres heeft gepland. 

Ondanks de eerste echt-
zomerse vakantiesfeer van het 
voorbije weekeind waren toch 
de meest aktieve kaderleden 
van de Brusselse Aggomeratie 
op post Een hele dag. Het 
startschot werd gegeven voor 
een vernieuwde intense werking 
van de Volksunie in het uiterst 
moeilijk te militeren gebied van 
Brussel. Ik hou van deze 
mensen. Wanneer het eens 
gebeurt — zoals het iedereen, 
vermoed ik — dat de moed me 
een beetje in de schoenen zinkt 
dan trek ik me terug op aan 
hen. Er zijn in Brussel weinig of 
geen mandaten te rapen. De tijd 
is weliswaar voorbij dat je 
uitgescholden wordt Maar geen 
dag gaat er voorbij of je moet 
als Vlaming op de tippen van je 
tenen staan. Ten minste als je 
het misplaatse 
superioriteitsgevoelen van de 
meeste Franstaligen niet langer 
neemt. Dit vergt een 
ononderbroken inzet Een 
keikoppige zelfzekerheid. Zelfs 
Vlaamsgezinden, die niet hebben 
afgehaakt en die je kan 
ontmoeten op de grote Vlaams-
nationale hoogdagen, zijn 

bezweken voor de dagdagelijkse 
inspanning. Onze kaderleden 
houden vol. Met de glimlach. 
Maar radikaal. Zonder halfheid. 
Ze wijken niet 
Soms vrees ik dat het 
Vlaanderense Vlaanderen 
onvoldoende de betekenis van 
Brussel in de Vlaamse Beweging 
beseft Brussel is een al-oude 
Nederlandse stad. Door haar 
geschiedenis en internationale 
positie, is Brussel in staat de 
Nederlandse kuituur over de 
wereld uit te stralen, meer dan 
gelijk welke stad in de Lage 
Landen. Brussel behoort toe aan 
Vlaanderen. De Volksunie is een 
Vlaams-nationale partij. Wij 
hebben de ambitie te bouwen 
aan een natie. Elke natie heeft 
een hoofdstad. Het is onze 
ambitie geen morzel grond meer 
prijs te geven. Zeker geen 
hoofdstedelijk gebied van 
uitzonderlijke waarde. En de 
verfransing in Brussel? Wij 
hebben de overtuiging dat deze 
op langere termijn omkeerbaar 
is. 

Vandaag is Brussel in handen 
van Franstaligen. De Vlamingen 
zijn er een minderheid. Brussel 
moet nog een statuut krijgen 
waar door de Vlaamse 
gemeenschap er struktureel 
mede aan de macht is. Dit zullen 
de Franstaligen ons zo maar niet 
geven, zonder slag of stoot 
De houding van de traditionele 
Vlaamse partijen is in dit opzicht 
meer dan te betreuren. Zij willen 

met de Franstalige Brusselaars 
onder één hoedje spelen. Nog 
vóór de definitieve slag 
gestreden wordt Zij vergeten 
dat zij zo alle Vlaamse wapens 
verliezen. Zowel de Walen als 
de Franstalige Brusselaars 
hebben Vlaanderen hartstikke 
nodig. Beiden zijn financieel en 
ekonomisch afhankelijk van 
Vlaanderen. Nu geen 
kompromissen. Nu geen 
akkoordjes om hen te helpen. 
Dit is het strategisch moment 
om eerst de Vlaamse eisen af te 
dwingen. Nu het staalharde mes 
op de keel. Het ware misdadig 
deze unieke kans ongebruikt te 
laten voorbijgaan. Helaas, ik 
vrees het 
Zaterdag heb ik me gericht tot 
de Franstaligen. Brussel kan niet 
zonder Vlaanderen. In de enge 
Franstalige visie, waarin Brussel 
tot een afzonderlijk gewest 
wordt opgeblazen en alleen de 
as „Wallo-Brux" telt zal Brussel 
verdorren tot een 
provinciestadje zonder 
persoonlijkheid of aanzien. 
Brussel kiest voor Vlaanderen, 
„OU elle ne sera pas?". De 
Volksunie van Brussel blijft op 
deze harde nagel kloppen. 
Met het hoofd omhoog. 
Desnoods één tegen allen. 

Vic ANCIAUX 

ciaux, als woordvoerder van de 
Brusselse Vlamingen. De VU-
voorzitter herinnerde eraan dat 
deze raad gegroeid is uit het eer
ste kongres van de Brusselse Vla
mingen en een onmiskenbare 
funktie vervult m.b.t de wel-
zijns- en gezondheidszorg van de 
hoofdstad. 
De Brusselse Vlamingen worden 
aldus het slachtoffer van een vete 
tussen gemeenschapsminister 
Anciaux gevat repliceerde met 
één van de redenen aan te stippen 
waarom Poma en zijn kollega 
Steyaert Een bewering die Poma 
met veel misbaar ontkende, maar 
waarop Poma geen centen meer 
wil geven aan de Vlamingen in 
Brussel: de blauwe excellentie 
staat immers zonder fotootje in 
het Brussels zakboekje.. Om 
blauw van te worden! 

Vreven en het 
ACW 
ledereen herinnert zich ongetwij
feld het ophefmakende stand
punt van het ACW tegen een 
mogelijke plaatsing van kernrak-
ketten in België. 
Minister van Defensie Vreven 
heeft het ondertussen nodig ge
acht tegen het ACW van leer te 
trekken, omdat — volgens Vre
ven — op die manier de NAVO-
verzwakken. Vreven meent im
mers dat het ACW-standpunt 
een weerslag zou kunnen hebben 
op bepaalde regeringsleden (van 
ACW-strekking) en dat zij aldus 
zouden kunnen gaan dwarslig
gen. Indien straks wordt beslist 
die waanzinnige moordtuigen 
toch te installeren in West-Euro
pa, en dus ook in België. 
Het is overigens niet onmogelijk 
dat individuele partners van de 
Navo ronduit weigeren de 
atoomwapens in hun land op te 
stellen. Onlangs besliste het 
Deense parlement dat er geen 
geld mocht worden vrijgemaakt 
voor de installatie. 
Het is evenwel zeer de vraag of 
België, met de huidige oerkon-

servatieve regering, een soortge
lijk, moedig standpunt zou dur
ven innemen. Tenzij „de basis" 
zich laat horen, misschien. 

Sekretaris 
Baert 
Het IJzerbedevaartkomitee 
heeft, na lang en wijs beraad, 
Koen Baert tot nieuwe sekretaris 
verkozen. In die funktie volgt hij 
straks Rik De Ghein op, die met 
rust gaat 

De 32-jarige Koen Baert is geen 
onbekende in de VU en andere 
Vlaams-nationale kringen. Deze 
doctor in de rechten is inderdaad 
VU-provincieraadslid en lid van 
de VU-partijraad. Thans is hij 
verbonden aan de Gentse 
rechtsfakulteit en als advokaat 
verbonden aan de Gentse balie. 
Koen Baert is een gewezen lei
der van het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond, was preses van 
het VNSU, is redakteur van 
„Storm" en aktief in het Verbond 
van Vlaamse Oud-strijders 
(VOS). Wij wensen Koen Baert 
alle geluk toe en hopen dat hij, 
vanuit zijn nieuwe opdracht, nog 
intenser kan ijveren voor de ont
voogding van Vlaanderen, het 
testament van de Frontsoldaten 
indachtig: zelfbestuur en nooit 
meer oorlog. 
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Vorige zondag hield het immer jonge Verbond van Vlaamse Oud-SMjdera (VOS) haar jaarlljka kongres. 
Behalve de verdediging van de rechtmatige atoffelijke belangen voor VOS-leden, werd ook de eis gesteld 
dat Vlaanderen een eigen buitenlands beleid mag en moet voeren. Elke aantasting van de Vlaamse integri
teit wordt door VOS met klem verworpen, terwijl ook de beveiliging van de Vlaamse randgemeenten wordt 
gevraagd. Uiteraard herhaalde VOS de reeds jarenoude eis voor algehele amnestie en verweet het de laf
fe, lakse houding van de Vlaamse politici in de centrale regering die hiervoor tot op heden niets onderno
men hebben-

(foto: Studio Damt) 

Autonomie... 
In een „oproep tot de jongeren' 
wijst het IJzerbedevaartkomitee 
erop dat ons volk op een kruis
punt in de geschiedenis staat, 
waarbij de toekomst van de 
jeugd zwaar op het spel staat De 
werkloosheid onder de jongeren 
heeft hard toegeslagen en een 
oplossing is nauwelijks in zicht 

Hierbij komt het arrogant opei
sen door Wallonië van vele mil
jarden. Vlaanderen kan het niet 
langer meer dulden dat de soli
dariteit in één richting wordt ge
bruikt zodat zijn eigen toekomst 
bedreigd wordt Vlaanderen 
heeft zijn zuur verdiende midde
len zélf nodig om aan een leefba
re toekomst te werken voor zijn 
jeugd. Een verregaande autono
mie voor Vlaanderen op sociaal, 
financieel en ekonomisch gebied 
schept betere kansen om de kri-
sis te overleven. Dit is de bood
schap van de Ijzerfrontsoldaten, 
vertaald naar onze tijd. 

...Wereldvrede 
Een tweede deel van het zogehe
ten testannent van de IJzer Is 
ongetwijfeld de wereldvrede. In 
een periode van ekononnische 
-achteruitgang wordt de wapenin
dustrie aangewakkerd, zogezegd 
om mensen aan het werk te hou
den. Het wordt evenwel hoogtijd 
dat de oorlogsindustrie wordt om
gebouwd tot vredesindustrie; 
zwaarden omsmeden tot ploegen. 

Het is een schande, merkt het 
komitee terecht op, dat miljarden 
besteed worden voor de aanmaak 
van moordtuigen terwijl in de we
reld nog duizenden sterven van 
honger. Deze generatie zal niet 
kunnen zeggen „we hebljen liet 
niet geweten", want we worden 
dagelijks met het leed en de ellen
de van de Derde Wereld gekon-
fronteerd. 

In het licht van deze dubbele ak-
tualiteit richt het komitee een op
roep tot de jongeren in Vlaande
ren om in grote getale aanwezig te 

zijn op de 56ste IJzerbedevaart op 
zondag 3 juli a.s. en aldus uitdruk
king te geven van hun wil tot 
Vlaamse zelfstandigheid en we
reldvrede... 

(Tijd)bom 
„D'r roert enwat" Dit is zowat het 
minste dat kan gezegd worden 
wanneer men het politieke po-
kerspel vandaag bekijkt Afge
zien van tal van ekonomische, 
sociale en ideologische tegen
stellingen binnen de regering, 
hangt natuurlijk de beslissing 
over CS als een zwaard van 
Damokles boven het leven van 
de regering Martens V. 

En het vergemakkelijkt er niet op. 
Zo heeft de Raad van het ACV, in 
opvallend straffe bewoordingen, 
zijn weerzin kenbaar gemaakte 
tegen de volmachten die de cen
trale regering, andermaal, wil ver
krijgen van het parlement De 
kristelijke vakbeweging verzet 
zich tegen het gebruik van .bie-
zondere machten', omdat deze 
een reëel gevaar betekenen voor 
het demokratisch systeem. 

Het debat over die machten is 
begonnen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Wat 
gaan de ACV-parlementsleden 
ondernemen om tegemoet te ko
men aan de verlangens van hun 
achterban? Of nog: wat zal die 
achterban doen indien-

Kernafval... 
Ondanks het feit dat haast alle 
landen van de wereld (met uitzon
dering van drie, waaronder Bel
gië), geen kernafval meer zullen 
dumpen in zee, ondanks het aan
houdend protest van milieu-vrien
den, ondanks de wetenschappelij
ke bezwaren, heeft de Belgische, 
centrale regering toch beslist 
straks opnieuw een lading radio-
aktief afval in zee te zullen dum
pen. De procedure daartoe is inge
zet. Dit verklaarde de Staatssekre-
taris voor Milieu, de CVP'er Firmin 
Aerts. 

...en de CVP 
Ook hier speelt de CVP dubbel 
spel: via moties in diverse ge
meenteraden en standpunten in
genomen door o.m. de CVP-jon-
geren, tracht deze partij een om-
gevings- en natuurvriendelijke 
snoet te trekken, maar wanneer 
het er écht op aankomt stemt zij 
ogenblikkelijk in met de eisen 

van financiële groepen en ver
loochent zij alle eerder vastge
legde standpunten. Iets wat wij 
overigens al jaren op allerlei an
dere vlakken van het politieke 
spel met de CVP beleven. Het 
was toch ook de CVP die, nu 
reeds twee jaar geleden, op haar 
Heizel-kongres pleitte voor een 
verregaande federalizering en 
een regionalizering van de natio
nale ekonomische sektoren?! 
Ondertussen blokkeerde zij tel
kenmale ieder initiatief dat daar
toe kon bijdragen. Ja, zelfs wets
voorstellen van de eigenste 
CVP-vertegenwoordigers. De 
akelige hypokrisie tiert dus we
lig! 

De Nols-bende 
Roger Nols, gewezen FDFer — 
thans onafhankelijk —, maar nog 
steeds burgemeester van Schaar
beek en rabiaat Vlaming- en 
vreemdelingenhater, heeft een 
nieuwe klub opgericht: „Cercle 
Roger Note", Deze „kring" heeft als 
officieel doel te fungeren als een 
studiecentrum voor de politieke 
problemen van de 19 Brusselse 
gemeenten. Nu zou dit onbelang
rijk zijn, ware het niet dat in dit ge
zelschap een aantal vreemde kor
nuiten vertoeven. Bijvoorbeeld de 
ex-voorzitter van RAD, enkele ka
pitaalkrachtige Brusselse franstali-
ge liberalen, sommige gewezen 
CERC-leden... en de Vlaamse 
PVV'er André Monteyne? 
Naar verluidt zou deze bende te
gen eind '83 „omgevormd" worden 
tot een nieuwe partij. Maar de PRL 
poogt vooralsnog deze mogelijke 
konkurrentie te vermijden... onder 
andere door de derde plaats van 
de Europese verkiezingslijst aan 
Nols te prezenteren. 
Een duister heerschap, die Nols, 
waar vele Vlamingen onprettige 
herinneringen aan hebben. Dat 
een Vlaming nu zijn steun hieraan 

Kommentaar 

heeft verleend, is hoogst bedenke
lijk. 

Krisis in 
de krisis 
Voor de Belgische staalnijver-
held kan het jaar 1982 betiteld 
worden als „de krisis in de kri
sis'. De algemene staalkrisis be
gon in 1975 en ging per 1 januari 
1983 zijn 8ste jaar in. In totaal 
hebben de zes Belgische staal
bedrijven in 1982 een verlies ge
leden van 15,3 miljard frank, na 
afschrijvingen en financiële las
ten. Indien men evenwel Cocke-
rill-Sambre uit de berekeningen 
neemt, dan kunnen de vijf reste
rende Belgische staalbedrijven 
samen nog een winstsaldo voor
leggen. 
Dit is één van de konklusies uit 
het jongste jaarverslag van de 
Belgische staalnijverheid, ge
schreven door de voorzitter van 
het „Staalindustrie Verbond 
vzw". Zo hoort men het ook eens 
van iemand anders. 

Brussels 
on-recht 
„Halsstarrig, van hoog tot laag, 
weigeren alle Brusselse magistra
ten de hervormingen in de taalwet
gevingen toe te passen die het 
gerechtelijk wetboek heeft inge
voerd. Het is een waar komplot 
van magistraten", schrijft gewezen 
rechter Grootaerdt in een open 
brief. De hele Brusselse rechtbank 
blijkt overigens een vuil potje te 
zijn voor wat betreft de taalwetge
ving. Waardoor — kan het an
ders? — vooral de Vlamingen het 
gelag betalen. 
Het Brusselse on-recht, zelfs in de 
rechtspraak, houdt aan. 

Ode aan de zachte G 
We waren zopas een paar dagen in het Noorden, 
boven de Grote Rivieren. En we hoorden er weer 
eens hoe dat Nederlands van ons allemaal ginds 
vaak verschraalt tot de vlot gehanteerde gemeen
plaats, geslachtenloos, met veel rochelende ch's 
en zonder r. Ons bekroop de dwarse lust om een 
ode te zingen aan de zachte g, in woorden die door 
de dikke Van Dale voorzien zijn van het odium 
Zuidn. Ongeveer als volgt 
De boorling kwam in de uitkomen, de schoonste 
tijd van het jaar. Toen de achterwares hem de eer
ste keer waste en hem — barrevoets tot aan z'n 
nek — op een lamsvelletje naast het kraambed 
legde, zegde ze tegen de moeder: „Ge ziet, Zoë, hij 
is welvoorzien. 't Zal een schuwe jongen worden, 
geen grasduiker. Hij zal zijn naam in de sneeuw 
kunnen pissen. En een keer dat hij achttien is, zul
len ze in de geburen solfer moeten strooien op de 
dorpel bij de gezekens.' Zoë lachte gelukkig. 

Het was een schone uitkomen dat jaar. Buiten 
bloeiden de jasmijnelaren en de marbeluintjes. De 
botten van de maalderhaag rond de lochting 
stonden op springen. Er vlogen reeds pemels 
boven de beek, op zoek naar dove tingels en ker
kesleutels. De merelaan was aan 't nestelen en bo
ven de kouter waren de lettervogels al lang 
voorbijgekomen. 

De eerste zondag van mei werd feest gevierd. Er 
was op geen knijt gezien. Vader Frans, die aan de 
ijzeren steenweg werkte, had zich een pittelaar ge
huurd. Gaston van schuin-recht-over zou peetje 
zijn. Hij was vaartkapoen, een man van onregelma
tig werk maar veel arbeid. Hij had van de winter ge
noeg radijzen opzij gezet om voor de kleine een 
zilveren rammel te kopen. En van 's morgens vroeg 
liep hij al met een kalle in de mond. „'t Zal regenen 
vandaag", spotte Frans, „de varkens hebben stro in 
hun muil". 
Het volk begon binnen te komen. Het drumde naar 
de voorplaats, waar de bundeling in zijn wiegje lag. 
Meetje Marie stond er neven, groots als een gieter, 
met haar beste klodden aan en de zondagse 
voorschoot stijf van de ameldonk. 
Terwijl de mannen naar het koerke trokken om er 
scharregossen en gekaste erwten te knabbelen op 
een klip of een kleintje en zich van smoorsel te 
bedienen, waren de vrouwen bezig aan tafel. Het 
was een echte feesttafel, met witte ammelakens, 
koperen kastrollen en zilveren alaam naast de tei
loren. Er stond vanalles op: mik en mesteluinen 
boterhammen met smout, siroop en zeem; gere
geld, gekapt en tien andere soorten bijval; boeling, 
witting en lammekezoet; bezekoeken en pistolees; 
mattetaarten en palakken met appeltrot; platte-
kaas met ajuinpijpjes; grote potten koffie en 
chokoladetee. En vooral de ontelbare aarden tes
ten vla, gemaakt van echte mastellen en nog warm 
van bij de bakker. 

„Als we dat allemaal moeten opeten', zei peetje 
Gaston, „gaan we fleus aardig zijn". 
Iedereen schoof aan het bert_ 

N.B. Sorry voor wie gedacht had dat dio Genes 
zich over het graf van de prins-regent zou buigen. 
Prinselijk was Charles-Karel niet en van Vlaande
ren was hij evenmin. Regent is hij geweest, onbe
twistbaar. Al liet hij 242 kansen onbenut om te 
bewijzen dat hij van vorstelijken bloede was. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Martens' zegepreken ten spijt 

Exportbeleid blijft grote miskleun 
Eureka. Laat ons de 
loftrompetten steken. 
De regering-Martens boekt 
goede resultaten met het 
strakke zogenaamde 
herstelbeleid. Er worden 
inderdaad hoge scores 
genoteerd wat onze uitvoer 
betreft Zulks kan slechts 
worden aangemoedigd. 
Bij spreekbeurten her en der, 
lintjes-knip-partijen, laat 
Wilfried Martens zelf geen 
gelegenheid voorbijgaan om de 
regering met zijn naam te 
bewieroken. Wij vragen nog 
onverpoosd gestrenge offers, 
zo heet het, maar u ziet wel dat 
het ook iets oplevert voor ons 
allemaal. 

Inleveren om de 
ondernemingen meer zuurstof 
toe te dienen. En, na de 
devaluatie profiteren daarvan 
vooral die ondernemingen die 
leven van de uitvoer 
En ontegensprekelijk: op dit 
terein worden er 
prachtprestaties geleverd, 
zeker vergeleken met de 
Europese buurlanden-

Zelfs direkteur Vandeputte van 
het Verbond van Belgische On
dernemingen heeft niet nagelaten 
in een radiotoespraak de heer 
Martens te loven. 
Op een moment dat veel andere 
industrielanden een stagnatie of 
zelfs daling van de export noteren 
duiden eerste ramingen op een 
uitvoer-groei van meer dan 7 pro

cent Dit is inderdaad hoedanook 
een prestatie. 
De VBO-woordvoerder zei in een 
uitgesponnen radiotoespraak: „De 
Belgische ondernemingen hebben 
spoedig ingespeeld op de over
heidsmaatregelen die vorig jaar 
werden getroffen". Maar hij voeg
de er prompt aan toe: er is zeker 
geen reden om viktorie te kraaien. 
Trouwens: „Bij onze export blijft 
het aandeel van de traditionele 
produkten aanzienlijk; precies die 
produkten waarvoor de wereld
vraag afneemt". 

Traditioneel 
En hier knelt inderdaad precies hec 
schoentje. Hier schuilen de ad
dertjes die de nationale premier in 
zijn zegepreken ongemoeid en 
verborgen houdt 

Het sociaal-ekonomisch kernkabinet vindt dat in het vooropgestelde reddingsplan voor Fabelta-Zwijn-
"aarde de inbreng van de groep Beaulieu te klein en deze van de overheid te groot is'. Hoedanook een goed 
nieuws: Fabelta-Zwijnaarde zal — evenwel afgeslankt — overleven. Men kan dus niet langer meer striemend 
vertellen dat de nationale regering onze tekstielbedrijven in de kou laat staan... Evenwel. Om een miljoen 
overheidssteun in de wacht te slepen is privé-kapitaal ferm over de brug moeten komen. Dat hoort ook zo. 

Maar, wat geschiedt er inmiddels vooral niet bij CockerillSambre...? 

Het gaat immers nog alles behalve 
goed met onze exportindustne. 
De devaluaties van Martens ten 
spijt 
En dat het niet goed gaat is vooral 
de fout van de overheid. De cen
trale regering profiteert inderdaad 
van korte-termijnprestaties van 
enkele toonaangevende comme-
rganten in de traditionele sektoren. 
Bovenop is het zo dat wat betere 
Belgische exportcijfers kunnen 
worden geboekt als gevolg van de 
toegenomen financiële moeilijkhe
den van heel wat Afrikaanse en 
Zuidamerikaanse landen. Dat is zo 
een van die verzwegen waarhe
den. 
En er zijn er nog veel andere! 

Zorgwekkend 
Bij voorbeeld nog, zoals trouwens 
VBO-direkteur Vandeputte zelf 
striemend aanstipte, dat verschil
lende promoties van onze produk
ten in het buitenland de jongste 
tijd worden afgelast als gevolg van 
de budgettaire hakbijloperatie van 
de centrale regering... Die vooral is 
bedoeld om de export opnieuw 
aan te zwengelen... 
Maar uiteindelijk raken deze knel
punten niet de kern van onze 
exportmiserie. 
Een belangrijker element is bij 
voorbeeld dat de export van tex
tiel- en staalprodukten andermaal 
aan een baisse, een daling, toe is. 
Vooral voor de Vlaamse gemeen
schap is het alles behalve een 
verheugend feit dat de uitvoer al 
bij al een zorgwekkende bedoe
ning blijft 
In de voorbije jaren was immers 
export niet alleen één van onze 
sterke ekonomische troeven; on
der meer door het VEV werd er bij 
herhaling op gewezen dat de 
„Vlaamse ekonomie ten volle is 
aangewezen op de export". 

Miskeken kansen 
Zelfs in de traditionele export-
transakties heeft de regering-Mar
tens, zo stipte de VBO-woord
voerder aan, talrijke konkrete kan
sen miskeken. 
Op termijn zal dit ons geen grote 
zorg blijven. Immers, het is er 
vandaag om te doen om morgen 
op de wereldmarkt nog een suk-
sesrijke handelspartner te blijven. 
Maar zulks zal hoegenaamd niet 
worden gepresteerd met het kon-
servatief beleid van de centrale 
regering. 
Inleveren om rode cijfers wat min
der rood te maken heeft geen zin. 
Een merkbare omschakeling van 
de export-industrie is dringend ge
boden. Alleen de Vlaamse rege
ring heeft (met Flanders' Techno
logy) het voornemen te kennen 
gegeven in die zin te willen wer
ken. Maar deze regering heeft 
voor zo'n ingrijpende beleidsop-
dracht nauwelijks of geen centen. 
En, de weinige initiatieven die wor
den genomen en ook nog in het 
buitenland in dank worden afgeno
men, die worden prompt tegen
gewerkt door de centrale rege
ring. Door een Vlaams minister 
voor Buitenlandse Betrekkingen, 
Leo Tindemans, bij voorbeeld. Die 
in zijn wiek schiet telkens een 
minister van de Vlaamse regering 
bij een public-relations-missie offi
ciële stappen zet 
De regering-Martens verschuilt 
zich achter een krampachtig over
eind gehouden juridische kon-

struktie om alles wat buitenlandse 
betrekkingen (handelsmissies in
begrepen) betreft toch maar aan 
de zeggingskracht van de Vlaam
se gemeenschap te onttrekken. 
En, het zijn toevallig Vlaamse 
CVP-ministers die zich daar ten 
volle voor inzetten.» 

Uitputtend 
Het is vooral ook de prestatie van 
de CVP om sinds jaren de 
werking van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel ten na
dele van het overgrote deel van 
de exporteurs (namelijk de Vlaam
se) te laten „administreren". 
Deze fameuze BDBH blijft het 
onder verantwoordelijkheid van 
Tindemans onder meer klaarspe
len te werken met een taaikader 
dat voor de helft met Franstaligen 
is „opgevuld". Terwijl de provincie 
West-Vlaanderen met 1.880 ex
portbedrijven alleen al reeds meer 
BDBH-klanten telt dan Wallonië en 
Brussel samen L Met deze we
tenswaardigheid is de tekening 
van de Belgische export-miskleun 
overduidelijk gemaakt 
Zolang het roer niet wordt omge-" 
gooid, en dat is wat Martens V 
halsstarrig weigert zit er geen 
ernstige kans in dat onze ekono
mie opnieuw wordt aangezwen
geld. Een kleine gemeenschap als 
de onze leeft bij de gratie van 
handelspartners. Als de Vlaamse 
gemeenschap niet spKjedig de 
middelen in handen krijgt om een 
toekomstgericlit exportbeleid in 
uitvoenng te brengen dan kunnen 
we ons nog jarenlang vergeefs 
uitputten met de inleveringseufo-
rie. (hds) 

De Franse konsulent Gandois 
heeft het niet onder de markt Hij 
wordt voor zijn overuren dezer 
dagen trouwens ook niet onder
betaald. Maar het is nu toch wel 
uitkijken naar zijn „tweede huis
werk'. In de kamerkommissie 
werd hij door voorzitter De-
saeyere bestookt met niet min
der dan 200 konkrete vragen. 
Waarvan nagenoeg de helft van 
de VU-fraktie. Als al deze vragen 
een konkreet antwoord krijgen 
dan zou eindelijk klare taal over 
het staal geschreven zijn. Maar 
we maken ons terzake geen illu

sies. 
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4.000 jobs verloren 
Van april 1982 tot april dit jaar 
zijn er in Vlaanderen 3.990 jobs 
verloren gegaan in de opslor-
pingsprogramma's voor de 
werkloosheid die de nationale 
overheid financiert 
Ook in het Bijzonder Tijdelijk 
Kader gingen in het afgelopen 
jaar 4.697 betr^kingen voor 
Vlaanderen verloren. Men zit er 
met 8.709 mogelijk tewerkge-
stelden ver achterop bij de mo
gelijkheden voorzien in de na

tionale begroting. 

En men blijft nog veel verder 
achterop tegenover de 12.000 
die Gaston Geens in het voor
uitzicht stelde met zijn banen
plan. En om het allemaal nog 
erger te maken, blijkt nu dat er 
ook bij de stagiairs een achter
uitgang te noteren viel van 
15.961 naar 13.867. 

Een en ander wekt bij menig 
persoon en organizatie ergernis. 

En terecht Zo ook bij de kriste-
lijke vakbond. Het is inderdaad 
wraakroepend dat dit mogelijk 
is op een ogenblik dat honderd
duizenden Vlamingen werkzoe
kend zijn™ en ACV-politici in die 
centrale regering zetelen! 
Zou het dan toch mogelijk zijn 
dat de Vlaamse vakbonden ein
delijk de eisen van Vlaamsbe
wuste politici en strijd- en kul-
tuurverenlgingen ondersteu
nen? In Vlaanderens belang.? 

Vlaamse 
koeien 
Sinds 1 juni „vallen" de koeien uit 
de Voerstreek „onder de be
voegdheid" van de provinciale 
veeteeltdienst te Hasselt Dit 
houdt in dat de stamboekfokkerij 
voor de koeien van het franstali-
ge Luik naar het Vlaamse Hasselt 
verhuist uitgerekend twintig jaar 
na de overheveling van de Voer 
naar Limburg. 
Rond die koeien, of de voorou-
.ders ervan althans, is indertijd 
nogal wat te doen geweest Dat 
deze „overheveling" niet eerder 
gebeurde is aan een reeks techni
sche faktoren te wijten... De 188 
rundveehouders kregen enige 
tijd terug een brief waarin de 
nieuwe situatie uit de doeken 
werd gedaan. Het schrijven was, 
uiteraard, in het Nederlands ge
steld, maar konform de taalwet
geving kon een franstalige brief 
worden aangevraagd. Kunstmati
ge Inseminatie, stamboek, melk-
kontrole en het merken van kal
veren zal in de Voer dus voortaan 
vanuit Limburg gebeuren. Maar 
het stierenaanbod van de provin
cie Luik blijft evenzeer nog be
schikbaar... 

Voor de aanstaande burgemees
ter van Voeren, die niet eens het 
IQ van een koewachter benadert 
wordt het allemaal wel een beetje 
te moeilijk. Kalveren moeten naar 
Limburg... Hopelijk leren zij er ook 
Nederlands... 

Uitspraak 
De Raad van State heeft nu defi
nitief uitspraak gedaan in het 
geding dat was aangespannen 
door de Vlaamse gemeente Sint-
Genesius-Rode. In het arrest 
staat dat alle politieke mandata

rissen in deze Vlaamse gemeen
te, met faciliteiten voor de Frans-
taligen, hun mandaat in het Ne
derlands moeten uitoefenen. Sa
men met deze gemeente, beho
ren ook Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek, Wemmei en Wezem-
beek-Oppem onbetwistbaar tot 
het Nederlandse taalgebied. 
Mondelinge tussenkomsten in 
de gemeente- of OCMW-raad 
zijn dus uitsluitend rechtsgeldig 
wanneer deze in het Nederlands 
geschieden. Hiermee is ook de 
betwiste omzendbrief van goe-
verneur Roggen vernietigd! 
De Raad van State stelt uitdruk
kelijk dat ditzelfde ook geldt 
voor de Voerstreek. 

Belgische 
paras 
De volkerenmoorden zijn nog lang 
niet uit de wereld. Reeds eeuwen
lang wordt het Koerdische volk 
vernederd, vervolgd en uitge
moord. Ook de NAVO-partner 
Turkije doet duchtig mee aan dit 
hatelijke spel. Op 26 mei staken 
zo'n 4.000 Turkse strijdkrachten 
de grens met Irak over om opstan
dige Koerden „af te straffen". Pre
cies twee dagen vóór de NAVO 
aan maneuvers begon in Turks 
Koerdistan. Aan die operatie „Ad
venture Express 83" nemen ook 
Belgische para's deel. België ver
leent dus onrechtstreeks zijn 
steun aan deze volkerenmoord, 
vermits het nogal duidelijk Is dat 
Turkije door het houden van die 
NAVO-oefeningen aldus „gedekt" 
Is In de rug. Een korrekte houding 
ware geweest dat de Belgische 
regering eenvoudigweg zou wei
geren dat Belgische manschap
pen deelnemen aan maneuvers in 
een staat die in oorlogstoestand 
verkeert, een volk wil uitmoorden 
en daarenboven de demokratie 
flagrant met voeten treedt! 

Met getuigschrift naar stempelbureau 
Begin dit jaar besliste de Kabinetsraad 
de leerplicht tot achttien jaar te verlen
gen. De verplichting leidt alle dertienjari
gen naar het middelbaar onderwijs. 

