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De mensen 
van na 2000 

Vanaf vandaag gaan de schoolpoorten weer open. Meer dan 
twee jniljoen leerlingen plus een kwart miljoen lesgevers en 
andere werknemers zullen er dit jaar doorstappen. ledere 
schooldag zal aan het land 790 miljoen kosten, iedere leerling 
103.000 fr. tijdens het schooljaar. Op elke vier frank van de be
groting zal er bijna één naar het onderwijs gaan. 
Krijgt het land, krijgen de kinderen, krijgen de leerkrachten 
goede waar voor al dat geld? 
Telt men de experimenten van de jongste tien-twaalf jaar op, 
dan zou men de indruk krijgen dat ons onderwijs toe is aan 
een grondige vernieuwingsdrang. Schijn bedriegt echter: het 
zijn niet de van boven opgedrongen experimenten met him 
vaak twijfelachtig resultaat, die loochenen dat het onderwijs 
in België beheerst wordt door de wet van de traagheid. 
De grote vernieuwing van dit jaar — de verlenging van de 
leerplicht — is er een stichtend voorbeeld van. Sinds meer 
dan een kwart eeuw wordt er over gesproken. Precies dertig 
jaar geleden diende een minister — toen was dat Harmei — 
een eerste regeringsontwerp in. Sindsdien heeft praktisch 
geen enkele regering verzuimd, het tema aan te raken in 
haar regeerverklaring. Het heeft echter geduurd tot vandaag 
vooraleer het zo ver was. Behalve Italië hadden reeds alle 
overige Europese landen - en zelfs andere landen zoals Ja
pan, Zuid-Korea en Singapoer — deze stap gezet 

De wet van de traagheid in onderwijsaangelegenheden is een 
Belgische traditie. Ook in 1914 was België een van de 
allerlaatste Europese landen om de leerplicht in te voeren. 
Daarbij is het Italiaanse spreekwoord cbi va piano, va sano 
— wie langzaam gaat, gaat veilig - nauwelijks van toepas
sing. De dertig jaar tijdens dewelke men voortdurend gespro
ken heeft over de verlenging van de schoolplicht zonder ze 
door te voeren, werden niet gebruikt om deze hervorming 
voor te bereiden. Eens te meer vallen én verwezenlijking én 
experimentele f aze samen. De onmisbare waarborg — name
lijk dat de verlenging er slechts zou komen nadat het 
onderwijs zich zou aangepast hebben om de vroegtijdige 
schoolverlaters op te vangen — is niet vervuld. 

Er zal dus, naar aloude Belgische traditie, eens te meer over
dadig geünprovizeerd worden. Gelukkig is de hervorming 
gespreid over een aantal jaren; ze betreft dit jaar minder dan 
2.000 leerlingen LD het Vlaamse land. 
Heel wat leerkrachten, vooral in het beroepsonderwijs, kij
ken de hervorming met vraagtekens tegemoet 2Uj zijn dagda
gelijks getuige van de schoolmoeheid bij vele jongeren. En zij 
vinden in de huidige programma's en metoden weinig soe
laas voor deze kwaal 
De kinderen die vandaag voor het eerst in de klas komen, 
zullen ze ten vroegste om en rond de eeuwwende definitief 
verlaten. Het onderwijs van vandaag vormt de volwassenen 
van de wereld na het jaar 2000. Alles wijst er op dat het tempo 
van de maatschappelijke, technologische en sociale verande
ringen in de komende jaren niet zal vertragen. De maat
schappij na tweeduizend zal behoefte hebben aan mensen 
wier brede algemeen-menselijke vorming de stevige basis 
vormt waarop snelle aanpassing en specializatie mogelijk 
zijn. Het onderwijs moet de krachttoer verwezenlijken om 
aan deze twee behoeften te voldoen: polyvalente en werke-
lijkheidsgerichte vorming op de basis van een zo breed 
mogelijke kuituur. 

Alleen reeds de vereiste dat het onderwijs werkelijkheidsna-
bij moet zijn, vergt dat het zo dicht mogelijk bij de gemeen
schap gebracht wordt: los uit de unitaire struktuur, in eigen 
Vlaams beheer. 
En de zo noodzakelijke brede algemeen-menselijke vorming 
vergt hoe dan ook leerkrachten, voor wie er geen verschil 
bestaat tussen de woorden beroep en roeping. tvo 

Foto van de week 

Voor duizenden Vlaamse kinderen is het vandaag de eerste schooldag! Voor de Vlaamse schoolkinderen 
uit Komen, evenals voor hun ouders, voor de „Vriendenkring van het Komense" en voor de sympatizerende 
Vlamingen, krijgt deze dag een speciale betekenis. Eindelijk beschikken de Vlamingen in Komen over een 
eigen Vlaamse school, gefinancierd door ontelbaar veel Vlamingen. „Onze droom wordt werkelijkheid", 
zegt voorzitter Paul Sergier in een vraaggesprek met onze redaktie (lees biz. 20). 
Op de foto ziet U deze Vlaamse school-in-opbouw tijdens de augustusmaand. 
Verder is er ook een „opinie" naar aanleiding van die eerste schooldag, geschreven door senator Nelly 
Maes. Lees dit op biz. 6. 

Geen jungle-wetten 
De eerste schooldag. Keurig uitgedost en bepakt met nog onbedui-
melde schoolboeken en nieuwkleurig schoolgerief, trekken honderd
duizenden kinderen uit alle hoeken van het land weer op. De 
hogeschoolstudenten krijgen nog enkele weken respijt (voor zover zij 
met geen tweede zittijd opgezadeld zitten). 
Niet ten onrechte vragen mensen zich op dit ogenblik af waartoe het 
eigenlijk allemaal dient; heeft het wel nog zin? Als leraar of ouder kan 
je het meemaken dat jonge studenten je brutaal-eerlijk in het gezicht 
slingeren: „'t Is toch maar om straks de lange rij aan het doplokaal te 
vervoegen'. 
De toekomstperspektieven voor studerenden zijn inderdaad verre 
van bemoedigend. De werkloosheidsstatistieken bereiken ongemeen 
hoge pieken en hoop op verbetering is er nog lang niet Zeker niet 
onder het bewind van deze konservatieve en neo-liberale regering. 
Integendeel. De jacht op werkzoekenden lijkt geopend. 

1 op 3 werkzoekenden is niet 
eens 25 jaar jong. Hoe erg dit voor 
entoesiaste jongeren ook Is hoeft 
hier niet nneer verhaald. Maar zo 
mogelijk nóg dramatischer wordt 
het wanneer een „dertig-plusser" 
werkloos valt Neem nou de vijftig
jarige meubelmaker, gezinshoofd 
en vader van drie studerende (dus 
dure) kinderen, die zonder werk 
valt omdat het bedrijf waarin hij ja
renlang arbeidde de deuren moet 
sluiten. Afgezien van het sociaal-
psychologische én relationele dra
ma, is daar vooral ook de louter fi
nanciële konsekwentle. 

Deze week raakte bekend dat 
werkzoekenden gemiddeld 16.000 
(gedevalueerde) franken per 

maand „verdienen". 25 % onder 
hen moet het stellen met een 
kleine 20.000 frank, maar 60 % 
moet zien rond te komen met niet 
eens 15.000 fr! 

Nu mag men beweren wat men 
wil, maar niemand zal ons tegen
spreken wanneer wij zeggen dat 
het verdraaid moeilijk, zoniet on
mogelijk is, om hiervan te leven: 
huishuur (plus de verwarming van 
die woonst), voeding, kledij.- en 
een mens leeft verdraaid toch niet 
van brood alleen?! 

Uitgerekend op dit ogenblik ko
men de liberalen, met de „libertair" 
Verhofstadt aan kop, aandraven 
met voorstellen „ter hervorming 
van de sociale zekerheid", zeg 

maar: de privatizering ervan. Eén 
van deze liberale eisen is het 
drastisch verminderen van de 
werkloosheidsuitkeringen en het 
doorsturen van langduriger werk
zoekenden naar de „openbare or>-
derstand", nu beleefder „OCMW 
geheten. Deze neo-liberalen dro
men ervan de ongebrektekte vrij
heid, zonder de minste sociale 
korrektie, te laten heersen. De wet 
van het oerwoud: de sterkste 
haalt het en de zwakkere moet 
eraan. Al wie niet echt produktief 
is moet eruit want het maximale 
winstmotief wettigt alles. 

Nu Is het juist dat er her en der wel 
grove misbruiken bestaan in het 
stelsel van de sociale zekerheid, 
maar daaruit konkluderen „dat het 
allemaal profiteurs zijn, waarmee 
schoon schip moet gemaakt wor
den. Is al te gortig. Het is zelfs 
schandalig dit nog maar te sugge
reren. 
Het is onze volksnationale pircht 
het radikaal op te nemen voor hen 
die „pech" hadden of minder sterk 
zijn. Als sociaal-vooruitstrevende 
en rechtvaardigheidspartij ver
werpt de VU dan ook met de 
meeste nadruk deze oneerbare, 
lafhartige voorstellen, die uitslui
tend de „suksesvollen" dienen. 