Toen de maatregel werd bekend ge
maakt werd ook gesproken over een 
„grondige hervorming van het beroeps
onderwijs". Men veronderstelde immers 
dat de 4.000 jongeren die tot nu na hun 
veertiende van school blijven en de 6.000 
die verstek geven na hun vijftiende, de 
15.000 die het na hun zestiende laten af
weten en de 18.000 die na hun zeventien
de denken dat het welletjes was, uitein
delijk voor het overgrote deel in de 
beroepsschool zouden belanden. 
Drieënveertigduizend ongemotiveerde 
leerlingen opvangen: dat was de aanlei
ding om over het beroepsonderwijs na te 
denken. 

Het is een zwakke schakel in ons onder
wijsstelsel. Daarheen gaan zij „die niet 
kunnen studeren, die geen werk vinden 
en in afwachting van een job van de 
straat willen. Zij die alles probeerden en 
dan toch iets in handen moeten hebben. 
De minder bedeelden. De sociale proble
men. En vele meisjes waarvan de ouders 
vinden dat zij „goede huisvrouwen" moe
ten worden". 
Nog steeds wordt ons beroepsonderwijs 
minder gewaardeerd, en dat voelen zo
wel leeringen als lesgevers aan. 
Het publiek van het beroepsonderwijs is 
zeer heterogeen; de achtergrond zeer 
verscheiden. Toch hebben alle leerlingen 
gemeenschappelijke trekken: de taalken

nis is op zijn zachst uitgedrukt beschei
den, de algemene vorming ontbreekt er 
is weinig geestdrift om op school te 
zitten. Dikwijls worden de leerlingen niet 
gemotiveerd om er wat van te maken en 
eigenlijk hebben vele kinderen andere 
problemen dan goede cijfers te halen op 
school. Statistieken hebben uitgewezen 
dat dertig procent van de leerlingen in 
het beroepsonderwijs uit „onregelmati
ge" gezinnen komen. 

Bovendien belanden alle kinderen van 
migranten haast automatisch in de be
roepsschool: 75 th. van de leerlingen zijn 
gastarbeiderskinderen. Dit laatste is een 
probleem op zichzelf en laten we hier 
verder bulten beschouwing. 

De herwaardering kan beginnen met 
meer aandacht voor een brede, algemene 
ontwikkeling. Er moet meer ruimte komen 
voor taalonderricht: degelijk onderwijs in 
de moedertaal en meer aandacht voor 
het Engels. Iedereen kan, mits de nodige 
training, zich grondbeginselen van taal 
eigen maken. Het is trouwens noodzake
lijk technologische handleidingen beter 
te begrijpen. Een stevige — zeg maar — 
kulturele basis vormt mensen met een 
bredere kijk op het leven. Met kritische 
zin ook. Met doorzicht en die bereid 
zullen zijn zonder al te veel moeilijkhe
den van de ene beroepssfeer naar de an
dere te stappen: zich te herscholen en 
aan te passen. Inderdaad, de evolutie 
gaat zo snel dat in de toekomst het 
misschien slechts een groepje ambtena
ren zal zijn die hun ganse leven dezelfde 

beroepsaktiviteit zullen uitoefenen. 
Het meegeven van wat je „de basis" kan 
noemen, gebeurt op school. Daar ook 
kunnen de grondprincipes van de be
roepsopleiding worden meegedeeld. De 
toepassing van teorie naar praktijk vergt 
dan de tweede grondige vernieuwing. 
Ofwel wordt kontakt gezocht met het 
bedrijfsleven en doet het stagesysteem 
algemeen de intrede, in navolging van 
wat reeds voor een aantal opleidingen in 
de paramedische sfeer gebeurt Dit ver
eist een organizatie: welke bedrijven kan 
je aanspreken; hoe en onder welke voor
waarden zullen leerlingen er worden op
genomen? Maar vooral: wie zal ze bege
leiden? Mensen uit het bedrijf hebben 
daarvoor geen tijd. Moeten dan een 
aantal leerkrachten worden herschoold? 
Moeten beroepservaren mensen over
stappen naar het onderwijs? 

Een tweede mogelijkheid bestaat in de 
praktische opleiding op school. Maar de 
nieuwe technologische apparatuur is zó 
duur dat een school deze mettertijd niet 
zal kunnen betalen; vooral omdat de 
snelle ontwikkeling de aankoop van 
voortdurend nieuwe toesteilen zal 
vergen. 

Zelfs groepen scholen zullen de financië
le last niet kunnen dragen. Er zal hoe dan 
ook moeten worden gedacht aan een 
samenwerking, boven de bestaande 
schoolnetten. Een „centrum" van techno
logische apparatuur kan dan ter beschik
king staan van alle scholen die een 
opleiding in een bepaalde richting geven. 

De derde mogelijkheid bestaat in de 
kombinatie van stagesysteem en prakti
sche opleiding via het hierboven voorge
stelde „centrum". 

Nu zullen weldra heel wat kinderen tot 
achttien jaar school lopen: een prakti
sche mogelijkheid voor de bewindvoer
ders om de cijfers van de jeugdwerk
loosheid te drukken. Voor het onderwijs 
is het een uitdaging; de mogelijkheid om 
te hernieuwen. Maar zolang de ideeën en 
de middelen ontbreken, zal het beroeps
onderwijs verder niet-gemotiveerden, 
slecht of niet-geschoolden op de ar
beidsmarkt sturen. Mensen die met hun 
getuigschrift in de hand meteen op het 
werkloosheidsbureau het leger van de 
verbitterde jongeren gaan vervoegen. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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Wetstra,at m 
De vakantie begint te jeuken en het Parlement 
draait op volle toeren. Een jaarlijkse traditie. 
Meteen voor nieuwkomer Johan De Mol een 
unieke kans om vaste voet te krijgen in de 
parlementaire geplogenheden. 
Het zwaartepunt ligt momenteel in de Kamer, 
waar dinsdag gestart werd met de openbare 
behandeling van de volmachtenwet Dat be
looft een maratondebat te worden. Nadien 
zullen de senatoren het werk nog eens over
doen, zodat de regering vanaf eind juni vol
macht kan handelen. Want verrassingen wor
den niet verwacht: de meerderheid zal ja 
knikken. 
Zwaarste diskussiepunt wordt wellicht de 
bevoegdheid die Martens en de zijnen eisen 
om op te treden in de herstrukturering van de 
nationale sektoren. Zeg maar in de staalsek-
tor. In dat verband moet het initiatief van Vic 
Anciaux vermeld worden. Met een voorstel 
van resolutie zette hij de Vlaamse Raad er toe 
aan om het rapport-Gandois te bespreken in 
het kader van een ruim Vlaams sociaal-ekono-
misch overleg. Met deelneming dus van de so
ciale partners en de kuituur- en strijdvereni-
gingen. De bevoegde kommissie onder het 
voorzitterschap van Oswald Van Ooteghem 
zal eerstdaags dit debat opnemen. 

Frans Baert zet verjaardag kleur bij 
Net 15 jaar zetelt hij in het Parlement Sedert de verkiezingen van 1968. 
Een ouwe rat dus. Maar veel meer dan dat: een van de degelijkste, meest emi
nente en alom geraadpleegde wetgevers. Een rots in de flauwe en vaak 
bekritizeerde parlementaire branding van vandaag. Iemand die behoort tot de 
steeds kleiner wordende fraktie van verkozenen die het geloof in de 
wetgevende instelling onwrikbaar hoog houdt In de eigen Vlaams-nationale 
fraktie dé woordvoerder bij grote juridische debatten, maar ook bij al die 
politieke dossiers die omzichtigheid en doorzicht vergen. 
Frans Baert Uiteraard. En het lijkt wel dat de voorzitter van de Kamerfraktie 
vorige week zijn verjaardag kleur heeft willen bijzetten. Maar dan a la Baert 

Op zijn eentje maakte hij de Kamerzit
ting van 2 juni. Eerst bij het debat over 
het Arbitragehof. Nadien met zijn inter
pellatie over de bevoegdheden van de 
gemeenschappen Inzake buitenlandse 
betrekkingen. Tweemaal de Frans zo
als we hem gewoon zijn: hooggestem
de juridische beschouwingen, maar 
telkens doorspekt met harde politieke 
realiteiten en vooral inzet voor het 
eigen Vlaamse volk. 

Unitaire cup-saus 
De haast pietluttige grondigheid waar
mede de senatoren het wetsontwerp 
op het Arbitragehof onderzocht en 
uitgeplozen hebben, moet op de ka
merleden diepe indruk gemaakt heb
ben. In een mum van tijd werd het ont
werp door kommissie en openbare 
vergadering geloodst 
Met de oprichting van het Hof kan dus yaag en betwistbaar en heeft de 
eerstdaags gestart worden. Wat vol- centrale regering de prioriteit Het 
gens Frans Baert helelmaal niet onbe- Arbitragehof vormt een belangrijk 
langrijk is:,donder Arbitragehof blijft sluitstuk van de staatshervorming, 
de bevoegdheidsverdeling tussen Het is in feite een typisch federalisti-
centrale regering en Executieven g^he instelling." 

En over het algemeen komt het werk
stuk van de Senaat aan dat opzet 
tegemoet Alleen» het vertoont tergen
de hiaten. Zoals de onmogelijkheid om 
volmachtbesluiten aan te vechten of 
het feit dat een minderheid in de 
Vlaamse Raad geen beroep zal kun
nen aantekenen. 

Erger dan dat alles is dat deze federa
listische instelling overgoten werd met 
een unitaristische saus. Oorspronkelijk 
was voorzien dat de voordracht van 
de kandidaat-raadsheren zou gebeu
ren per taalgroep: de Nederlandstalige 
senatoren dragen de Nederlandstalige 
raadsheren voor; de Franstalige sena
toren de Franstalige raadsheren. Tij
dens de openbare behandeling in de 
Senaat werd daarvan afgestapt On
der impuls van de PSC en met oiede-
plichtigheid van de CVP die aldus haar 
kleine broertje aan een zetel meer in 
het Hof kan helpen. 

Heel spijtig, aldus Frans Baert want 
deze hiaten en unitaire saus zijn een 
voldoende rederr voor de VU om 
tegen te stemmen. Meerderheid tegen 
minderheid werd het ontwerp echter 
goedgekeurd. 

Ik niet alleen 
Nauwelijks was het Arbitragehof afge
handeld of Frans Baert betrad op
nieuw het podium. Onderwerp: de 
nota Tindemans die de Gemeenschap
pen elke internationale bevoegdheid 
ontzegt Tegenspeler: Tindemans zelf. 

Vlaamse raad 

100.000 
symbolische 
franken 
Een woelige vergadering met een alle
gaartje van tema's: de Vlaamse Raads
zitting van vorige week. 
Naast het voorstel van voorzitter Vic 
Anciaux om in de Vlaamse Raad te 
starten met een breed Vlaams overleg 
stond de kultuurbegroting centraal. 
Een aantal kultuurwerkers die in de 
publieke tribune hadden post gevat 
dienden „opgebracht" te worden. Dat 
gebeurde na het applaus dat André 
De Beul oogstte met zijn vernietigend 
oordeel over het CVP-PVV-kompro-
mis. Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz bevestigde daar inderdaad niet 

bij betrokken te zijn. Hij pleitte voor 
een onderzoek van de kredieten, en al
dus „alle luksueuse of niet relevante 
uitgaven te schrappen en te besteden 
aan tewerkstelling". 
Uiteindelijk werd de begroting meer
derheid tegen oppositie goedgekeurd. 
De VU onthield zich. Slechts Joos 
Somers slaagde erin een amendement 
door te drukken: een symbolische 
verhoging van de begroting met 
100.000 fr. om de sociale gevolgen van 
repressie en epuratie op te vangen, in 
afwachting dat de bijzondere werk
groep tot resultaten komt 
Een incident deed zich ook voor over 
de weigering van Poma om subsidies 
toe te kennen aan de Brusselse Wel-
zijnsraad. Dat kan volgens Anciaux de 
doodsteek betekenen voor deze raad. 
Dan kwam de kat op de koord: geen 
subsidies meer omdat de minister in 
het „Brussels Zakboekje" van de raad 
niet als subsidiërende overheid ver
meld staat wel Dewulf en Steyaert 
Kortom, geen centen omdat de foto 
van zijne eksellentie niet afgedrukt 
staat! 

Senaat 

Vlaamse vis 
unitaire 
materie 
De Senaat vergaderde vorige week 
één dag lang over de begroting van 
Landbouw. 
Woordvoerder van de VU-fraktie was 
uiteraard Michel Capoen. Vooraf
gaand wees hij op een aantal hoopvol
le elementen: de toename van het 
landbouwaandeel in de ekonomie en 
de lichte stijging van het landbouwin
komen al blijft dit nog steeds op zo'n 
30 th. hangen van de andere sektoren 
Voor het overige had de Westvlaamse 
senator weinig goed nieuws: een ver
dere daling van het aantal aktieven in 

die ais ultieme verdediging opvtnerp dat 
de nota niet van hem alleen is maar 
ook van zijn kollega's-regeringsleden. 
De VU-fraktievoorzitter bouwde een 
grandiose juridische argumentatie op. 
Een advokaat op volle toeren tegen 
een weerioze beklaagde, die slechts 
stamelt: niet ik alleen, ook de anderen. 
Een pleidooi waarbij elke jurist de 
vingers moet likken. Gestoekl op rede
neringen uit grondwettelijk, publiek en 
internationaal recht Maar tevens met 
de keiharde politieke realiteit: „De re
geringsnota is onhoudbaar en een 
grondwettelijke stap achteruit De 
Executieven hebben de exclusieve 
bevoegdheid om internationale over
eenkomsten af te sluiten op de do
meinen die hen toevertrouwd wer
den'. 

Tot slot van deze interpellatie werd 
door Paul Van Grembergen en de 
socialist Van Elewyck een motie inge
diend waarin het standpunt van de 
Vlaamse regering werd herhaakl. Met 
identiek dezelfde bewoordringen: ,De 
gemeenschappen hebben voor de 
hen, krachtens de biezondere wet tot 
hervorming van de instellingen toe
gekende materies de volheid van 
bevoegdheid inzake internationale 
verdragen". Eens werd deze motie in 
de Vlaamse Raad goedgekeurd. Mede 
door CVP en PW. Nu dienden deze 
een gewone motie in. «Er werd over
gegaan tot de orde van de dag'. De 
twee gezichten-politiek van Vlaande-
rens' meerderheid. 

de landbouw en de sluiting van liefst 
3.600 bedrijven. Zolang echter niet 
gesleuteld wordt aan het onderne
mingsklimaat moet geen verbetenng 
verwacht worden. 

Uitgebreid ging Michel Capoen in op 
het Europees prijzenbeleid, dat al lang 
geen zuiver landbouw-ekonomische 
aangelegenheid meer is maar door
kruist wordt met budgettaire en nrxjne-
taire implikaties. De verhoging van de 
Belgische landbouwpnjzen met 7,6 th. 
noemde hij weinig gunstig. Daarin zit 
immers de 3,2 th. van de devaluatie. 
Bovendien zal de prijsstijging van de 
produktiemiddelen snel de verhoging 
teniet doen. 

Als besluit pleitte de VU-senator voor 
een regionalizering van de landbouw. 
Dat deed ook zijn kollege Guido Van 
In die de zeevisserij behandelde, een 
toch zuiver Vlaamse bednjvigheid. 

Tot slot kwam nog een derde Westvla
ming op het podium, Firmin Debusse-
ré, die de alarmbel luidde voor de 
benarde situatie waarin de pluimvee
houderij verkeert 

„De 
speleman # f 

Johan De Mol kamerlid. Jules Van 
Boxelaer gewezen kamerlid. 
Twee jaar lang heeft hij het mogen 
meemaken. Een twee jaar lange 
bekroning voor een levenslange 
Vlaams-nationale inzet 

Van in zijn studententijd. De na
oorlogse katakombentijd. Dus lid 
van De Kegelaar. Die Leuvense 
volksdansgroep, het trefpunt van al 
wie Vlaams-nationaal was. En niet 
zomaar een gewoon lid. Hij was de 
speleman van De Kegelaar. De vio-
llsL 

Iedereen heeft wel zo iemand, waar
naar hij opkijkt Die een onuitwisba
re stempel drukt op z'n levenswan
del. Bij Jules was dat de Aalsterse 
geneesheer Goubert Hun vriend
schap heeft op de Vlaams-nationa
list van Wichelen niet weg te cijfe
ren sporen nagelaten. 

Van meet af aan stond hij In de 
Volksunie. Aan de wieg van de 
heropstanding van het Vlaams-na-
tionalisme. De klim uit de katakom-
ben. Niet op het voorplan. Maar 
hard werkend aan de basis. Steeds 
prezent indien nodig. Steeds stil 
verdwijnend indien geheeld of op 
goede banen. Rots van het arron
dissement Dendermonde. Toever
laat voor elke jongere die de partij 
kwam vervoegen. 

Want dat is de kommer van Jules. 
Jeugd om de fakkel over te nemen. 
En hij meent zo iemand gevonden 
te hebben. Johan De MoL 

In 1981 zette Van Boxelaer zich 
onwrikbaar op kop van de Dender-
mondse lijst In zijn zog de eerste 
opvolger, De Mol. Met de stellige 
afspraak: ik red het nu, zetel enige 
jaren en dan, vriend Johan, Is het 
uw opdracht! 

Van Boxelaer was zijn woord ge
trouw. Het siert hem. Hij gaf de 
fakkel door aan de jongere waarop 
nu al zijn vertrouwen en dat van het 
arrondissement rust 

Zelf heeft Van Boxelaer in het Par
lement het spreekgestoelte 
gemeden. Hij was de Speleman. De 
stille noeste werker op de achter
grond van de kommissies. De stille 
toevertrouw van zijn arrondisse
ment 

En als Speleman keert hij terug 
naar zijn geliefd arrondissement 
Steunpilaar als het moet Speleman 
als het kan. Johan De Mol wacht 
een zware erfenis. Maar hij zal 
kunnen rekenen op de spelemaa 

De speleman van die kleine kring 
— steeds kleiner wordend — die 
de Volksunie gestalte heeft gege
ven. (j.aJ 
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8 m Onze wereld 

Zware uitdaging voor Palestijnse leider 

Arafat gekonfronteerd met muiterij in PLO 
Het was deze week een jaar geleden dat Israëlische troepen Libanon 
binnenvielen In een campagne waarin ze doorstootten tot Beiroet en 
er het vertrek afdwongen van duizenden in die stad gelegerde strij
ders van de Palestijnse Bevrijdingsorganizatle (PLO). Nog steeds be
vinden zich zowat dertigduizend Israëlische militairen In Libanon 
want het terugtrekkingsakkoord dat Israël met Libanon afsloot, dank 
zij de bemiddeling van de Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Schultz, treedt pas In voege als ook Syrië zich bereid verklaart 
zijn zowat 40.000 manschappen uit Libanon terug te trekkpen, iets wat 
Damascus tot nog toe weigert 

Van zijn kant ziet Yasser Arafat 
zich de jongste weken gekonfron
teerd met de zwaarste interne 
uitdaging tegen hem binnen de 
PLO sinds hij veertien jaar gele
den de leider van die organizatie 
werd. Binnen de gelederen van de 
PLO vindt een ernstige rebellie 
plaats tegen Arafat De muisters 
beschuldigen hem ervan de gewa
pende strijd te hebben opgegeven 
als een middel om een Palestijns 
thuisland te herwinnen en ander
zijds geen enkel resultaat te kun
nen voorleggen van zijn diploma
tieke inspanningen. 
Sinds hij in 1969 formeel het lei
derschap van de PLO op zich nam 
is het altijd één van Arafats proble
men geweest de verschillende, 
heterogene Palestijnse organiza-
ties die samen de PLO vormen bij
een te houden. Maar de huidige 
rebellie komt uit de gelederen van 
zijn eigen verzetsgroep El Fatah, 
die de grootste deelgroep van de 

PLO vormt en altijd beschouwd 
werd als de ruggegraat van de 
organizatie. En dat maakt de rebel
lie des te gevaarlijker voor Arafat 
Arafats verleden is dat van een 
guerrillero, eerst tegen joodse 
groepen in het door Groot-Brittan-
nië bestuurde Palestina, daarna als 
een kommando-leider die in de 
jaren zestig raids uitvoerde in Is
raël. 

El Fatah 
Zijn levensloop is typisch voor die 
van vele Palestijnen die door de 
oprichting van de staat Israël uit 
hun thuisland verdreven werden," 
in andere Arabische landen een 
precair bestaan leidden, door ko
ning Hoessein bloedige „zwarte 
september" in 1970 uit Jordanië 
weg moesten, daarna in Libanon 
een onderkomen zochten en daar 
opnieuw weg moesten door de 
Israëlische invasie van vorig jaar. 
Hij werd in 1929 in Jeruzalem 

geboren als één van de tien kinde
ren die zijn vader bij twee vrou
wen had. Als tiener voegde hij zich 
met zijn vader en zijn broer bij een 
groep die joodse guerrilla-organi-
zaties bestreed. Na de oprichting 
van Israël vluchtte hij naar Gaza 
en vandaar naar Kaïro waar hij in 
1957 een ingenieursdiploma be
haalde na met de Egyptenaren in 
de Suez-ooriog tegen de Fransen, 
Britten en Israëli's te hebben ge
vochten. Vandaar trok hij naar 
Koeweit wat ook typisch is want 
de Palestijnen, die veruit de hoog
ste ontwikkelingsgraad hebben 
van alle Arabische volkeren, vor
men in de meeste Golf-staten het 
geschoold kader van technici, le
raars enz., wat niet belet dat ze in 
die staten aan tal van beperkingen 
onderworfjen zijn, en op basis van 
verblijfsvergunningen die steeds 
kunnen worden ingetrokken een 
zeer onzeker bestaan leiden. 
In Koeweit stichtte Arafat met de 
leraar Salah Khalaf die nog steeds 
één van zijn naaste medewerkers 
is, de El Fatah verzetsorganizatie. 
De aktiviteiten van de groep 
maakten dat hij spoedig proble
men had met de Arabische gast
landen en Arafat werd één keer in 
Libanon en tweemaal in Syrië aan
gehouden. 

Na de juni-oorlog van 1967, waarin 
Israël een deel van de Syrische 

Golan-hobgten, de Jordaanse 
westelijke Jordaan-oever en de. 
Egyptische Gaza-strook bezette, 
richtte Arafat geheime Fatah-cel
len op in bezet gebied. Hij werd in 
Israël tot één van de meest ge
zochte personen verklaard maar 
wist aan de Israëlische veiligheids

diensten te ontsnappen. De spec
taculaire kaping van drie passa
giersvliegtuigen in 1970 naar een 
woestijngebied buiten Amman 
trok dramatisch de internationale 
aandacht op het Palestijnse pro
bleem. Maar die kaping, en de 
groeiende macht van de Palestij-

CDA: donderpreken tegen scheuringsdreiging 
(jeeveedee) In het Nederlandse parle
ment — de Tweede Kamer — is de 
begroting van Volkshuisvesting aan de 
orde. Men houdt rekening met een spitse 
tussenkomst van CDA-woordvoerder 
Stef Dijkman, als bekend wordt dat deze 
woningbouw-specialist het woord niet 
mag voeren. Zijn fraktieieider, de knorri
ge Bert de Vries, opvolger van erkende 
politici als de huidige eerste minister 
Ruud Lubbers en daarvóór de bewogen 
Willem Aantjes, heeft Dijkman aan de 
kant gezet en een nauwelijks bekend lid 
Van de CD^-fraktie mag het woord doen. 
Wat is/ er toch ook aan de hand in het 
volksvertegenwoordigdende deel van 
het Kristen-Demokratisch Appèl, de 
grootste regeringspartij van het land? 
De A[rnerikaanse bisschop Gumbleton 
bezoekt in Den Haag de Nederlandse 
Kamerleden. Hij komt het redelijk resolu: 
te standpunt toelichten van de Ameri
kaanse bisschoppen ten aanzien van de 
kernbewapening. Van de 45 parlementa
riërs van Nederlands grootste kristelijke 
partij maken er twee hun opwachting bij 
de geestelijk leider van overzee, bij wie 
opnieuw Stef Dijkman. Nogmaals: wat 
gebeurt er toch in de CDA-fraktie? 

Waardoor het rommelt bij de kristende-
mokraten, en termen als scheuring en 
splitsing de jongste weken herhaaldelijk 
vallen, is na enige analyse en het bijwo
nen van de zopas gehouden Partijraad 
(het hoogste kollege binnen de CDA) wel 
duidelijk. Dat is ten eerste het feit dat 
twee en een half jaar geleden na de 
definitieve oprichting van één kristende-
mokratische groepering en de gelijktijdi
ge opheffing van de grootste drie kriste
lijke partijen in het land, het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Daarmee bedoe
len we dat het verschil tussen twee van 
die drie partijen, namelijk de Katolieke 
Volkspartij (KVP) en de (protestantse) 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) steeds 
duidelijker aan het licht komt De KVP 
was van oud gewend te denken en te 
handelen in termen van macht, en daar

mee maakte ze langer dan een halve 
eeuw in de Nederlandse politiek de 
dienst uit Bij de ARP daarentegen heers
te (bijbelse) beginselvastheid, trouw aan 
het eigen partijprogram, een rechtlijnig
heid die wel eens tot starheid voerde, 
maar in elk geval méér respektabel was. 
Dat verschil nu begint zich te wreken. Op 
de huid gezeten door de oppositie en on
der druk van de mee-regerende liberalen 
proberen de kopmannen van het CDA 
een koers te volgen die helemaal herin
nert aan „de tijd van toen": het machts
streven voorop en opportunisme hoog in 
het vaandel. Een tendens die niet ver
wonderlijk is, want het zijn meest vroege
re KVP'ers die in de samengesmolten 
drie voormalige partijen thans de skep-

Aantjes' alternatief heel dichtbij? 

ter zwaaien. Voor de ex-ARP-leden zijn er 
daardoor vaak bittere pillen te slikken. 
Want hun bijbelse inspiratie die mee
brengt dat de bescherming van de zwak
sten in de maatschappij bij hen voorop 
staat, en dat men vierkant tegen kernbe
wapening is, zien ze nauwelijks weer
spiegeld in de praktische politiek van het 
CDA. De meest beginselvasten van de 
vroegere ARP'ers voelen zich dan ook 
amper thuis bij een partij die een scherpe 
politiek voert ten aanzien van mensen 
met de alleHaagste inkomens of de werk
lozen, en zigzaggend opereert op het 
terrein van de kernbewapening. 
Om die tegenstellingen gaat het, en het 
zijn figuren als de bovengenoemde Dijk
man, voorts Jan Niko Scholten, Jan Bui-
kema en andere parlementariërs, die in 
verzet zijn gekomen. In kranten en voor 
de radio hebben ze duidelijk te verstaan 
gegeven dat het hen erg hoog zit En Aan
tjes, enkele jaren geleden na een hoogst 
onsmakelijke hetze aan de kant gezet, 
verklaarde onlangs dat de huidige kop
stukken van het CDA de sfeer rijp maken 
voor een alternatief CDA 
Op de Partijraad van een week geleden, 
en dat was verwacht kregen de Dijkman
nen een donderpreek te horen. Voorzitter 
Bukman zei, zonder namen te noemen (D 
dat „verdeeld optreden" de invloed ver
zwakt van het CDA in de regering. „We 
verliezen aan werfkracht bij onze kie
zers", waarschuwde hij, en: „Het is al erg 
genoeg dat we verdeeldheid moeten 
konstateren, maar verdeeldheid oproe
pen is nog veel erger." Waaraan fraktie
ieider De Vries (die van zichzelf beweert 
dat een Nederlander „chagrijnig" hoort te 
zijn!) toevoegde: „We moeten elkaar op
bouwen en niet afbreken. Het doet mij 
echt verdriet als een enkeling publieke
lijk de voorkeur geeft aan afbraak." 
De tweede oorzaak van het gedonder 
binnen de CDA-fraktie hangt nauw sa
men met het voorgaande. Bij enkele 
stemmingen In de Kamer hadden de 
„dissidenten" zoals mensen als Dijkman 

al worden genoemd, zich achter moties 
van de oppositie geplaatst Zij meenden 
dat naar eer en geweten te moeten doen. 
(Het ging ondermeer over nieuwe extra 
kortingen op minimumlonen en sociale 
uitkeringen.) Maar De Vries eist dat door 
dik en dun de fraktie-eenheid bewaard 
blijft Een uitzonderingspositie innemen 
noemt hij „hovaardig of een uiting van 
sektarisme". 
De „weerbarstigen" hebben zich de afge
lopen week daartegen verzet in een brief 
aan De Vries én aan de partijvoorzitter. 
Daarin stellen ze dat de grondwettelijke 
vrijheid van geweten buiten kijf staat 
Dat geldt volgens hen ook voor het 
beginsel dat Kamerleden zonder last of 
ruggespraak hun stem moeten kunnen 
uitbrengen. En, stellen ze: „Ons stemge
drag was zeker niet in strijd met het 
CDA-verkiezingsprogram." 
Grote heibel dus bij de Nederlanse kris-
tendemokraten. Het ziet er zeker niet 
naar uit dat de „dissidenten" zich de 
mond laten snoeren. Anderzijds Is het 
nog te vroeg om een afscheidingsbewe
ging te voorspellen naar het voorbeeld 
van 1967 toen de kristenradikalen uit de 
KVP wegliepen. Maar het zou wel een 
verstandige zet zijn als CDA-top wat 
meer begrip toonde voor de mensen die 
konsekwent achter de diepere beginse
len van hun groepering staan. Want het 
soms opvallend meedrijven van het CDA 
met de duidelijk machtsbeluste liberalen 
kan op den duur alleen maar tot gezichts-
én kiezersverlies leiden. Aantjes' „alter
natief CDA" zou dan wel eens minder ver 
achter de horizon liggen dan hij nu zelf 
denkt 
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nen in zijn land brachten koning 
Hoessein van Jordanië ertoe een 
offensief te ontketenen tegen de 
Palestijnse strijders in zijn land dat 
„zwarte september" werd ge
doopt en tot hun vertrek naar 
Libanon leidde. 

Olijftak 
en geweer 

Vanaf het midden van de jaren 70 
begon Arafat zijn inspanningen 
toe te spitsen op het verwerven 
van internationale diplomatieke er
kenning voor de PLO om aldus 
een oplossing voor zijn statenloos 
volk na te streven. Hij onderhield 
en onderhoudt goede betrekkin
gen met zowel behoudsgezinde 
als meer vooruitstrevende Arabi
sche regimes — met een aantal 
ups en downs die dan weer sa
menhingen met de interne ver
deeldheden in de Arabische we
reld en het internationaal politiek 
steekspel — vestigde goede rela
ties met Moskou maar streefde 
tevens een toenadering met de 
Verenigde Staten na. Hij lanceer
de dit offensief in 1974 toen hij 
voor de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties verklaar
de- „Ik ben hier gekomen met in de 
handen een olijftak en het geweer 
van de vrijheidsstrijden Laat de 
olijftak niet uit mijn hand vallen." 
Na de Israëlische invasie in Liba
non, waarin de PLO een militaire 
nederlaag leed, wisten Arafat en 
zijn PLO-strijders stand te houden 
in West-Beiroet — zijn tegenstan
ders zegden dat hij zich verschool 
achter de Arabische burgerbevol
king van West-Beiroet — en een 
akkoord te bedingen voor de eva
cuatie van de PLO-strijders uit 
Beiroet naar andere Arabische 
landen. 

Sindsdien zette Arafat zijn diplo
matieke inspanningen voor een 
oplossing van het Palestijnse pro
bleem, die in zijn ogen de vorm 
moet hebben van een Palestijns 
thuisland op de nu door Israel 
bezette westelijke Jordaan-oever, 
verder 

Machteloos? 
Maar Arafats tegenstanders bin
nen de PLO voeren nu aan dat die 
inspanningen niets hebben opge
leverd. Het vredesplan van de 
Amerikaanse president Reagan 
voor het Nabije Oosten gewaagt 
niet van een Palestijnse staat al-

""leen van een Palestijnse entiteit 
die een konfederatie met Jordanië 
zou vormen, en Washington wei
gert nog steeds de PLO te erken
nen Van zijn kant blijft Israël zich 
verzetten tegen elke vorm van 
Palestijns thuisland en zet integen
deel met grote vaart de vestiging 
van joodse kolonies op de bezette 
Jordaan-oever verder. 