(pvdd) 



m Brieven 

UTOPISCH NATIONALISME 
De diskussie in uw lezersaibriek, om
trent „al of niet voor de Verenigde 
Staten van Amerika" vind ik echt boei
end. Een lezer meende het te moeten 
Opnemen voor die VSA, daar we dank
baar mochten zijn, omdat ze ons nu al 
tot tweemaal toe zijn komen bevrijdea 
Ik heb zo mijn twijfels er over of 
Vlaanderen d'r wel echt slechter (of 
minder „goed") zou aan toe geweest 
zijn indien Nonkel van over de oceaan 
ons niet was komen bevrijden-
Maar dat terzijde gelaten: moeten we 
echt kiezen tussen de VSA enerzijds 
en de USSR anderzijds? Tussen een 
demokratie gesteund op kapitalisme 
en een demokratie gesteund op kom-
munisme? Allet)ei die stelsels hebben 
trouwens hun wortels in een onmetelij
ke slachting, enerzijds de Franse Re
volutie, anderzijds de Bolsjewistische 
Revolutie. Waarom zou een derde weg 
niet mogelijk zijn? Of bestaan er 
slechts die twee mogelijkheden voor 
de demokratie (volksmacht), of de 
kapitalistische, of de kommunistische? 
De ene waarvan het privaat kapitaal
bezit de exponent is, de andere waarin 
het kapitaal in handen is van het 
proletariaat? 
Bestaat er geen middenweg, waarin 
elk volk, gegroeid uit zovele gezinnen 
en dorjDen, steden en gewesten, een 
eerbiedwaardige en machtige faktor 
wordt? Waarin de eigenheid van ieder 
volk als waarde vooraan zou staan, en 
waarboven een wereldregenng zou 
waken over het wel en wee van de vol
keren? Met als (bestuurs-)taal een 
kunsttaal die op alle scholen ter wereld 
zou aangeleerd worden, naast de moe
dertaal? Een wereld waarin alles dat 
zweemt naar overheersing van het 
ene volk over het andere (imp)erialls-
me) zou uitgebannen worden, dus ook 
het kapitalisme I 
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Maar, misschien is dat., utopisch 
nationalisme? Het wordt anders de 
hoogste tijd dat er werk van gemaakt 
wordt alvorens dat wereldbolletje 
„naar de haaien" gaat 

O.V.H„ Merelbeke 

EEN VALS ALTERNATIEF 
Indien er een Europese centrale rege
ring bestond, dan zouden er in Geneve 
geen Russen en Amenkanen zitten om 
met ons te spelen en om op onze rug 
„wereldmachtpolitiek" te bedrijven. 
Beide vreemde heren interesseren 
zich sterk voor de inneriijke twisten 
van elk van onze landen, voor het feit 
dat de Europese landen onder elkaar 
ruzie maken of de Franse en Engelse 
raketten nu meegeteld moeten wor
den of niet 
Zolang de Westeuropese landen ru
ziën doet Reagan met ons wat hij wil. 
Wij betalen voor hem zelfs zijn begro-
tingsdeficit Een door twist verdeeld 
West-Europa is mede de oorzaak van 

ETAP 4710 
EEN TEKSTVERWERKER 

OP MENSENMAAT 
Met de ETAP 4710 introduceert het 
bedrijf ETAP uit Malle weer een 
tekstverwerker die door zijn ge
bruiksvriendelijkheid en aangepast
heid aan de specifieke behoeften van 
de Eiu°opese markt, het ideale werk
instrument vormt voor elke adminis
tratieve dienst 
De ETAP-tekstverwerkers onder
scheiden zich door hun doordacht 
ergonomisch ontwerp. De ETAP 4710 
nieuweling in de 4700-reeks van ETAP 
is totaal modulair van opzet en be
staat uit de volgende onderdelen: een 
grafisch DIN A4-beeldscherm dat de 
vormelementen van de tekst de nodi
ge aandacht geeft en typografische 
kwaliteit mogelijk maakt, een ergo
nomisch meertalig toetsenbord, een 
kleine console met intern geheugen 
van 112K uitbreidbaar tot 384K en 
extern geheugen dat kan groeien van 
twee tot vier lees- en schrijfstations, 
een geluidloze afdrukeenheid en uit
gebreide faciliteiten voor kommuni-
katie. 
ETAP-tekstverwerkers beschikken 
over krachtige toepassingsprogram
ma's voor revisietypea standaard-
brievea tabelverwerking en rekenen 
in tabellea formulieren invullen, 
bouwsteenkorrespondentie, mailings, 
bestandenbeheer, grafische toepas
singen, wetenschappelijke teksten en 
geprogrammeerd rekenen. 

ETAP is biezonder sterk in het reali-
zeren van kommunikatie (uitwisse
ling van gegevens en tekst) met ande
re apparatuur, zoals administratieve 
computers, andere tekstverwerkers, 
fotozetapparatuur, telex. Doordat de 
ETAP 4710 een eigen ontwerp is kan 
onze staf van ingenieurs en technici 
gelijk welke koppeling zonder proble
men realizerea 
Voor verdere informatie kan u steeds 
kontakt opnemen met het ETAP-ver-
koopteam dat u graag te woord zal 
staan op het nummer: 03-31224.00. 

Medegedeeld 

het voortbestaan van de onderdruk
king in de Oosteuropese staten. Men 
zou zelfs kunnen spreken van een 
Russisch-Amerikaans opzet om de 
vorming van een Europese regering, 
die zich alleen voor het Europese 
pariement zou te verantwoorden heb
ben, te verhinderen. 
Het is gemakkelijker patetische oproe
pen voor of tegen bewapening te 
lanceren en massa's daarvoor of daar
tegen te mobilizeren, dan een Europe
se regering te vormen, die „beide 
heren in Geneve de stoelen voor de 
deur zou zetten". 
Kan zich iemand voorstellen dat beide 
machten zich een Indische staat zou
den uitzoeken om daar over het lot van 
Indië te beslissen? Ondenkbaar, alhoe

wel in Indië meer talen gesproken 
worden, meer staten tiestaan dan in 
Europa. Maar Indië heeft een centrale 
regering! 
Een jonge Europese centrale regering 
zou niet bewapenen; zij zou waar
schijnlijk de voor de bewapening voor
ziene gelden voor overbruggingspro
blemen aanwenden. 
Zouden de honderdduizenden van de 
vredesbeweging niet beter via een 
grote stermars de landsgrenzen slo
pen en in Brussel een Europese rege
ring afdwingen? 
Het volstaat niet leuzen voor of tegen 
de raketten te roepen en de konkrete 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
deur uit de weg te gaan. Het gaat om 
de politieke eenheid van Europa en 
niet om raketten! 

dr. R.P., Eupen. 

VLAAMSE LEEUW-
Wij wonen sedert een jaar in Wallonië 
(Mont-Saint-Guibert) en betalen een 
huishuur die overdreven hoog is. Bo
vendien wordt een deel van de woning 
bewoond door de huisbaas zelf. Se
dert geruime tijd worden wij door die 
eigenaars voortdurend gepest en ver
nederd. Gisteren vond ik echter dat de 
maat vol was en zong de Vlaamse 
Leeuw. De huisbaas had mijn lied 
gehoord en een kwartier later kregen 
wij bezoek van twee stoere rijkswach
ters. De reden van hun bezoek was 
dat de huisbaas klacht ingediend had 
omdat ik Vlaamse chauvinistische lie
deren zong. 
Dit feit vind ik een ernstige inbreuk op 
de vrijheid omdat het zingen van 
Vlaamse liederen nog niet door de wet 
verboden is en dat het normaal is dat 
men zijn Vlaams nationaal gevoel tot 
uiting laat komen, vooral wanneer men 
het beu is zich voortdurend door te la
ten tergen. 

F.P., Mont-Saint-Guibert 

DE PAUS EN AMNESTIE 

Volgend jaar brengt de paus een be
zoek aan België. 
Dat is een ideale gelegenheid om aan 
de gehele wereld bekend te maken dat 
België nog altijd amnestie weigert 
Langs deze weg doe ik een oproep 
aan alle Vlaams-Nationale aktiegroe-
pen om hun krachten te bundelen en 
één grote aktie te organizeren tijdens 
het bezoek van de paus. Heel de 
wereld moet weten dat België amnes-
be weigert 

C, Kapelle o/d Bos 

NIET VERDRINKEN 
Nu de vakantie er voor velen op zit de 
wateroveriast van Steenokkerzeel en 
Zaventem wat in de vergeetboek ge
raakt is, onze politici en ambtenaren te
rug op hun stoel en koord (dansen) 
kruijDen, en de getroffen burgers nog 
altijd wat valse hoop koesteren den
ken de optimisten dat er wat aan zal 
gedaan worden. Men heeft zovele 
hektaren goede landbouwgrond met 
ondoortaatbare beton om zeep gehol
pen. De Regie heeft er voor gezorgd 
dat het water op de kortste tijd van 
haar speelplein was, en dat de ratten 
verdrinken, het gewone volk zit altijd 
aan de lage kant! 
Moeten die snuggere broeders er nu 
stilaan niet aan denken spaarbekkens 
aan te leggen op deze toch braaklig
gende woestijn gewoj;den landbouw
grond? 
Dat gebeurde vroeger ook aan de 
vijvers van Steenokkerzeel-Zaventem. 
(Df zouden watervogels het luchtver
keer hinderen? 
Met de herfststormen voor de deur 
kunnen we onze hoge laarzen klaar
zetten. 

P.S,, Steenokkerzeel 

MAGAZINE 

DE ZAAK M. 
Een direkteur van Buitenlandse Zaken werd aangehouden 
voor spionage voor het Oostblok. De affaire werd eerst als 

,,klein" afgedaan, maar zal de komende weken zeker 
uitdeinen. Is er sprake van een echt spionage-net ? Wat heeft 

M. verkocht r 
Bovendien 

Interview : Jimmy Carter over Ronald Reagan 
Regering : Wat wil de PRI ? 

Bewapening : Oorlog onder zee 
Reportage : Een nacht in het casino 

16 bladzijden Vakantie-bijlage 
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Mensen 

Tindemans 
trappelt... 
Vorige week ontvingen de leden 
van het CVP-partijbestuur een uit
nodiging voor een extra-vergade
ring van het partijlaestuur. Onder
werp van de bespreking: de plaat
sing van nieuwe nucleaire raket
ten in België en het standpunt 
dienaangaande van de partij. 
Deze vergadering voorspelt niet 
veel goeds. De tegenstellingen zijn 
gekend: de CVP-partijtop en -
ministers zijn gewonnen voor de 
plaatsing van deze atoomraketten 
indien de Geneefse onderhande
lingen geen resultaten opleveren, 
het gros van de CVP-achtert)an is 
echter gekant tegen deze installa
tie. 
Een teer punt in deze kwestie is de 
vraag of de CVP zal deelnemen 
aan de vredesbetoging van 23 
oktober a.s. 

m 3 

Vooral Leo Tindemans, minister 
van Buitenlandse Betrekkingen en 
kind aan huis bij president Reagan, 
evenals partijvoorzitter Swaelen 
zijn radikaal tegenstander van de 
deelneming aan een soortgelijke 
betoging. Zoals geweten staat Tin
demans te trappelen om sekreta-
ris-generaal van de NAVO te wor
den en dus moet hij zich hoeden 

voor slechte punten uit Washing
ton. En Swaelen zou liefst zijn 
voorzitterstoel ruilen voor het mi
nisterieel ambt van Leo. 

... en vergooit 
Zelfs een positief voorstel van 
zijn Griekse koltega wordt door 
Tindemans niet eens ernstig be
keken. Deze Griekse minister 
pleitte er immers voor dat de 
Europese staten, die Md zijn van 
de Europese Gemeenschap, sa
men zouden gaan praten over de 
plaatsing van die raketten. De 
tien lidstaten zouden hierbij om 
uitstel kunnen vragen en onder
tussen een aktleve vredesrol 
gaan spelen In het oost-west 
konfllkL 
Deze knappe suggestie werd 
door Tindemans vernietigd, door 
te stellen dat het rakettenpro-
bleem „niet ressorteert onder de 
bevoegdheden van de EG, maar 
behooii tot de militaire en strate
gische veiligheidsaspekten'. 
Volgens de man die ooit eens 
Europa ging redden, mag de Eu
ropese Gemeenschap zich dus 
enkel bezighouden met de prijs 
van landbouwprodukten, maar 
niet met een kwestie van leven of 
dood. Voorwaar een groot-Euro
pese visie- Een unieke kans 
werd door Tindemans aldus ver
gooid omwille van diens matelo<-
ze ambitie! 

Onuitstaanbare 
Happart 
De dienstdoende burgemeester 
van Voeren, José Happart blijft er 
op een hemeltergende wijze in 
slagen zich negatief in de belang
stelling te werken. Vroeger als 
bendeleider, thans als eerste bur
ger (sic) pest hij de Vlamingen. 
Sinds kort richt zijn agressie zich 
nu ook tegen de Nederlandse 
gemeenten, gelegen ten noorden 

van de Voerstreek De waterover
last waarmee deze streek onlangs 
te kampen had wordt door Hap
part op de nek van die Nederland
se gemeenten geschoven. Alhoe
wel iedereen weet dat deze water
schade precies het gevolg is van 
nalatigheid vanwege de Voerense 
overheid en van eenvoudige oer
wetten der natuur De Vlamingen 
uit Voeren hebben aan de noor
derburen reeds laten weten dat zij 
deze loze en gemene beschuldi
gingen van de frankofoon niet 
bijtreden. 

Ondertussen heeft de Limburgse 

Deze week dit... 
't Is weeral voorbij. De vakantie 
zit erop. Mooie liedjes duren 
nooit lang. Vanaf september 
herbegint het normale leven zijn 
gewone gang. Van de ene dag 
op de andere valt alles terug in 
de welbekende plooien. Geen 
tijd wordt er gelaten om even 
warm te lopen. Neen, onmiddel
lijk uit de startblokken. Volgens 
het steeds weerkerend schema: 
schooltijd, werktijd, speeltijd, 
etenstijd, slaaptijd, enz... Op 
't eerste zicht lijkt het vervelend. 
En toch weten we zeer goed 
dat elke dag verschillend is. Met 
goede en kwade kanten. Elke 
dag kan verrassen, kan boeiend 
zijn. Het hangt vooral van 
onszelf af. Van wat we ervan 
maken. 
Ook in de politiek zijn de 
poppen al aan 't dansen. Het 
valt me op dat het dezelfde 
poppen zijn als vóór de 
vakantie. En ze dansen nog 
steeds op hetzelfde melodietje. 
Het treft me hoe enggeestig en 
pietluttig dit afgezaagd refreintje 
klinkt Zong ik vóór enkele 
weken mee in ditzelfde koor? 
Waarschijnlijk wel. Ik schaam me 
dood. 
Want de vakantie heeft me niet 
alleen mentaal en fysisch 
uitgerust ze gaf ook de 
gelegenheid even op afstand te 
gaan staan. Door het losse, 
speelse kontakt met de mensen. 

door „eruit" te zijn en over wat 
anders te denken en te praten, 
krijgt men terug een kijk op een 
bredere horizont Pas dan kan je 
merken dat we doorheen de 
bomen vaak het bos niet meer 
zien. Pas dan stel je vast 
hoezeer de dagdagelijkse 
politiek met de neus vastspijkert 
op deelaspekten en 
bijkomstigheden. 
Hoe je zonder het te beseffen 
voortdurend gevaar loopt de 
globale visie uit het oog te 
verliezen. Zeker in dit onzalig 
land waar de politjek maar een 
trieste bedoening is, die alleen 
framentaire beslissingen inhoudt 
Vaak tegenstrijdig. Onder 
invloed van allerhande 
groepsbelangen. Waar een 
globale visie „überhaupt, 
ontbreekt 

Het huidig gekibbel tussen 
Verhofstadt en Swaelen doet 
een gezonde mens ziek worden. 
De belastingontduiking belonen 
is hoe dan ook immoreel en 
sociaal onrechtvaardig. Hun 
getrekkebek bewijst dat ze niet 
meer weten van welk hout pijlen 
te maken. Waar is trouwens de 
sociale visie van de regering als 
je deze heren bezig hoort over 
detailwijzigingen van de sociale 
zekerheid? 
Waar ligt de algemene lijn van 
de regeringspolitiek die de 
bevolking jaarlijks opzadelt met 

een stijging van de staatsschuld 
van meer dan vijfhonderd 
miljard? 
Ondanks zware inlevering en 
verarming van de brave burger. 
Voor de Volksunie is er veel 
werk aan de winkel. In het 
najaar wordt het kader 
vernieuwd. De 
bestuursverkiezingen geven de 
kans om verse krachten aan te 
trekken en in te schakelen. Vele 
jonge mensen staan nog aan 
wal. Wij kunnen hun inbreng 
best gebruiken. De vrouwen 
moeten goed beseffen dat hun 
specifieke aanpak meer dan 
welkom is. Ik verwacht van ieder 
een grote bereidheid om zich 
kandidaat te stellen voor de vele 
verantwoordelijke posten in 
onze organizatie. 
Politiek zullen we ons niet laten 
verleiden door zijdelingse of 
achterhoedegevechten. De 
Vlaams-nationale beginselen 
zullen de leidraad zijn van oras 
standpunten. 
Ons optreden zal erop gericht 
zijn ons volk de kans te geven 
zelf te bouwen aan zijn 
toekomst 

provinciale overheid beslist aan 
het gekrakeel over de aanleg van 
de weg naar de Vlaamse jeugd
herberg van Voeren een einde te 
maken, door eerstdaags zelf deze 
weg aan te leggen. 
Toch een schone benoeming van 
de CVP-PW-regering, de kjevor-
dering van een dorpsidioot tot 
burgemeester?! Of niet? 

Professor 
Schiltz 
Dat VU-gemeenschapsmInIster 
Schiltz over veel talenten be
schikt hoeft hier niet herhaald. 
Toch Is het volgende vermel
denswaard. 
Op verzoek van de vakgroep 
„Staatsrecht' aan de Fakuttelt 
der Rechtsgeleerdheid van de 
universiteit van Amsterdam, 
opende prof. dr. Hugo Schiltz 
gisteren het doktoraal kollege 
.staatsrecht" van het akade-
mlsch jaar, met een lezing over: 
„De staatsrechtelijke, volken
rechtelijke en polltikologische 
gevolgen van de Belgische 
staatshervorming'. 
Volgende week brengen wij hier
over uitvoeriger verslag, al zal 
het wel niemand verwonderen 

Van 
Grambergen 
op de bres 
Vóór enkele weken stelde VU-
kamerlld Paul Van Grembergen 

Vic ANCIAUX 

dat VU-gemeenschapsmInIster 
Schiltz zijn kritiek op de slechte 
staatshervorming niet onder 
stoelen of banken stak. 
En uiteraard blijft het een hele 
eer voor het Vlaamsnationalisme 
dat uitgerekend Schiltz In Am
sterdam hiertoe uitgenodigd 
wordt 

een vraag aan de minister van 
Binnenlandse Zaken, Nothomb, 
over het uniform van de gewe
tensbezwaarden. Een gewetens
bezwaarde meldde aan de VU-
volksvertegenwoordlger dat hij 
bij de eerste dag van zijn In
diensttreding een reeks toebeho
ren kreeg, maar geen trui noch 
jas en- vooral: geen broek! Paul 
Van Grembergen stelt terecht: 
„Dit uniform is dan ook: zeer 
koud in de winter; estetisch niet 
verantwoord; inwerkend op de 
lachspieren van vriend en vij
and'. Hij vroeg de betrokken mi
nister om toelichting en verbete
ring aan deze toestand. 
In zijn antwoord wijst Nothomb 
het geacht lid erop (dit is be
doeld op de vraagstellende 
volksvertegenwoordiger), dat de 
betrokken administratie op
dracht heeft gekregen het pro
bleem van de uitrusting voor 
gewetensbezwaarden opnieuw 
te onderzoeken. 
Want het mag dan al een prachti
ge zomer zijn geweest wie durft 
voorspellen wat de winter 
wordt? Misschien Is er zelfs nog 
hoop voor de zieke (Vlaamse) 
textielindustrie. 
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M} Kommentaar 

Zondag jl. vertrok vanuit St-Genesius-Rode de derde Gordel. Deze wandel- en fietstocht behoort daarmee 
tot het rijk van de Vlaamse klassiekers. Temeer omdat de om en bij 2.500 sportievelingen met deze tocht 
door dit prachtig en bedreigd stuk Vlaams-Brdbant (Rode, Alsemberg, Linkebeek en Dworp) opnieuw be
klemtoond hebben dat hun gemeenten niet alleen mooi zijn maar ook Vlaams (de boosaardige kraaiepoten 
in Linkebeek daargelaten D. Deze derde uitgave was biezonderSportief omdat de BLOSO-animatoren en 
oude wielergloriën Rik Van Looy en Noël Foré van de sportieve partij waren en echt Vlaams omdat de 
bakkers van Rode een smakelijk gordel-taartje uit hun ovens hadden getoverd! (Foio Dann) 

Onaanvaard
baar 
„Het ACV-beatuur is niet akkoord 
met de fiskale amnestie die door 
de regering wordt voorgesteld. 
Het is onaanvaardbaar dat fiskale 
amnestie zonder sanctie wordt 
witgewassen."Er is dus nattigheid 
op komst De rij van misnoegden 
over de door de pIpeg-Martens 
voorgestelde „fiskale amnestie" 
groeit met de dag. Niet alleen de 
pariementaire oppositie, maar ook 
buiten deze kringen en zelfs bin
nen 9|e partijen en groepen die dit 
kabinet steunen, groeit het verzet 
Zeker nu ook één van de belang
rijkste standen binnen de grootste 
regeringspartij, het ACV, „meer 
dan wrevel" vertoont tegen de 
beslissingen van Marten& 
Indien wij ons niet vergissen zete
len In deze regering toch een 
reeks ministers die hun dikbetaald 
ambt precies danken aan het 
ACV: Dehaene, Coens (en lang 
geleden ook Martens). Wij kijken 
met spanning uit hoe zij deze 
gerechtvaardigde kritiek van hun 
achterban zullen vertolken rond 
de regeringstafel. Andermaal 
staan zij voor de keuze tussen 
macht en overtuiging. Hoelang zal 
het ACV deze dubbelzlnnigheki 
nog blijven dulden? 