Als ook Syrië zou worden betrok
ken bij het Israëlisch-Libanees ak
koord voor het vertrek van alle 
buitenlandse troepen uit Libanon 
zou dat inhouden dat ook de PLO-
strijders, die zich in de oostelijke 
Bekaa-vallei bevinden, zouden 
moeten vertrekken. Als dat ge
beurt, aldus de PLO-muiters (die 
ongetwijfeld ook door Damascus 
worden aangemoedigd) verliezen 
de Palestijnen hun laatste militaire 
basissen in de buurt van Israël en 
zullen ze machteloos verspreid 
worden over een aantal Arabische 
landen. Als we geen militaire vuist 
meer willen of kunnen maken zal 
de internationale belangstelling 
voor de Palestijnen snel afnemen, 
zo zeggen nog de muiters. En 
Arafat heeft het des te moeilijker 
hen te antwoorden daar een op
lossing voor de Palestijnse kwes
tie op het |x>litiek-diplomatleke 
front bepaald niet in zicht lijkt 

H. Oosterhuys 

m 
VU op radio en tv 

Vandaag, donderdag. Is de Vlaams-
Natlonale Omroepstichting op BRT-1 
radio te beluisteren van 18u.45 tot 
18 u. 55. Het wordt een politieke tri
bune, mei medewerking van alge
meen VU-voorzltter VIc Anclaux, 
over de aktuele politieke toestand, 
dus ongetwijfeld over de toekomst 
van het Waalse staal- Morgen, vrij
dag, brengt de VNOS van 21 u. 30 tot 
22 u„ op het tweede BRT tv-net een 

reportage over de gevaren verbon
den aan het gebruik van methylbro
mide bij grondontsmetting in de tuin
en landbouw, evenals een sfeerbeeld 
over de aardbeienteelt in Vlaanderen. 
Er is ook nieuws van de aktie van de 
Volksunie: „Cockerill-Sambre, nu is 't 
genoeg', terwijl studiogast Hugo 
Schiltz, gemeenschapsminister van 
Financiën en Begroting, inhaakt op 
de politieke aktualiteit 
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Strijd 
voor het behoud 
Meetjeslandse 
stations duurt verder 
Het Regionaal Initiatiefkomitee Openbaar Vervoer van het Meetjes-
land, bekeek onlangs de stand van zaken i.v.m. de dreigende sluiting 
van de spoorwegstations Waarschoot, Sleidinge, Wondelgem en 
Muide. 
Na het advies van de Gewestelijke Ekonomische Raad voor Vlaande
ren, de protestmanifestatie te Sleidinge, en hef onderhoud op het 
kabinet-De Croo blijkt dat over de lijn „Gent-Eekio" nog steeds „ge
praat" wordt en er nog niets definitief is verloren- of gewonnen. 

Het advies van de GERV luidt dat 
de stations van Waarschoot en 
Sleidinge moeten ojjen blijven. De 
direktie van de NMBS voelt ech
ter weinig voor het opnennen van 
deze stopplaatsen, hoewel men 
moet toegeven dat er geen enkel 
technisch probleem isl 
De GERV wees i.v.m. de mogelijke 
vervangingen door autobussen op 
de onvermijdelijk langere rittijd, 
indien geen verbeteringen werden 
aangebracht (Waarschoot en Slei-
dinge-Gent-Sint-Pieters respektie-
velijk 44 en 32 min., tegenover met 
de trein 27 en 22 minuten). 

Woonuitbreiding 
Het RIK verzamelde ook gege
vens i.v.m. de woonuitbreidingsge-
bieden gepland binnen loopaf
stand (1.000-1.500 m) van het sta
tion. Voor Waarschoot zijn er 150 
nieuwe woningen gepland, voor 
Sleidinge is dit zelfs 700. Dit zou 
het potentieel aantal reizigers in 
deze gemeenten met ruim 2.500 
kunnen doen toenemen. 
Het RIK vindt eveneens dat de 
afschaffing van Wondelgem en 
Muide onverantwoord zijn tijdens 
de spitsuren, gezien de belangrijk
heid van deze stations als bestem-
mingspunt voor de werknemers in 
de Gentse havenbedrijven. 
Het RIK stelt vast dat er geen 
enkele garantie is over het inzet
ten van meer autobussen om de 
afgestoten treinreizigers op te 
vangen. Bovendien is er geen en
kele vooruitzicht dat de snelheid 

van de bussen kan verhogen (nu 
22,6 km/u), vermits op de drie 
voornaamste invalshoeken vanuit 
het Meetjesland de bussen meest
al verstrikt raken in het Gentse 
stadverkeer. Het RIK vraagt zich 
trouwens af hoe de NMVB (Buurt
spoorwegen) nog extra inspannin
gen zal kunnen doen, vermits deze 
maatschappij volgens haar jong
ste jaarverslag, met 130 miljoen 
exploitatieverlies het nu reeds 
„niet meer ziet zitten"! 
Het aktiekomitee wil wel eens we
ten wanneer er voor de hervor
mingen aan het openbaar vervoer 
eens een sociale kosten/baten
analyse zal voorgelegd worden. 
Het Regionaal Initiatiefkomitee is 
daarom vast besloten om het be
houd van de Meetjeslandse stati
ons te blijven verdedigen. Naast 
de parlementaire tussenkomsten 
plant het regionaal komitee ook 
enkele ludieke akties. Zaterdag 
4 juni jl. b.v. werd als eerste aktie 
aan eerste minister Wilfned Mar
tens, te Sleidinge voor 160 jaar 
gemeenteschool, een houten 
speelgoedtreintje overhandigd 
met op de wagons de namen van 
de vier stations, die „afgehaakt" 
werden. Hem werd gevraagd als 
Meetjeslander en Sleidingenaar 
de sluiting van de stations te belet
ten. 

Op de radio 
Naast de ruime aandacht die de 
akties tot nu toe kregen in de 
schrijvende pers en de tv (VNOS-
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Overal waar de Grote Stationafschaffer Decroo zich vertoont wordt hij „hartelijk" ontvangen door 
komiteeleden tegen de afschaffing. Zoals hier en nog wel met bloemen uit Lochristi... 

uitzending door Derden), wijdt nu 
ook de radio een hele uitzending 
aan het „behoud van de kleine 
stations". 
Zaterdag 11 juni a.s. wijdt BRT 1 -

Het nieuwe station van Ezemaal (± 14 miljoen) dient ook te worden af
geschaft Van t>esparingen gesproken. 

„Door bladeren 
en vruchten..." 
Bij het Heuvellands Landschaps
centrum verscheen een nieuwe 
brochure. In feite gaat het om een 
volledig herwerkte uitgave van het 
werkboekje „Door bladeren en 
vruchten de bomen zien". 
Op vraag van de onderwijzers die 
met de uitgaven van het Land
schapscentrum wat ervaring heb
ben, werd afgestapt van het model 
„werkboekje". De informatie en 
opdrachten rond bladeren en 
vruchten van streekeigen bomen 
werd nu verwerkt in leseenheden. 
Zo vormt de brochure een kaftje 
met losse werkbladen gegroe
peerd per lesgeheel. In totaal zijn 
er 4 lesgehelen: 
1. We leven niet alleen: een inde
ling van al wat rondom ons leeft, 
om te komen tot bomen en strui
ken. 
2. Het blad: blad vorm, nervatuur, 
bladrand.. 
3. Vruchten: verspreidingswijze, 
soorten... 
4 Herbarium: hoe een herbanum 
aanleggen? 
De brochure is bestemd voor leer
lingen van tweede en derde graad, 
bevat mooie natuurgetrouwe pen
tekeningen. 
Kostprijs: 40 fr. Te bestellen in het 
Landschapscentrum via over
schrijving op 738-3060850-37 (-f-
portkosten) van Opbouwwerk 
Heuvelland te Kemmel. 

radio in het programma „Kraaie-
nest" tussen 10 en 12 u. aandacht 
aan de NMBS-plannen. Studiogas-
ten zijn minister De Croo en Roel 
De Jong, verkeersdeskundige 
(Sint-Niklaas). 

Landelijk overleg 
Er werden interviews gemaakt 
met o.a. RlK-woordvoerder Paul 
Van Kerckhove en met treinreizi
gers van de lijn Gent-Eeklo. Luiste

raars kunnen telefonisch reageren 
tijdens het programma. 

Het RIK speelt met de gedachte 
om als verdere aktie nodig is, de 
krachten te bundelen met andere 
aktiekomitees uit het Vlaamse 
land. 

Zij kunnen kontakt opnemen met 
het RIK p.a. P. Van Kerckhove, 
Ledelaan 47 te 9940 Sleidinge 
(091-57.41.73). 

Paardestaart, o paardestaart... 

MEN vraagt zich soms af hoe 
het mogelijk is dat een on
kruid overleeft De mens 

hakt en harkt er op los, spuit en 
vernietigt chemisch dat het geen naam 
heeft maait met helse machines voor
zien van waanzinnig draaiende stalen 
messen gras, kruid, onkruid en bloe
men van de bermen. Neem nu de 
paardestaart Een knjid uit de voorhis
torie, dat tij en ontij wist te trotseren, 
want elke lente staat het er opnieuw. 
Eerst schuchter in de stengels, naar de 
zomer toe haast 50 cm hoog als een 
klem ietwat misdeeld denneboompje 
met de heerlijke naam... heermoes (of 
paardestaart). 

Een tante vertelde ooit dat ze langs 
een vlavia-kennis had vernomen dat 
vroeger met paardestaart tin werd 
geschuurd en de grote houten vorken 
en lepels die men in de keuken ge
bruikte. Ze vertelde erbij dat paarde
staart daarom ook schaafstro werd 
genoemd. Een gezondheidsdrager is 
de Equisetum arverse echter wel. 
Men verzamelt de vertakte groene 
zomerspruiten zonder wortel. Men 
strooit losjes uit laat drogen en bergt 
de drogerij op, beschermd tegen licht 
en vocht 

Paardestaart is van oudsher gekend 
als genezer van bloed-, nier- en blaas-
ongemakken. Zweren, etterende won
den en ontstekingen waar geen einde 
aan komt kunnen met paardestaart 
geheeld worden. Men brouwt een tee 
door een goede lepel paardestaart in 
een kwart liter water te laten trekken 
Het sterkst van al worden zitbaden 
aangeraden vooral voor nier- en galpa-
tienten. Daartoe neemt men 100 gram 

paardestaart laat één nacht in koud 
water trekken, 's anderendaags tot 
tegen het kookpunt brengen en aan 
het badwater toevoegen? Een klein 
halfuur baden en daarna goed uitzwe-
ten. Voor wie met afbrekende nagels 
kampt is paardestaart een wondermid
del. Men neemt een handvol verse 
kruiden, laat in koud water trekken, 
kookt achteraf, zeeft en drinkt Wie 
geplaagd zit met zweetvoeten raden 
wij een paardestaarttinktuur aan. Zo 'n 
tinktuur bekomt men door 10 gram 
verse paardestaart in een slok jenever 
in de zon te laten trekken. 

Wie met etterende zweren sukkelt 
huiduitslag of lelijke gezwellen trot
seert met aambeien en andere uitwen
dige letsels kampt wordt een kuur met 
paardestaartomslagen aangeraden. 
Bij voorkeur heetgestoomd verpakt 
Men brengt twee grepen paardestaart 
boven kokend water, doet de ver
warmde drogen] in een linnen doek en 
brengt warm op het pijnlijke lichaams
deel aan. 

Kortom paardestaart is een njkelijk 
geneesmiddel dat door de eeuwen 
heen met wisselende sympatie werd 
gebruikt Het was pastoor Kneipp die 
het terug in de mode bracht En dat is 
maar best ook. 

De Oostennjkse kruidengeneester 
Maria Treben wiens kruidenraadge-
vingen in meer dan 1 miljoen eksem-
plaren in Duitstalig Europa verspreid 
werden zegt onomwonden nadat ze 
met paardestaart een landbouwer uit 
Oststeiermark had genezen van een 
hard gezwel aan de voet. „Paarde
staart een wonder uit de apoteek van 
Godi" 

Uit het klein kruidenboek. 
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Zó boort bd 
11 

Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

l p y 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Reportage 

Jan Andries: 

„Stop die 
overheidssteun aan 
subsidie- verterende 
bedrijven" 
merciële geheimen kent u 
reeds. 
Maar het is ook zo dat wij 
zonder veel tamtam in 79 ge
zorgd hebben voor een kapi
taalverhoging van 600.000 
frank tot 54 miljoen. Gewoon 
door te putten uit eigen mid
delen. Door gebruik te maken 
van de appeltjes-voor-de-dorst 
die wij zuinig opgespaard had
den. 
Het heeft ons mede mogelijk 
gemaakt én om te overleven 
als Vlaams konfektiebedrijf en 
om de werkgelegenheid voor 
400 mensen (150 in ons bedrijf 
en 250 in onder-aanneming) op 
te voeren. Maar ook om van
daag nog te kunnen stellen dat 
wij de toekomst voor ons heb
ben. 
In dit verband kan ik bezwaar
lijk anders dan enkele bittere 
politieke ervaringen voor een 
breed publiek herhalen. 
Ons bedrijf is gegroeid door 
hard werken, van elkeen bij 
ANDRES. 
Wij hebben de „Grote Oorlog" 
die op wereldniveau in de kon-
fektiebedrijvigheid woedde 
kunnen overleven. 
Niet op de laatste plaats om
dat wij de gepresteerde win
sten niet meteen uit het be
drijf als kortzichtige profi
teurs weghaalden. 
Zonder namen te noemen 
durf ik stellen dat precies 
deze kwaal aan de oorzaak 
lag van veel faillissementen; 
ook en vooral in de textiel-
sektor. De Mot in de textiel-
sektor». 

Injektie 
voor expansie 
Bij de feestelijke opening van 
onze nieuwe bedrijfsgebou
wen in april jongstleden, heb ik 
het aan de eerste minister, 
Wilfried Martens onverbloemd 
gezegd: 
Ik heb soms de indruk dat het 
veel gemakkelijker is voor 
een slecht draaiend bedrijf — 
en dit dan met het zware 
argument van afdankingen — 
vlug een hoop geld van de ge
meenschap te verkrijgen, dit 
te laten verdwijnen, zich fail
liet te laten verklaren, dan wel 
voor een gezond bedrijf als 
het onze, dat konkrete expan-
sieplannen, voorlegt enige 
overheidssteun toegewezen 
te krijgen. 
Wij hebben lang moet wachten 
om iets positiefs te zien van de 
beloofde steunplannen voor 
de textiel- en konfektienijver-
heid. 
En toen bleek dat ons dossier 
te eenvoudig was; te glashel
der Wij hadden het bij voor
beeld niet nodig geacht nieu

we extra vennootschappen 
op te richten waarbij men het 
spoor bijster wordt van het 
verkregen geld. 
Onze kapitaalverhoging in '79 
met uitsluitend inbreng uit ei
gen reserves (het geld dat wij 
spaarden na betaling van be
lastingen) viel bijna in ons na
deel uit Voor overheidssteun 
werd ons immers spoedig na
dien gevraagd andermaal een 
aanzienlijke geldinbreng te ver
zorgen. " 

Toch heeft u dan, met over
heidssteun, het bedrijfskapi
taal op 72 miljoen kunnen 
brengen, waardoor de toe
komst voor ANDRES er on
verminderd behoorlijk goed 
uitziet-
Jan Andries: „Wij hebben het 
gepresteerd te overleven, na 
de internationale averij die in 
de Europese konfektienijver-
heid werd aangericht Op ei
gen krachten. Ikzelf blijf princi
pieel gekant tegen staatssteun 
aan ziekelijke bedrijven. Maar, 
als men elders miljarden ver
gooit dan ga ik toch op datzelf
de moment niet gek doen voor 
ons bedrijf en onze werkne
mers, en mogelijke overheids
hulp links laten liggen. 
Evenwel, de injektie die wij 
kregen is voor niets anders 
dienstig dan voor handhaving 
en verdere uitbreiding van 
onze bedrijvigheid en van de 
bijhorende tewerkstelling. 
In mijn toespraak heb ik pre
mier Martens er anderzijds 
ook op attent gemaakt dat wij 
de aangeboden overheids
hulp vanaf '88 moeten terug
betalen. 

Maar, ik heb er ook onver
bloemd op gewezen dat wij 
hopen het geld verkregen 
langs de centrale regering 
vanaf '88 te kunnen terugbe
talen aan de Vlaamse rege-
ring.-

Konfektie, 
Vlaamse zaak 
U stoort zich in uw bedrijfs-
aktiviteiten weinig aan de in
dustriële politiek van de Bel
gische regering, maar u maakt 
er ook wel geregeld de nodi
ge kanttekeningen b i j -
Jan Andries: „Dat men nu 
eens eindelijk ophoudt de geld
middelen van onze gemeen
schap te vergooien in verloren 
kommerciële projekten. 
Goede bedrijfsleiders be
straffen door hulp te bieden 
aan subsidie-verterende be
drijven. 

Wat mijn sektor betreft wil ik 
trouwens de Vlaamse politici 
er voor waarschuwen dat 

Bij de inhuldiging van het nieuwe complex begeleidde bedrijfsleider Jan Andries minister Schilti en diens 
echtgenote. Rechts op de foto: de kreatieve kracht van Andres, Mevrouw Andries. 

spoedig niet andermaal een 
transaktie ten nadele van 
onze gemeenschap door de 
nationale regering zou beze
geld worden. 
In de twee bevoegde textiel
instellingen werden beheers-

mandaten verdeeld op t)asis 
van 60 procent (Vlamingen) — 
40 procent (Fransspreken-
den) 
Nu blijkt dat er achter de kou
lissen hard wordt gewerkt om 
nieuwe overheidssteun in de 

textielsektor buiten verhou
ding aan Waalse bedrijven 
toe te kennen. En dit terwijl na
genoeg 80 procent van de 
konfektie- en textielbedrijvig-
heid op Vlaamse schouders 
genomen wordt'„"(hds) 
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14 TV-progra.mma's Wi 
Zaterdag 

BRT 

18.05 Kosmos. - 19.00 Weet je 
nog? — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Kunst-Zaken. — 20.15 Shirley 
McLaine: illusions (show). — 21.05 
Terloops. — 21.50 Moord op een 
bandje (tv-film). - 23.20 Sport op 
zaterdag. — 23.35 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Blokletters 
(speD. - 21.00 Dallas (fJ. - 21.50 
Televizier Magazine. — 2225 
Nieuws. — 22.30 De langste dag 
(film). 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 McCloud (D. - 20.47 Ko
ning klant — 21.27 Zomaar een 
zomeravond. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Simon C^armiggelt — 22.55 
Another bloody Sunday (sport-
dokJ. - 23.35 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Le jardin 
extraordinaire. — 20.35 L'Amour 
en question (film). — 22.15 Folklore 
(Val St-LamberO. - 23.05 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (fJ. 
— 21.25 Droit de reponse. - 22.50 
Nieuws. — 22.55 Étoiles et toiles 
(filmmag). — 23-40 Nieuwa 

A 2 

19.50 Nieuws. — 19.50 Voetbal. — 
22.00 La guerre des petits Mlc-
keys. — 22.45 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 20 
heurs (spel). — 20.35 Tous ensem
ble. - 21.30 Chariot Patine. -
22.00 Nieuws. - 22.30 Musi-club. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Abend 
im Telezirkus. — 21.45 Nieuws. — 
22.05 Spon zwischen zwei fronten 
(film). — 020 Nieuws. , 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Nero Wol
fe. — 20.15 Der Mustergatte (blij
spel). — 21.40 Nieuws. — 21.45 
Das aktuelle sport-studio. - 23.00 
Starsky & Hutch (fJ. - 23.45 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Natur und 
Technik im Dritten. - 21.00 Gott 
und die Welt — 21.30 Rückblende. 
— 21.45 Liebe auf der Flucht (film). 
— 23.15 Meiserklase Rostropo-
vitch. — 0.05 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort (spel). - 20.00 Police story (f J. 
— 21.00 Variétés. — 22.00 Repulsi
on (film). 

Zondag 

BRT 
11.00 Konfi-ontatie. - 14.00 Tenu-
to. — 14.40 Witte Bim. zwartoor 
(jeugdfilm). — 17.10Paptrick Juvet 
(show). - 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. 
- 20.35 De Citadel (fJ. - 21.25 
Vincent van Gogh. — 22.10 
Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. — 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch ver

bond. - 20.45 Holland Festival 
(Japan II, de dansgroep Sankai 
Juki met „Jomon Sho". - 23.00 
Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 19.05 Happy 
Days (fJ. - 19.30 Nederiand mu-
ziekland. — 20.10 Dynasty (fl 
21.00 Karakoram. - 21.25 White 
lightning (film). — 23.05 Agenda. — 
23.10 Nieuws 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debaO. — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertis-
simo. — 13.55 The Muppet show. 
— 14.30 Palmares (variété). — 
15.00 Claude Frangois, le film de sa 
vie (film). - 16.30 Aldabra (dokJ. 
— 17.20 Laurel en Hardy. - 1.45 
Les Schtroumpfs. — 18.10 Mobi
les. — 18.40 Sportweekend. — 
19.30 Nieuws. - 20.05 Hotel (va
riété). — 20.45 Finale de Micro-
Défi. - 21.05 Claudine (tv-film). -
22.25 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Comme un 
Boomerang (film). — 22.20 Nieuws. 
— 22.25 Bravos (teatermagJ. — 
23.10 Nieuws. 

RTB 1 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Métiers 
dangereux et spectaculairea — 
22.30 Concert-actualié. - 23.15 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Merci Bernard (satirisch 
magJ. — 20.35 Boite aux lettres. — 
21.35 Korte films. - 22.10 Nieuws. 
- 22.30 Sandra (film). - 0.15 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20,15 Frankfurt-
am-Main (pleidooi voor een leefba
re stad). — 21.15 Fanny (film). — 
23.30 Die dritte Haut — 0.15 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Erkennen 
sie die melodie? — 20.15 Celimar 
(komedie). — 21.40 Nieuws. — 
21.55 Wenig Hoffnung für Nah-Ost 
— 22.40 Weltsp>rache musik. — 

23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Abenteuer 
Südsee (dok). - 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Japan, eine Ent-
deckung (dokJ. — 23.10 Experi-
mente.— 23.40 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws — 19.30 Flash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort (speO. — 
20.00 La loi selon McClain. - 21.00 
Que vienne la nuit (film). 

Maandag 

BRT 1 
18.30 Take it easy (Open School). 
- 18.55 Roeien! - 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Verdi (f J - 21.20 Wikken 
en Wegen. — 22.00 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws - 20.10 En toen 
kwam de mens. — 21 .(X) Orin, het 
veriaten meisje (fim). 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Lou Grant 
- 21.20 Brandpunt - 22.05 Mu
sic in time. — 23.05 Niet van de 
partij. — 23.35 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Fame (fJ. - 19.58 Vijf tegen 
vijf (spel). - 20.25 Het goede doel 
• „Je ziet maar" (muziek). — 20.51 
Teater thuis (tv-film). — 22.30 
Nieuws. 

19.30 Nieuws. — 20.00 A cause 
d'un assassinat (film). — 23.00 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Houston 
Texas (film). — 22.10 Nieuws. — 
22.15 Santé (gezondheidsmagJ. — 
23.15 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Du vent 
dans les branches de Sassafras. — 
22.40 Plaisir du theatre. - 23.20 
Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuwa — 19.35 
Regonaal programma — 19.50 Va
gabul.— 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.35 L'Année 
des Frangaia — 21.30 Nieuws. — 
21.50 Thalassa (magj. - 22.30 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Die Rosen 
von Dublin. — 21.15 Kontraste. — 
22.00 Hetz mich nicht! - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Das Mes-
ser im Wasser (film). — 0.30 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Vorsicht -
Musik! — 20.15 Wie würden sie 
entscheiden? — 21.00 Heute-jour-
nal. — 21.20 Regentropfen (tv-film). 
— 22.50 „Umkehr zum Leben". — 
23.20 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Auslands-
show. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Was Flügel hat fliegt (tv-film). 
— 23.25 Nieuws 

LUX. 
19.15 Nieuwa — 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 Les lundis au 
soleil hit-parade. — 21.00 Houla-
Houla (film). - 22.35 Les lundis au 
soleil (film). — 22.55 La joie de lire. 

Dinsdag 

i 14 JUNI 

BRT 1 
18.05 Sesamstraat — 1.20 Draken-
dagen. — 18.30 Fabian van Fallada 
(jeugdfeuilleton). — 19.00 Tijdro
ver: lieve plantjes. — 19.20ACV-in-
formatief. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-Zaken. - 20.15 The 
Benny Hill Show. - 20.45 Op zoek 
naar Adam (fJ. - 21.35 Centraal 
station (tv-reeks). — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Luther (film). 

NED 1 
20.00 Nieuwa - 20.28 De TV-
show. — 21.25 Falcon Crest (f J. — 
22.10 Tros Aktua TV. - 22.45 
Harten 2 (f J. — 23.40 Nieuws. — 
23.50 Tros Sport (tennis). 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Ronduit (jongerenmagJ. — 
1.30 De Waltons (f). - 20.20 Hon
den en mensen (dok.). — 21.00 
Van U wil ik zingen (koorzang). — 
21.35 Tenslotte. - 21.40 Omnibus 
(kunstkroniek). - 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Den Haag vandaag. — 
23.00 Beeldspraak. - 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Les sen
tiers du monde (dok). — 21.10 Les 
folies Offenbach. - 22.05 L'Aven-
ture de l'art moderne (dok). — 
23.00 Nieuws en weer. 

F 1 

pas d'accord (magJ. — 20.35 Saga 
(wetenschapp>elijk magJ. — 21.40 
Café-Théêtre. - 22.45 Nieuws. -
22.50 Temps X (SF-magJ. - 23.45 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (mag). — 20.40 Est-
ce bien raisonnable? (film). — 

22.35 Mardi-cinéma. 
Nieuws. 

- 23.30 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.35 Le septié-
me jure (film). — 22.15 Nieuws. — 
22.35 Bleu outre-mer (mag.). — 
23.25 Pélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa - 20.1 
— 21.00 Report — 
Aufpasser. - 22.30 1 
- 23.00 ARD-Talkshc 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 19. 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 

Z A T E R D A G (11 juni) - SNrley MacLaine. 
echte naann Shirley Beatty, zusje van de populaire vrou-
v^/enverleider Warren Beatty, debuteerde in de filmwe
reld In de Hitchcockfilm „The trouble with Harry". Dat 
betekende de opening van de weg naar de top in de 
filnnwereld. Daarnaast manifesteerde zij zich ook als een 
echte showvrouw, een vaardigheid die zij tot haar recht 
liet komen in o.a. films naast Frank Sinatra en in haar tal
loze shows op de meest beroemde podia in de hele 
wereld. Het bijwonen van een van haar shows is een 
enorme belevenis. Vanavond prezenteert de BRT haar 
als showvrouw, naast Gregory Hines. — Rond deze tijd 
komt wel ergens op het scherm de film De langste dag, 
een monsterproduktie van drie regisseurs: Ken Anna-
kin, Andrew Marton en Bernard Wicki (1961). Alles wat 
toentertijd enige naam had in de filmwereld werd voor 
deze film aangetrokken. Uitgangspunt van de Ameri
kaanse filmproducent Darryl F. Zanuck bij deze realiza-
tie was: een zo realistisch mogelijk beeld van de invasie 
op 6 juni 1944 in Normandië. Hij slaagde erin om de 
Amerikaanse legerleiding voor zijn projekt zodanig 
warm te maken dat zomaar eventjes 25.000 Amerikaan
se soldaten naar Normandië werden overgebracht.. 
(AVRO/Ned. I). — Voetballiefhebbers die treuren om
dat de BRT de Belgische bekerfinale niet uitzendt 
kunnen enige troost gaan zoeken bij de Duitsers en de 
Fransen. Duitsland zendt de flnalematch van de Duitse 
beker uit op Duitsland I (15 u. 55) en Frankrijk verwent 
de voetballiefhebbers met de finalematch om de Franse 
beker via Antenne 2 (19 u. 50). 

Z O N D A G (12 juni) - De Citadel, de klasrijke 
reeks naar het indertijd veelbesproken boek van de En
gelse auteur A.J. Cronin loopt naar z'n einde. Zal dokter 
Andrew Manson gelijk krijgen? Een rechtszaak zal 
daarover uitspraak moeten doen (BRT). — Renaat van 
Dessel heeft in zijn dokumentaire biografie Vincent van 
Gogh geprobeerd — en is erin geslaagd — om een 
eeriijk, sober beeld te geven van het leven en werk van 
de steeds ondoorgrondelijk gebleven kunstenaar Vin
cent van Gogh. Hij mocht hierbij uitzonderlijk rekenen 
op de volmaakte medewerking van musea en personen 
die óp enige wijze betrokken geweest zijn bij het leven 
en werk van Van Gogh (BRT). — Trekpleister in de 
aktiefilm-met-enige-humor White Lightning is Burt Rey
nolds, die een stoere bink speelt in het wereldje van 
dranksmokkelaars. Regie: Joseph Sargent (1973) (Ve
ronica/Ned 2). — Fans van de vroegtijdig overieden 
James Dean mogen deze namiddag niet weg van voor 
het scherm. RTL brengt de biografische film James 
Dean van Robert Butler (1976) die werd gemaakt naar 
gegevens van o.a. James' kamergenoot op school, 
William Bast 

M A A N D A G (13 juni) - Hetkonsumentenmaga-
zine van Miei Louw Wikken en Wegen (BRT 1) is gro
tendeels gewijd aan ongevallen tijdens buitenlandse 
vakanties. — örin, het verlaten meisje, een Japanse film 
uit 1977 is een psychologisch drama dat sterk gewor
teld zit in de Japanse moraal en mentaliteit en voor de 
westeriingen vaak onbegrijpelijk overkomt Toch Is 
deze film het bekijken waard en leert hij ons veel over 
vooral het leven van jonge vrouwen in Japan en de 
tradities en wetten die dat leven omknellen (BRT 2). — 
En daar zijn ze dan terug: de „Kids" uit Fame (Vara/Ned 
2). — De enorme waardering voor Nederiandstalige 
popmuziek duurt steeds voort, zowel in Vlaanderen ais 
in Nederland. Vele popmusici en -groepen profiteren 
daarvan. Zo ook de Nederlandse popgroep Het Goed-
de Doel iWara, Ned. 2). — De Franse film La Marseillaise 
is een aanklacht tegen alleriei vormen van onverdraag
zaamheid die zich manifesteren in Frankrijk en natuurlijk 
daarbuiten ook. Hoofdpersoon is een getrouwde man, 
Henri Poussin (Michel Galabru), een bekrompen ventje 
die een onopvallend bestaan leidt als kassier bij een 
bank. Zijn opvattingen roepen herinneringen op aan Hit
ler e.d. En wanneer hij het ietwat verder heeft geschopt 
in de maatschappij, dan staan geen perken aan zijn 
machtswellust en sadisme. In zijn vrouwtjelief vindt hij 

de ideale ruggesteun. De rol ve 
vrouwtje wordt gespeeld door : 
het meer van haar talent en rela 
van haar schoonheid. Onder die 
aard worden gerekend haar ech 
brol en Jean-Louis Trintignant C 
hadden het al eerder over Warre 
in de film The Parallax View van 
waarin hij de rol speelt van een je 
roeren in politiek en misdaad (F 

D I N S D A G (14 juni)-Lt7f 
Guy Green (1973) naar het tonee 
is een boeiend stuk wereldgesch 
in een aantal korte, scherpe tafe 
Martin Luther. Stacy Keach (Th 
brengt een fraaie vertolking va 
Miou-Miou en Gérard Lanvin vo 
geslaagd stel in de komische mis 
raisonnable? van Georges Lauti 

W O E N S D A G (15 juni) 
durende filmmagazine van Rolanc 
gazine is geheel gewijd aan het F 
— Toen Hitchcock Rijk en vree 
(1932 zw./w.), een van zijn eerst 
op die enkele jaren al een flinke 
genre. Met „Rijk en vreemd' zette 
kracht bij. Hierin vertelt hij het vei 
jong stel dat hals over kop een ei 
een reis rond de wereld maakt, 
het allerminst... (BRT 2). - Man 
like Alice), een Australische reek 
boek van Nevil Shute is het versl 
ke tocht van meer dan zes maan 
van Maleisië die een groep Brits( 
moest maken tijdens WO 2 (A^ 
een bezoek aan Nederland in ^ 
Unicef-ambassadrice werd de fil 
se L/V Ullmann geïnterviewd de 
(AVRO, Ned. 2). 

D O N D E R D A G (16 juni: 
night Special Show, een konr 
fragmenten uit de Amerikaansi 
nogal wat bekende namen: Cliff 
John, Rod Stewart, Bette Midler 
Hagman (BRT 1). - Cliff Richar 
het tweede deel van een reeks d 
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m TV-programma's 15 

uws. — 20.15 Bananas. 
Report - 21.45 Der 

r - 22.30 Tagsthemen. 
ARD-Talkshow. - 23.45 

uws. - 19.30 Altbayri-

sche miniaturen. — 21.00 Heute-
journal. — 21.20 Klartext: wird das 
Wohnen unbezahlbar? (reporta
ge). — 22.05 Unser Kosmos. — 
22.50 Es geht seinen gang oder 
Mühnen in unserer Ebene (tv-spel). 
- 0.35 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Sport-platz. 
- 21.00 Formel Eins. - 21.45 

Landesspiegel. Kultur im Ge-
sprach. - 23.00 Neue Wege? -
23.45 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws - 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 Vegas (detecti
vefeuilleton). — 21.00 Viva Django 
(film). - 22.30 La joie de lire. -
22.35 Visite guidée (mag). 

1. De rol van het enge fatsoens-
leeld door Stephana Audran, die 
lent en relaties moet hebben dan 
. Onder die relaties moeten uiter-
id haar echtgenoten Claude Cha-
'rlntignant (Vara, Ned. 2). — We 
over Warren Beatty. Die is te zien 
X View van Alan J. Pakula (1974), 
It van een jonge journalist die gaat 
misdaad (RTBF 1). 

juni) — Luther, een Britse film van 
ar het toneelstuk van John Osborn 
wereldgeschiedenis, geprojekteerd 
cherpe taferelen uit het leven van 
Keach (The Blue and the Gray) 

srtolking van Luther (BRT 2). — 
i Lanvin vormen een uitzonderlijk 
jmische misdaadsatire Est-ce bien 
lorges Lautner (1981) (A2). 

I (15 juni) — Het bijna 1 uur 
3 van Roland Lommé Première-ma-
jd aan het Filmfestival van Cannes. 
?/y/c en vreemd (Rich and strange) 
in zijn eerste films, draaide, had hij 
I een flinke faam verworven in het 
eemd" zette hij zijn faam nog meer 
}lt hij het verhaal van een alledaags 
r kop een enorm fortuin wint en nu 
ireld maakt. Een droomreis wordt 
2). — Mars door de hel (A town 

alische reeks naar het gelijknamige 
1 is het verslag van een onmenselij-
in zes maanden door het oerwoud 
groep Britse vrouwen en kinderen 
i WO 2 (AVRO/Ned. 2). - T.g.v. 
derland in haar hoedanigheid van 
werd de filmaktrice en -regisseu-

terviewd door Ruud ter Weijden. 

G (16 juni) — In Best of the Mid-
f, een kompilatie van de beste 
\merikaanse reeks shows, zitten 
amen: Cliff Richard, Olivia Newton 
$ette Midler, e.a. Gastheer is Larry 
Cliff Richard is ook nog te zien in 
een reeks die NCRV uitzendt over 

het muzikale fenomeen Cliff Richard (Ned. I). — De 
Amerikaanse politiereeks Hill Street Blues die in tegen
stelling tot vele andere politiereeksen niet is opge
bouwd rond één bepaalde akteur, kende aanvankelijk 
een slechte start in Amerika. Ondanks de bar slechte 
kijkcijfers besloot de NBC, zeer tegen de Amerikaanse 
gewoonte in, de reeks met een volgende jaargang te 
verlengen. De NBC werd voor deze in Amerika totaal 
ongewone handelwijze beloond: „Hill Street Blues" is 
een regelrechte hit geworden. De reeks speelt in een 
Amerikaanse verrotte binnenstad. Op het Hill Street-po-
litiebureau werken alledaagse politiemensen. Er is aktie, 
humor, romantiek, ruige realiteit en tederheid (NCRV/ 
Ned. I). — De uit Hitler-Duitsland naar Amerika ont
vluchte filmregisseur Billy Wilder heeft tussen het 30-tal 
films dat hij maakte heel wat „onsterfelijke" realizaties. 
O.a. Sunset Boulevard; The Apartment; Irma la Douce 
(met o.a. Shirley MacLaine); Some like it Hot e.a. De 
NOS brengt in het kunstmagazine Markant een goed 
gestoffeerde biografie van deze regisseur (Ned. 2). 

V R I J D A G (17 juni) — Michael Caine speelt op 
uitstekende wijze een keiharde huurdoder met een 
vriendelijk gezicht in de Frans-Britse politiefilm Het 
Marseille-kontrakt van Robert Parrish (1974). Hij is 
hierin omgeven door een puik gezelschap met o.a. An
thony Ouinn, James Mason, Maurice Ronet e.a. (BRT I). 
— In de reeks Portret van een legende is Olivia Newton 
John aan de beurt Of zij nu al waardig is om het woord 
„legende" opgeplakt te krijgen moet zij volgens ons nog 
bewijzen. Een podiumvrouwtje met enige klasse is ze 
alleszins (BRT 2). — De omstreden nonkonformistische 
popmuzikant Frank Zappa die een nieuw geluid bracht 
in de muziek in de jaren 60 heeft veel van zijn 
revolutionaire elan uit die jaren verloren. In hoeverre hij 
zijn fans van toen en de huidige generatie kan boeien 
kunnen wij meemaken in de show die de Vara via Ned. I 
uitzendt, een aflevering van zijn beroemde reeks „Halio-
ween"-koncerten. De western Mohawk (1956) is Kurt 
Neumanns 48ste film. Hierin speelt Scott Brady de jon
ge kunstschilder Jonathan Adams die in opdracht 
landschapsimpressies moet vervaardigen van de Mo-
hawk-valiei. Blanke kolonisten wonen daar samen met 
Indianen. Totdat een fanatieke blanke Indianen-grond 
voor zich opeist., (laatavondfilm op Ned 2/Tros). 

Michael Caine, James Mason en Maureen Kerwin in 
de Frans-Britse politiefilm Het Marseille-kontrakt 
(vrijdag 17 juni op BRT I om 20 u. 10). 

Woensdag 

BRT 1 
18.30 Circus Rondau (jeugdfeuille-
ton). - 18.55 Pascal (dokJ. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Van 9 tot 5. 
— 20.35 Dood van een leerling 
(televisiespelen). — 21.35 Premiè
re-magazine (filmmagJ. — 22.25 
Nieuws. — 22.50 Telvox magazine. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. - 20.10 Rijk en 
vreemd (film). — 21.30 Boeien bre
ken. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Aanvallen 
van uitersten. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke patijen (PSP). -
19.22 Minibios. — 19.40 Mars door 
de hel (fJ. - 21.20 Üv Ullmann. -
22.30 Nieuws. - 22.45 Den Haag 
vandaag. — 23.00 Cinévisie (film-
magJ. - 23.30 Nieuws. 

RIB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 La chasse 
aux trésors (speD. — 21.05 Le 
temps d'une rèpublique (tv-film). — 
22.35 Nieuws 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de Tinfonnation. — 21.55 
Opéra amour fou. — 22.40 Nieuws. 
— 22.45 Expo des expositions. — 
23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws — 20.35 La traver-
sée de l'lslande (tv-film). - 22.10 
Les jours de notre vie (gezond-
heidsmagJ. — 23.00 Nieuws. 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma. — 19.50 
Vagabul. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.35 Les Strauss 
(toneel). - 22.35 Nieuws. - 22.55 
Prélude a la nuit 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coff re-
fort (spel). — 20.00 La croisiére 
s'amuse. — 21.00 La nuit des espi-
ons (film). — 22.25 La joie de lire. 
— 22.30 RTL-théatre (teatermagJ. 

Donderdag 

BRT 1 
18.05 Chips (tv-reeks). - 18.50 
Jukebox. — 19.00 Tijdrover: Brid
ge stap voor stap. — 19.10 Librado 
voor het nieuws. — 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Kunst-Zaken. - 20.15 
The best of the midnight special 
(show). — 21.00 Panorama. — 
21.50 Dallas (fJ. - 22.40 Nieuws 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.55 De vuurto-
ren (televisiespel). 

NED 1 
2000 Nieuws. - 20.28 Mary Ben
jamin - 21.20 Hier en nu. - 22.00 
Kerkepad '83. - 2225 Hill Street 
Blues. - 23.20 Nieuws 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Niks te doen - 20.00 Bab-
belonie - 20.35 Edith (film). -
21.30 Markant. - 22.30 Nieuws. -
22.45 Den Haag vandaag. - 2300 
Nieuws. 

RIB 1 
19.30 Nieuws - 20.00 Autant sa-

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. 

voir. — 20.25 Benjamin (film). — 
22.05 Le carrousel aux images. — 
22.50 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 II faut ma-
rier Julie (tv-film). - 22.00 Nieuws. 
— 22.05 Lettres d'un bout du mon
de (dokJ. • - 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 LHistoire 
en question. — 21.55 Les enfants 
du rock (pop). — 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 Le chevalier 
de Maupin (film). — 22.05 Nieuws. 
— 22.25 Vous avez dit Alsacien. — 
23.20 Agenda 3 (kuituur). - 23.25 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.18 Pro und 
contra. — 21.00 Scheibenwischer. 
- 21.45 Cafe in takt - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Die Grenze 
(tv-spel). — 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. 19.30 Der grosse 
Preis (spel). — 20.50 Die grosse 
Hilfe. — 21.00 Heute-joumal. -
21.20 Redaktionsbesuch. - 22.35 
Der Fliegende Rotjert (tv-spel). — 
23.55 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Die Rache 
des Toten (film). — 21.15 Von der 
Schaubude zum Kinopalast — 
21.45 Landesspiegel. — 22.15 G!e-
schichte im Dritten (Hitlers oorlog). 
- 23.30 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws - 19.52 Le coffre-
fort (sloO. - 20.00 Dallas (fJ. -
21.(X) Filmkeuzeprogramma: L'Ar-
mée des ombres of Le Mans. — 
22.50 Essais. - 23.05 La joie de 
lire. 

Vrijdag 

BRT 1 
1805 Klein, klein kleutertje. — 
18.20 Rode Zora. - 1.50 Scott 
Joplin (dok.). — 19 05 Uit en thuis 
(Enkhuizen en het IJsselmeer). — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Het Mar
seille-kontrakt (film). — 21.40 Pre
mière. — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.10 Eens was 
er.„ Benjamin Britten (film). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 De Czar-
dasvorstin (operette). — 22.05 
Achter het nieuws. — 22.45 Frank 
Zappa (koncert). — 23.50 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De eerste de beste (amuse
ment). — 19.55 Kieskeurig. — 
2020 Bessen (komedie). - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Gebroken tijd 
(film). — 2325 Interview met de 
minister president — 23.35 Tros 
Sport (tennis: „De oude mees
ters"). — 0.10 Mohawk (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 L'CEil des 
autres. — 21 (X) Vanétés a Mariem-
bourg. — 22.10 Elia Kazan, outsider 
(dokJ. — 23.05 Nieuws 

F 1 
2.00 Nieuws — 20.35 Formule 1 
(vanété). — 21.4011 pleut il pleut ro-
sière... (tv-film). — 22.45 Nieuws. — 
22.50 Les grandes expositions 
(Manet). — 2320 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Par ordre 
du Roy. — 21.35 Afxastrophes (lite
rair magJ. — 22.50 Nieuws. — 
23.00 Comment ga va? (film). 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 19.35 
Regionaal programma — 19.50 
Vagabul.- 20.00 Les jeux de 20 
heures (speD. — 20.35 Vendredi. 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 Rash 3, 
- 22.40 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Unser 
Schuldbuch sei vemichtet (tv-
spel). — 21.45 Rusminus — 22.15 
Nieuws. - 2220 Der Marshall 
(film). - 025 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Das Dorf (tv-film). 
— 21.45 Von der Stalinallee zum 
Farbfemseher (reportage over 
DDR-art)eiders). - 22.30 Nieuws. 
- 22 35 Sport am Freitag. - 23 05 
Geburt der Hexe (tv-film). 0.35 
Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Medizin im 
Dritten (geneesmiddelen. — 21.45 
Landesspiegel (reportage: seks-
klubs en plattelandsgemeenten). 
- 2215 Stolz und vorurteil (tv-
reeks). — 23.10 Rockpalast — 
0.10 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws - 19.52 Le cofh-e-
fort (sloO. - 20.00 QUI est Harry 
Kellerman? (film). — 21.30 Dynas
tie (f J. 
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16 m Kritisch bekeken 

Hendrik Conscience, 

die zijn volk leerde lezen 
Honderd jaar geleden, in 1883, 
stierf Hendriit Conscience. Zijn 
standbeeld staat op het pleintje 
voor de stedelijke bibiioteek in 
Antwerpen, recht tegenover de 
barokke, door Rubens getekende 
gevel van St-Caroluskerk. 

„Hij leerde zijn volk lezen" staat 
er op het standbeeld gebeiteld. 
Wat is daarvan juist? De vroege
re konservator van het Archief 
en Museum voor Letterkunde en 
latere direkteur der biblioteken 
Emiel Willekens schreef nu 25 
jaar geleden: „Het aantal keren 
dat zijn boeken uitgeleend wer
den bevestigen het: Consciense 
wordt niet meer gelezen". 

Maar niet zo lang daarna bracht 
een uitgeverij een Conscience-
omnibus op de markt en moest al 
spoedig tot een tweede druk 
overgaan- Men kan derhalve 
over dat feit diskussiërén. Wat 
ons interesseert is te weten: leer
de Conscience zijn volk nu echt 
lezen? 

Conscience v»̂ as de zoon van een 
Franse scheepstimmerman en de 
dochter van een wever uit Brecht, 
in de Antwerpse Kempen. De jon
ge Conscience had een zeer 
zwakke gezondheid: het school
gaan werd afgewisseld met lange
re periodes van thuisblijven. Toen 
hij tien jaar was, verhuisde de 
familie van het Antwerpse Schip-
perskwartier naar de Groenen-
hoek, toen nog bulten het stads
centrum gelegen. Daar maakte hij 
kennis met Jan de Laet die jaren
lang zijn vriend zou blijven. Met 
zijn zestiende werd hij hulponder
wijzer In een school aan de Melr. 
Hij leed er fel onder spotternij en 
minachting. 

In 1830, met de Belgische opstand, 
nam hij deel aan de omwenteling 
als vrijwilliger. Hij leerde het Kem-
pische landschap en de mensen 
die er wonen kennen, en werd 
gewond in de slag bij Leuven. Vier 
jaar bleef hij bij het leger, een 
tijdlang ook als onderwijzer, o.m. 
te Dendermonde. Hij kwam In kon-
takt met verschillende dichters en 
Jan van Rijswijk, eveneens vrijwilli
ger, had hem de Hollandse dich
ters te lezen gegeven: o.m Bilder-

Nog leert Conscience zijn volk lezen. Nu onder de vorm van een TV-
feul l leton-

In memoriam Hendrik Caspele 
In het artiestendorp St-Mar-
tens-Latem overleed Hendrik 
Caspele in zijn 93ste levensjaar. 

Oud-regisseur van de KVO-Ant-
werpen, oud-direkteur van de 
Gentse Opera, gewezen leraar 
van de lyrische kunst, schrijver 
van meer dan 200 toneelstuk
ken, bleef hij later in het Leie
dorp in de plaatselijke toneel
wereld bedrijvig. 
Bij dit In Memoriam mogen we 

ook Wieske, zijn trouwe echtge
note niet vergeten, die hem een 
grote steun was toen ook hij in 
de septemberdagen van 1944 
niet werd gespaard. 
De vlag van zijn volk, waaraan 
hij steeds trouw was gebleven, 
vergezelde hem niet alleen op 
zijn laatste tocht bij de uitvaart
mis, maar ook tot in zijn laatste 
rustplaats op het artiesten-ere-
park van zijn Latem. 

J.V.D. 

dijk. Tollens. Maar vooral De Laet 
deed zijn belangstelling voor de 
dichtkunst openbloelen. Voordien 
schreef hij wel Franse verzen 
maar De Laet wees hem op zijn 
„demokratische" plicht om de taal 
van het volk te gebruiken — en zo 
begon hij in het Nederlands te 
dichten. Hij werd lid van de kunst
kring „De Olijftak" en begon aan 
zijn roman „In 't Wonderjaer" die In 
1837 verscheen: een historisch 
beeld uit de Geuzentijd. In hetzelf
de jaar waren ook Theodoor van 
Rijswijcks „Eigenaerdige Verha
len" verschenen. Belde werken 
luidden de wedergeboorte van de 
„Vlaamse" letterkunde in. Die 
stond echter niet alleen: ook op 
het gebied van de filologie werden 
allerlei aktivltelten uitgeoefend: uit
gave van Oud-Vlaamse liederen, 
teksten van Boendale, Van Maer-
lant, van de „Relnaert" door J.F. 
Willems Conscience nam deel 
aan de Belgische omwenteling als 
vrijwilliger en hij was anti-Hollands. 
Anderzijds waren er Vlaamsgezin
den die deelgenomen hadden aan 
de strijd met het Hollands leger, 
zoals Snellaert. 

Toen in 1839 „De Leeuw van 
Vlaanderen" verscheen, nam Con
science publiek stelling tegen het 
verdrag der 24 artikelen, waardoor 
Oost-Limburg en Luxemburg bij 
Nederland bleven, en hij ver
spreidde met De Laet een sterk 
pro-Belgisch manifest tegen dit 
verdrag Zelfs Heelnederlands-ge-
zlnde flaminganten zagen In een 
versteviging van de Belgische po
sitie een versterking tegen de nog 
al te opdringerige Franse annexa
tie-dromen. 

Dat het aanvankelijk anti-Hollan-
disme van sommige jonge flamin
ganten verderfelijk zou werken op 
de beweging, bleek nadien. Neder
land was niet alleen kultureel hin
terland van het Zuiden, maar was 
nog steeds leermeester inzake 
taal en literatuur. Mettertijd zag 
men dat ook In. 

Ook aan Conscience ging deze 
evolutie niet voorbij en hij was het 
die in 1851 het derde Groot-Ne

derlandse Kongres voorzat. Wél 
werd hem verweten, dat hij omwil
le van Ideologische redenen, zijn 
„Wonderjaer" had afgezwakt om 
de katolleken niet te veel tegen 
het hoofd te stoten. Hij deed ook 
mee aan het politiek leven en 
stelde zich In 1851 kandidaat bij de 
verkiezingen. Dat ging gepaard 
met de — vooral te Antwerpen — 
gebruikelijke ruzies. Conscience 
zag heel de ruzie meer als de 
konkurrentiestrijd tussen twee 
drukkerijen. De grond lag echter 
dieper: men bleef zich aan zijn 
Ideologie vastklampen zonder te 
beseffen dat de strijd voor het 
volksrecht, In een tijd dat Herder 
zijn leer predikte, met Fichte e.a. 
een eigen Ideologische ondertoon 
bezat. 

In 1856 zou hij arrondlssements-
kommlssaris worden te Kortrijk en 
in 1869 konservator van het 
Wiertz-muzeum in Brussel. Hij 
werd ook lid van de fameuze 
„Grievenkommissie". Picard zei 
daarover: „De flamingant Con
science was vaak krachtiger dan 
men zou vermoeden en toont zich 
meer dan eens radikaler dan Snel
laert." 

De naam Conscience is onaf
scheidelijk verbonden met zijn his
torische roman „De Leeuw van 
Vlaanderen", verschenen in 1838. 
Het hielp zeer veel tot het schep
pen van een Vlaamse myte, een 
„Vlaamse" terminologie, die toege
past werd niet slechts op de belde 

provincies Vlaanderen, maar op 
heel het Nederlandssprekend ge
deelte van België, dat men — ten 
onrechte — Vlaanderen ging noe
men. Heeft het scheppen van een 
dergelijk „Vlaams" bewustzijn het 
Heelnederlands bewustzijn ge-
schaadt in plaats van geholpen? In 
leder geval hebben tienduizenden 
in elke generatie het boek gelezen 
en werden er door bezield. Met 
zijn boek bereidde Conscience 
een generatie voor waaruit Ro-
denbach zou groeien, de stichter 
van de Vlaamse studentenbewe
ging, die aan de hele Vlaamse 
beweging een nieuw elan zou ge
ven en nieuwe horizonten zou 
openen. 

Conscience leerde, zoals op zijn 
standbeeld gebeiteld staat, zijn 
volk lezen, met zijn honderd boe
ken, in een tijd waarin lektuur 
schaars was en ook de schrijvers 
weinig talrijk. 

Hij bracht het volk een gevoel van 
eigen waarde bij, door het zijn 
geschiedenis voor ogen te hou
den. De inleiding tot „De Leeuw 
van Vlaanderen" Is een oproep om 
die geschiedenis niet te vergeten, 
en de strijd die er toen gevoerd 
werd. Niét die van de proleet 
tegen de burger, maar die van een 
héle gemeenschap „om 't land te 
bescermene". 

In die zin blijft Conscience aktueel, 
evenals het belangrijkste uit zijn 
werken. 

Jos Vinks 

Dubbelfestival Torhout-
Werchter krijgt vorm 
Het dubbelfestival Torhout-
Werchter, dat in 1981 bij zijn vijfde 
keer aan Bilzen de genadeslag gaf 
is nu reeds aan de zevende uitga
ve! Dit jaar gaat het door op 
zaterdag 2 en zondag 3 juli, en 
naar onze smaak Is dit de beste af
fiche die ooit is voorgesteld. De or-
ganlzatoren Herman Schuere-
mans en Herwig De Meyer staan 
er borg voor dat de achtste uitga
ve er ook komt 
De trekpleister van dit festival 
wordt de Ier Van Morrissen die in
middels met een zevental solopla
ten een levende legende Is gewor
den, en op een vrij eenzame muzi
kale hoogte staat. En voor hem, 
omstreeks 10 u. 's avonds, ex-
Genesis zanger Peter Gabriel, 
eveneens een komponist en ar
tiest van formaat Voor de Brugse 
„Scabs" is het wellicht hét grote 
moment, na het verschijnen van 
hun steengoele mini-elpee „Here's 
to you gang", waarmee zij het 

Van Morrissen 

festival inzetten. "Ook John Cale, 
eind zestig samen met Nico en 
Lou Reed in Velvet Underground, 
is een goeie keuze omwille van 
zijn zeer persoonlijke aanpak. 
Voor Warren Zevon is het om
streeks teetijd uitpakken met zijn 
swingende nummers. 
Eurythmics rond zangeres Ann 
Lennox zagen wij aan het werk In 
de poptempel „Plank" te Brussel: 
voor het beste van voorjaar 1983! 
Ook de Simple Minds zijn erbij 
omwille, van suksesvolle koncer-
ten in New-Wavestijl, terwijl de 
leren „U.Z." vorig jaar zo een goeie 
Indruk lieten met zowel hun aan
stekelijke muziek als de visuele 
show van mastenklimmer-zanger 
Bono dat ze er terug bij zijn. 
Werchter krijgt eerst nog een 
voorproefje op 10 juni e.k. met een 
avondkoncert van 18 tot 24 uur 
met Nena, Chris de Burgh, en 
Supertramp ais lokvogel. Inkom 
650 B.fr. 

Even terug bij Bowie: de velen die 
hem hebben gemist of zij die met 
zijn „betere" werk willen kennis
maken raden wij de „Rare" elpee 
aan (uit bij RCA). Een prachtverza-
mellng van elf nummers die stuk 
voor stuk de moeite waard zijn! 
Waaronder de Italiaanse versie 
van hitsingel „Space Oddity", zijn 
in Duits gebrachte „Helden", en 
zijn zeer persoonlijke versie van 
Brels „Amsterdam", plus een keu
ze uit zowel zijn ZIggy Stardust 
(73), Diamond dogs (74) en Young 
American (78) opnamen. 

' Sergius 
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Historicus Vandenbroeke gehuldigd 
De Gentse historicus Chris Van
denbroeke werd tijdens het voor
bije weekeinde vereerd met de 
sociaal-ekonomische prijs van de 
stichting Camille Huysmans voor 
zijn magistraal boek over de „So
ciale geschiedenis van het Vlaam
se volk". 
De 38-jange geschiedkundige, 
eerst-aanwezend assistent en 
werkleider van de Gentse Rijks
universiteit, IS geen onbekende 
voor de lezers van dit weekblad. 
Vorig jaar werd zijn nu bekroonde 
studie uitvoerig behandeld in deze 
kolommen en rond de jaarwisse
ling pleegde hij een gesmaakte 
nieuwjaarsgroet in ons blad. „WIJ" 
sluit zich dan ook graag aan bij de 
gelukwensen die Vandenbroeke 
mocht ontvangen. 

De jury prees in zijn merkwaardig 
boek vooral het nieuwe licht dat 
de auteur werpt op de geschiede
nis van wat in de betrokken perio
de het grootste gedeelte van het 
Vlaamse volk vormde, nl. de platte
landsbevolking. Steunend op een 
uitgebreide dokumentatie en een 
grondige voorstudie beschrijft 
Chris Vandenbroeke de levens
wijze van de agrarische bevolking 
in Vlaanderen van de late middel
eeuwen tot de 19de eeuw. Deze 
vlot leesbare syntese hernieuv r̂t 
ook het inzicht in de menselijke 
toestanden in Vlaanderen en ver
wijst een aantal foute legenden, 
die in onze geschiedenisboeken 
van generatie tot generatie wer
den overgenomen, naar de ver
geetboek. Al te vaak heeft men bij
voorbeeld de krisissituatie uit het 
midden van de vorige eeuw — 
wanneer Vlaanderen effektief de 
omschrijving „Arm Vlaanderen" 
verdient — naar een verder verle
den terug geprojekteerd en veral
gemeend. Niets is minder waar. 

Zowel tijdens de 15de en de 16de 
eeuw, als rond het midden van de 
18de eeuw, moet men Vlaanderen 
als één van de meest expansieve 
gebieden ter wereld omschrijven. 
Het „wonder" is enkel dat de gun
stige troeven van het Vlaamse 
land, waar reeds omstreeks 1750 
bijna de helft van de bevolking bij 
de huisnijverheid (proto-industrie) 
betrokken was, in de kortste ke
ren verloren gegaan zijn. De ach
terliggende reden is duidelijk, ook 

ring heeft gestort Vlaanderen 
werd achterlijk door een resem 
beleidsfouten en een konservatie-
ve refleks vanwege het patronaat 
De sociale achteruitgang wordt 
ten voeten uit bewezen door de 
afnemende scolarisatie en de ge
ringe geletterdheid van de bevol
king in die tijd. 
Ook het demografisch beeld van 
Vlaanderen wordt door Vanden
broeke hertekend en de gedachte 
dat de Vlaming altijd erg preuts 

al is de les blijkbaar door heel wat 
beleidsmensen en industriëlen 
heel slecht geleerd of begrepen. 
De konkurrentie vanuit Engeland, 
waar men het eerst tot mechanisa
tie van de tekstielsektor is overge
gaan, werd op een flagrant foutie
ve manier bestreden, namelijk 
door terug te vallen op loonreduk-
ties en langere werktijden. Het 
gevolg is geweest dat men een 
hele regio volledig in de verpaupe-

zou geleefd hebben en zich voort
durend als slaaf liet behandelen, 
wordt door de auteur ontzenuwd. 
De auteur beschikt tevens over de 
gave van „het vlot hanteren van de 
pen", wat een bijdragf is tot de 
„demokratisenng" van de histori
sche discipline en slaagt er boven
dien wonderwel in recurrentie tus
sen heden en verleden aan te 
tonen. 

(pvdd) 

DENKEND 
AAN HELLAS 

N a een Gr iekse re i s m e t d io G e n e s 

De houten kralen van de komboloi, heidense pater
noster van heimwee, schuiven t raag door mi|n vin
gers. Nerveus — zeg dat wel — maar ook^ler t bij de 
uitdaging van dio Genes, vereerd om de gastvrijheid 
in „Wij". 
En opeens is het net als die zoele avond waarbij, even 
grillig als onverhoeds, Helleense haikoes werden 
neergepend op papiersnippers allerlei, tussen grim-
en glimlach, Zeus en Afrodite ter ere. 

Staalblauwe hemel 
van Attica. Wij tellen 
de blanke zuilen 

Drinkende sperwers 
gevaarlijk en genietend, 
Achilleus gelijk 

Zij droeg de kruiden 
en de milde balsem, zij 
heeft ons genezen. 

Gelijk Athene 
plant ik de scherpe speerpunt, 
bang voor de wonde. 

O jonge loper 
van Thermopulai tot thuis, 
je prijs was de dood. 

Onvergetelijk 
Hellas, dorst naar haar lippen, 
mooie Nausikaa 

Denkend aan Hellas is je sterrelings toejuichen, 
koele Helleense volle maan, vanop de Lycabettus-
berg, met de huiver van een oneindig kwetsbare 
minnaar. Denkend aan Hellas is met schroom de go
den en helden voorrang van rechts verlenen en ons 
stiekum aansluiten bij de saters van Dionysos. 
Denkend aan Hellas is toeven bij Nausikaa, blankar-
mige muze van deze Odusseia, in het grensland 
tussen Helleense droom en praktische bezwaren. 

Etienne Wijnant 

Een extra-week hotel tot hij weer reisklaar is, 
is stuldcen duurder dan de Europech-oplossing. 

1.250 fr: chauffeuren auto samen naar huis. 
Gezinsleden zijn mee verzekerd voor 600 f r meer. 

Als u met de wagen op reis gaat, neem dan voor alle 
veiligheid een reisverzekering bi| Europech Een service van de 
Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond Zo'n 
waterdichte verzekering m uw handschoenkastje geeft een veilig 
gevoel 

De pri|s' 1 250fr, en mits 600fr extra is bovendien het gezin 
mee verzekerd Een klein bedrag Zeker als u het vergelijkt met 
wat pech in het buitenland kan kosten 

UW GEZIN. UW AUTO, UW CARAVAN ALLES' 
Als uw voertuig (het mag zelfs een zwerfauto van 4,5 Ton 

zi|n), niet bmnen een redeli|ke termi|n ter plaatse kan hersteld 
worden, repatriëren wi| hem onmiddelli|k 

We zetten hem kosteloos af voor uw deur, of brengen hem 
naar uw garage Ook uw hele gezin brengen we naar huis, samen 
met de wagen Zonder dat het u iets kost 

Uw camping-car, caravan of boot wordt eveneens door het 
kontrakt gedekt, zonder dat u er een meerpri|s moet voor betalen 
Kan het defektter plaatse hersteld worden, maar ontbreken er 
wisselstukken, dan stuurt Europech ze op De verzendingskosten 

betalen wi] 
Als uw wagen na een ongeval in het buitenland hersteld 

wordt, huur dan rustig een andere auto Europech komt ook 
tussen m die kosten 

Zelfs al IS er niets aan uw wagen, maar uzelf of één van uw 
gezinsleden wordt zwaar ziek of ernstig gewond, ook dan zorgt 
Europech voor de repatriëring van die persoon Onder medische 
begeleiding met het meest aangepaste vervoermiddel tot en met 
een ambulantievliegtuig Kosteloos 

EUROPECH IN HET BUITENLAND. IN HEEL EUROPA 
Europech helpt in elk Europees land Maar ook in Marokko, 

Tunesië, Algerie en Aziatisch Turki)e Voor heel wat landen is het 
interessant te weten dat u ook juridische bi|stand kunt genieten 
Dank zi] Europech 

EEN GRATIS TOEMAATIE BELGIË 
In geval van mechanisch defekt, vanaf 30 km van uw 

woonplaats, ter plaatse met te herstellen binnen de 24 uur, 
repatrieert Europech uw wagen met alle inzittenden 

EEbJ HEEL lAAR LANG 
Als u deze zomer intekent op het veilige Europech-

dokument, bent u een heel |aar verzekerd Tot de zomer van 1984 
Als u dan deze winter in de sneeuw met moeilijkheden zit, geen 
paniek, maar Europech bellen 

24 UUR OP 24 MET EIGEN MENSEN EN EIGEN MATERIAAL 
Op elk uur van de dag, gans het |aar kunt u vanuit het 

buitenland inter 32/3/252 60 60 bellen Onmiddellijk wordt u 
geholpen, in het Nederlands natuurlijk Vanaf dat moment bent 
u m veilige handen, in de handen van onze eigen mensen 

Wijzelf zorgen immers voor de repatriëring van uw wagen, 
van uzelf en van uw gezin Wijzelf b^eleiden u als u zwaar ziek of 
gekwetst terug naar België moet Wij doen ook alles met ons eigen 
materiaal 

Alleen dat geeft echt vertrouwen 
EEN EUROPECH-REISVERZEKERING KUNT U TEGEN 

1 250FR BEKOMEN IN ALLE VTB-VA B-KANTOREN EN BI] 
DE VT B -VA B -VERTEGENWOORDIGERS 

VOOR 600 FR EXTRA IS UW GEZIN GELIlKTIjDIG VERZEKERD 
VOOR EEN JAAR HET WORDT U OOK AANGEBODEN IN DE 
FILIALEN VAN DE KREDIETBANK EN IN DE 
ASLK-AGENTSCHAPPEN 

EUROPECH 
Er reist 'nstulqe zekerheid mee. 