Deze hatelijke beslissing botste 
op enorm veel verzet Zelfs on
der de Franstalige personeelsle
den was de verontwaardiging 
groot 
De Zweedse Volvo-leiding heeft 
aan de Fransdolle arrogantie van 
de SBMA-baas een einde ge
maakt door de invoer uit zijn 
handen te nemen. Daarenboven 
zullen de Zweden de schade, dat 
aan het bedrijf berokkend werd, 
doorrekenen. Het recht zegeviert 
aldus. 
Waarschijnlijk zal een deel van 
het SBMA-personeel overgeno
men worden door Volvo-Europa. 
Hopelijk, want het zijn ten slotte 
deze werknemers die het slacht
offer zijn van de idiote en 
Vlaamsvernederende aktie van 
een losgeslagen baas. 

„Een groot 
Cockerill" 
„Indien men zo verder gaat, dan 
wordt België binnenkort één groot 
Cockerill", zegt gewezen CVP-jon-
gerenvoorzitter Van Rompuy in 

„Het tekort ligt veel te hoog CJ. 

Bovendien rijst de vraag of het 
tekort wel haalbaar is". Ook twijfelt 
hij er sterk aan — net zoals de VU 
— of de werkloosheid wel echt zal 
stablllzeren, zodat ook op deze 
post de begrotingsramingen van 
de regering sterk onderschat zul
len zijn. 

Tot slot verwerpt Van Rompuy de 
voorgestekJe fiskale amnestie: 
„Het gaat toch niet op de bevol
king inspanningen te vragen, ter
wijl anderen hun zwart gekJ kun
nen gebruiken. Ik begrijp de minis
ters van mijn partij niet" aldus Van 
Rompuy. 

Wij al jarenlang niet En het is ook 
onbegrijpelijk hoe mensen hun 
vertrouwen aan zo'n partij kunnen 
geven. 

Kumulatie 
Hoeveel gezk:hten telt de CVP 
eigenlijk? Deze vraag kan men 
zich stellen wanneer men het im-
nenlandse politieke leventje volgt 

Het ACV zegt zus, het NCMV 
zegt zo, de CVP-jongeren blazen 
koud, de CVP-mInisters blazen 
warm. De hypokrisie viert hoogtij 
in de kristendemokratische stal. 

Eergisteren beleefden we nog een 
hoogstaand staaltje hiervan. In een 
„l-september-boodschap" deel
den de jongeren van de CVP 
mede dat zij tegen kumulatie ge
kant zijn. De kumulatie van veel 
polltk:l Is een doom in het oog van 
de bevolking en bijgevolg eisen de 
CVP-jongeren terzake voorbeel
den van een radikale aanpak. 

Willen deze jongeren dan alstu
blieft eens schoon schip maken 
binnen hun eigen fraktle. De CVP-
pdlticl die tegelijkertijd ook pro
fessor, beheerder, direktielld en 
voorzitter zijn van lukratieve be
doeningen zijn niet op beide han
den te tellen. 

Neem nou TIndemans: minister, 
hoogleraar, Euro-parleirientslkl, 
voorzitter van de Europese kris-

ten-demokraten, beheerder in be
drijf X en Y en Z Wie sprak daar 
van Jnleveren"? 

Unitair rapport 
Het fameuze studiecentrum „Poli
tieke Instellingen" rond de CVP-er 
Houben publiceerde een tweede 
rapport Hierin staat dat de staats
hervorming van 1980 met grote 
voortvarendheid en niet zonder 
verwarring werd doorgevoerd. 

Thans blijkt Inderdaad dat de ver
deling van bevoegdheden tussen 
staat gemeenschappen en ge
westen ontzaglijke problemen 
heeft geschapen. Daar moet drin
gend iets aan gedaan worden, 
meent het studiecentrum. Tot op 
deze hoogte kunnen wij dit studie
centrum bijtreden: de staatsher
vorming van '80 werd Inderdaad 
totaal overhaast doorgedrukt en 
Isijgevolg is het resultaat allesbe
halve. Dat hieraan Iets moet ver
holpen worden Is ook nogal wie
des, daarover moet men geen 30 
maanden studeren.. 

Volgen dan de konklusiea Zoals 
verwacht pleiten de leden van dit 
grijze, Belgische gezelschap voor 
een terugkeer naar het unitarisme 
en het sterke centraal gezag, ten 
nadele van de gemeenschappen. 

De praktijk van de jongste decen
nia bewijst echter het tegendeel: 
een unitair België Is volsti-ekt on
leefbaar geworden. De enige k)gl-
sche konkluste is dan ook: een ver 
doorgedreven konfederallsme 
met échte bevoegdheden voor de 
gemeenschappen. 

Zover zijn de denkers van dit 
Houben-centrum evenwel nog 
niet Misschien na nog eens ze
venendertig studies? 

Het deeg van Van Haegendoren 

Recht 
Er Is nog goed nieuws ook. Giste
ren ontvingen wij een korte pers
mededeling: „Volvo heeft beslo
ten per f septembert 1983 de 
invoer en de verdeling van Vol-
vo-peraonenwagens, vrachtwa
gens, bussen en andere Volvo-
produkien voor België en Luxem
burg door Volvo Europa Car NV 
en Volvo Europa Truck NV te 
laten waarnemen." Volvo-Europa 
is de Belgische «dochter" van de 
Zweedse autobouwer. 
Sinds 1936 gebeurde de invoer 
van Volvo via een onafhankelijk 
Importeur, de firma .SBMA' uit 
Brussel. Deze firma kwam vóór 
enige maanden in het nieuws 
door het feit dat de grote baas 
ervan beslist had dat er voortaan 
uitsluitend nog Frans mocht wor
den gesproken in zijn bedrijf! 

een vraaggesprek. Waarmee hij 
zijn opvolger bijtreedt en het hy-
pokriete spelletje van de CVP 
verder zet In augustus vlug-vlug 
de begrotingsvoorstellen mee er
door sluizen en goedkeuren, en 
dan enkele weken later die plan
nen af te schieten als slecht en on
aanvaardbaar. 

Bij lezing van dit interview zou 
men zowaar even denken dat Van 
Rompuy de VU-kritiek op de be
groting volmondig onderschrijft 

Verleden week is Maurits Van Haegendoren tach
tig geworden. Je houdt het niet voor mogelijk, zo 
boordevol aktiviteit zit de man nog. Je weet 
natuurlijk dat hij de schoot van Abraham al een 
hele tijd geleden heeft gezien, dat de (vaak al te 
onverbiddelijke en dus niet zo onverdeeld wijze) 
statutaire leeftijdsbepaling hem uit de Senaat 
heeft verwijderd. Maar tachtig, daar kijk je even 
van op. Je krijgt hem immers nog geregeld aan de 
telefoon. Met een wijze raadgeving voor de redak-
tie, met een splinternieuw idee of met het aanbod 
om een stuk over dit of dat te schrijven. 
Aktivist was hij in zijn jeugd. Aktivist is hij zijn hele 
leven lang, tot op vandaag. In de dubbele beteke
nis van het woord. Trouw aan de opvattingen van 
zijn na de eerste wereldoorlog gebroodroofde 
vader. 
Trouw aan zijn jeugdidealen: weg met de voogden, 
zelfbestuur! En deze trouw beleefd in een nooit-
aflatende dadendrang: aktlef, van de vroege och
tend tot de late avond. Nulla die sine littera: de 
oude stelregel om geen dag en geen ogenblik on
benut te laten, om op ieder moment schrijvend of 
sprekend te getuigen voor het levensideaal. Met 
de regelmaat van een klok blijven zijn boeken ver
schijnen. Van zijn vooroorlogse kanjer over de 
scoutsbeweging, via de bestseller uit de zestiger 
jaren „De Vlaamse Beweging nu en morgen", naar 
.Het geld van de Vlamingen" en .Schatplichtig 
Vlaanderen". Straks een boekenrek vol: gezagheb
bende lektuur die aan de Vlaamse Beweging een 
sérieux geeft dat zij vaak moet missen. 
Het zichtbaar topje van de ijsberg: zijn boeken, 
zijn pionierswerk in scouting of de Stichting 
Lodewijk De Raet, zijn onverdroten wetgevend (en 
als het moest: grondig wet-afbrekend) werk in de 
senaat, de ontelbare aktiviteiten die hem — timme-
raar aan de wegkant — wijd en zijd bekend 
maakten en hem de zo verdiende naam en faam 
bezorgden. 
Het nog veel grotere onzichtbare deel van de ijs
berg: zijn gave om mensen bijeen te brengen, hen 
te doen denken aan, spreken over en werken voor 
Vlaanderen. Zijn onverwoestbare ijver in werk

groepen allerhande, waar hij de zeldzame kunst 
verstaat om zowel de geestdrift warm te houden 
als nuchter-zakelijke teksten op papier te krijgen. 
Geen gemakkelijke man, die Van Haegendoren. 
Als hij het niet eens is met de meerderheid in één 
of andere bestuursvergadering, eist hij scherp dat 
zijn opvatting Jn het verslag gearresteerd wordt'. 
Wat hem niet belet om loyaal de meerderheidsbe
slissing naar buiten af te dekken. Scherp, tot op de 
punt en de komma, als het om belangrijke beginse
len gaat Maar diplomatisch, breeddenkend en 
humaan in zijn oordeel over en zijn omgang met 
mensen: bedacht op hun eigenschappen, mild 
voor hun fouten en tekortkomingen. 
Gelijk de saus — als je dit oneerbiedig beeld mag 
gebruiken — in een Oosters restaurant: zuur en 
zoet, in een volmaakte harmonie. 
.Van dat deeg worden er vandaag geen meer ge
bakken." Je hoort het wel eens zeggen, als het over 
de oude generatie flaminganten gaat Van Haegen
doren is er zo een, Van Overstraeten of Borginon. 
Destijds de onvergetelijke Elaut En zovele ande
ren. 
Het deeg zal er nog wel zijn; iedere generatie is an
ders maar daarom niet beter of slechter. Het zal 
wel de oven geweest zijn, het langdurig kneden 
van het deeg en de zorg bij het bakken. 
In het België anno de jaren twintig en dertig kon 
immers alleen het allerbeste Vlaamse brood op de 
markt geraken. 
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Sociaal-ekonomisch m 
De evolutie van de gemeentefinanciën is sinds de samenvoeging op 
1 januari 77 zorgwekkend geworden. Dit kan best geïllustreerd wor
den aan de hand van enkele cijfers. 