9 JUNI 1963 
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Troost bij crack van zesendertig 

Lucien Van Impe 

Wij weten niet of we van een 
blijspel of een tragedie moeten 
gewagen maar de Belgische wiel
rennerij heeft in de voorbije week 
troost gezocht en gevonden bij de 
zesendertigjarige Lucien Van 
Impe... 
De gewezen Tourwinnaar, de laat
ste overlevende van de grote ge
neratie Merckx. reed in de Giro zo 
waar in de spits van het gebeuren. 
Hij won een rit en kwam in Milaan 
aan met „zijn bollekestrui". Hij ver
gaarde roem en geld voor zijn 
ploeg, zodat lepe Lucien alvast 
kon beginnen onderhandelen over 
een kontrakt voor 1984. Het was 
eigenlijk ontroerend en meelijwek
kend, de beroering die ontstond 
onder de specialisten van 't veloke 
toen de kleine uit Mere er de 
wereld aan herinnerde dat er in 
Vlaanderen ook nog met de fiets 
wordt gereden. De BRT kreeg 
zowaar verwijten naar het hoofd 
geslingerd omdat zij het gebeuren 
niet rechtstreeks op de buis 
bracht... Een onderneming waar
toe de RTBF zich vreemd genoeg 
wel liet verleiden. 

Maargoed, Van Impe heeft in Italië 
zijn „merchandise"goed verkocht 
Hij werd daarbij geholpen door de 
wielerpers die plots haar aange
tast zelfrespekt scheen terug te 
vinden... Maar winnen heeft er 
voor Lucien toch nooit ingezeten. 
Dat wist hij trouwens zelf ook wel 
Beppe Saronni heeft de Giro vrij 
simpel naar zijn hand gezet De 
wereldkampioen rijdt overigens 
sterker en intelligenter dan in het 
verleden. Al mag men natuurlijk 
niet gaan beweren dat hij in zijn ei-

Bij een dubbel afscheid 
Vorige week hebben Wim Van Haneghem en Paul Breitner, in de jaren 
zeventig twee van 's werelds beste voetballers, afscheid genomen 
van de topsport Beiden werden door tienduizenden supporters 
uitgewuifd. Dat mag geen verwondering wekken. De „kromme" van 
Feyenoord en de „ex-maoïst" van Bayern Munchen waren zowel naast 
als op het veld persoonlijkheden die de massa beroerden. Altijd en 
overal stonden zij garant voor spektakel en kwaliteit. Vaak droegen 
zij de sleutel van het sukses op zich. 

De merkwaardigste carrière was zeventiger jaren. Breitner won 
ongetwijfeld deze van Breitner. Hij 
ging de omgekeerde weg. Hij be
gon als flankverdediger bij het 
Ijzersterke Bayern van Becken-
bauer, Muller en Maler. Hij week 
tijdelijk uit naar Real Madrid alvo
rens langs Eintracht Braun
schweig om naar „de wieg" terug 
te keren. In de herfst van zijn 
loopbaan evenwel ontwikkelde 
Breitner zich tot een onvolprezen 
spelmaker. Hij werd de draaischijf 
van zijn clubteam en... van de 
nationale ploeg die In Spanje vlce-
wereldkampioen werd. Breitner 
was aanvankelijk een controver
siële figuur. Hij nam gewaagde — 
althans In Duitsland — politieke 
standpunten In en verwierp open
lijk de kapltallstlsch-materialisti-
sche maatschappijvisie. Voor een 
vetbetaalde topvoetbalier was dat 
op zijn zachtst gezegd ongewoon. 
Breitner keerde overigens snel op 
zijn stappen terug. Hij verkoos de 
zegeningen van de welvaartstaat 
en de miljoenen marken van het 
gecommerclallzeerde topvoetbal 
toch maar boven de verdelende 
eenvoud van andere maatschap
pelijke strukturen. Nog vorig jaar 
liet hij zich voor enkele miljoenen 
letterlijk de baard scheren... 
Een en ander belette natuurlijk niet 
dat Paul Breitner een geweldige 
voetballer was en bleef. Een van 
de laatste grote individualiteiten 
van de rijke Duitse lichting van de 

overigens alle onderscheidingen 
die een topvoetballer zich kan 
dromen: wereldkampioen, Euro
pees kampioen, Duits kampioen, 
Spaans kampioen, de Europa-
cup(s), de Duitse beker, voetballer 
van het jaar... 
Wim Van Haneghem was met wat 
minder tevreden. Maar de per
soonlijkheid van de „Kromme" 
was zo mogelijk nog rijker gescha
keerd. Hij was een voetballende 

Paul Breitner... 

anarchist. Een talent dat geen ge
zag verdroeg. Op het veld lag hij 
met alles en iedereen overhoop en 
in de kleedkamers legde hij verkla
ringen af die elke klublelding tot 
wanhoop moesten brengen. 
Maar Van Haneghem, wiens car
rière ondanks zijn veelzijdig talent 
toch nog te zeer in de schaduw 
van de veel commerciëler akteren-
de Cruyff verliep, kon werkelijk 
alles. Hij had lef en inspiratie ge
noeg om de koelste kikker op de 
tribune in vuur en vlam te zetten. 
Hij was de verpersoonlijking van 
kwaliteit en originaliteit. 
Vreemd genoeg Is Nederland de 
man van de bijna even legendari
sche Truus pas gaan accepteren 
In de nadagen van zijn bijna twintig 
jaar lange loopbaan aan de top. Hij 
werd toen „de mascotte" van de 
naar brio en sensatie hunkerende 
Nederlandse sportpers. Het ont
waken uit de droom van de eerste 
helft van de jaren zeventig viel 
Nederland immers moeilijk. De bik
kelharde koopmansmentaliteit van 
spelers en klubs, de hooggepre
zen kritische instelling van de zo
geheten „unieke" Nederlandse 
sportjournalistiek scheen op de 
lange termijn Immers maar weinig 
vruchten af te werpen. En het 
enige wat nog overbleef, wat nog 
oorspronkelijk en echt was, heette 
Wim Van Haneghem. Die onmo
gelijke kromme ballen van die on
waarschijnlijke Ifnkervoet zijn voor 
Nederland nu ook herinnering ge
worden. Nederland nam in de Kuip 
overigens niet enkel afscheid van 
Wim Van Haneghem, het trok ook 
een streep onder de glorierijkste 
periode uit de geschieldenis van 
zijn voetbal. En dat doet begrijpelij
kerwijze pijn. 

gen Giro, die bovendien naar zijn 
maat is gesneden, de wereld heeft 
weten te bedwingen. 

Maar dat was eigenlijk allemaal 
maar bijkomstig. Voor onze kran
ten k>etrof het zowaar de weder
opstanding van onze wielrennerij 
En dat met een crack van zesen
dertig. Een kampioen die nu al 
vijftien jaren lang zijn seizoen af
stemt op één grote rittenkoers. 
Een geboren klimmer die er in de 
gegeven omstandigheden nog 
best een jaartje kan bijdoen. Daar
mee bezitten we dan tenminste 
toch nog een „outsider" wanneer 
de Giro of de Tour van '84 op gang 
wordt geschoten... 

Voor het overige was het voor 
ons in Italië weer huilen met de pet 
op. Hoste won wel een ritje en hij 
spurtte zich vaak naar een ere
plaats maar Fons De Wolf reed 

zowaar nog bleker dan in het 
klassieke voorseizoen. De Wolf is 
met zijn geluk aan het spelen. Het 
staat nu al vast dat hij opnieuw van 
ploeg zal veranderen. Niemand 
neemt hem eigenlijk nog ernstig. 
Natuurlijk is Fons zeer ontgoo
cheld over de mensen die hem 
begeleiden. Hij vergeet er echter 
aan toe te voegen dat het omge
keerde ook waar is. En per slot 
van rekening is Fons niet de man 
die betaalt maar wel de man die 
ontvangt... 
De Wolf zal overigens niet de 
enige Vlaamse coureur zijn die het 
volgend jaar met minder blauwe, 
of groene, briefjes zal moeten stel
len. Het heet dat de sponsor van 
de ploeg De Bruyne er ook zal 
mee ophouden. Te hoog gegre
pen, te weinig financiële waarbor
gen... Hoe vaak zullen we het nog 
moeten horen? 

Noahs zege een zegen 
De nieuwe Jeanne d'Arc heet dus 
Yannick Noah. Sinds zondagavond is 
de drieëntwintlgjarige tennismeester 
van Cameroense afkomst de nationa
le held van Frankrijk. Na zevenender
tig lange jaren heeft eindelijk nog 
eens een Fransman de open tennis
kampioenschappen van Roland Gar
ros gewonnen. Het geluk van speler 
en publiek was gewoon aandoenlijk. 
Fransen zijn eigenlijk niet chauvinist, 
ze zijn mateloos fanatiek- Maar dat 
kan natuurlijk niet beletten dat Noah 
een tenniscrack is naar ons hart. 
Eindelijk nog eens een kampioen die 
voluit durft aanvallen, die risiko's 
durft nemen, die onberekend zijn at
letische reserves aanspreekt. De 
zege van Noah is een zegen voor het 
naar zuurstof snakkende toptennis. 
Dat Noah afrekende met Mats Wilan 
der schonk ons bijkomende voldoe 
ning. De opvolger van Borg veegt 
immers zijn voeten aan het publiek. 
Hij speelt defensiever dan een voet 
balploeg met elf libero's. Hij tennist 
zonder verbeelding, als een compu 
Ier die wacht op een fout van de on 
geduldig wordende tegenstander. 
Noah, in dit geval een echte „agres 
sor", is het nieuwe tennisidool van 
Europa. Roland Garros was anders 
weer eens het kampioenschap van 
de uitzonderingen. Het gravel ligt de 
Amerikanen niet Connors verloor zo
waar tegen de Fransman Vasselin. 
Een wat gegeneerde figurant die in 
de halve finale tegen Noah niet eens 
goed wist hoe hij zijn racket moest 
vast houden. En McEnroe ging ten 
onder tegen LendI die zich nadien te 
pletter tenniste op de „Atlantic Wall" 

van Wilander. Het trage gravel wordt 
méér en méér een specialiteit Wel
licht daarom bedankt Noah voor 
deelneming aan Wimbledon. De nieu
we kampioen heeft aangekondigd dat 
hij er niet aan denkt naar Londen te 
komen. Hij gelooft op het snellere 
gras geen kans te maken. Hij baseert 
zich daarvoor op eerdere ervaringen 
die allemaal faliekant afliepen. On
danks Noah al de eigenschappen 
bezit die vereist zijn om op gras te 
kunnen schitteren. Maar schijn be
driegt dus blijkbaar. 
Naast Noah klom ook de onvermijde
lijke Chris Evert op het hoogste 
podium. De Amerikaanse won voor 
de vijfde keer de titel op Roland 
Garros. Daarmee evenaarde zij het 
rekord van de legendarische Marga
ret Court-Smith. Evert één van die 
zeldzame kampioenes die op elke 
bodem toptennis kan spelen, is bo
vendien op weg naar de Grand Slam. 
Zij won eerder al op Flushin Mea
dows en in Melbourne. Als zij in juli 
Wimbledonkampioene wordt is het 
gebeurd. 
Evert won voordien nooit gemakkelij
ker in Parijs. Door de vroege uitscha
keling van Navratilova lag de weg al 
spoedig breed voor haar open. Evert 
gaf met moeite een set uit handen. 
Haar palmares begint dan ook on
waarschijnlijke afmetingen aan te ne
men. Toch vraagt het damestennis 
nieuw bloed. De veelbelovende jon
geren van voor enkele jaren zijn 
eigenlijk allemaal blijven steken. De 
hoogten van Evert en Navratilova 
blijven voor hen (wellicht voor altijd) 
onbereikbaar. 
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AKTIE '83 
Op vrijdagavond 17 juni as. 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, met 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". 

Wie helpt? 
VU-afdeling LIer-Koningshoolkt zoekt 
kontakt met afdelingen die als projekt 
„Stads/dorpsvernleuwing-verfraaiing" 
hebben. Met het oog op uitwisseling van 
Ideeën en opgedane ervaringen. 
Kontakt: VU-sekretarlaat, Berlarij 80 te 
2500 Lier, tel. 03-480.84.85 en 03-480.15.79. 

VU-Edegem 

„.„merkwaardige bomen bewaren... 
I I 

Joost Goris is industrieel ontwerper bij een 
groot Antwerps bednjf Hij is daarnaast ook 
gemeenteraadslid voor de VU in Edegem, 
en in die afdeling Hij is tevens de koordina-
tor van het op stapel staande VU-projekt in 
het kader van de grootscheepse aktie „U en 
de VU - omdat we 't samen kunnen". 
Edegem wordt nota bene, bestuurd door 
een zeer nipte CVP-ploeg Het heeft trou
wens slechts 60 stemmen gescheeld of die 
belangnjkste zetel was naar de VU geko
men Toch blijven de Vlaamsnabonalisten 
ook daar met bij de pakken zitten Een 
gesprek 

WIJ: Ook de VU-bestuursafdeling Edegem 
doet dus mee aan de „VU-aktie '83". Hebt U 
reeds een konkreet projekt? 

Goris: „Inderdaad Alles staat reeds op 
papier en het draaiboek is klaar Wij willen 
een inventaris maken van alle waardevolle 
bomen en bomengroepen die op onze ge
meente bestaan Van al die prachtige exem
plaren gaan wij een foto nemen en van een 
gestoffeerde beschnjving voorzien Wi] zul
len hierover ook met de eigenaars praten en 
hen op de hoogte brengen van het waarde
volle dat ZIJ bezitten Want er bestaat nu wel 
een politiereglement — dat wij er mee 
hebben doorgekregen — waann staat dat 
waardevolle bomen met mogen gekapt wor
den — maar te vaak gebeurde dit toch nog 
Te dikwijls werden prachtige, unieke bomen, 
onder het mom van de veiligheid voor de 
weggebruiker, neergehaald Wij moeten het 
huidige kollege behoeden voor de neiging 
tot een „bomenstorm" Zo bestaan er in 
Edegem nog een aantal mooie, maar verval
len en zeer oude tuinen, met waardevolle 
biotopen Ook zijn er een reeks heerlijke 
dreven die dnngend beschermd moeten 
blijven" 

WIJ: Gaat u dit kunnen klaren met uw kol
lega's uit het afdelingsbestuur? 

Goris: „Niet uitsluitend Wij kunnen voor dit 
projekt beroep doen op een paar „externe" 
deskundigen die, als anonieme specialisten, 
willen meewerken, zo onder meer een erg 
bekwame groen-ambtenaar Samen met hen 
hopen WIJ, als VU-bestuur, een drukwerkje 
te kunnen uitgeven, en denken wij eraan een 
dia-reeks meen te kunnen knutselen, voor
zien van de nodige uitleg Deze zaken zullen 
WIJ dan op een perskonferentie voorstellen" 

WIJ: Hoe bent U op dit idee gekomen? 

Goris: „Vooreerst is er onze rotsvaste 
overtuiging dat wij wat moeten „doen voor 
groen"; toch ook eén van dé aktiepunten 
van de VU De voorbije jaren hebben wij 
hier, op het plaatselijke vlak, biezonder hard 
gewerkt rond deze temata Wat ons even
wel met het verhoopte kiesresultaat heeft 
opgeleverd, gezien Agaiev hier een onver
wacht sukses heeft gekend Niettemin blij
ven WIJ erg begaan met deze problematiek 
Daarnaast is er de vaststelling dat Edegem 
een woongemeente is geworden aan de 
rand van de grootstad Vóór 20 jaar was 
Edegem nog een agransche gemeente, 
sindsdien is bijna alles verkaveld geworden 
en werd er biezonder veel groen vernield 

De rest nu bewaren is een unieke opgave 
Er IS ook nog een persoonlijke mobvenng 
Mijn grootvader was tuinarchitekt in deze 
gemeente en het was precies hij die zeer 
veel groene aanplantingen heeft verzorgd in 
Edegem 

WIJ: Wij vernamen dat de afdeling Ede
gem ook aktief meegedaan heeft aan de le
denenquête? Hoe is dat verlopen? 

Goris: „Dit was een buitengewoon sukses' 
Meer dan 90 % van onze leden heeft hierop 
gereageerd De VU-leden vonden het aan
genaam op die wijze een stukje te kunnen 
mee-praten Daar waar wij meestal bij onze 
leden slechts een okkasioneel bezoekje 
brengen, kregen we nu de kans om eens 
dieper op de zaken in te gaan en om een 
echt politiek gesprek te voeren 
Vandaag sluiten wij deze opdracht af, en laat 
me toe te zeggen dat de bestuursleden dit 
heus met als een lastige karwei beschouw
den, die ze naast zoveel andere zaken ook 
nog eens moesten afhasfjelen Ook zij wa
ren entoesiast over dit opzet." 

Joost Goris, Leeuwerikenlei 30, 2520 Ede
gem (tel.: 03-457.59.29) is te allen bjde 
t)ereid om in kontakt te treden met geïnte
resseerden Wij wensen hem en zijn afde
lingsbestuur alle geluk toe 
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VVM-berichten 
VVM-
West-Vlaanderen 
De VVM-stuurgroep Brugge organi-
zeert in samenwerking met VU-afde-
ling Zedelgem op woensdag 15 juni 
om 20 uur in zaal „Aster", Brugsestraat 
in Aartnjke-Zedeigem een avond met 
volksvertegenwoordiger Jaak Ga-
bnels 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 
mandatanssen, bestuursleden en an
dere geïnteresseerden 

VVM-Kortrijk 
De VVM-stuurgroep Kortrijk organi-
zeert op zaterdag 18 juni om 10 uur in 

het ontmoetingscentrum te Marke een 
vormingsaktiviteit met als tema „Rech
ten en plichten van de gemeenteraads
leden" 

Gastspreker is Enk Vandewalle, sche
pen van Izegem 

Nadien is er gelegenheid tot vragen 
aan een panel bestaande uit Enk Van
dewalle José Deschaepmeester en 
Herwijn VandenbuIcke 

Oproep 
Om een goede koordinatie en uitwis
seling tussen onze mandatanssen mo
gelijk te maken vragen we aan alle 
mandatanssen aan VVM-nationaal (G 
Vanoverschelde p/a Barnkadenplein 
12 te 1000 Brussel) voorbeelden van 
geslaagde of originele initiatieven of 
voorstellen ivm het gemeentelijk be
leid door te sturen Daaraan zal dan 

voortaan o a in de VVM-benchten 
speciaal aandacht besteed worden, 
zodat de ene mandatans iets kan leren 
van de initiatieven van een andere 

VVM-Halle-
Vilvoorde 
en Brussel 
VVM Halle-Vilvoorde en Brussel orga-
nizeren op zaterdag 11 juni (van 14 tot 
17 uur) een eerste van een reeks 
vormingskursussen voor mandataris
sen en kaderleden Burgemeester
volksvertegenwoordiger Julien Des-
seyn zal er spreken over de gemeen
tebegroting 

Deze aktiviteit vindt plaats in het Kultu-
reel Centrum, Willem Lambertsstraat 
te Zaventem (nabij de StationsstraaO 

Dringende oproep tot verkozenen 
sociale verkiezingen 
VU-leden die bij de jongste sociale verkiezin
gen een mandaat vernieuwen binnen het be
drijf waar zij tewerkgesteld zijn worden ver
zocht dit dringend te laten weten aan de VU-
Studiedienst. 

Gevraagde inlichtingen: 
— welk bedrijf en waar? 
— welk mandaat? 

Onverwijld meedelen aan: VU-Studiedienst, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (02-
219.49.30). 

Dank voor de medewerking. 

9 JUNI 1983 
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20 ^ 4 4 ï Wij in de Volksunie 

Samenkomst van VU-burgemeesters en -schepenen: 

Een rijke en gezellige studiedag 
Een prachtige zomerse dag. Het wijdse Marktplein en het prachtige 
stadhuis van Sint-Nildaas nodigden uit om er een luie dag van te ma
ken. Toch hadden tientallen VU-burgemeesters en -schepenen eraan 
gehouden naar de Wase hoofdstad af te zakken voor de studiedag 
van de W M (Vereniging van Vlaamse Mandatarissen). Een voltreffer 
bovendien. De afwezigen hadden, andermaal, ongelijk. Al was het 
maar omwille van de gemiste kans om elkaar, als Vlaamsnationalisti-
sche gemeentelijke bestuurders, even beter te leren kennen, en dus te 
waarderen. Tal van schepenen en burgemeesters grepen de kans te 
baat om met hun kollega's van elders in het Vlaamse land van gedach
ten te wisselen. Ongetwijfeld groeiden hieruit een aantal kontakten, 
die op hun beurt zullen leiden tot een nauwere samenwerking. 
Verder viel bovenal de briljante rede van professor Van Hooland te 
noteren, evenals de slottoespraak van VU-voorzitter Vic Anciaux. 
Ontvangst 

Rond elf uur stroomde de VU-burge
meesters en -schepenen samen in de 
„verzustenngszaal" van het fraaie stad
huis van Sint-Niklaas Gilbert Vanover-
schelde, de verantwoordelijke van de 
W M , heette iedereen welkom en de 
Vlaamsnationalistische gezagsdragers 
werden aan elkaar voorgesteld Het 
deed een beetje vreemd aan, wanneer 
men even bedacht dat de VU amper 
een kwarteeuw geleden nog ahw 
vanuit de katakomben diende te wer
ken Toch zijn het dezelfden gebleven 
een groep ncnkonformistische en 
idealistische nationalisten die nu op het 
gemeentelijk vlak bewijzen dat polibek 
ook anders, ook eerlijk, ook kreatief 
kan bedreven worden ' 
De burgemeester van Sint-Niklaas de 
heer De Vidts — weliswaar van een 
andere partij — maar koalitiepartner 
van de Sint-Niklase VU was hoogst 
vnendelijk in zijn welkomstwoorden 
„Ik ben erg blij in onze stad een 
bestuursmeerderheid te kunnen en 
mogen vormen met uw partij en ik ben 
ervan overtuigd dat dit ten goede zal 
komen aan de 70000 inwoners van 
deze stad Ik ben dan ook oprecht 
vereerd met uw komst en wens u alle 
sukses toe Waarna de feestwijn 
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werd geschonken en gedronken Een 
bezoek aan het stadhuis en een fami-
liefotootje rondden de voormiddag af 
Waarbij ook het sympatieke hennne-
nngstegeltje gesmaakt werd 
In een nabijgelegen hotel werd een 
lichte maaltijd opgediend en bestond 
de mogelijkheid om elkaar persoonlijk 
iets beter te leren kennen Om halfdne 
vatte het namiddagprogramma aan 
een museumbezoekje voor de part
ners van de politici en een beperkt 
symposium voor de politici zelf 
Andre Geens lid van het partijbestuur 
en advizeur van gemeenschapsminis
ter Hugo Schiltz had het over de 
verhouding tussen mandataris en de 
partij 1984 het jaar waarin de VU der
tig jaar bestaat moet een feestelijk 
suksesjaar worden van en voor onze 
partij Dit sukses moet zich uiten in een 
stijgend aantal leden en abonnemen
ten Geens benadrukte de belangrijke 
rol die mandatanssen in dit verband 
kunnen en moeten spelen Een manda-
tans moet het voorbeeld geven in zijn 
afdeling en moet er bovenal over 
waken dat hij het kontakt met de 
basismilitant en met zijn afdelingsbe
stuur bewaart en nauwer aanhaalt 
Andre Geens verwees ook naar het 

Burgemeester De Vidts verwel
komt de talrijke Vlaams-nationale 
schepenen en burgemeesters Hij 
wordt hier geflankeerd door de 

plaatselijke VU-mandatarissen 

Management van gemeente 
Hierna kwam de hoofdbrok van het 
teoretisch gedeelte, met als gastspre
ker professor Van Hooland, hoogle
raar aan de Gentse Rijksuniversiteit en 

verkiezingsprogramma van oktober 
82 toen hij stelde dat de gemeenten 
als bouwstenen zijn van de Vlaamse 
staat waarbij de burgemeesters en 
schepenen van de Volksunie als het 
ware de bouwmeesters van die 
Vlaamse staat-in-wording moeten zijn 
Een Vlaamse staat die een rechtvaar
diger samenleving moet zijn, waar 
geen plaats voor machtsmisbruik voor 
korruptie of voor verdrukking kan zijn" 

De VU-burgemeesters en -sche
penen samen met de Sint-Niklase 
burgemeester De Vidts, voor het 
stadhuis van de Wase hoofdstad Prof Van Hooland tijdens zijn ma

gistrale uiteenzetting 

aan het Europakollege tevens „mas
ter' aan de Amenkaanse Harvard-
universiteit Daarnaast is hij ook burge
meester van de Oostvlaamse gemeen
te Sint-Martens-Latem en redakteur 
van het tijdschrift ,De Gemeente' 
Tijdens een uiterst boeiende uiteenzet
ting zette de hoogleraar zijn visie uit
een ,Management van de gemeente 
IS meer dan er politiek bedrijven maar 
het IS tegelijk ook minder Want politiek 
IS de bewuste stroming van een be
paalde maatschappij' in ons geval de 
gemeente of de stad de, polis" als le
venskader van de vrije mens" Politiek 
IS dus meer dan management, maar is 
kreupel zonder management!" 
Een samenvatting van dit magistrale 
referaat in dit kort bestek brengen zou 
afbreuk doen aan de rijke inhoud Elke 
geïnteresseerde kan het trouwens 

thuis ontvangen, na een eenvoudig 
seintje aan het VVM-sekretanaat Bar-
nkadenplein 12, 1000 Brussel (tel 02-
2194930) 
Een goed beheer van de gemeente is 
trouwens een dwingende noodzaak 
geworden , Verbetering van het mana
gement van de gemeente is op korte 
of middellange termijn moeilijk — of 
niet — haalbaar Er is maar een moge
lijkheid onmiddellijk t>eginnen en elke 
gelegenheid die zich voordoet met 
kermis van zaken daartoe t)enutten", 
benadrukte prof Van Hooland 
Nadien ontspon zich een geanimeerde 
diskussie waarbij vooral fie schepe
nen Allewaert (Roeselare), Antheunis 
(St-Niklaas), Reynaert (Brugge) en de 
gebroeders Kuijpers zich heten opmer
ken 

Waalse afdreiging 
Algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux 
besloot deze vergadering met een 
gevatte tussenkomst Hij nchtte een 
oproep tot de vele VU-burgemeesters 
en -schepenen om de kans aan te 
gnjpen om een Vlaams-nationale stem
pel te drukken op het gemeentelijk 
levenskader van het Vlaamse volk en 
aldus bij te dragen tot een nieuwe 
politieke kuituur in Vlaanderen ,De 
VU-mandataris mag zich met in de 
eerste plaats beschouwen als een 
gevolmachtigde van de partij, dan wel 
als iemand met een tjemiddelaarsfunk-
tie tussen de gehele bevolking en het 
gemeentelijk bestuur Vanuit een 
Vlaams-nationale geest van samenho
righeid en aktief pluralisme moet de 
Vlaams-nationale mandataris het ge
meentebeleid ombouwen tot een gla
zen huis' HIJ betreurde dat het bestuur 
van de gemeenten nog steeds met 
werd toevertrouwd aan afspiegelings-
kolleges, waann alle partijen zitting 
hebben 
VIC Anciaux haakte ook even in op de 
zorgwekkende toestand van de ge
meentelijke financiën Hij wees op het 
verschil in aanpak tussen de Vlaamse 
en Waalse gemeenten In Wallonië 
gebruikt men andermaal de afdrei-
gingspolitiek met stakingen schijnbaar 
ook met suksesi Hij illustreerde zijn 
toespraak met korrekte cijfers in 
Vlaanderen bedraagt het deficiet per 
inwoner 1 544 fr in Wallonië zo maar 
eventjes 7649 frank per burger 
Ook de schandalige wanverhouding 
van de verdeling door het Gemeente
fonds werd door Vic Anciaux aange
klaagd 
Tot slot uitte de VU-voorzitter de wens 
om de W M te zien uitgroeien tot een 
hechte en echte bond van Vlaams-
nationale gemeenten Deze bond moet 
de waarborg worden van Vlaamse 
welvaart tegen Belgische armoede 
In de rand merkte de voorzitter ook 
nog op welke kans en opdracht de ge
meentelijke mandatarissen hebben bij 
het verspreiden van het rijke Vlaams-
nationale ideeengoed, en bepleitte hij 
een forse inspanning voor de werving 
van abonnementen op dit weekblad 
De zon brandde reeds minder hevig 
toen de kongresgangers de zaal verlie
ten Toch beklaagde geen enkele on
der hen deze dag te hebben meege
maakt Een initiabef dat best herhaald 
kan worden 
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Volksunie weer biezonder aktief in de Rupelstreek 
Boom, Niel, Rumst Reet Terhagen, een hedendaags vergeten kleistreek er
gens op de landkaart? Men zou 't zo zeggen, inderdaad, ekonomisch, sociaal, 
politiek luidt momenteel onophoudend de grote klok het Cockerill-drama en 
wanneer de krisistonen over Vlaanderen galmen, klinkt het alarm in de richting 
van textiel, steenkool, scheepsbouw, scheepsherstelling-

Het achtergebleven gebied aan de 
Rupel komt met eens aan bod Daar 
waar jaren en jaren de kleiput de 
steen, het gelaag, toonaangevende 
elementen betekenden in het drukke 
leven van elke dag ligt de streek er nu 
ietwat desolaat bij Nog een viertal 
steenbakkerijen blijven over, dat is 
alles Boom, eenmaal de hoofdstad" 
van de Rupelarea ontvolkt ziender
ogen telt thans minder inwoners dan 
de nabunge fusiegemeente Rumst. 
buiten enkele nieuwe wijken, manifes
teert zich over de ganse streek een 
verontrustende bevolkingsveroude-
nng 
Schoolvoork)eeld hiervan is de deelge
meente Terhagen Een ntje door dit 
gebied over de hobbelige kasseien 
doet de bezoeker denken aan een 
negentiende eeuwse semi-industrieel 

gebied grauw en met njen eentonig 
dikwijls vervallen arbeidershuisjes 
waar toch ook mensen van vandaag 
worden verondersteld in te leven en 
gelukkig te zijn 
Waar blijft de overheidsinsteresse 
voor de Rupelstreek' Iedereen zwijgt 
Ik vraag me af waarom Ook voor de 
VU is traditioneel de streek rond Boom 
steeds een zorgenkind geweest bijna 
als een axioma werd door onze men
sen aanvaard dat in deze area het VU 
ideeengoed verspreiden een schier 
onmogelijke taak was laat staan ge
motiveerde jonge militanten vinden en 
behoorlijke verkiezingsresultaten boe
ken, dit in continuïteit 
En toch, en toch maakten we het de 
laatste twee jaren mee dat de VU-
Schelle vooral dank zij het nooit afla
tend werk van de familie Van der 

Dinsdag 14 juni 
VU-meeting 

te Rumst 

Auwera, een „zeer goed" behaalde bij 
de jongste verkiezingen dat in het 
voor de VU zogezegd .onmogelijke" 
Hemiksem een nieuw afdelingsbe
stuur startte en zich reeds zodanig bij 
de plaatselijke bevolking liet gelden dat 
een behoorlijke uitslag op 10 oktober jl 
uit de bus viel 

Kroon op het werk 
Momenteel staan de VU-schijrwer-
pers gericht op Rumst-Reet-Terhagen 
In een waarachtige „blit2"-aktie werden 
meer dan veertig VU-leden geworven 
Dinsdag 31 mei werd een voorlopig 
bestuur aangesteld, jong van jaren en 
jong van VU-hart Peter Swenden, 

Frank Cibos, Adeline Switsers, Ivo Van 
den Eynde, Alfreda Van Slembrouck 
en Jan Lambrechts vormen de basis-
ploeg De eerste bijeenkomsten van 
het nieuwe team getuigden onloochen
baar van groot entoesiasme en zin 
voor initiatief Ter gelegenheid van de 
navergadenngse pint" werd zelfs ter 

plekke een cafe ontdekt waarvan de 
jonge uitbaters aktieve ,Taktivisten" 
bleken te zijn Prompt werden ze lid 
van de VU en abonnee op ons blad 
Typische naam voor zon kroeg „De 
Kroon werkelijk de „kroon op het 
werk van die mooie en veelbelovende 
31 mei avond 
Ondertussen wordt de plaatselijke be
volking gemobiliseerd voor een mee
ting op dinsdag 14 juni om 20 u 30 in 
de zaal Nationaal, Veerstraat te Rumst 
waar een hernieuwde kennismaking 
met de Volksunie op het programma 
staat Minister Schiltz zal het hebben 
over ,De Toekomst van de Rupel
streek' en aan ondergetekende werd 
gevraagd het tema „Waarom de Volks
unie" voor zijn rekening te nemen 

Langs deze weg wordt dringend be
roep gedaan op alle afdelingen van het 
arrondissement Antwerpen en zo mo
gelijk van daarbuiten om die avond 
massaal op de meeting aanwezig te 
zijn 

Solidair met de VU-Rupelstreek 
Solidair met het nieuwe afdelingsbe
stuur Rumst-Reet-Terhagen Steek 
hen een hart onder de nem' 
BIJ voorbaat dank 

Dank ook aan Bart Van der Moere en 
zijn ploeg die voor de bedeling van met 
minder dan vijfduizend pamfletten 
zorgt 

Dank aan die arrondissementele be
stuursleden die de dag van vandaag 
zich meer dan normaal inspannen om 
de VU-werking in de Rupelstreek dit
maal blijvend te doen lukken dank 
vooral aan Octaaf Meyntjens en Hugo 
Coveliers, de werkelijke voortrekkers 
ter plaatse 
Dank tenslotte aan de pioniers van het 
voorlopig VU-bestuur Rumst Suksesi 

Frans Kuijpers 
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/ / Over Brussel praten van gemeenschap tot gemeenschap / / 

Vic Anciaux op kongres VU-Brussel (arr.) 
Zaterdag II. was het voor de VU van het arrondissement Brussel (de 
19 gemeenten) verzamelen voor een arrondissementeel kongres. 
In de voormiddag nog waren de verschillende kommissies samenge
komen die rond tal van Brusselse problemen nadenken en praten en 
ze brachten in de namiddagzitting verslag uit voor de plenaire verga
dering. 
Dat het menens is blijkt uit de onderwerpen die behandeld werden en 
worden en waarover reeds een en ander werd meegedeeld. 
Uit de vele tema's stippen wij er enkele en de kulturele sektor hoogst nood-

„Brussel, een stad om in te leven", het 
sociaal dienstbetoon in de agglomera
tie, de aanwezigheid in de trefcentra, 
de jongeren, het vraagstuk van de 
gastarbeiders... De namiddagzitting 
werd o.m. bijgewoond door de senato
ren Bob Maes, Rob Vandezande en 
Guido Van In, de partijraadsleden 
Frans Kuijpers en J.-P. Pillaert de 
kamerleden Daan Vervaet en Jef Val
keniers en agglomeratleraadsschepen 
Jan De Berlanger. 
Na de kommissieverslagen nam VU-
voorzitter Vic Anciaux het woord en 
behandelde „De VU en de politieke 
aktualiteit van Brussel". Na hem kwam 
arr. voorzitter Gaby Vandromme die 
het had over „de historische rol van de 
VU in Brussel". 
Volgens voorzitter Vic Anciaux is de 
politieke aktualiteit van grote betekenis 
voor de toekomst Wij beleven een 
belangrijk ogenblik van kapitaal strate
gisch belang. Er kan niet aan gedacht 
worden nog eens nieuwe miljarden uit 
de centrale Rijkskas in Wallonië te 
pompen. Ook Brussel, dat er ekono-
misch slecht voor staat heeft Vlaande
ren financieel nodig. Franstaligen die 
dat inzien beweren dat zij gedomi
neerd worden door een eensgezind 
Vlaams front 
Dat is, aldus Anciaux met waar. Inte
gendeel, er IS zelfs grote verwarring in 
het Vlaams kamp, enige vorm van 
Strategie to.v. Brussel bestaat niet 
Nochtans is nu het geschikt ogenblik 
aangebroken voor een globaal ge
sprek over de hele staatshervorming. 
Alle tussentijdse gesprekken (van het 
soort Chabert Weckx, Monteyne, e.aJ 
zijn uit den boze. Zeker omdat het een 
gesprek onder Brusselaars blijft De 
voorzitter herhaalde het VU-standpunt 
dat het statuut van Brussel de hele 
Vlaamse Gemeenschap aantjelangt en 
dus enkel gesprekken „van gemeen
schap tot gemeenschap" kunnen aan
vaard worden. 
Volgens Anciaux verspreiden de tradi
tionele partijen en hun woordvoerders 
de grootste dubbelzinnigheid omtrent 
de samenvoeging van de 19 gemeen
ten, de pariteit de subnationaliteit de 
agglomeratieraad, de gewestraad, de 
Brusselse regering, enz... 
Daarom stelt de voorzitter duidelijk: 
„Over al deze kwesties, zowel over 
de standpunten als over de te volgen 
taktiek, is een gesprek onder Vlaam
se verantwoordelijken uit de politiek 

zakelijk Om een gezamenlijke eens
gezinde strategie op te maken doe ik 
een herhaalde dringende oproep om 
dit gesprek te organizeren. Zo nodig 
en gewenst zal ik zelf daartoe het ini
tiatief nemen". 