Globaal tekort van de gemeenten in 1982 Lo.v. 1980 

Rijk 
Vlaams gewest 
Waals gewest 
Brussels gewest 

1980 
24,4 miljard 

5,6 miljard 
12 miljard 

6,6 miljard 

1982 
463 miljard 

8 3 miljard 
24 miljard 
13,9 miljard 

Uit deze tabel leren we dat het tekort in Wallonië liefst driemaal hoger 
ligt dan in Vlaanderen. 

Tekort per gewest, per Inwoner 
1980 

2549 fr7inwoner Rijk 
Vlaanderen 
Wallonië 
Brussel 

1.185 frVinwoner 
4L000 h-yinwoner 

1982 
4714fryinwoner 
1£44fryinwoner 
7.649 frVinwoner 

Een doorlichting 

van 
de gemeentefinanciën 

7359 frVinwoner 13.997 frVinwoner 

Oorzaken van 

deze zorgwekkende evolutie 
Afbouw van het 
gemeentefonds 

In 1964 werd een wet goedge
keurd waarbij de stijging van het 
gemeentefonds werd vastgelegd, 
gebaseerd op een aandeel van de 
dlrekte fiskale Inkomsten van de 
staat; deze wet werd laatst toege
past In 1972 en daarna stelselma
tig verlaten. 
In 1976 werd een nieuw princlep 
inzake de stijging van het gemeen
tefonds zg. wettelijk vastgelegd. 
Deze wet was gebaseerd op een 

reeds een t)eduidende verlaging 
betekende zoals uit onderstaande 
tabel blijkt 
Deze wet van 76 werd slechts 
twee jaar toegepast 
Onderstaande tabel geeft de ver
gelijking weer tussen de reële 
evolutie van het gemeentefonds 
en de dotatie volgens de wetten 
van 1964 en 1976 uitgedrukt in 
miljoen fr. 

Op vijf jaar tijd ontvingen de ge
meenten dus bijna 44 miljard fr. 
minder in vergelijking met cte dota
tie volgens de wet van 1976. Dit 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Dotatie 
1984 

(a) 

21501 
24.181 
27582 
34510 
43558 
56388 
82641 
72827 
82548 
90596 
95.282 
97507 

Dotatie 
1976 

(U 

47543 
51457 
80229 
87512 
71542 
72982 
75.468 

Re<le 
dotatie 

(c) 

21501 
2X464 
28581 
31583 
38J85 
47543 
51457 
55077 
56814 
60548 
63508 
88582 

versciHi 

c/a 

_ 
717 

2048 
4575 
0448 

187» 
27577 
45527 
71.261 

101500 
131202 
182427 

GecunHileerd 
verscha 

c/b 

5L152 

18150 
27.444 
37557 
43843 

Stijging van het gemeentefonds 
(met 7,65 %) In verhouding met 
de stijging VCHI de totale fiskale 
ontvangsten van de staat wat 

be<kag is op 2 miljard na geli^ aan 
het aktuele gkibale tekort van de 
gemeente zoals bfijkt uit bovert-
staande gevena 

Wettelijke bepalingen die de gemeenten 

hoge bijkomende lasten opleggen 

Tekorten OCMW 
De omvorming van de vroegere 
COO in OCMW bracht een be
langrijke taakuitbreiding mee met 
als gevolg hogere uitgaven die 
echter volledig aan de kontrole en 
bevoegdhekJ van de gemeentelij
ke overheid onttrokken zijn. De 
bijdrage van de gemeenten in de 
tekorten van de OCMWs zijn 
gestegen van 4,5 miljard In 1973 
tot 11 miljard In 1980 en 15 miljard 
In 1983. Hierin heeft het bestaans
minimum een belangrijk en stij-
gerKl aandeel gezien de algemene 
verslechtende sociaal-ekonomi-
sche toestand. 

Tekort van de ziekenhuizen 
De ziekenhuiswet van 23 decem
ber 1963 stelde dat de gemeenten 
niet meer verplicht zijn het tekort 
van de COO te dekken dat voort
spruit uit de werking van hun 
ziekenhuizen. Dit tekort zou door 
de Staat gedragen worden! 

De programmawet van 1974-1975 
vernietigde deze beslissing en 
stelde dat dit tekort vanaf 1975 op
nieuw door de gemeente dende 
gedragen te wordea 

In 1978 bedroegen deze tekorten 
3,7 miljard en voligens de ramingen 
in het gemeentekrediet zal dit te
kort In 1983 niet minder dan 
9,6 miljard bedragen. 

Diversen 

Andere oorzaken van meer alge
mene aard die de toestand van de 
genrjeentelljke financiën bezwaren 
zijn: de sterke stijging van de 
intrestlasten van 7,5 % in 1978 tot 
10-11,75% naargelang het gaat 
over leningen op korte termijn, 
lange termijn of kasvoorschotten; 
de toename van de werkingsuitga
ven o.m. door de sterke stijging 
van de olieprijzen en stijging van 
de grorxtetofprijzea 

Tegenstrijdigheden 
van 
het overheidsbeleid 

De natxxiale overhekl legt de ge
meenten belangrijke verplfchtln-
gen op met financiële konsekwerv 
ties terwrijl de overheki zelf haar 
verplichtingen niet, onvokk)ende 
of laattijdig nakomt zo onder meer 
Lvjn. de betaling van de belastin
gen die aan de gemeenten toeko
men (onroerende voorheffing en 
personenbelasting), laattijdige te
rugbetaling van leningen ten laste 
van de staat Ingevolge bekx>fde 
subskiies voor de uitvoering van 
diverse werken. 

Deze bewuste slordigheKl van de 
natkxiale overhekJ. mede ingevol
ge de slechte toestand van de 
overhekisfinanciën kost de ge
meenten een moelKjk bereken
baar bedrag aan bijkomende in
trestlasten die door de staat op de 
gemeenten worden afgewentekl. 
De nationale overfiekJ en de ge
westen leggen jaariljks een aantal 
normen vast bij het opstellen van 
de begroting, verplk^hten de ge
meenten tot bezuinigingen, het In
dienen van saneringsplannen, enz. 
Maar tegelijkertijd wordt de flnar>-
ciële planning van de gemeenten 
doorkruist door orKkxxdachte be
slissingen van diezelfde voogdij
overheid. We citeren enkele frap
pante voorbeekJen: de verpirchte 
tussenkomst van de gemeenten 
bij de restauratie van monumen
ten en landschappen zonder enig 
voorafgaandelijk overleg met de 
betrokken plaatselijke besturen, 
de laattijdige (tot meer dan twee 
jaar later) terugbetaling van de 
overtwKl van kxien en wedden 
van het kunstondenwijs, leningen 
en Intresten ten laste van de staat, 
enz-

Voorgestelde 
oplossingen 

Ingevolge de ontstane toestand 
heeft de regering beslist om vanaf 
1983 (wet van 11 april 1983) de 
aanvullende gemeentel)elasting 
op de personenbelasting vrij te 
laten. Het gevolg hiervan is dat de 
gemeenten hiervan massaal ge
bruik hebben gemaakt waardoor 
de belastingdruk op de bevolking 
nogmaals is toegenomen. Men 
mag hierbij niet vergeten dat elke 
vei+ioging met 1 Vo een bijkomer»-
de fiskale druk betekent voor de 
bevolking van ongeveer 4 mil
jard fr. 

Deze maatregel zou men positief 
kunnen beoordelen Indien de be
lastingdruk vanwege de staat 
overeenkomstig zou verminderen, 
dit is echter niet het geval. 

De hogere overhekl moet haar 
verantwoordelijkheid opnemen en 
haar aangegane verbintenissen 
to.v. de gemeenten nakomea De 

inspanningen die de gemeenten 
akhjeel ongetwIjfekJ doen om hun 
uitgaven te drukken en hun Inkom
sten te verhogen, hebben weinig 
of geen effekt Indien de staat zijn 
aangegane verbintenissen niet 
stipt en tijdig nakomt 

Het grootste gedeelte van de be
lastingen die de gemeente heft, 
worden door de staat Ingevorderd 
zoals de onroerende voorheffing 
en de aanvullende personenbelas
ting. Het permanent kastekort van 
de staat geeft aanlekling tot ge
voelige vertraging in het doorstor
ten van de geïnde bedragen die 
aan de gemeenten toekomen met 
als gevolg dat bij de gemeenten 
hoge kastekorten ontstaan waar
op hoge intresten dienen betaakd. 

Een herziening van de onrecht
streekse lasten opgelegd aan de 
gemeenten Ingevolge de tekorten 
die ontstaan in de OCMWs door 
de verplichte betaling van het be
staansminimum en de tekorten 
van de openbare ziekenhuizen 
zonder dat de gemeente hierijij 
enige invtoed kan uitoefenen; het 
is niet meer dan togisch dat deze 
belde materies Integraal ten laste 
zouden genomen worden door de 
Staat zelf. 

Wil men tot een eerbare opk)SSing 
komen dan moet men overgaan 
tot het duidelijk omschrijven van 
de taken en funkties van de k>kale 
besturen en van de hogere over
heden, waarbij steeds zou moeten 
nagegaan worden op welk niveau 
het meest doeltreffend en goed

koopst kan gewerkt worden. Ak-
tueel kent men wel de vertlkale 
verdeling van de bevoegdheden 
waarbij de Staat taken delegeert 
aan de gemeenten maar zeÜF de 
uiteindelijke beslissingsmacht be
houdt 

Uiteindelijk zou men ertoe moeten 
komen de bevoegdheid van de 
gemeenten integraal over te dra
gen met een minimale eentraps-
voogdlj voor essentiële punten 
van het gemeentelijke belekJ zo
als, begroting, rekening, bezokJi-
glng en bevordering van perso
neel waarbij ook de volledige fi
nanciële bevoegdheki met inbe
grip van zelfstandige gemeentebe
lastingen aan de gemeentelijke 
overtrêid worden toevertrouwd. 

Grotere fiskale autonomie bete
kent tevens een fiskale verant-
woordelljkheki tegenover de bur
gers, hierdoor worden de ge
meentebestuurders verpircht een 
zuinige fxjiitiek te voeren omdat 
de kiezers rechtstreeks de gevol
gen van het belekd zouden aarv 
voelen. 

Een belangrijke voorwaarde hier
bij is echter dat de fiskale druk op 
de burger hierdoor niet mag ver
groten, wat betekent dat de hoge
re overhekJ haar fiskaüteit verlaagt 
ten voordele van de gemeenten. 

André Geens, 
Schepen van RnanciSn 
te Zottegem 
en lid van het 
VU-partijbestuur 

Gmieentdidastingen 
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Jef en Piet 

ZIT JU SO/IS h£T OP Z^A/mr ZAAD 
mr ur^i! 

FDF-terreur 
Wij leven in een vrij en demokra-
tisch land. Zo heet het althans. 
Sinds enige tijd is een reklame-
campagne aan de gang ten voor
dele van het Nederlandstalig on
derwijs in Brussel. Deze publiciteit 
kan men o.m. lezen op de Brussel
se trams. De Franstalige Kommis

sie voor Kuituur vindt dit zo erg 
dat zij het recht opeist om Oeugen-
achtige) reklame voor het Frans in 
Brussel te voeren. Dit werd, te
recht, geweigerd door de direktie 
van de trammaatschappij, omdat 
deze publiciteit liet veronderstel
len dat het Frans de enige taal is in 
de hoofdstad. 

Maar hier blijft het niet bij. Jonge 
FDFers zijn begonnen aan een 

G«J< 

vernielingscampagne, met als doel 
het Nederlands uit Brussel te ban
nen. Daarenboven bedreigen 
deze rabiate frankofonen elke fir
ma of winkel waarop Vlaamse 
reklame te lezen staat Voorwaar 
een fraai staaltje van modem ter
rorisme. Na een periode van rela
tieve rust op communautair vlak in 
Brussel stuurt het FDF, gesteund 
door een reeks Franstalige Brus
selaars, opnieuw aan op heibel. 

Het NEP-plan 
Het verbaal gerommel tussen de 
regeringspartners blijft aanhou
den. Voorzitters, parlementsle
den en zelfs oudgedienden van 
de CVP en de P W blijven elkaar 
bestoken met stoere verklarin
gen. Zelfs scheldwoorden zoals 
„hypokriet'en Jmmoreel' blijven 
niet uit 
En, alhoewel zijn eigen CVP-ml-
nlsters de „fiskale amnestie" een
parig goedkeurden, blijft CVP-
voorzitter Swaelen deze maatre
gel verwerpen. „Wij hebben een 
alternatief, beweerde hij on
langs, „en dit heet het „JEV-
planT 
Om bij te gieren. Weinigen zullen 
het zich nog herinneren, maar de 
CVP ging de voorbije parle
mentsverkiezingen (november 
'81) in met een mysterieus „JET-
plan", waardoor alles in dit land, 
dank zij de CVP, weer in orde zou 
komen- De CVP verloor deze 
verkiezingen grandioos en dit 
vage plan zakte ineen als een 
vormeloze en vooral smaakloze 
pudding. De JET'-vlieger ging 
dus niet op. 

Onthutsend 
Een veel gelezen rubriek in de 
dagelijkse kranten is ongetwijfeld 
deze van de „lezersbrieven". 
Soms staan deze boordevol onzin, 
maar zo nu en dan komt er toch 
eens iets „anders" aan het '"cht 
Zo konden we in „De Standaard" 
van 25 augustus een interessante 
reaktie lezen van een Brusselse 
CVP'er. Het interne CVP-partijpot-
je wordt er eventjes geopend en 
de stankwalmen waaien er zo uit 
Uit dit schrijven wordt immers 
duidelijk dat leden van de CVP dit 
uitsluitend doen in de hoop op een 
benoeming of bevordering. 
„Een heletKiel CVP-gezinden die 
het van de partijsteun moeten 
hiebtyen staan in de kou C.J. De 
keuze van de kabinetsmedewer
kers van de CVP-ministers is ook 
al een omstreden kwestie. Sommi-

Opinie 

gen zijn er altijd bij, anderen krij
gen eenvoudig geen kans LI Ons 
lijkt maar één oplossing met een 
krachtdadige voorzitter en een 
vernieuwd partijsekretariaat naar 
de verkiezingen." 
De roep om die miezerige voorzit
tersfiguur aan de kant te zetten 
wordt dus luider. En zelfs de door
deweekse partijbedienden moe
ten eraan: „Het partijsekretariaat is 
ook al niet van de vriendelijkste-" 
Het is me daar een potje, die 
kristelijke partij! 

In eigen handen 
Op een vraag van VU-senator 

Walter Peeters over de geweste
lijke verdeling van het aantal 
bedrijfssluitingen tijdens het jaar 
1982, antwoordt de minister van 
Arbeid dat er vorig jaar 1.039 
sluitingen waren. 572 ervan si
tueerden zich in het Vlaamse 
gewest, 268 in het Waalse en 199 
in het Brusselse gewest Het ge
middeld aantal betrokken werk
nemers bedroeg respektievelijk 
12.012, 5.971 en 3.490. 
Voor wie het nu nog niet duidelijk 
wordt dat Vlaanderen de eigen 
geldmiddelen broodnodig heeft, 
vraagt het best eens aan die 
duizenden Vlaamse werkzoeken
den. Solidariteit met de eigen 
Vlaamse mensen is bijgevolg het 
enig redelijke leitmotiv. En 
Vlaams geld in eigen handen! 

Hoe schoon wordt mijn school? 
De gloed van de zomer heeft de voorbije va
kantie een glans gegeven die de somberheid 
van de krisis tenminste tijdelijk heeft wegge
veegd. Maar nu komt september de school-
poort weer openzetten en het lijkt wel of nu 
plots weer ernst en zorgen opduiken. 

De vraagtekens waarmee het nieuwe school
jaar begint zijn niet alleen van financiële aard. 
Zullen de 1780.000 scholieren, van kleuters 
tot eind secundair dit jaar werkelijk iets leren 
dat hen wapent tegen morgen? Zullen de 
140.000 onderwijzenden in Vlaanderen er ook 
met hun hart bij zijn? Hoe schoon wordt onze 
school? 
Dit jaar zijn er veranderingen op til, spectacu
lair aangekondigd, maar waarschijnlijk miixder 
spectaculair in werkelijkheid. 
Het wordt immers het eerste jaar van de 
veriengde leerplicht Daarmee treedt België 
officieel uit de rij van landen waar kinderar
beid toegelaten is. Aan het aantal schoollo-
penden verandert dit niet zoveel, maar meteen 
werd ook gekozen voor de hervorming van het 
beroepsonderwijs, waar de Volksunie sinds 
jaren op aandringt Dit meer praktijkgerichte 
en meer vormend beroepsonderwijs zal be
langrijker zijn dan de verienging van de leer
plicht Het zal moeten konkurreren met de 
niet-schoolse opleidingen en -vorming om de 
zestien- en zeventienjarigen aan te trekken. 
Vele mogelijkheden van niet-schoolse oplei
dingen behoren tot de autonome Vlaamse 
bevoegdheid en niet tot die van de onderwijs
minister. Maar de middelen om aan die nieuwe 
opdracht te voldoen zal de Vlaamse regering 
dan weer van de centrale regering moeten krij
gen. Heibel gegarandeerd. 

Heeft men er ook aan gedacht dat door de 
verienging van de leerplicht nu plicht wordt 
wat vroeger als een recht mocht worden 
beschouwd? In middens die met de jeugdzorg 
begaan zijn, stelt men een groeiende kloof 
vast tussen wat van de jongeren geëist en wat 
zij zelf willen. Jammer dat de veriengde leer
plicht als nationale bevoegdheid geen reke
ning houdt met jeugdbeleid, dat dan weer 
Vlaamse zaak is. 