Brussel: hoofdstad 
van Vlaanderen 
Vic Anciaux: „Mijn voorstel van de
kreet „Brussel, hoofdstad van de 
Vlaamse Gemeenschap" werd ont
haald op een arrogante en agressieve 
Franstalige reaktie. 
Spijtig dat de Vlaamse partijen zich 
niet onmiddellijk positief hebben opge
steld. 
De VU-voorzitter verklaarde zich na
der over wat men het „dekreet-An-
ciaux"isgaan noemen: „Brussel uitroe
pen tot hoofdstad van de Vlaamse 
Gemeenschap is hoegenaamd niet in 
tegenstrijd met het pnncipe dat Brus
sel de hoofdstad moet zijn van de 
Belgische konfederatie. 
De Vlaamse Gemeenschap is een 
natie in wording. Elke natie heeft een 
hoofdstad. Brussel is een aloude Ne-
deriandse stad. Met een grote rol in de 
geschiedenis van ons volk Wij willen 
de betrokkenheid van Brussel met de 
hele Vlaamse Gemeenschap onder
strepen. 
Niets belet de Franse gemeenschap 
hetzelfde te doen. Maar dit willen de 
Walen niet Dat is het probleem van 
de Franstaligen. Niet het onze!" 

Brede of enge aanpak 
Brussel — en vooral Franstalig Brus
sel — staat voor een grote keuze, al
dus Anciaux. 
.Als Vlaanderen en Wallonië hun zelf
standigheid zo vlug mogelijk willen 
realizeren. mag Brussel niet de strui
kelsteen zijn. 
Dit zou katastrofaal zijn voor Brussel. 
Een oplossing van het probleem Brus
sel hangt in grote mate af van de 
houding van de Brusselaars. 
Brussel heeft hoge nood aan een 
grondig gewetensonderzoek en moet 
de vraag beantwoorden of het een 
volwaardige hoofdstad wil zijn. herken
baar en erkenbaar door beide ge
meenschappen. 
Wij vragen niet dat Brussel zich tegen 
Wallonië zou keren. Welzijn we ervan 
overtuigd dat Brussel niet voorti<an 
zonder Vlaanderen en zeker alle toe-
komstperspektieven veriiest als het 
zich opstelt tegen Vlaanderen 

Brussel is financieel en ekonomisch 
afhankelijk van Vlaanderen. Men mag 
in Brussel overigens niet vergeten dat 
de grootste ekonomische troeven in 
handen van Vlaanderen liggen. 
Wezenlijk heeft Brussel niet te kie
zen tussen Nederlands- of Fransta
ligheid, wel tussen een brede of een 
enge aanpak. 
Vlaanderen houdt de brede visie voor. 
In deze visie kan de hoofdstad Brussel 
uitgroeien tot een ware metropool, die 
internationaal hoge toppen scheert 
In de enge Franstalige visie, waarin 
Brussel tot een afzonderlijk gewest 
wordt opgeblazen en alleen de as 
„ Wallo.Brux" telt zal Brussel verdorren 
tot een provinciestadje zonder per
soonlijk field, zonder ambitie ofaartzien. 

Brussel kiest voor Vlaanderen, „ou 
elle ne sera pas f. Zo besloot de 
voorzitter zijn rede. Het was dan ook 
niet te verwonderen dat de Franstalige 
pers vrij agressief op dit duidelijk 
standpunt zou reageren. Een Franstali
ge krant vond de „annexionistische 
drang" beangstigend in het licht van de 
peilingen die de VU een vooruitgang 
bij komende verkiezingen voorspel
len... 

Partij van de hoop 
Gaby Vandromme begon zijn kongres-
rede met uitvoerig te wijzen op de 
wanverhouding die er bestaat tussen 
de macht van 1 /3de van de Belgische 
bevolking in dit land en het gebrek aan 
macht van 1/3de van de Belgische 

bevolking in Brussel: de 250.000 Vla
mingen. De arr.-voorzitter toekende te 
begrijpen dat Vlaamse Brusselaars de 
bestendige strijd wel eens beu konden 
worden. Hij zag echter in de aanwezig
heid en werking van de VU te Brussel 
een teken van hoop en geloof dat de 
politieke mogelijkheid toestaat om 
Brussel te hervormen tot een leeftjare 
stad voor Vlamingen en een volwaardi
ge hoofdstad voor Vlaanderen. Hij 
somde meteen ook een aantal licht
punten op die moeten aantonen dat 
het vervlaamsingsproces begonnen is. 
Van Dromme ging zelfs een stap ver
der en vond dat de VU de krachtige 
ambitie moet hebben om Brussel de 
kulturele hoofdstad te maken van de 
hele Nederlandstalige gemeenschap 
van Noord en Zuid" 
Ten slotte had Van Dromme het ook 
over het gebrek aan demokratische 
struktuur voor Vlamingen. Daartoe is 
de samenvoeging van de 19 gewesten 
onontbeeriijk. 
Van Dromme: „De fusie, en alleen de 
fusie, kan een uitweg bieden. Een 
gefusioneerd Brussel waarin 2 vol
waardige gemeenteraden ontstaan: 
een Vlaamse en een Franstalige. Bei
den rechtstreeks verkozen. Beiden be
voegd over alle aangelegenheden, die 
thans behoren tot de gemeentelijke 
bevoegdhetó, agglomerabebevoegd-
heid. OCMW, NCC, enz.". 
De VU van het arrondissement Brus
sel zal In zijn kommissie „Statuut voor 
Brussel" een blauwdruk daartoe voor-
l)ereiden. 

Tot slot herhaakJe hij de tema's die hij 
ter overweging aan de kongresgan-
gers meegaf' 
„De VU vindt elk kompromis over 
Brussel onaanvaardbaar". 
WIJ moeten de partij zijn van de hoop, 
en WIJ hebben redenen om te geloven 
dat de toekomst met ons is. 
Denken over Brussel is ook denken 
aan zijn effteiënte hoofdstedelijke 
funktie naar Vlaanderen toe. 
WIJ moeten durven stellen dat Brussel-
Vlaams moet uitgroeien tot de kulture
le hoofdstad van de Nederianden. 
Elke oplossing voor de Vlamingen te 
Brussel zal aanvaarden dat wij wensen 
te worden beschouwd als volwaardige 
gemeentenaren en niet als „[jersoons-
gebonden ranteiten". 
Alleen de samenvoeging en de opridv 
ting van 2 p>arallelle demokratsch ver
kozen gemeenteraden, is een korrekte 
opbssing voor belde taalgemeen
schappen van deze hoofdstad. 
De VU IS — inzake Brussel — ge
doemd om historisch te denken, akjus 
te handelen in de lijn van de Vlaams-
nationale traditie. 
Wij eisen dat het debat rond Brussel 
nCi wordt gevoerd en dat een agressie
ve aanpak van onze problemen nood
zakelijk is". 
Al bij al werd dit kongres van VU-Brus
sel een tojsper. De weerklank in de 
Franstalige pers bewijst dit ten over
vloede. 
Wij kijken dus met belangstelling uit 
naar de tweede uitgave waarop „het 
statuut van Brussel" aan de orde Is. 

PERSpektief 
Aan Waalse zijde is er, volgens het bekende stramien, weer een 
éénheidsfront ontstaan om de Waalse belangen te verdedigen, of 
moeten we zeggen om de miljardenstroom van Vlaanderen naar Wal
lonië te laten voortduren. En aan Vlaamse kant is er, volgens het even 
bekende stramien, zelfs nog geen overleg geweest om samen te 
spannen met de bedoeling de Vlaamse gemeenschap te verdedigen. 

De VU-voorzitter tijdens zijn opmerkelijke toespraak, naast hem arr.-
voorzitter Gaby Van Dromme. 

I N De Standaard wijst Manu 
* Ruys op de gebreken van zo'n 
toestand: „Intussen wordt in brede 
Vlaamse kring steeds dringender 
gewezen op de noodzaak van een 
ruim Vlaams overleg. In Wallonië 
tiebben de vakbonden nu toch 
begoten hun tegenstellingen te 
overbruggen. Zij beseffen dat een 
verdeeld optreden hun stoot
kracht verzwakt Er is daar een be
raad bezig, waarbij ook politici en 
werkgevers betrokken worden. 
Zo'n beraad ontbreekt nog steeds 
in Vlaanderen. Geens en Schiltz 
beschikken nochtans met de 
Vlaamse regering over een instru
ment om de belangrijkste figuren 
van de ekonomische en sociale 
wereld samen te brengen. Het 
uitblijven van een beredeneerde 
Vlaamse strategie op termijn, die 
gedragen wordt door alle partijen 
en belangengroepen, is een'ge
vaarlijke leemte. Het zou de ko
mende maanden een zwakke plek 
kunnen vormen in het verloop van 
de hervormingen die op til zijn." 

TEGENOVER de Vlaamse 
• machteloosheid staan de Wa

len eensgezind, eensgezind ook in 
hun afwijking van elke vorm van 
sanering. Luik is daar een goed 
voorbeeld van. De nationale rege
ring was bereid niet minder dan 43 
miljard aan Luik te geven, op voor
waarde dat de veel te hoge lonen 
op het nivo van de andere ge
meenten werd gebracht Zelfs dat 
werd afgewezen. Het Volk is te
recht woedend: „De Luikse socia
listen hebt>en altijd de indruk ge
wekt dat zij meer rechten zouden 
hebben dan de andere landgeno
ten, dat zij in hun gewest de wet 
kunnen stellen en dat zij strijdbaar
der zijn in de verdediging van de 

belangen van de arbeiders. Dat 
alles blijkt in het licht van de 
huidige gebeurtenissen vals te 
zijn. Zij zijn integendeel blijkbaar 
nog niet in staat zichzelf te redden. 
In Luik en elders in Wallonië moet 
men zich trouwens geen illuzies 
maken. De Vlamingen zijn niet 
bereid de onredelipte t)eschukli-
gingen van de Luikenaars te slik
ken als zou Vlaanderen zjch willen 
verrijken op de rug van de Walen 
en zij zijn evenmin txreki voor de 
onredelijke grillen van hun Waalse 
landgenoten financieel op te draai
en. Solidariteit is alleen maar mo
gelijk binnen redelijke perken die 
niet éénzijdig door Luik worden 
bepaald." 

r\E hoogmoed van de (faljieteO 
'^ cité ardente kent werkelijk 
geen grenzen. Ook in Hot Belang 
van Limburg wijst Hugo Camps 
op de Luikse onredelijkheid: „Van 
bij de aanvang van deze legisla
tuur is gebleken dat de Luikse 
lobby binnen de regering erg ak-
tief en lukratief aan de slag mag 
zijn. Met name vice-premier en 
volbloed Luikenaar Gol zit door
gaans niet om een politieke score 
verlegen. Hij dramt soms als een 
tientonner door de ministerraden 
en ziet dan iedereen graag opzij 
springen. Dat hij bij voortteeld de 
bendeleider toch benoemd kreeg 
tot burgemeester, tegen alle dure 
eden van de Vlaamse partijen in, 
mag niet te gauw vergeten wor
den. En Gol heeft nog andere 
suksesvolle Luikse raids achter 
zijn naam staan. Onder zijn impuls 
is de regering vorige vrijdag de 
stad Luik tegemoet getreden met 
een al met al uiterst gematigd 
saneringsplan. Luik kreeg ander

maal een lening toegezegd ten 
belope van 43 miljard. In ruil daar
voor moeten de loonkosten met 
15 procent verminderen. Dit laat
ste dan nog niet eens via recht
streekse afslankingsingrepen 
maar door de blokkering van to
nen en wedden tot de vooropge
stelde inlevering is bereikt Wie 
van een dergelijk kompromis de 
redelijkheid durft betwisten, zoekt 
niet meer de vrede, maar anarchie. 
En wat zien we? Het akkoord dat 
tussen de regering en de onder
handelaars van de stad was be- -
reikt, werd andermaal hooghartg 
weggehoond door het stadsper
soneel. Erger nog, het schepenkol-
lege zelf veegde er de vloer mee 
aan. Gevolg: nog hardere akties 
worden in het vooruitzicht ge
steld." 

p E N van die CVP'ers is Mark 
^ Eyskens, die tegen Gazet van 
Antwerpen weer straffe taal 
sprak: „In een gesprek met deze 
krant heeft Eyskens gezegd dat 
Waltonië hier vragende partij is en 
dat vooraleer het dossier van Co-
ckerillSambre inhoudelijk kan be-
handekJ worden, er een politieke 
optossing moet komen over de 
bijkomende financiering. Eyskens 
heeft de Walen overigens gewasw-
schuwd dat een herstrukturering 
ongewenst is als er niet kan gere
kend worden op de medewerking 
van het personeel. 
Blijkbaar gelooft de minister niet in 
de toekomst van CockerillSam-
bre. De staat, zegt Eyskens is niet 
geroepen om bedrijven te leiden. 
Staatsbedrijven vervallen bijna on
vermijdelijk in de zeer inefficiënte 
kontradikties van de politizering. 
Eyskens voegt daar nog aan toe 
dat als de privé-sektor geen be
langstelling heeft voor een bepa^ 
de onderneming, zulks toewijst dat 
ze niet rendabel is Het zijn waar
heden die stuk voor stuk op Co-
ckerill-Sambre toepasselijk zijn. 
Vandaar ook de vraag of tiet nog 
zin heeft opnieuw vele tientallen 
miljarden te pompen in een zaak 
die als hopetoos beschouwd 
wordt" 

Wij wachten af, want de woorden 
van de CVP kennen we. Spijtig ge
noeg ook haaj; daden! 
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Gentse raad eindelijk beëdigd 
Gent heeft een nieuwe gemeenteraad! Na twee verkiezingen en maan
den uitstel hebben 51 raadsleden nu de eed afgelegd. Heel wat nieu
welingen hebben de raad betreden. Weinig vrouwen zijn erbij, wel 
veel jongeren. De VU-fraktie moet één lid missen, maar bleef voor het 
overige hetzelfde. Agaiev trad met één verkozene als nieuwe fraktie in 
de raad. 
Van de krappe CVP-PW-koalitie werden 10 schepenen zonder 
verrassingen gekozen. De nieuwe burgemeester Monsaert leidde de 
hele vertoning en vertolkte de stem van de meerderheid in zijn be
leidsverklaring. Elke fraktielelder kreeg de kans daarna zijn mening te 
vertolken. 

Burgemeester Monsaert en alle frak-
tieleiders na hem, huldigden in de 
eerste plaats zijn voorganger Placide 
De Paepe en het vonge kollege Zeer 
algemeen schetste hij daarna de lijnen 
en de filozofie van het nieuwe kollege 
Als belangrijkste optie kunnen we ont
houden dat heel wat meer belang zal 
gehecht worden aan de samenwer
king met het pnve-initiatief, eerder dan 
een uitbreiding of zelfs het handhaven 
van stadsbemoeienis 
Ook kleinschaligheid en inspraak staan 
in het programma De sanenng van de 
stadsfinancien wil men verwezenlijken 
door selektieve beperking der uitga
ven De belastingvoeten zullen stijgen, 
in verhouding tot de levensduurte ter
wijl toch de belastingdruk relatief gelijk 
moet blijven In het woon- en leefmilieu 
streeft men naar enerzijds het vrijwa
ren van landelijke gebiedsdelen en 
anderzijds het optimalizeren van be
staande woongebieden In de agglo
meratie blijft wonen vermengd met de 
andere stedelijke funkties Een ade-
kwate organizatie van het verkeers
probleem IS pnontair, het openbaar 
vervoer berust op twee opties bereik
baarheid en efficiëntie en komfort De 
renovatie van de Kuip dient verder 
uitgewerkt met medewerking van ei
genaars en huurders In de haven 
streeft men naar de ontwikkeling van 
de linkerkanaaloever Gent moet bo
vendien uitgerust worden met een 
toegangsweg voor schepen tot 
125000 ton 
Ontwikkelingssamenwerking is een 
nieuw facet in het stadsbeleid Samen 
met organizaties en betrokken groepe-
nngen zal men de bevolking trachten 
te sensibilizeren en konkrete voorstel
len helpen realizeren Ook immigran
ten knjgen speciale aandacht Getto
vorming moet bestreden worden In 
het gemeentelijk onderwijs streeft het 
stadsbestuur naar neutraliteit en maxi
maal subsidieerbare instellingen Aan 
het stadspersoneel waarlx)rgt men het 
behoudt van het geldelijk statuut An
dere maatregelen tot bevordenng van 
het werkklimaat dnngen zich op 
In jeugd-, sport- en kultuurbeleid kun
nen de verenigingen rekenen op de 
matenele, organizatonsche en logistie
ke steun van het stadstsestuur Het ligt 
in de bedoeling het pnvé-initiatief en 
het voluntanaat te betrekken bij hun 
werking 
Op een perskonferentie, waarop hef 
nieuwe kollege nader werd voorge
steld, werd een en ander van deze be-
leidsopties verduidelijkt Vooral het be
roep op voluntanaat de integrabe van 
de gastarbeiders, de te verwachten 
begroting en de mogelijke pnvatzenng 
werden er toegelicht 
Als eerste fraktieleider kreeg Luc Le-
miengre, Agalev-verkozene het woord 
Zijn maiden-speech was er een van 
hoogstaande kwaliteit Hij situeerde 
zijn verkiezing binnen het geheel van 
het verschijnsel Groenen in bestuurs
organen Zijn visie op gemeentebeleid 
en kollegevorming is een geheel ande
re dan de gangbare Agaiev zegt te op
teren voor een systeem van evenredn 
ge vertegenwoordiging waar elke for
matie zijn verantwoordelijkheid OF>-
neemt en een maximale toegang tot 
alle informatie verkrijgt 
Zoals van Agaiev kan verwacht wor
den zullen pleidooien volgen voor 
meer bomen en groen Lucht-, bodem
en waterverontreiniging moeten ern
stig worden aangepakt Belangnjke 
groengebieden moeten gevnjwaard 
worden van vervuiling, verkaveling en 
bebouwing Maar ook andere en be
langnjke zaken zullen naar voor ko
men tewerkstelling in de stad en de 
regio, uitbreiding van het EGW-distn-
butienet waarbij alle pnvatizenng dient 
uitgesloten, sociale huisvesting, aan
dacht voor de opvang van migranten, 
stedelijk onderwijs, sanenng van de 
binnenstad Als tegenstanders van 
kernenergie verzet Agaiev zich tegen 

het doorgang verlenen van kernafval-
treinen op Gents grondgebied, het is 
eveneens onaanvaardbaar dat de 
Gentse haven voor militaire doelein
den gebruikt wordt 
Gilbert Temmerman (SP) vroeg zich af 
hoe het kwam dat de CVP zijn vroege
re koalitiepartner naar de oppositie-
banken heeft verwezen, niettegen
staande hij op 24 apnl net als op 10 
oktober zo'n schitterende overwinning 
heeft behaald De socialisten hebben 
geen afbreuk gedaan aan het be
stuursakkoord, zijn niet te kort gescho
ten in hun taak, hebben geen eind 
willen maken aan het akkoord en wa
ren geen oorzaak van konflikten Niet
tegenstaande beloften van bepaalde 
CVP'ers over het verlengen van het 
bestaande akkoord, werd het akkoord 
tussen CVP en PVV reeds na de 
parlementsverkiezingen van novem
ber 1981 gesloten zowel op provinciaal 
als op gemeentelijk vlak Topmannen 
van beide partijen, nl Martens en De 
Clercq hebben hienn een rol gespeeld 
Burgemeester Monsaert wilde boven
dien te allen prijze van zijn SP-partner 
af komen, om aldus met de gewilliger 
PW-partner zijn doctnnaire plannen 
te kunnen verwezenlijken Wat de 
heer Monsaert afschnkt is de werk
kracht van de SP-ploeg, haar sterke 
politieke overtuiging, haar overredings
kracht en haar weigenng halfslachtige 
kompromissen te sluiten 
Met de SP kan hij niet om het even wat 
laten goedkeuren Wat hem eveneens 
afschnkt is de formidabele vooruit
gang die de SP heeft gemaakt Hij zal 
het moeilijk hebben omwille van zijn 
bekrompen mentaliteit en omwille van 
zijn plannen die zich nchten tegen de 
gemeentelijke instellingen De pnvati
zenng staat nu hoog in aanzien, met al
les wat dit aan beïnvloeding en 
machtsafwending in zich draagt De 
pnvatizenng van Monsaert zal er een 
zijn die geëngageerd is en de vnjheid 
van de burger zal aantasten 
De SP maakt zich ook zorgen over het 
financieel beleid van schepen De 
Clercq, zijn schimpjscheuten en nega
tieve verklanngen van de pngste 
maanden Uit de begroting zal ten 
overvloede blijken dat zijn opgeblazen 
taal een scherp kontrast zal vormen 
met de cijfers die hij zal moeten neer-
pennen 

De SP zal zich verzetten tegen syste
matische afbraak van de stadsbednj-
ven en zal op alle vlakken een waakza
me oppositie voeren 

ütte (CVP) schaarde zich achter de 
beleidverklanng van de burgemeester 
Als voornaamste te realizeren punten 
vernoemde hij o a ruimtelijke ordening, 
stedebouw, stadsvernieuwing en huis
vesting, door hennnchten van de be
staande ruimten Verkeersordening en 
stedelijk vervoer zijn vitale elementen 
in het stadsleven Bevordenng van de 
tewerkstelling en begeleiding van de 
werklozen vergen een pnontaire aan
pak Bejaardenzorg, het gezin als on
vervangbaar fundament van de sa
menleving, de jeugd en de minder-
valide zijn basis van het sociaal beleid 
De CVP erkent het belang van het ste
delijk onderwijs Zij staat een dyna
misch en efficient personeelsbeleid 
voor en wil in het beleid voeling met de 
bevolking 
PVV-fraktieleider Schrans nchtte zich 
vooral tot SP-kollega Temmerman Hij 
kan met akkoord gaan met zijn politie
ke visie Bovendien beroept de SP zich 
enkel op realizaties in het verleden en 
geeft ze geen visie voor de toekomst 
De plicht van elk raadslid is optimaal 
diensten te verlenen aan de bevolking 
Optimaal t>etekent niet maximaal de 
stad kan met alles doen, men moet kie
zen De stad is ook geen multifunktio-
neel dienstencentrum of administratief 
OCMW Bepaalde diensten kunnen 
ook door het pnvé-imbatief vervukd 
worden 
Guido De Roo (VU) hennnerde aan 
de periode — 18 jaar geleden — toen 
de VU een nieuwe eend in de bijt was 
en in de raad de eerste ecologische 
stem vertolkte 
HIJ betreurde dat de koalitie de kleinst 
mogelijke meerderheid vertegenwoor
digt Het IS nog de vraag of het zo gun
stig IS dat het de CVP is die haar part
ner kiest Misschien zou het beter zijn 
de CVP eens naar de oppositebanken 
te verwijzen 
Verschillende punten van de beleids-
verklanng hoort men reeds vele jaren 
Het struktuurplan is reeds lang in de 
maak Nu spreekt men van een nieuwe 
„konceptuele" stuurgroep Hopelijk zal 
deze werken met een vaste timing en 
snel tot realizaties komen 
De VU zocht ook tevergeefs naar een 
passage over de derde industnele 
revolutie Men moet proberen de 
KMO's in samenwerking met de uni
versiteit op een nieuw spoor te zetten 
Andere bednjven (Faljelta. Sidmar) 
zullen aan rekonversie moeten doen 
In het facet over financieel beleid en 
personeelsbeleid werd mets gehoord 
over een wetenschappelijke aanpak 
ervan, o a via technieken van artieids-
beheersing 
De VU doet een oproep voor grotere 
menselijke benadenng van de politiek 
in de Gentse raad Via menselijke 
kontakten is heel wat te realizeren 
voor de (Sentenaar Over de verschil
len heen moet men trachten elkaar te 
vinden De VU zal een konstruktieve 
oppositie voeren, maar hard optreden 
wanneer er ideologisch iets fout loopt 

Carla Brion 

Nu zondag, 
Daensdag te Aalst 
Naar jaarlijkse gewoonte gaat zondag 
de Daensdag door te Aalst Hier het 
programma 
9 u 30 bloemenhulde op kerkhof 
10 u herdenkingsmis in St-Maartens-
kerk met homilie van pater K Van 
Isacker 
11 u inhuldiging van gedenkplaat aan 
het geboortehuis van pnester Adolf 
Daens, Zwitsers Huis, Kerkstraat 
Aalst Mevrouw wed Frans De Neve 
zal de plaat onthullen Toespraak door 
Luc Delafortne Nadien tocht met het 
muziek naar het monument van A 
Daens Korte toespraak door alg se-
kretans S Lenaerts Tocht naar het 
stadhuis Verwelkoming door burge
meester Uyttersprot Toespraak door 
ondervoorzitter W De Turck die enke
le overledenen zal herdenken, om A 
D'Haese en Piet Van den Bruele Ge
zellig samenzijn met dnnk 
Het Pnester Daensfonds had op deze 
dag ook een gedenkplaat willen onthul
len aan het sterfhuis van priester 
Daens De huidige eigenaar (Guy Van 
der GuchO heeft echter laten weten 

dat hij „om persoolijke redenen" een 
dergelijke plaat op zijn huis met kan 
dulden Wat bij de voorzitter van het 
Daensfonds volgende opmerking ont
lokte „De franskiljonse, bekrompen 
konservatieven blijven tegen pnester 
Daens Een bewijs temeer dat hij gelijk 
had" 

VU-Wondelgem 
naar de IJzer
bedevaart 
Dit jaar rijden we met een autocara-
vaan naar Diksmuide Verzameling om 
8 u 30 op de parking van de Vroon-
stalledries, kant St-Sebastiaanstraat 
(vroegere SchoolstraaO 
Passagiers betalen 100 fr als deelna
me in de onkosten Het herdenkingste
ken voor de bedevaart is no<j ter 
plaatse te kopen 
Chauffeurs, vergeet de leeuwevlag 
niet op uw wagen 
Alle VU-leden en trouwens ieder 
rechtgeaarde Vlaming vlagt op 3 juli en 
11 juli met de leeuwevlag 

OOST-VUtANDEREN 
JUNI 
12 KRUIBEKE Wandeling Langs plas en kreek", samenkomst aan 

de wissel (tuinwijk) om 14 u 30 
17 KRUIBEKE 11-julivienng in de sporthal, St-Joris" Bazel, om 20 u 

Mmv zangkopr ,De Nptelaar marionettenteater .Taptoe', en 
samenzang Inkom 50 fr 

18 ST-GILLIS-WAAS Zesde jaarlijks ledenfeest om 19 uur in het 
Koningshof Kerkstraat te St-Gillis (rechtover Gemeentehuis) 

25 DE KLINGE: 11-juliviering in zaal Parochiehuis om 19 u 30 (St-
GillisstraaO Gastspreker kamerlid Paul Van Grambergen Org 
A Verbruggenknng, Davidsfonds, VTB-VAB, De Klinge Regie R 
Van Duyse Inkom gratis 

VU - St.-Niklaas (arr.) 
solidariteit met 
Nobels-Peelman 
De arrondissementsraad van de Volksunie, in vergadering te Sint-
Niklaas op 18 mei 1983 heeft een diepgaande bespreking gewijd aan 
de toestand van het bedrijf Nobels-Peelman. 
Het ontslag van meer dan de helft van het personeel van Nobels-Peel
man wekt in de rangen van de Volksunie diepe bewogenheid. Na de 
ontslagen in de scheepsbouw, het faillissement van de Cockerill-
Yards, het kwasi stilvallen van de bouwsektor, zijn deze nieuwe ont
slagen schier ondraaglijk voor onze streek. Alleen de totale onder
gang van Nobels-Peelman zou nog erger zijn. 