De verienging van de leerplicht was een 
demokratische noodzaak Sommigen vrezen 
dat het organizeren van niet-schoolse oplei
dingen op gelijke voet gesteld met de school
se, tot de leegloop van het klassieke onder
wijs zal leiden. Alles zal afhangen van de 
waarde van het geboden onderwijs, dat in 
deze krisistijd zo kritisch wordt bekeken. 
In 1935 heeft men, bij volmacht, de leerplicht 
veriengd „om de jongeren van de ledigheid te 
redden'. Ook nu waren de hoge jeugdwerk
loosheid, de dalende schoolbevolking en de 
13.000 werklozen met een pedagogisch diplo
ma waarschijnlijk doorslaggevend. Het blijft 
echter jammer dat de leerplicht niet werd 
vervroegd. Het zou gerust een verplichting 
mogen zijn dat kinderen één jaar kleuteron
derwijs volgen, vooral om spelenderwijs de
zelfde taal te leren spreken en de handicaps 
van het eigen milieu te leren overwinnen. Wij 
zijn er immers van overtuigd dat ons kleuter
onderwijs uitstekend is. 
Een andere „nieuwigheid" is de uitvoering van 
de EG-richtlijn van 1976 en de wet van 1978 
inzake gelijke opleidingskansen voor jongens 
en meisjes. Het gaat hier niet over de veralge
meende koëdukatie, maar de vrije instellingen 

zullen zich voortaan voor jongens en meisjes 
moeten openstellen als in de eigen of naburi
ge gemeente een gelijkaardige opleiding niet 
voorzien is. Over tien jaar zal de koëdukatie 
geleidelijk worden verwezenlijkt 
Zowat tien jaar na het schoolpaktprotokol kon 
eindelijk de „Hoge Raad voor het Pluralistisch 
Onderwijs" geïnstalleerd worden. Daarmee 
bestaat dit onderwijs nog niet, vermits de 
Raad eerst in een keure moet vastleggen wat 
pluralistisch onderwijs is. Dan is het nog zeer 
de vraag of in het gevecht om de schaarser 
wordende schoolkinderen, dit nieuw type van 
onderwijs nog een kans maakt Tenzij. Tenzij 
juist scholen die de normen niet meer halen 
zich omvormen tot pluralistische scholen, 
waarvoor lagere nonnen kunnen gelden. 
Stellen we immers niet vast dat vele secundai
re scholen met traditioneel onderwijs naar het 
VSO-type overschakelen, omdat op die ma
nier meer arbeidsplaatsen geschapen of ge
red kunnen worden? 

Intussen heeft de minister nog maar eens een 
poging gedaan om het VSO aan te passen, 
niet als verplichting, maar als mogelijkheid. In 
elk geval is het voortdurend gesleutel aan het 
VSO geen goede zaak Veranderingen in het 
onderwijs moeten zorgvuldig voorbereid wor
den, maar geen van de onderwijsministers 
schijnt dit te beseffen. Vlak vóór het school
jaar blijft het circulaires regenen. 

Andere konstanten zijn: de politieke benoe
mingen en de achteruitstelling van het univer
sitair onderwijs in Vlaanderen, vooral inzake 
wetenschappelijk onderzoek Op dat stuk kent 
de Belgische regering geen haast 

Een probleem dat zich zeker dit najaar zal stel
len is dat van de internaten, die op een 
moment dat hun sociale opdracht méér uitge
sproken is dan vroeger, hun leefbaarheid zien 
tanen. De Rijksinternaten ontvolken, de vrije 
kunnen het niet meer zonder staatstoelagen. 

In de tijd van het Schoolpakt hadden de 
bisschoppen de financiële problemen niet 
voorzien. De vrije internaten werden dus bui
ten het Schoolpakt gehouden en nu houden 
de socialisten zich klaar om hun veto te 
stellen indien de ministeKs) niet bereid zijn 
om het oude zeer van het personeelsstatuut in 
het Vrij Onderwijs aan de orde te stellen. 

De Volksunie beschikt niet overeen vetorecht 
in de Schoolpaktkommissie. Wij staan echter 
klaar voor een konstruktieve behandeling van 
beide problemen. Het wordt dus uitkijken naar 
de voorstellen van de regering, als deze er 
dan tenminste nog is. 

Senator Nelly Maes, 
lid Kommissie Onderwijs. 
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Vlaams-nationale 
omroep 
in een nieuw kleedje 
Vanavond, donderdag 1 september, start de Vlaams-Nationale Om-
roepstichting om 19 u. 10 op BRT 1 met een nieuwe programmaformu
le. Naast een gefilmde reportage, dit keer onder de titel „Zandgroeven 
in De Moeren?" is er een VNOS-magazine met ondermeer een eerste 
aflevering in de reeks „Europa '84", naar aanleiding van de komende 
verkiezingen voor het Europese parlement en de vaste rubriek 
„Vlaanderen vandaag", waarin aandacht wordt besteed aan gewone 
en ongewone dingen in ons land; vandaag staat de bakkersmolen en 
het eerste bakkerijmuseum in Vlaanderen in de kijker. De nieuwe bakkersmolen te Wildert-Essen. 

Uiteraard kunnen de lezers van 
„WIJ" meewerken aan de verdere 
uitbouw van onze televisiepro
gramma's door tips, ideeën, kom-
mentaar, foto's en dia's te sturen 
naar ons adres: VNOS, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. Aar
zel niet, steun ons door onmid
dellijk te reageren. Misschien 
komt uw materiaal aan bod in het 
nieuwe VNOS-magazine of is uw 
inbreng een inspiratiebron voor 
verdere vernieuwing, of voor 
sprankelend nieuws. Probeert u 
het eens? 

Zandgroeven 
in De Moeren? 
Het merkwaardige polderland
schap tussen Veume, De Panne 
en de Franse grens is bedreigd 
dcx)r zandwinning. Bij laag tij lig
gen de 1.500 ha Vlaamse Moeren 
tot 2 meter onder de zeespiegel. 
Ze zijn verdeeld in kavels door 
grachten en rechte wegen. Een 
kasteel en twee molens onderbre
ken de vlakke horizon. 
Er werken 4 pompstations die het 
waterpeil regelen. Als er teveel 
water in De Moeren staat wordt 
het naar de omliggende ringsloot 
gestuwd. In De Moeren horen 
alleen de boer, zijn traktor en zijn 
vee thuis. Vlas en koren zijn er ty
pische teelten. 

De Moeren vragen een voortdu
rende zorg. Nalatigheid of het laat
tijdig in werking zetten van de 
pompinstallaties kan fatale gevol
gen hebben. De verantwoordelijk
heid berust bij de watering „Polder 
De Moeren", een bestuur van vijf 
landbouwers. Deze mensen heb
ben het overigens het hele jaar 

legd door ingenieur Colbergher 
met behulp van een geniaal pomp-
systeem. Ook de 2.000 ha Franse 
Moeren maken deel uit van het
zelfde landschap. Tijdens de jong
ste wereldoorlog werd het hele 
gebied, om militaire redenen, on
der water gezet Uiteraard met 

'^<4^'i 

Vlas maaien in de oneindige vlakte van De Moeren. 
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door druk op de landerijen en 
vooral op de velden. 
In de 17de eeuw werden de moe
rassen van De Moeren droogge-

rampzalige gevolgen voor de be
woners. Dreigt er een soortgelijke 
ramp. indien de zandwinning door
gaat? 
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De bedreigde Moeren tussen Veume, De Panne en de Franse grens. 

Via weinig klare procedures werd 
op het gewestplan een zandwin
ningszone in De Moeren voorzien. 
Intussen had de firma Stagro uit 
Harelbeke, gespecializeerd in we
genaanleg, een hoeve met grond 
gekocht in het zuidelijke zandont-
ginningsgebied, uiteraard niet om 
er te lx)eren, maar om er een 
zandgroeve uit te baten. Toch is 
de grond er niet zo slecht De 
houding van de tietrokken firma 
zorgt inmiddels voor heelwat be
roering bij de echte boeren. 
Maurice Debeerst een landbou
wer uit Adinkerke getuigt en VU-
raadslid Urt)aan Bruynoghe en 
Femand Desmyttere, ontvanger
griffier van de „Polder De Moeren" 
koördineren het verzet tegen de 
nog steeds dreigende zandwin
ning, ondanks klassering. 
Ontgrondingen vormen trouwens 
ook het jaartema van de 30ste 
nationale natuurbeschermingsdag, 
die doorgaat op 18 september 
aanstaande te Stokkem-Dilsen in 
Limburg. De bedreigingen en de 
mogelijkheden voor het natuurt>e-
houd zullen daar aan bod komen. 

Europa '84 
Maurits Coppieters was VU-verte-
genwoordiger in het Europese 
parlement van juli 79 tot februari 
'81. De Vlaanns-Nationale Omroep-
stichting zocht hem op in het 
Waasland en vroeg hem wat hij 
toen beschouwde als zijn belang
rijkste opdracht 
Het gesprek groeide uit tot een 
entoesiaste getuigenis van de 
strijd die geleid heeft tot de oprich
ting van de Europese Vrije Allian
tie, de federatie van regionalisti-
sche partijen. Ere-senator Coppie
ters verklaart ondermeer ook 
waarom, zoals uit een recent on
derzoek blijkt de VU-kiezer Euro
pa het best kent 

De bakkersmolen 
De bakkersmolen ligt halverwege 
tussen Antwerpen en Breda, in 
het plaatsje Wildert bij Essen, aan 
de rand van een ruilverkaveld 
landschap. Een klein korenveld 
zorgt voor een t)ep)erkte eigen 
graanoogst De molen is totaal 
nieuw. In Vlaanderen is het gele
den van 1935 dat er nog een 
nieuwe windmolen werd ge
bouwd. Ruim een jaar geleden 
werd hij voor het publiek openge
steld. In het metselwerk zijn bijna 
300.000 recuperatiebakstenen ge
bruikt De molen is ingedeeld als 
een korenmolen, met op de twee

de zolder drie stellen maalstenen. 
Hier worden de meestal ingevoer
de granen gemalen. Als de wind 
goed zit wordt om de 6 minuten 
één zak verwerkt In een aanpalen
de loods staat een in Engeland 
gebouwde steenkoollocomotief 
uit 1903, met een vermogen van 
25 PK. De stoommachine is met 
de bakkerij verljonden door een 
draaiende as, die ondermeer een 
oude kneedmachine in beweging 
brengt De bakkerij zelf is in een 
voormalige schuur gebouwd. Hier 
wordt op een ambachteijke wijze 
met museummachines gewerkt 
Voor het tjakken zelf is een met 
hout gestookte oven beschikbaar. 
Het deeg snijden, wegen, kneden 
en rollen gebeurt hier met de 
knepen van het vakmanschap. Het 
voort)ereidende werk wordt vol
tooid in een rijskast zoals die rond 
de eeuwwisseling werd gebruikt 
De bakoven heeft een kapaciteit 
van 115 broden en het hier gebek-
ken molenhoevebrood is van uit
stekende kwaliteit Onder hetzelf
de dak bevindt zich een winkeltje, 
volledig ingericht in de stijl van 
1900 evenals een museum, met 
ruim 3.000 voorwerpen. Het is het 
eerste bakkerijmuseum in Vlaarv 
deren. Het geheel kwam tot stand 
zonder staatssteun. Ondanks de 
krisis wordt er geen inkomgeld 
gevraagd. Merkwaardig. 
Molenaar-bakker Frans De Medts 
verteK hoe het allemaal is ge
groeid. 