De Volksunie betuigt haar solidariteit 
met de getroffen werkgemeenschap 
ZIJ zal meewerken met allen die zich 
willen inspannen voor het behoud en 
de uitbreiding van de tewerkstelling in 
het Land van Waas 
De Volksunie wenst echter vooraf een 
onderzoek naar de fundamentele oor
zaken van het falen in de eerste fase 
van het reddingsplan Zoals binnen de 
werkgemeenschap Nobels gezocht 
wordt naar oorzaken en uitwegen, zo 
moeten ook de politieke verantwoor
delijken en de vakbonden op zoek 
durven gaan naarfwndicap>s buiten het 
bedrijf, zowel op Europees en Belgisch 
vlak 
In dit verband stelt de Volksunie 
1 Dat de Europese politiek om de 
staalpnjzen kunstmatig hoger te hou
den dan de wereldstaalprijs, neerkomt 
op kunstmatig in leven houden van 
onrendabele staalbedrijven terwijl ar
beidsplaatsen bij de staalkonstruk-
teurs vernietigd worden Dit is voor de 
Volksunie met langer duldbaar Zij eist 
echte sanenng in de sektor van de 
staalproduktie 
2 Dat de overheid, liever dan geld te 
storten in bodemloze putten als Co-
ckerill-Sambre, haar schaarse midde
len moet aanwenden om 
levensbelangnjke projekten te verwe
zenlijken die werkverschaffend zijn 
WIJ denken aan de zo noodzakelijke 
Liefkenshoektunnel, aan de bescher
ming tegen overstromingen, hetzij 
door een stormstuw of door dijkverho
gingen 
3 Terwijl de Vlaamse regenng reeds in 
maart 1982 daadwerkelijk haar wil om 
Nobels te redden heeft te kennen 
gegeven en onmiddellijk met 250 mil
joen over de brug kwam en op 9 juli 
1982 besliste tot een inbreng van 
1 miljard, lieten de Belgische instanties 
als FIV, Delcredere kostbare tijd en 
bestellingen verloren gaan De Volks
unie onderstreept nogmaals dat de 
staatsstrukturen met deugen, dat 
Vlaanderen de macht en de middelen 
nog met heeft om een echt beleid te 
voeren 

4 De Volksunie is ontgoocheld over 
Sidinvest dat de „kompensaties" voor 
de miljarden aan het Waalse staal 
moet aanwenden ten voordele van de 
Vlaamse industne, wat met hetzelfde is 
als de belangen van het Luxemburgse 
Arbed of de staalholdings In dit ver
band vraagt de Volksunie zich af waar
om Sidmar voor 30 % gaat participe
ren in de oprichting van een galvaniza-
tielijn in Wallonië, terwijl die even goed 
bij Nobels-Peelman zou kunnen onder
gebracht worden De Volksunie vreest 
dat de staalnijverheid in Vlaanderen in 
toenemende mate het slachtoffer zal 
worden van het belangens|]él tussen 
de Europese holdings 
5 Indien Nobels-Peelman van de tradi
tionele staalbouw moet afstappen en 
omschakelen naar nieuwe aktiviteiten, 
wenst de Volksunie dat bij deze om
schakeling moet gestreefd worden 
naar die aktiviteiten die maximale te
werkstelling in Sint-Niklaas verzekeren 
en naar een voldoende inbreng van de 
overheid om deze overgangsfase mo
gelijk te maken De Volksunie dnngt 
aan bij de direktie en beheer opdat in
middels zoveel mogelijk overheids-
plaatsen zouden gered worden en 
door brugpensioen en herverdeling 
van de beschikbare artieid 
6 Op een ogenblik dat het rapport 
Gandois bewijst dat Cockenll-Sambre 
praktisch met te redden is, dat Wallo
nië andermaal de sanenng afwijst kan 
Vlaanderen met dulden dat 100 miljard 
nieuw geld zou worden gezocht én 
gevonden om C^jckenll-Sambre te la
ten voortboeren 
WIJ wensen het behoud van zoveel 
mogelijk arbeidsplaatsen, zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië Maar men 
moet ons met vragen met Vlaams geld 
Waalse bednjven te subsidieren terwijl 
onze mensen naar het stempellokaal 
worden gestuurd en onze bedrijven 
geen kans krijgen om zich te herpak
ken Daarom roept de Volksunie op 
om een front van Vlaamse solidanteit 
te vormen waarvoor men evenveel 
„respekt heeft als voor het front van 
Waalse „metallo's" 

IJzerbedevaart-voettocht 
Rupelmonde-Diksmuide '83 
Dit jaar op 2 en 3 juli e k wordt ter ge
legenheid van de IJzerbedevaart de 
3de voettocht Rupelmonde-Diksmuide 
gehouden De organizatie t>erust bij de 
A Verbruggenknng van Rupelmonde 
Het voettochtvertrek van deze 
± 110 km lange tocht is gepland op 
zaterdagmorgen 2 juli om 8 u vanop 
het Mercatorplein te Rupelmonde 
De aankomst te Diksmuide is voorzien 
op zondagmorgen 3 juli om ± 8 u 
De terugreis van de deelnemers zal 
gebeuren met vnjwilligers-bedevaart-
gangers, en hiervoor doen de innch-
ters een oproep tot degenen die met 

eigen wagen naar de IJzerbedevaart 
rijden, en na de plechtigheid onmiddel
lijk terug huiswaarts keren Wie bereid 
IS eén of meerdere deelnemers terug 
mee te voeren, gelieve kontakt op te 
nemen op onderstaand adres 
Voor de kandidaat-deelnemers zijn er 
oefenavonden voorzien op ^, 10,17 en 
24 juni, telkens een vrijdag met samen
komst om 19 u op het Mercatorplein 
te Rupelmonde 
Voor verdere inlichtingen kan men 
terecht bij R De Roeck, Kalverstraat 
119 te 2628 Rupelmonde, tel 
03-7743263 
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Omdat minister naast de kwestie praat en gemeente niets doet 

VU-raadslid pakt vervuiling 
hard aan te Hoeilaart 

' !, ' 

VU-raadsl id Renaat Vanstal len 
van Hoeilaart heeft de strijd aan
gebonden tegen een geval van 
mil ieubezoedeling in zijn ge
meente. Reeds op 17 januari van 
dit jaar liet hij kamerlid Daan 
Vervaet een parlementaire vraag 
stellen. 
Hier het gegeven: 
In de gemeente Hoeilaart wordt het 
gebied dat gelegen is binnen de aflij-
ning van de Molenstraat, de Tenbos-
laan en de Weemstraat, „de Kellenbor-
re" genoemd gebruikt als opslagplaats 
voor gronden steenslag en kasseien 
Hiervoor werden bomen en struwelen 
gekapt het planten- en kruidenkleed 
verwoest en bronnen dichtgegooid 
Dit gebied bevindt zich in een natuur
gebied Ons kamerlid wou van de 
minister weten welk bestuurslichaam 
(gemeente provincie) verantwoorde
lijk IS voor dit vergrijp en welke maatre
gelen de minister zal nemen om aan 
deze milieu-onvnendelijke praktijken 
een einde te stellen 
Daan Vervaet vroeg de minister met
een bevel te geven „de Kellenborre" in 

zijn oorspronkelijke staat te herstellen 

Ministerieel antwoord-

Op 19 april antwoordde minister Ak-
kermans dat uit een onderzoek ter 
plaatse uitgevoerd door de provinciale 
direktie van de Stedebouw, bleek dat 
door de gemeente een hoeveelheid 
grond en steenslag werd gestockeerd 
in dit gebied 
Uit ingewonnen inlichtingen bleek dat 
het gaat om een voorlopige opslag van 
bouwmatenalen Op het ogenblik van 
het plaatsbezoek was men trouwens 
reeds begonnen met het wegnemen 
van de matenalen 
Volgens de verstrekte inlichtingen 
zouden de materialen binnen de kortst 
mogelijke tijd worden opgeruimd De 
provinciale direktie zal aldus de minis
ter regelmatig toezicht houden dat dit 
gebeurt 
Omdat nog steeds met werd verhol
pen aan de zaak pakte radslid Vanstal
len de moed bijeen en stelde een 
dossier samen dat hij prompt aan de 
pers overhandigde Eer het zo ver was 

Een afdeling aan de beterhand 

Haacht werkt en feest! 
Misschien herkent de WIJ-lezer dit 
wel een afdeling raakt aan de sukkel, 
kent een reeks slepende problemen 
en telt een slinkend aantal leden, die tot 
oktober '82 zelden samen opgemerkt 
werden Geen vergadenng verloopt 
probleemloos, geen organizatie lukt 
Haacht was bepaald geen modelafde
ling 

Flinke stemmenwinst van de jongeren 
tijdens de gemeenteraadsverkiezin
gen bracht de VU tot op 4 bolletjes 
van een 2de zetel Hierdoor gesterkt 
vormt er zich sindsdien een nieuwe 
VU-groep die zich duidelijk in het 
Haachtse wereldje wil manifesteren 
Een eerste opmerkelijk feit waren de 
afdelingsverkiezingen, waar 50 leden 
hun stem voor een nieuw bestuur 
uitbrachten Ze kozen vooral voor ver
zoening en samenwerking De ver
nieuwde ploeg startte met puik politiek 
werk rond de begroting, in extremis 
werd een OCMW-mandaat voor de 
penode '86-'88 verworven en onder
tussen werd een flinke bundel verbete
ringsvoorstellen uitgewerkt Ook de 
kas, zwaar in de rode cijfers, werd op 
korte tijd opgekrikt Met een Vlaamse 
smuldag maakten we van de nood een 
deugd want mensen en ook VU'ers le
ven met alleen van politiek 

Op 29 mei een rustige zondag, mocht 
het bestuur een 200-tal bezoekers 
verwelkomen in een stemmig dorps
zaaltje waar meteen ook onze afde-
lingsvlag ingewijd werd Onze keuken-
ploeg zorgde voor de beste lekker
nijen, de VUJO vermaakte het zich 
jong voelende publiek met volksspe-

len, de Haachtse Brassoand — een 
gelegenheidsorkest o l v Alex Heyli-
gen — bracht een recital van Vlaamse 
liederen Kinderen lazen in de grote 
voorraad beeldverhalen, terwijl hun 
ouders neusden in de stand van het 
Vlaams Nationaal Boekenfonds en in 
de tweedehandsboeken Ook de ver
kiezingspamfletten van de ,varkens en 
beren", dorpspolitieke archeologie uit 
de jaren twintig, werden met vermaak 
en interesse gekeurd 
De tombola, met 60 prachtige pnjzen, 
werd door de kas en door alle Haacht
se handelaars gespijsd Eerste geluks-
vogel werd Liske Fillet die ons al 
dadelijk beloofde een kaartje te sturen 
vanop haar 3-daagse reis naar Moezel 
en Rijn 
Misschien herkent u ook wel dit we 
geven een grote pluim aan al degenen 
die mee op de bres stonden, maar we 
zullen volgend jaar alvast de werkver
deling stnkter opvatten, zodat alle be
stuursleden samen het gewicht van 
dergelijke organizatie dragen Zoniet 
lopen we het nsico medewerkers te 
ontgoochelen 
Met 5 nieuwe leden erbij kunnen we 
nu onze jaarplanning verder afwerken 
het gemeentebeleid deze maal vanuit 
de oppositie rustig en realistisch trach
ten bij te sturen en voor alles werken 
aan de groei van de afdeling waarbij 
we mikken op een verdubbeling van 
het ledenaantal Haalbaar als een afde
ling alle krachten kan bundelen Beslist 
noodzakelijk om de verhoopte groei 
van de VU in arr Leuven mee te 
bewerkstelligen 

Eric Persoons 

ondernam hij verschillende politieke 
stappen 
Verschillende omwonenden hebben 
reeds talloze keren een beroep ge
daan en hun nood geklaagd bij de 
burgemeester, de schepen van open
bare werken en de schepen van leef
milieu, de politiekommissana Steeds 
weer werden deze mensen met een 
kluitje in het net gestuurd 
Op zijn aanvraag werd een parlemen
taire vraag gesteld door VÜ-kamerlid 
Daan Vervaet 
In het zeer vage antwoord van staats-
sekretaris Akkermans spnngen twee 
zaken in het oog 
— de opgestapelde gronden zijn ei
gendom van de gemeente 
— in de kortst mogelijke tijd worden 
de werken beëindigd 
Op vorige gemeenteraadszitting werd 
het probleem door ons raadslid op de 
agenda geplaatst Zonder gevolg i 
Door de naaste buren werd een schnj-
ven gencht aan de burgemeester met 
het verzoek tot een officiële plaatsbe-
schnjving, om latere schade aan hun 
woonst te kunnen vaststellen Dit 
schrijven werd overgemaakt aan de 
ondernemer De Clercq 
Deze opsomming van akties en reak-
ties IS niet limitatief Naast de vernieti
ging van de flora, zijn er de dagelijkse 
ongemakken voor de inwoners uit de 
nabijheid die met hun wagen rijden 
langs een der betrokken straten 
Ondertussen verergert de toestand 
zienderogen 
Ondertussen ontwijken burgemeester 
en schepenkollege de problematiek en 
doen of zij onmachtig staan De huidi
ge leefmilieupolitiek van de gemeente 
beperkt zich tot het plaatsen van 
bloembakken, daar waar iedereen het 
kan zien 
Staatssekretans van Leefmilieu Akker
mans antwoordt naast de kwestie en 
ontloopt aldus zijn verantwoordelijk
heid 
Een duidelijk onwettige situatie wordt 
toegestaan Ondertussen blijven een 
heleboel mensen vergeefs aan de 
klaagmuur staan 
Ons raadslid kan daaruit slechts beslui
ten 
Gezien de instanties, die bij machte 
zijn om op te treden, doen of hun neus 
bloedt wenst ons raadslid wel zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen 
Er rest nog enkel de juridische weg om 
de naleving van de wet te bekomen' 
Afwachten i's nu de boodschap 

Bierhandel 
Peter Vissers 
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BRABANT 
JUNI 

10 

11 

16 

19 

25 

27 

BUIZINGEN Vienng 15-jarig bestaan en inhuldiging van afde-
lingsvaandel Breugeliaans verjaardagsfeestje om 19 u 30 in de 
Don Bosco kelder Alsembergsesteenweg 
JETTE Pannekoekennamiddag van 14 tot 17 uur in St-Pieterskol-
leqe te Jette Organizatie VUJO 
GROOT-HALLE Spreekbeurt over ,Energieproblematiek in Bel
gië met lichtbeelden Sprekers Maurice Potemans dir EBES en 
Jan Michiels vertegenwoordiger V A K S Moderator Jan Camiel 
Cornells voorzitter Vlaamse Studieknng Om 20 u in de boven
zaal van cafe t Park hoek Basiliekstraat Parklaan te Halle Toe
gang gratis 

VILVOORDE Openluchtfeest met volksdansen volksspelen 
enz in het Domein der Dne Fonteinen Org FVV 
STROMBEEK-BEVER Tweede tweedehandsboekenbeurs met 
platen Kunsttentoonstelling van 10 tot 18 uur en op zondag van 
10 tot 14 uur In het Kultureel Centrum 
GROOT-LONDERZEEL Spreekbeurt over „Vrouwenbeweging 
nu" door H De Bleecker, voorzitster FVV Tel ml bij Rosa 
(309624), Vera (301672) of Mia (300733) 

OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

KAPELLE-O/D-BOS 
De raad van het OCMW van 
Kapelle-op-den-Bos maakt be
kend dat volgende betrekking te 
begeven is bij het OCMW van 
Kapelle-op-den-Bos 

SEKRETARIS (m/v) 
part-time (20 u.1 

De aanwervingsvoorwaarden, 
eksatnenprogramma en even
tuele bijkomende inlichtingen 
zijn te bekomen op het sekreta-
riaat van het OCMW van Kapel
le-op-den-Bos, Molenstraat 52, tel 
015-71 1165 
De eigenhandig geschreven kan-
didatuurstellingen, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken die 
nen bij een per post aangetekend 
schrijven gencht te worden aan 
de voorzitter van het OCMW van 
Kapelle-op-den-Bos, Vroonwegel 
3, 2921 Kapelle-op-den-Bos, en 
ten laatste aangetekend per post 
besteld zijn op woensdag 15 juni 
1983 
In opdracht, 
De sekretans De voorzitter 
E PINNOCK J CARLIER 

(Adv. 87) 

Gemeente 
Kortenberg 
De uitbating van de cafetaria in 
het gemeentelijk sportcomplex 
van Kortenberg wordt onder 
vorm van een koncessie toege
wezen Zij loopt over de penode 
van 01011984 tot 31121989 De 
koncessievoorwaarden zijn ter 
inzage op het gemeentehuis in 
de deelgemeente Erps-Kwerps 
Inschnjvingen zijn ter post aan
getekend te richten tot de Burge
meester van 3070 Kortenberg, ge
vat onder dubbele omslag, ten 
laatste op 9 juli 1983 

(Adv. 86) 

Uitslag 
„Leeuwkestombola" 
1025 1281 2933 1393 2999 1869 2767 
1712 2072 1667 1036 1118 1272 2848 
1886 2170 2728 2894 2200 1276 1927 
2144 1112 1103 2773 1102 2893 2988 
1944 2834 1100 1722 2686 1882 2992 
2820 2105 1430 2095 1124 1099 1845 
2769 1668 2808 1011 2000 2807 2981 
1270 2145 2599 1870 1440 2880 1390 
1395 1719 1009 2824 
Pnjzen af te halen voor 29-6-1983 bij 
Frans Vermylen, Wespelaarsestwg 61, 
2840 Haacht 

OC KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R -
S&lons - Klvin^euWlan - Lusters - G*sch«iikartik*l*K 

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

Openincsuren. Di.. woe., vrij. van 13 tot I tu . 30 
Do., zat van lO tot i t u . 30 
Zondac van 14 tot I tu . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1 7 4 0 TERNAT - 02-St2.22.22 
(op slechts IS km van Brussel-centrum) 

FVV vraagt 
reorganizatie 
beroeps
onderwijs 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen heeft in haar Raad van Be
heer van 28 mei 1983 een aantal 
beschouwingen geformuleerd in ver
band met de technologische en ande
re ontwikkelingen die we vandaag 
meemaken 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen meent in dit verband 
— dat meer dan ooit een hervorming 
van het onderwijs noodzakelijk is, ge
ncht naar een bredere algemene ont
wikkeling een ruimere talenkennis, een 
meer praktische beroepsopleiding 
— dat vooral het beroepsonderwijs in 
die aard moet georganizeerd worden 
— koedukatie moet steeds meer wor
den ingevoerd vooral ook om meisjes 
de kans te bieden op een opleiding in 
de nieuwe technieken dit is een abso
lute voorwaarde anders zullen vrou
welijke werknemers onverbiddelijk tot 
de ongeschoolden worden gerekend 
en geen werk meer vinden, 
— de ontwikkeling van nieuwe meto
des in de biologische research bren

gen ook genetische manipulatie mee, 
sommige onderzoekingen kunnen de 
mens betreffen en de FVV vraagt zich 
af of de wetgever zich daarover met 
moet bezinnen een aanpassing van de 
bestaande wetgeving zou in dit ver
band noodzakelijk kunnen zijn 

Namens de FVV, 
Huguette INGELAERE 

^of ten (C'cnl|oorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maanda" •»"•'<"•'>'• 

Groot-Halle 
naar Diksmuide 
Op zondag 3 juli 1983 vertrekt vanuit 
Halle een autocar naar Diksmuide 
Vertrek 7 u 30 s morgens Na de 
IJzerbedevaart uitstap naar Gent 
Terug in Halle omstreeks 20 uur 
Pnjs 275 fr per persoon Organizatie 
VU- en VUJO 

Inlichtingen Mano Van Wijnsberghe 
Quetstroeyelaan 1 te 1500 Halle (tel 
3565313) 
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Met , ,WIJ" op ronde 

Zwijndrecht-Burcht in aktie 
O m de abonnementenslag 1983 
te beemdigen werd op zaterdag
namiddag en zondagvoormiddag 
door onze VU-afdehng het orgel
punt gep laats t Dit dan in het 
vooruitzicht van de Top 20 van 
het volgend jaar Een goeie ou
derwetse kolportage met ons 
weekblad „WIJ", met op de ach-
terbladzi jde een artikel over 
onze drie dokters, Fideel Ber-
naers, Werner Van de Leest en 
W i m Verhu ls t Terzelfderti jd 
moest aan ieder huis ons ge
meenteraadsverslag en een en
quêteformulier, over de meest 
markante problemen in onze fu
s iegemeente Zwi jndrecht , afge
geven worden. 

Onder een stralende zon werd van 
start gegaan Weliswaar met 1 uur 
vertraging daar de muziekinstallatie 
het liet afweten en we de elektncien 
van dienst moesten te hulp roejjen 
Maar eenmaal gelanceerd werden dan 
ook de inspanningen bekroond Op 
een minimum van tijd werden er in de 
deelgemeente Zwijndrecht 250 ek-
semplaren aan de man of vrouw ge
bracht, dit niettegenstaande de zomer
se zon heel wat inwoners tot een 
uitstap had doen besluiten Dat de 
Volksunie de sympatie van de bevol
king heeft hoeft geen betoog getuige 

de vlotte verkoop en het onthaal dat 
onze militanten genoten in de verschil
lende bierlokalen, waar noodgedwon
gen (gezien de warmte) moest bijge
tankt worden 
Dat kolporteren voor dokters eens iets 
anders is dan ziekenbezoek vragen 
we maar liefst aan Fideel en dat onze 
sekretaresse zulks ook met gewend 
was konden we merken aan haar witte 
pakje dat naar de wasserij dient ge
bracht aangezien de inkt van het 
weekblad „WIJ" zwart afgeeft 
Op zondagmorgen is Burcht aan de 
beurt Klokslag 10 uur komen wij sa
men op het Kerkplein Niettegenstaan
de de vermoeienis van de vorige dag 
en de nachtelijke uitspattingen vaii 
Were Di, zijn de meesten weer goed 
op post De huizen zijn bevlagd, wel 
met voor ons maar voor de langsko
mende processie Het geeft in ieder 
geval een feestelijke indruk 
Onze muziekwagen verwijdert met 
Vlaamse tonen de laatste slapertjes en 
maakt de inwoners van Burcht bijtijds 
wakker om aan onze militanten hun 
sympatie te betuigen en een „WIJ" te 
kopen De dreigende regenwolken 
verdwijnen uit de lucht en de zon 
maakt van dit gedeelte van de kolpor
tage een werkelijk aangename voor
middag met plezienge kontakten met 
onze dorpsgenoten Rond 12 uur zijn 

onze 250 nummers erdoor gedraaid In 
Burcht en Zwijndrecht reeds 500 num
mers verkocht en we hebben met 
eens de helft van onze gemeente 
gedaan Wij voelen ons verplicht om 
volgende week de andere helft te 
doen en zo iedere inwoner de kans te 
geven kennis te maken met ons week
blad WIJ" 
Diezelfde avond vielen reeds de eer
ste enquêteformulieren, behoorlijk in
gevuld, in de bus Van een sukses 
gesproken! 
Enkele markante opmerkingen door 
onze militanten opgetekend 
,Een meisje van ± 5 jaar komt open
doen en zegt dat ze van moeder 
moest zeggen dat die met thuis is " 
,Een dametje — vooraan in de twintig 
— trekt voorzichtig de deur op een 
kier kletsnatte haren, komt zeggen dat 
ze nog in 't bad z i t " 

„Een andere dame vindt de dokters 
wel zeer sympatiek maar vindt dat ze 
al geld genoeg kosten zodat ze nu 
geen blad kan kopen 
Beste vnenden, militanten, bestuursle
den en mandatarissen van Burcht en 
Zwijndrecht hartelijk dank voor uw 
inzet en tot volgend weekeinde — 
voor het andere gedeelte van onze 
gemeente 

Oktaaf Meyntjens, 
kamerlid 

Nu zondag te Lint om 14 u. 

Vierde ontmoetingsdag 
Federatie Vlaamse Kringen 
Na de Ontmoetingsdagen van de FVK-
provincie Antwerpen in de arrondisse
menten Mechelen en Turnhout — na
melijk te Sint-Amands, te Herentals en 
te Herenthout — zal de 4de Ontmoe
tingsdag georganizeerd worden in het 
arrondissement Antwerpen in het ge
meentehuis te Lint op zondag 12 juni 
aanstaande Aanvang om 14u sbpt 
De FVK provincie AntwerjDen over
koepelt thans 32 „aktieve" Vlaamse 
Knngen De jaarlijkse Ontmoetingsdag 
IS een mijlpaal voor onze werking en 
de start voor een nieuwe inzet Dit 
blijkt nu ook uit het programma van 
onze Ontmoetingsdag even terugblik
ken op de voorbije jaarwerking, eva
luatie van de bereikte resultaten, in
zichten uitwisselen, informatie ver
schaffen en knjgen en het jaartema 
aktualizeren en beklemtonen 

Zonder pretentie durven we erop roe
men dat de 32 Vlaamse Knngen een 
konstante zijn in de provincie Antwer
pen voor de permanente vorming en 
de sociaal-kulturele werking voor vol
wassenen in verenigingsverband, wat 
de Vlaams-Nationale strekking betreft 
De aanwezigheid van de verantwoor
delijken voor de Vlaamse Knngwer-
king op 12 juni te Lint zal de bevesti
ging zijn van onze streekorganizatie 
(jjrovinciale struktuur), die door haar 
specifieke taak bijdraagt tot de zelf-
realizatie van de leden van onze volks
gemeenschap en tot de verwezenlij
king van Vlaams Zelfbestuur 
Daarom zijn we ervan overtuigd u te 
ü n t te mogen ontmoeten De verant

woordelijken van de plaatselijke 
Vlaamse Knngen zullen vanaf nu de 
deelneming van de Leden — zeker 
van de kernleden — aan deze 
Ontmoetingsdag passend orgamze-
ren, zodat ook uw Vlaamse Knng door 
een delegatie zal vertegenwoordigd 
zijn 

Programma 
1 Informatieve voorstelling en bespre
king van het tweede kijkboek FVK 
prov Antwerpen en het basisdoku-
ment voor Vlaamse Knngwerking 
Paneel provinciale bestuursleden en 
stafmedewerkers 
2 Een Vlaamse Knng in de schijnwer

per Herenthoutse kulturele vnenden-
knng 
3 In het kader van het jaartema 1983-
1984 van de FVK „Vlaanderen tussen 
droom en werkelijkheid", gelegen
heidstoespraak door kamerlid Vic 
Anciaux 
4 Receptie aangeboden door het ge
meentebestuur van Lint Slotwoord 
door burgemeester Jons Roets 
• Muzikale intermezzo's door het 
duo Janna Van Mechelen en Walter 
Van de Ven 
* Gelegenheidstentoonstelling van 
kantwerken verzorgd door de Vlaam
se Knng Lint en FVK - publikaties 
verzorgd door het provinciaal sekreta-
riaat FVK 

Dienstbetoon bij VU-Mol 
Wat het dienstbetoon van de Molse 
VU-afdeling aangaat moeten we vast
stellen dat men hier zeker met bij de 
pakken blijft zitten 

ledere donderdag van 19 u 30 tot 
20 u 30 zijn de VU-gemeente- en 
OCMW-raadsleden trouwens te spre
ken in het lokaal Malpertuus, Tumhout-
sebaan 15 (tel 316472) 
Tevens bestaat de mogelijkheid om uw 
problemen voor te leggen aan senator 
Hugo Draulans, maar dit is beperkt tot 
de eerste donderdag van de maand 
tussen 20 u en 20 u 30 
Ook de mensen van het Kempens 
Sociaal Dienstencentrum zijn zo vnen-

delijk geweest hun dienstverlening uit 
te breiden tot onze gemeente Zij 
trachten u te helpen bij het oplossen 
van al uw problemen en vragen i v m 
gezinsrelaties, opvoeding, gezinsplan
ning seksualiteit pensioen, kindergeld 
studies, werkloosheid, ziekte of ge
woon met zichzelf, enz U kan hen ie
dere dinsdag ontmoeten tussen 
20 u 30 en 21 u 30 en dit eveneens in 
het lokaal Malpertuus 
In de nabije toekomst zal het dienstbe
toon van de gemeentelijke VU-manda-
tanssen ook nog uitgebreid worden tot 
enkele Molse wijken, maar hierover 
later meer 

Harman Jansen 

ANTWERPEN 
JUNI 

9 BERCHEM Eendagstrip naar Kortrijk het Vlasmuseum, Lijster
nest en Rozentuin Inschrijven voor 18 jum en inl bij José Van 
Thillo-Verbruggen Tel 4996060 

10 BONHEIDEN-RIJMENAM Asperge-avond vanaf 19 uur in het 
Domein Weyneshof Fioze Paleis Weynesbaan te Rijmenam 250 
fr 

10 TURNHOUT Vlaamse Kring 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 Vriendenkring 

11 LEEST- 2de barbecue op de hoeve „Ten Broecke", Kerkenblok-
weg 2 te Leest Doorlopend vanaf 18 uur Inr VU-Hombeek-
Leest 

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

14 RUMST- VU-meeting in zaal Nationaal, Veerstraat met minister 
Hugo Schiltz over „De toekomst van de Rupelstreek" en 
partijbestuurslid arr voorzitter Frans Kuijpers over „Waarom de 
Volksunie'" om 20 u 30 

17 WOMMELGEM: Zangavond om 20 uur in Den Klauwaert 
Leiding Jos De Houwer en Ludgaar Boogaerts De avond is be
doeld als aanloop voor een denderende 11 -juli-vienng op zater
dag 9 juli 1983 

18 NIJLEN. Bal ten voordele van fanfare en drumband Kempenland 
in feestzaal Nilania 

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

22 WOMMELGEM Naar Arenbergschouwburg te Antwerpen „Ik 
wou ik was' van Anton Peelers Inschrijven en vertrek in Den 
Klauwaert bij Ward Herbosch, 300 fr 

22 ANTWERPEN Om 20 u 15 in de Arenberschouwburg, politieke 
satire Ik wou ik was Kaarten van 200 tot 400 fr, reservatie 
2388208 Coremanskring 

25 ST.-KATELIJNE-WAVER Guldensporenkoncert in zaal Bnstol, 
Elzestraat om 20 uur Met Kon Harmonie De Verenigde St -
Katannavnenden in ballingschap en bariton Kamiel Lampaert van 
de KVO-Antwerpen Presentatie en voordracht Jan Van Langen-
donck Feestrede volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers Inkom 
100 fr Organizatie Berthoudersknng 

25 MECHELEN (gewesü Grootse muzikale barbecue party in 
tenten, op de weiden van Mechelen-Noord, vanaf 16 uur Inkom 
300 fr Vooraf inschrijven bij bestuursleden van St-Maartens-
fonds van Uw gewest 

Komt er een einde aan 
Zoerselse maratons? 
De tweede gemeenteraad van de nieu
we koalitiemeerderheid in Zoersel 
werd alweer een maratonzitting Voor 
Gerard Laureyssens was het zijn eer
ste raad als burgemeester vermits hij 
pas op 16 mei II werd benoemd „Het is 

Op het ritme van 
de zotte morgen? 

mijn overtuiging dat deze maratonzit-
tingen geen traditie worden Ik heb het 
in het begin echter bewust kalm aan
gepakt' , aldus de vermoeide maar ge
lukkige VU-burgemeester om 3 u 's 
morgens 
Gerard is onlangs op zijn 60ste als be
diende werkloos geworden Voor hem 
is het een troost dat hij zijn energie nu 
ten volle aan de gemeenschap kan 
wijden 
Enige strubbelingen ontstonden bij het 
goedkeuren van het reglement van 
inwendige orde, waarbij de CVP haar 
amendementen met zag goedkeuren 
Ook de aanpassing van de begroting 
lag de CVP als oude meerderheid, op 
de maag 
Nieuwe ideeën werden door de meer
derheid op tafel geworpen in de vorm 
van een aantal verruimde kommissies, 
waann naast de politieke vertegen
woordigers ook „gewone" burgers 
kunnen zetelen Ook was er de oproep 
van het schepenkollege om mee te 
werken aan de uitbouw van een ge
meentelijk informatieblad 
Het kollege stelde voor om niet telkens 
in het verre kasteel te vergaderen 
maar wel in alfabetische volgorde om 
de maand in elke leefgemeenschap 
De onteigening van de gronden van de 
Antwerpse O C M W in St-Antomus als
mede de problemen rond de gemeen
telijke school aldaar, zorgden voor een 
oeverloze diskussie 
Er zal in Zoersel voor de biblioteek een 
raad komen die op basis van „een 
evenredige vertegenwoordiging zal 
samengesteld zijn" Tot grote verba
zing van de sterkste fraktie van de 

raad, de CVP, blijven zij in dit beheers
orgaan van de plaatselijke openbare 
biblioteek (POB) ook de sterkste frak
tie zonder dat zij de meerderheid 
bekomen maar ook zonder dat de 
koalitie VU-DDV-SP haar meerderheid 
omzet in meer zetels De CVP bekomt 
4 op de tien (10) zetels, de VU (3-1), de 
DDV 2, de SP 1 en de PVV 1 Elke 
politieke fraktie is dus aanwezig en 
geen enkele fraktie heeft de absolute 
meerderheid Dit moet een open 
werking mogelijk maken 
De tien overblijvende plaatsen in het 
beheersorgaan van de POB zullen 
onder de filozofische en ideologische 
strekkingen worden verdeeld, tenzij er 
zich nog andere groepen aanbieden 

(dvsdc) 

Kontich: 
kortnieuws 
Samen een avondje uit? 
Op woensdag 22 juni, samen met o m 
VU-Kontich naar het kabaret „Ik wou, 
ik Was" door het gezelschap Anton 
Peeters in de Arenbergschouwburg, 
Antwerpen 
Kaarten aan 300 fr vooraf te reserve
ren bij Ferre De Beukelaar, Duffelse 
Steenweg 22, Kontich, tel 4570982 

IJzerbedevaart 
Op zondag 3 juli, met VOS-Kontich en 
Edegem, per autocar naar Diksmuide 
Vertrek om 7 u, St-Martinuskerk, Kon
tich en te 7 u 15 lokaal Dne Eiken, 
Edegem 
Inschrijven lokaal Alcazar, Kontich en 
bij Maurits Van Baelen. Jordaensstraat 
17, Kontich, tel 4571230 

Bevlaggingsaktie 
IJzerbedevaart en 11 juli wij vlaggen 
met de Leeuw i 
Vlaggen te bekomen bij Ferre De 
Beukelaer, Duffelse Steenweg 22, 
Kontich, tel 4570982 
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^ lepel & vork... 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

D o r t m u n d e r 
T h i e r B r a ü - h o v e n 
Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672. 
Kon Astridlaan 85. KONTICH 
Tel. 031-573032. 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL 
Tel 02-218.74.89 
Brugse Baan 1. HULSTE. 
Tel.: 056-71.15.36, 
Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wlinen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakken/ 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

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

SANO 

Emiel Witmdnnstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 56-09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

WERKAANBIEDING 
• Free-lance verkopersCver-
koopsters) In de provincies Ant
werpen, Brabant Oost- en West-
Vlaandcren van encyckspedleen 
en dergel. Moderne encyctope-
dle-centrale - Lucien Vermeren, 
Koperstr. 37, 9830 St-Martens-
Latem, tel. 091-82.44.78. 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
o p 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
riest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten. 03/658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familitzaak m*t traditi*. 

Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per 'e le i 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/23656.54 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlel 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

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

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

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

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgorief 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

VU-Hoboken riep zijn leden samen 
in aanwezigheid van nationaal-voorzitter Vic Anciaux 
In een stemmige en goedgevulde zaal 
„Molenhof waren onze leden ander
maal, met meer dan ooit op post 
Ditmaal was het zo maar geen gewone 
ledenvergadering want onze afdeling 
was in feest. Het is namelijk 20 jaar ge
leden dat onze afdeling werd heropge
richt en om deze reden was er ook 
nog een kaas-festijn aan toegevoegd. 
Plaatselijk voorzitter Swa Vermeiren 
verwelkomde in zijn openingswoord 
niemand minder dan onze nationale 
voorzitter Vic Anciaux, tevens be
groette hij onze stichter-sekretaris 
Feke Anthonissen, nu woonachtig bui
ten ons distrikt. Swa schetste vervol
gens in 't kort enkele toekomstige 
aktiviteiten, waaronder een projekt in
houdend een aktief dienstbetoon dat 
rechtstreeks zal gericht zijn naar de 
onderscheidene Hobokense wijken 
toe. 
Boudewijn Valkaert onze kersverse 
sekretaris droeg op voortreffelijke wij
ze het jaarverslag 1982 voor. Hieruit 
bleek eens te meer dat onze bestuurs
leden niet stil hebben gezeten. Ook 
stipte hij o.m. aan dat onze mandataris
sen Fonne, Clem, Jos en Lode In de on
derscheidene raden hun werk op meer 
dan behoorlijke wijze uitvoerden. Hij 
voegde er nog aan toe dat Fonne 
Crick deze goede gewoonte reeds 
verder zet in de pas gestartte Groot-
Antwerpse gemeenteraad. 
Na dit werkingsverslag, gaf penning
meester Clem De Ranter een duidelij
ke uiteenzetting over onze aan de 
grond gelopen afdelingskas. Na de 
harde en suksesrijke verkiezingscam
pagne, die wij in onze gemeente (nu 
distnkü hebben dienen te voeren, is dit 
natuurlijk niet zo verwonderlijk. 
Spreker is er evenwel van overtuigd 
dat onze voorlopige gestrande kas in 
de kortste keren weer zal vlotgebracht 
worden, mede door de steun van onze 

trouwe leden en sympatizanten. Waar
van er enkelen reeds het goede voor
beeld gaven. 
Als provincieraadslid handelde Clem 
vervolgens over de werking van de 
voor velen niet zo goed bekende pro
vincieraad. Spreker schetste vooral de 
beperktheid van de bevoegdheden 
van provincieraadsleden, die uitgezon
derd in de maand oktober, bij de 
bespreking van de begroting, strikt 
gebonden zijn aan het naleven van de 
agenda's. 
Tijdens de jongste zittijd werden deze 
beperkte bevoegdheden dan nog 
sterk aangetast door het niet laten 
bespreken van ingediende moties, 
waaronder een motie over het Hobo
kense Poldergebied. Hierna nam onze 
nationale voorzitter Vic Anciaux het 
woord, die blij verrast leek over de 
werkkracht van het plaatselijk bestuur 
en zijn mandatarissen. 

Vic die de toestand van de plaatselijke 
industrie goed schijnt te kennen, maak
te terecht de vergelijking tussen onder 
meer Cockerill-'Vards nu Scheepswer
ven N.V. en het miljarden verslindende 
Cockerill-Sambre. Hij wijdde vooral uit 
over het op deze avond pas bekende 
plan-Gandois, dat, zoals hij zegde, een 
vernietigend pleidooi inhoudt over dit 
Waalse staalbedrijf als zodanig. 
Na nog eens op het hart te hebben ge
drukt dat wij als Vlaams-nationalisten 
mede de taak hebben deze bood
schap, ieder volgens zijn mogelijkhe
den, uit te dragen, eindigde hij deze fel 
opgemerkte toespraak, onder een 
rechtstaande ovatie. Na dit sprekers
gedeelte werd bij een smakelijk hapje 
kaas en een glaasje wijn nog gezellig 
nagepraat De aanwezigen verzeker
den ons bij een volgende gelegenheid 
zeker opnieuw van de partij te zullen 
zijn. (cdr) 

Zaterdag 18 juni te Bonheiden 

2de barbecue 
Vlaams-nationaal centrum Mechelen 

De ledenbijeenkomst werd voorgezeten door v.l.n.r. Oem De Ranter 
(prov. raadslid-penningmeester), Swa Vermeiren (afdelingsvoorzitter), 
voorzitter Vic Anciaux en Boudewijn Valkaert (sekretaris). 

In het Vlaams-Nationaal Centrum te 
Mechelen is het sekretariaat van het 
Centrum voor „Mensen met Vragen" 
(maatschappelijk en sociaal diensttie-
toon) gevestigd en vooral de adminis
tratieve zetel van de Federatie Vlaam
se Kringen Provincie Antwerpen. Van
af 1 juni aanstaande zal daar ook de 
opvang en begeleiding van de sociale 
gevolgen van de repressie- en epura-
tiewetgeving georganizeerd worden 
voor iedereen in Vlaanderen, die l)e-
roep doet op het Centrum. 
Zonder het (Centrum te Mechelen was 
er nooit een FVK geweest De uitrus
ting van het Centrum werd verwezen-

Molse OCMW-
klacht op wachtlijst 
bij Raad van State 
Zoals reeds eerder gepubliceerd, 
werd er in Mol een klacht ingediend 
tgen de verkiezing van de (DCMW-
raadsleden. Deze klacht kwam van 
een lid van de meerderheidspartij 
V M B en is ingediend bij de Bestendige 
Deputatie en bij de prokureur des 
konings. De Bestendige Deputatie 
heeft deze klacht die gebaseerd is op 
valsheid in geschrifte verworpen, zo
dat de indienster zich nu heeft gericht 
tot de Raad van State. Hier wenst men 
echter te wachten tot de burgerlijke 
rechtbank uitspraak heeft gedaan in 
deze zaak. Pas dan zal de Raad van 
State zijn beslissing bekendmaken. 
Ondertussen kan de Molse Volksunie 
haar taak in de OCMW-raad verder 
blijven vervullen, wat voor het O C M W 
zeker geen slechte zaak zal zijn. 

Herman Jantan 

lijkt door de financiële inbreng van 
Vlaams-Nationalisten uit het Mechelse. 
Sinds april 1982 zit men in een tweede 
faze: de prefinanciering van het loon 
(68.(XX) fr. per maand) van de mede
werkers tot de normale betoelaging 
komt Er is een gebrek aan onmiddellijk 
beschikbare middelen. Dit tracht men 
ondermeer te verhelpen door de orga-
nlzatie van een reuzenbart>ecue op 
zaterdag 18 juni om 17 u, in het 
Weynshof te Rijmenam. Alle Vlaams-
Nationalisten uit de provincie Antwer
pen steunen het Vlaams-Natk>naal 
Centrum omdat dit Centrum onmis
baar is voor de sociaal-kulturele 
werking van Vlaams-Nationale strek
king in onze provincie. Wie wil deelne
men, stort tijdig een bijdrage van 
250 f r per persoon (eten zonder be
perking) op het rekeningnummer 
001-1184723-41 van het Vlaams-Natio
naal Centrum Mechelen per adres 
Putsesteenweg 29 te 2820 Bonheiden. 
Alle informatie op het VNC (telefoon 
tijdens de kantooruren 015-20.95.14). 

Leden 
OCMW-Zoersel 
gekend 
De gemeenteraad van Zoersel 
verkoos In gesloten zitt ing de 
9 vertegenwoordigers van haar 
OCMW. 
De meerderheid bekwam 5 
mandaten terwij l de opposit ie 
er 4 kreeg. Deze gingen alle 
naar de CVP, tenMijl de P W 
naast het net viste. 
Voor de VU zetelen An Lem-
mens en Jan Sleukens. 
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Zondag 26 juni a.s. 

De Houtlandse 
Kastelentocht te Gistel wenkt 

WEST-VLAANDEREN 

Een organizatie van de BGJG-Moere 
in samenwerking met Volksunie-Gistel. 
Aan deze unieke natuurtocht deelne
men betekent op verkenning gaan in 
een verrassend mooi stukje Vlaande
ren. 

Z O N D A G 26 JUNI 1983 

Het parkoers werd geduldig ineenge-
puzzeld op de stafkaart De privé-
kasteeldomeinen „ter Waere" en 
„Montjoye" te Gistel, het kasteel van 
Moere, het Ichtegemse Rosendahl en 
het park van „chateau Moerbeek" in 
Eernegem zijn de blikvangers Daarna 
werden t)oerdenjen opgezocht om de 
verbinding tussen al die domeinen 
langs verkeersvnje veldwegen, bochti
ge kerkpaden en statige dreven te 
realizeren Als welgekocnen toemaat 
loopt het trajekt langs de gerestau
reerde Gistelse Oostmolen, het krach
tige pompstation van de „Groote 
Westpolder" en de visrijke Eernegem-
se „statieput" 

Tenslotte hennneren de dreven in het 
Stokerijbos aan de Eerste Wereldoor
log, toen het Duitse monsterkanon 
„Lange Max" van hieruit Duinkerke 
beschoot 

VUJO-Koekelare 
met dia-avond over 
Europese parlement 
VUJO-Koekelare brengt ol.v. Jaak 
Vandemeulebroücke, Europees parle
mentslid, een dia-avond onder het mot
to „Europa binnenste buiten i" Deze 
gespreksavond gaat door op 17 juni 
'83 om 8 u in café „De Hertog" te 
Koekelare. 
VUJO-Koekelare is van mening dat te 
weinig mensen weten wat er in 
Straatsburg, zetel van het Europese 
parlement omgaat 
Europ>a kan een grote rol spelen om 
aktief bij te dragen tot de wereldvrede. 
Problemen rond energie, werkloos
heid, inflatie, die in het Europese parle
ment behandeld worden komen zel
den in het nieuws. Daarom wil de 
VUJO-Koekelare de strukturen van 
het Europese parlement dichter bren
gen bij de Koekelaarse bevolking. 
Allen hartelijk uitgenodigd 

Stadsbestuur 
Menen 
Het Stadsbestuur Menen gaat 
over tot de aanwerving op proef 
in vast verband van 1 redder 
(man of vrouw). 
De minimum- en maximumleef
tijd is vastgesteld op respektieve-
lijk 18 en 45 jaar. 
Vereiste bekwaamheidsbewij
zen: 
— minstens diploma van lager 

secundair onderwijs of daar
mede gelijkgesteld; 

— hoger reddersdiploma; 
— brevet E.H.B.O. of dit brevet 

behalen tijdens de proefpe
riode; 

Er is een gewoon aanwervings-
eksamen voorzien. 
Uiterste datum voor het verstu
ren van de kandidaturen: 8 juli 
1983. Inlichtingen en inschrij
vingsformulieren zijn te beko
men op de Personeelsdienst, 
Stadhuis, 2de verdieping, Grote 
Markt 1, 8600 Menen (tel. 056-
51.11.01 - binnenpost 17). (Adv. 85) 

Praktische gegevens: 
De start en aankomst heeft plaats aan 
het Torenhof, rijksweg Oostende-Tor-
hout 
Om 13 u. 30. eerste start voor 21 en 
12 km, daarna vnje start tot 14 u 
Om 14 u. 30- tweede start voor 12 en 
6 km, vrije start tot 15 u 30. 

Prijzen en beloningen 
Inschrijven zonder beloning- 30 fr 
Inschnjven met badge „kastelentocht"-
50 fr Met kleine medaille- 70 fr. vooraf, 
80 fr. de dag zelf Met kunstmedaille: 

170fr. vooraf, 190fr. de dag zelf. 
Speciale afstempeling van de wandel
boekjes. 

Inschrijving en inlichting 
Ter plaatse de dag zelf vanaf 12 u 30. 
Met voorinschrijving tot 10 juni op 
rekening 001-1263555-12 van: Hout
landse Kastelentocht met vermelding 
van naam, adres, afstand en gewenste 
beloning. 
Inlichtingen: Dienst Toerisme, stadhuis 
Gistel, tel. 059-27.81.95. Buiten dienst
uren: 059-27.75.35 - 27.85.51 - 27.81.69 
- 2781.19. A.R. 

JUNI 

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. 

10 WAREGEM: Opening nieuw lokaal De Klauwaart (gekend als de 
Casino), Markt te Waregem. Eerste gezellig samenzijn om 20 uur. 

12 IZEGEM: Wandeling in Aalter-Bellem o.l.v. Mare Lagae. Vertrek 
om 13 u. 30 aan het Vlaams Huis. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

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 Gabnels en enkelen van zijn medewerkers uit 
Bree over „Open en demokratisch gemeentebeleid" Deze avond 
vindt plaats in zaal „Aster", Brugsestraat in Aartrijke Inkom gratis. 

18 lEPER: Jaarlijks feest van de Vlaamse Vrouwenvereniging om 20 
uur in de zaal van het jeugdstadion. Toespraak door VU-
provincieraadslid Ward Baert uit Torhout 

appiG /// 

DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET QWERTY 
EN AZERTY OP 1 KLAVIER 

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

O p zoek naar een middel om uw per
soonlijk of bedrijfsrendement op te voeren 2 
Sneller en efficiënter dokumenten te maken, 
tabellen op te stellen ? 

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

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

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

DE PERSOONLIJKE 
COMPUTER MET HET 
GROOTSTE GEHEUGEN 

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

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

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

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

>^';ifR SPECIALE 

PROfEHNIS. 

Ik wens spoedig alle dokumentotie te ontvangen 
over APPLE He O APPLE /// D 

^^ - v . » . ; , . . - ' " ' •, , ', ^», 

Naam 

Beroep/Funktie 

1^1.: ; . . . : , . .^ ,_. 

Adres • 

Postkode/Gemeente 
Opzenden in gesloten envelop naar nevenstaand 

adres 

ÖppiG 
'® 

Bell Telephone Mfg Co NV 
Micro Computer Division 
Tav Dirk Merlens 
Bell Teiephonelaon 2, 
2440 Geel 

9 JUNI 1983 
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Aanbevolen huizen 

ENIROEKEN 
moeilijke maten,/t«4 

akkundige retouche 

D 
Vermees 

,c r- 3C 3-

,.u!'.w.w'.i.:,UMmw.i.'ii'i/>v.vn 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur 

Kol/egestraat 33 2400 MOL 

014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

troii 
Littoral 

"V^ uitgebreide heus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle pnisklassen alles inbesrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II LAAN. 205 
8«S< OOSTDUINKERKE 
TEL 058/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-211207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02 5821312 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.4531 
O p e i v in 10 tot 19 u 30 Zondag en rmind ig gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bil 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02 4781993 

Import - Export 

qZTN STUDIO 
•*-*^ DAMN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archttektuur 
— Huweli|ksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

lustrerle 

mare 
de vriesè 
Of>0/3S / 4 Ü 4 

b a a n bniqf je kortt i jk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-333725 - 016-
236979 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarnning 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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 053-213636 

„Sint-Martinus", St.-Martens-Voeren in feest 

LIMBURG 
Koninklijke Schutterij 
bekroonde koningspaar 

Dat ook de jeugd in de Voerstreek kan 
schieten werd nog eens zeer duidelijk 
Nu ging het echter om het zo begeer
de Koningschap van de Koninklijke 
Schutterij St-Martinus 
Met een welgemikt schot het 137ste, 
werd de vogel afgeschoten d(x>r Nico 
Vroonen Hij werd zo de 140ste koning 
van deze aloude Vlaamse vereniging 
Nu reeds worden de jongeren opge

nomen in deze vereniging en werd er 
voor de eerste maal ,een jeugdkam-
pioen geschoten Deze pnjs ging naar 
de vijftienjarige Dirk Vroonen 
Elk jaar leeft de hele vereniging naar 
het Verbroedenngsschuttersfeest toe 
Ook dit jaar zal op 28 augustus het vijf
tiende Verbroedenngsschuttersfeest 
Limburg-Voerstreek georganizeerd 
worden Heel wat verenigingen van de 

beide Limburgen hebt)en reeds hun 
deelname verzekerd 
Voor alle schuttenjen drumbands e a 
verenigingen wordt er verzamelen ge
blazen te St-Martens-Voeren 
Er valt heel wat te vieren het derde 
lustrum van het schuttersfeest en te
vens twintig jaar Voerstreek bij Lim
burg Het IS dank zij de oude Vlaamse 
verenigingen" dat de aard en kuituur 

^ , ^ , „ , ^ - » » . O l ( ^ N*^ >«W^A^, 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaard» 
tel 052-423304 - 423916 

van de Voer t)ewaard bleef op 
1 september 1963 kwam de Voer bij 
Limburg Onze aloude Schuttenj zal dit 
ook herdenken op 28 augustus 1983 
Koning Nico Vroonen en koningin Ar-
lette nodigen de verenigingen en be-
langstellenden uit om samen met de 
winnaars van de wisseltjeker 1982 — 
de Schuttenj Sint-Laurentius-Mees-
wijk — deze Vlaams-kulturele hoog
dag te komen meevieren 
Voor alle inlichtingen tel 041/766508 
E Vroonen sekretans Veurzerveld 
28B te 3790 St-Martens-Voeren 

Het nieuwe koningspaar samen met de hele koninklijke schuttenj 

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

drukwerkservice voor 
Vlaams Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v z. w. -priizen 

Korte Klarenstraat 13 

(gelijkvloers) 

2000 Antwerpen 

Tel. : 03/233.85.95 
bij afwezigheid : 03/233.22.11 

Kanton Bree 
naar Diksmuide 
Het kanton Bree gaat zoals ieder jaar 
weer naar De IJzerisedevaart in Diks
muide zondag 3 juli 1983 Het IJzertje-
devaartkomitee legt een autobus in die 
volgende gemeenten zal aandoen 
Bree-Opitter Tongerio Bocholt Meeu
wen Het vertrek is voorzien om 6 u, 
de terugreis rond 19 u Prijs tot 12 jaar 
gratis studenten 150 fr anderen 
300 fr Inschnjven Bocholt P Joosten, 
Brogelerweg 57 tel 4714 51 Tonger
io Jef Neyens Keyaertstr Bree, Jaak 
Geussens Thijsstr 5 tel 461776 
Meeuwen Jan Bomans, Kortestr 1 tel 
462172 

ZO<K€RC1« 
• Heeft er niemand op de natio
nale VL|-sportdag te Dtlbeek een 
rode zwemsportzak met zwem-
uitrusting en al gevonden' Graag 
een telefoontje nr Dr J Valke
niers 02/5691604 

• Manj 48 jaar wonende in het 
Mechelse met 27 jaar ruime er-
vanng in offsetdrukken zoekt 
dnngend werk als drukker Ref 
nr 628 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Joos Bomers, via hiet 
Vlaams Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen Ontvoe-
nngsplaats 1 te 2800 Mechelen, 
tel 015-209514 

9 JUN11983 



28 m Mensen van bij ons 

Luidt de doodsklok over de vrije internaten? 

„Het Bureau van de Vrije Internaten is in spoedvergadering bijeenge
komen om de toestand van de vrije internaten te bespreiien, evenals 
de oplossingen die op korte termijn moeten gevonden worden om de 
leefbaarheid ervan te verzekeren. Het Bureau stelt vast dat de rege
ring haar verklaring van 1981 nog steeds niet heeft uitgevoerd. L.) Het 
Bureau stelt vast dat de thans lopende BTK-projekten, waarbij de 
regering hulpopvoedend, administratief en onderhoudspersoneel ter 
beschikking stelt van de internaten, slechts tussentijdse en gedeelte
lijke noodoplossingen zijn. Die projekten hebben weliswaar de vrije 
internaten toegelaten, het hoofd boven water te houden, maar de 
krisistoestand waarin de internaten verkeren, komt stilaan op een 
breekpunt De noden zijn duidelijk: er is nood aan voldoende 
edukatieve en administratieve omkadering, aan meesters-, vak- en 
dienstpersoneel, aan Staalshulp voor de overige werkingsonkosten, 
aan dringende aanpassing van de infrastruktuur aan de veiligheids
normen en aan de dienstverlenende taak van de internaten. (—) Daar
om richt het Bureau van de Vrije Internaten een dringende oproep tot 
de regering opdat zij nog vóór het einde van dit schooljaar een 
definitieve oplossing zou voorstellen voor de rationele uitbouw en de 
financiering van alle internaten'. 

Een citaat uit de noodl<reet die 
de verantwoordelijken van de 
kristelijke internaten onlangs uit
ten. Straks begint de zomerse 
schoolvakantie en nog steeds is 
geen redding in z icht En vroeger 
kon men steeds schimpen op 
een niet-katolieke onderwijsmi
nister. Nu ligt dit wel enigszins 
anders, met CVP-er Daniël 
Coens als minister van Onder
wijs. 
Wi j gingen praten met de eko-
noom van één van Vlaanderens 
bekendste internaten. De naam 
Oostakker roept onmiddelli jk 
twee beelden op: het populaire 
Mariale bedevaartsoord („O.l-V. 
van Lourdes') en het daar vlakbij 
gelegen grootse scholencom
plex van de Broeders van Glo-
rieux. Waarbij vooral de normaal-
school een goede faam geniet in 
onze contreien. Vandaag zijn 
daar nog zo'n 370 internen op 
een totale scholenbevolking van 
ruim 1500. 

Broeder Pierre Waterschoot is, 
behalve ekonoom, ook leraar ro-
maanse filologie. Een biezonder 
joviale heer bovendien. Tijdens 
ons uitvoerig gesprek kwam ook 
broeder Jozef De Block, de alge
meen overste, ons even vervoe
gen. 

Een vernieuwde aanpak 
WIJ: Waarom gaan jongeren al of 
niet gewild „op internaat'? Of 
nog: bestaat er nog een nood aan 
internaten? 

Br. Pierre: „Er zijn tal van redenen 
waarom men voor het internaat 
kiest. Vooraf dient gesteld dat een 
Internaat van vandaag nog weinig 
lijkt op een Internaat van pakweg 
vijftig jaar geleden. De Internaten 
zelf zijn, samen met de school en 
de opvoedingsideeën In het alge
meen, met de tijd geëvolueerd. 
Rulmer dan vroeger is het inter
naat een school-tehuis geworden 
dat tot doel heeft om, op verzoek 
van de ouders, de soclo-edukatie-
ve begeleiding te verzekeren van 
hun kinderen die om redenen van 
geografische, familiale, sociale en 
pedagogische aard verplicht zijn 
om de gezinshaard te verlaten. 
De geografische motieven liggen 
voor de hand. In kleine gemeenten 
met geringe bevolkingsdichtheid 
Is het schoolnet niet voldoende 
uitgebouwd. En bovenal zijn er 
een aantal studierichtingen die niet 
in elke regio te volgen zijn: dat ver
klaart mede het blijvend „sukses" 
van de normaalschool. 
Alhoewel wij bijvoorbeeld ook een 
groep studenten hebben uit Zuid

west-Vlaanderen, die veel dichter
bij Torhout wonen. Tradltltes kun
nen ook hier belangrijk zijn... Ook 
sociale en familiale redenen nopen 
er soms toe de kinderen In een in
ternaat te laten studeren. Denken 
wij maar eventjes aan het overlij
den van één der ouders, de hoge 
leeftijd van de ouders, scheiding... 
Nochtans moet ik hier een korrek-
tie maken op het bestaande beeld 
dat onze internaten volsteken met 
kinderen uit gezlnnen-met-moel-
lijkheden. Wanneer je rekent dat 
een jaar Internaat zo'n 45.000 tot 
50.0000 fr. per kind kost, dan be
grijp je best dat het In een aantal 
gevallen erg moeilijk en duur 
wordt om de kinderen naar een In
ternaat te sturen. Reken daar nog 
de andere onkosten en de ver-
plaatsingsonkosten bij, en je merkt 
dat „op internaat gaan" nou niet di-
rekt het makkelijkste Is voor een 
moeder die haar echtgenoot zag 
weggaan. Een schelding heeft Im
mers dikwijls rechtstreekse finan
ciële gevolgen... 

De gezinsmoellijke situaties liggen, 
relatief bekeken, niet hoger bij 
Internen dan bij externen." 

het ontstellend tekort aan midde
len, aan mensen. Weet u dat wij 
geen enkele opvoeder, of klerk, of 
poetsvrouw betaald krijgen van
wege de overheid? WIj beschik
ken over één maatschappelijk as
sistent die WIJ dan wel met eigen 
middelen betalen. En vroeger 
werd het vele werk gedaan door 
broeders die vaak 24 op 24 uur 
klaar stonden voor hun ojxlrach-
ten. Bij manier van spreken zou 
men kunnen zeggen dat de bak
stenen die hier op elkaar gemetst 
staan, de boterhammen van vele 
broeders-religieuzen zijn... Van
daag is de toestand evenwel on
houdbaar geworden". 

WIJ : U kunt toch rekenen op een 
aantal BTK-projekten? 
Br. Pierre: „Dit Is slechts een 
pleister op een houten been. Voor 
onze honderden Internen kregen 
wij precies vier „BTK-ers". Wat 
volkomen onvoldoende Is..." 

WIJ: De konklusie wordt dus: 
afbouwen, en straks sluiten.? 
Br. Pierre: „Indien wij niet spoedig 
hulp krijgen, dan dreigt het inder
daad daarop uit te draalen. Bekijk 

Wanneer wij de algemeen overste 
nadien nog vragen waarom zij, als 
broeder-gemeenschap, deze taak 
blijven doen, dan antwoordt hij 
zonder aarzelen: „Uit religieuze 
overtuiging en sociale bewogen
heid. De wil om de boodschap van 
onze stichter te aktualizeren. Wij 
doen dit niet uit traditie, maar uit 
een t>ewust aangegaan engage
ment Omdat wij konkreet uiting 
willen geven aan onze liefde voor 
Kristus". 

Ook dit dwingt respektaf... 

Door de schuld van 
(ook) de CVP! 

De bal ligt nu dus overduidelijk In 
het kamp van de centrale regering 
Martens V. Nota bene, deze rege-
rlngskoalltle telt een katollek on
derwijsminister In haar rangen... 

Want ook dit mag nu eens duide
lijk gezegd en herhaald de Volks
unie heeft altijd reeds gepleit en 

Broeder Pierre, ekonoom van instituut Glorieux-Oostakker: 

„De toestand 
is niet langer houdbaar" 

WIJ: Heeft een internaatsoplei
ding een aantal pedagogische 
voordelen? 
Br. Pierre: „Ik denk het wel. Te 
lang werden Internaten zowat ver
geleken met geciviliseerde straf
kampen. Zo van: „Als je met braaf 
kunt zijn, dan zullen ze je wel 
temmen in het internaat". Ik zal niet 
ontkennen dat dit bij een aantal 
ouders nog speelt, maar dan moe
ten wij hen ook onmiddellijk ont
goochelen. Want die tijd Is, geluk
kig maar, definitief voorbij. Wij 
proberen een familiale, huiselijke 
sfeer te kreëren, dit door het 
scheppen van een gezellig kader 
en dank zij de opdeling In kleine 
groepen. Eén van de belangrijkse 
troeven van een Internaat lijkt mij 
te schuilen In de betere begelei
ding op studlevlak die Internen 
hoedanook genieten. De rustige 
sfeer, de vaste uren voor studie 
en ontspanning, het nodige aantal 
uren slaap... Let wel, een Internaat 
doet geen mirakelen. De taak van 
het Internaat van vandaag moeten 
we ruim zien, namelijk een stuk ge
meenschap, familie opbouwen, 
hoofdzakelijk gebaseerd op meer 
afspraakmogelijkheid en het leren 
samenleven met elkaar. Verder 
wordt aan de Internen een gamma 
van mogelijkheden tot kultuurver-
wervlng geboden, sportbeoefe
ning, workshops, mogelijkheden 
tot sociale Inzet door kontakten 
met de buitenwereld, enzoverder... 
Ook het sociale aspekt is zeer 
belangrijk: het leren omgaan met 
elkaar, het samen Iets doen en dit 
voor dagdagelijkse dingen. Het 
vriend worden en blijven. Vriend
schap... een belangrijke waarde in 
onze samenleving. Of niet?" 
WIJ : Internaten beantwoorden 
dus aan een behoefte. En toch 
beschikken de vrije internaten 
niet over de nodige middelen—? 
Br. Pierre: „Inderdaad. De tijd is 
voorbij van één begeleider voor 
80 jongeren. En de tijd van veel 
kloosterlingen schijnt ook voorbij. 
En dit heeft ^norme problemen tot 
gevolg. Ons grootste probleem is 

maar eventjes hoeveel vrije inter
naten de jongste jaren hun deuren 
hebben moeten sluiten. Wij hopen 
onze taak, In de geest van onze 
stichter-priester Glorleux, te kun
nen voortzetten. Maar, het pro
bleem wordt biezonder acuut.." 
WIJ: Hoeveel moet U per intern 
jaarlijks bijpassen? 
Br. Pierre: „Een Intern kost zo'n 
100.000 fr per jaar. De helft van 
deze kostprijs wordt door de ou
ders betaald. De andere helft pas
sen wij dus bij... 
Deze som wordt nog verhoogd 
indien het Internaat slechts ge
deeltelijk „vol" Is. Wanneer slechts 
100 van de 200 kamers bewoond 
zijn, dan resulteert dit In een aan
zienlijk groter verlies, vermits — 
met uitzondering van het voedsel 
— alle overige kosten — voor 
verlichting, verwarming,... — gelijk 
blijven. Gelukkig beschikken wij 
nog over een aantal steunfondsen 
en kunnen wij soms beroep doen 
op een reeks vrijwillige niet-rell-
gleuzen. Doch onze materiële pro
blemen blijven reuzegroot". 
WIJ : Soms krijgt men de indruk 
dat de vrije internaten erg nijdig 
reageren tegen de rijkslnterna-
ten. Misgunt u deze rijksinitiatie-
ven dan hun bestaansrecht? 
Br. Pierre: „Helemaal niet! En daar 
druk Ik op. De rijksinternaten mo
gen en moeten er zijn. Wat wij vra
gen Is alleen maar dat wij gelijk be
handeld zouden worden door de 
verantwoordelijke overheid. En 
dat men met maatregelen in die zin 
niet te lang zou wachten..." 

geijverd voor een gelijke behande
ling tussen de vrije en de rijksinter
naten. Vooral de VU-parlementsle-
den Jaak Vandemeulebroucke en 
Wllly Kuijpers maakten zich op dit 
terrein verdienstelijk. Reeds In 
1973 diende bijvoorbeeld Wllly 
Kuijpers een wetsvoorstel In dat 
voorzag In de subsidiëring ten 
bate van het personeel van de 
vrije Internaten en dit op gelijk 
niveau met het personeel van de 
rijksinstellingen. In zijn toelichting 
lezen wij: „Gelijk loon voor gelijk 
werk" is een algemeen aanvaard 
principe in onze arbeidswetgeving 
en de Verklaring van de Rechten 
van de Mens sluit ook deze volle
dig gelijk-gerechtigheid in. Ander
zijds zijn de internaten niet meer 
de afgesloten en aan de rijke 
burgerij voorbehouden schoolge
meenschappen waaruit wereld
vreemdheid en elite vorming voort
vloeien. Internaten zijn voor heel 
wat ouders een sociale noodzaak. 
Het is dan ook logisch dat de vrije 
keuze van de ouders niet gehin
derd wordt door materiële diskri-
minatie". 

Deze loglka werd al die tijd met de 
voeten getreden door kleurpar-
tijen. Alle soortgelijke VU-voor-
stellen werden door hen, mét de 
CVP op kop, telkens weer wegge
stemd... 
Nochtans zouden de VU-voorstel-
•len ook werk kunnen verschaffen 
aan honderden werkzoekende op
voeders. Toch ook een zorg van 
deze tijd? 

(pvdd) 
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