Verlengde schooi
en leerplicht 
Al dertig jaar spreekt men ervan, 
maar vandaag is het menens. In 
Vlaanderen moeten duizend zes
honderd kinderen een jaar langer 
op de schoolbanken blijven, die ze 
zouden verlaten indien de school
plicht onlangs niet was veriengd 
tot 16 jaar. Bovendien zal de deel
tijdse leerplicht van 16 tot 18 jaar 
geleidelijk worden ingevoerd op 
1 september volgend jaar en in 
1985. Daardoor zullen tegen die 
tijd duizenden jongeren niet gaan 
werken of stempelen. 
België is, op Italië na, het laatste 
land van de Europese Gemeen
schap dat de leerplicht beperkt 
hield tot 14 jaar. Nu wordt ons land 
koploper door over te stappen 
naar 18 jaar. 

Of daarmee alle problemen zijn 
opgelost vertelt VU-senator Nelly 
Maes vanavond in het VNOS-
magazine. 

Roaland Dirks 
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De rust is de afgelopen weken min of meer teruggekeerd op Sri 
Lanka, het vroegere Ceylon, maar het is een erg gespannen rust, 
afgedwongen door repressieve regeringsmaatregelen. Het samenle
ven van Singalezen en Tamils op het groene eiland is alleen maar 
moeilijker geworden sinds de uitbarsting, eind juli, van anti-Tamil ge
weld. Honderden doden, duizenden platgebrande woningen, winkels 
en bedrijven, tienduizenden dakloos geworden Tamil-vluchtelingen, 
vormen een balans die niet snel en gemakkelijk te vergeten of te ver
geven valt En dat des te minder daar de konservatieve regering van 
president Junius Jayawardene een niet geringe verantwoordelijkheid 
draagt voor het bloedbad van eind juli jl. 

Gespannen rust op 

Sri Lanka na bloedbad 

tegen Tamils 

Wh Onze wereld 

Colombo juli '83: hele huizenrijen verwoest na het treffen tussen Tamil-aktivisten en regeringstroepen. 

De diskriminatie van de Tamils op 
Sri Lanka en het gevezeld tegen 
hen belast ook de betrekkingen 
tussen Sri Lanka en India, die 
slechts door een smalle zeestraat 
van zowat 30 km breed geschei
den zijn. India heeft zelf in het 
zuiden een bevolking van zowat 
50 miljoen Tamils die vooral in de 
deelstaat Tamil Nadu wonen. Ta-
mll-guerrillero's uit Sri Lanka heb
ben daar de jongste jaren een 
toevluchtsoord en hulp gevonden 
als de grond op Sri Lanka hen te 
heet onder de voeten werd, tot 
grote ergernis van de Sri Lankese 
regering. Anderzijds hebben de 
Indiase Tamils van de regering van 
premier Indira Gandhi geëist dat 
ze op Sri Lanka zou tussenbeide 
komen om de Tamils aldaar te 
beschermen. En sommigen zijn 
bereid de zaken in eigen handen 
te nemen. Een tijd geleden kon de 
grenspolitie van Tamil Nadu 
slechts op nippertje verhinderen 
dat vijfduizend Indiase Tamils in 
bootjes de Palk-straat overstaken 
om op Sri Lanka te gaan betogen 
ten voordele van hun volksgeno
ten aldaar. 

Zowel Singalezen als Tamils wo
nen reeds van oudsher op Sri 
Lanka. Eeuwen vóór onze tijdreke
ning weken ze in vanop het India
se subkontinent De Singalezen 
kwamen uit het Arische noorden, 
de Tamils uit het Dravidische zui
den. Het taalverschil tussen de 
twee gemeenschappen werd in 
de loop der tijden versterkt door 
een godsdienstig onderscheid. De 
Tamils bleven de hindoe-gods
dienst trouw, de Singalezen gin
gen het boeddisme aankleven. 

Ook geografisch voltrok zich een 
scheiding tussen de twee ge
meenschappen. De Tamils wonen 
in het noorden en langs de ooste
lijke kusten, de Singalezen op de 
rest van het eiland. Sinds in het be
gin van de veertiende eeuw in het 
noorden een Tamil-koninkrijk tot 
stand kwam, met als hoofdstad 
Jaffna, dat stand hield tot de Por
tugese kolonizatie in 1618, leefden 
de twee gemeenschappen min of 
meer vreedzaam naast elkaar. 

Britse erfenis 
Het aantal van de van oudsher op 
Sri Lanka gevestigde Tamils, die 
„Ceylon Tamils" worden genoemd, 
werd begin deze eeuw, toen het 
eiland al meer dan een eeuw on
der Brits koloniaal bewind stond, 
versterkt door een nieuwe inwij-
kingsgolf. De Britse tee- en rub
berplanters gingen in de verarmde 
streek rond Madras, de hoofdstad 
van het huidige Tamil Nadu, goed
kope en gewillige arlieidskrachten 
zoeken voor hun plantages. Tegen 
1946 was het aantal van deze 
nieuwe inwijkelingen, die „India Ta
mils" worden genoemd, opgelo
pen tot achthonderdduizend. Zij 
kwamen terecht in de centrale 
hoogvlakten van Sri Lanka, waar 
zich de oude hoofdstad Kandy 
bevindt, het hartland van het Sin-
galees-boeddistisch nationalisme. 
Zoals ze ook in hun andere kolo
nies deden bevoordeligden de 
Britten in Ceylon de minderfieden, 
nl. de Ceylon Tamils en de „bur
ghers", een uit de kortstondige 
Nederlandse aanwezigheid op 
Ceylon geërfd woord dat mensen 

van gemengd Europees-Ceylone-
se afstamming aanduidt 
De aktiever en ondernemender 
Ingestelde Tamils maakten veel 
meer dan de eer passieve Singale
zen, die vooral boeren of groot
grondbezitters waren, gebruik van 
de door de Britten geboden on
derwijskansen. Op het eind van de 
Britse heerschappij bestuurden 
Tamil- en burgher-ambtenaren, on
der Britse leiding, het eiland. 

Geweld en-
Daaraan kwam een eind toen met 
de onafhankelijkheid In 1948 een 
demokratlsch staatsbestel kwam 
en de Singalezen hun numeriek 
overwicht In politieke macht kon
den omzetten. (Volgens een 

nen werd hij door een fanatieke 
Singalees vermoord. 
Sri Lanka kwam terecht in het 
patroon dat in tal van landen opge
voerd is: een meerderheid van de 
dominerende bevolkingsgroep 
vindt elke toegeving aan de min
derheid, ook Inzake de meest ge
rechtigde, gematigde eisen, on
aanvaardbaar, en die houding leidt 
tot een toenemende radikallzatle 
bij de minderheid. Dat leidde op 
Sri Lanka tot herhaalde bloedige 
botsingen. De Tamil-partij TULF 
(Tamil Verenigde Bevrijdings
front) ging dan ook In de loop van 
de jaren zeventig verregaande au
tonomie en daarna onafhankelijk
heid voor de Tamils eisen. Door de 
totale Ineenstorting van de gewe-

Singalezen dulden slechts 

één officiële kuituur 

Boeddistische Singalezen in een Hindoe-Tamil wijk aan het werk... 

volkstelling van 1981 waren er 
toen op Sri Lanka tien miljoen 
Singalezen tegen ruim 2,5 miljoen 
Tamils, onder wie 1,8 miljoen Cey
lon Tamils). De Singalezen maak
ten alras duidelijk dat er op het ei
land maar plaats was voor één 
„officiële" kuituur, de Slngalees-
boeddlstlsche, en de situatie werd 
vooral gespannen toen Solomon 
Bandaranaike en zijn Vrijheidspar
tij In 1956 de verkiezingen wonnen 
op een programma dat weinig 
meer inhield dan de strijdkreet „Sri 
Lanka voor de Singalezen". 

Bij de onafhankelijkheid al werd 
het staatsburgerschap geweigerd 
aan de India Tamils van wie er hon
derdduizenden werden gedepor
teerd. Over de anderen begon de 
regering In Colombo onderhande
lingen met India om New Delhi 
ertoe te brengen die India Tamils 
„terug te nemen", iets wat gedeel
telijk Is gebeurd. De „Ceylon Ta
mils" werden wel volwaardige bur
gers, maar werden al snel gedlskri-
mlneerd wat taal, onderwijs en 
overheldsfunkties betrof. In 1956 
riep premier Salomon Bandaranai
ke het Singalees tot enige officiële 
taal uit wat tot fel protest vanwe
ge de Tamils leidde. In bloedige In
cidenten kwamen toen zeker 150 
mensen om het leven. Maar toen 
Bandaranaike later terugkrabbel
de en zich bereid verklaarde het 
Tamil als minderheidstaal te erken-

zen regeringspartij, de Vrijheids
partij van mevrouw Bandaranaike, 
werd de TULF In de verkiezingen 
van 1976 de voornaamste opposi
tiepartij. Maar met haar slechts 
zestien zetels tegen de 140 van 
president Jayewardenes Een
heidspartij kon ze In het pariement 
geen gewicht In de schaal leggen. 
In 1977 scheurde een radikale 
fraktle, de „Tamil Tijgers", zich af 
van de TULF en besloot met de 
wapens voor een onafhankelijke 
Tamll-staat Eelam, te vechten. De 
manier waarop het leger tegen de 
guerrilla in het noorden optrad 
was biezonder brutaal. Op elke 
aktie van de „Tijgers" volgden wil
lekeurige arrestaties, verwoestin
gen van Tamil-bezittingen, enz. De 
getuigenissen van willekeurige 
pesterijen en brutaliteiten tegen 
mensen op straat van verkrachtin
gen, van martelingen in de gevan
genissen zijn legio. Dat optreden 
van de militairen deed de afkeer 
van de Tamils van de centrale 
regering en de Singalezen sneller 
toenemen dan om het even welke 
Tijger-propaganda. En omgekeerd 
leidde elke aktle van de Tijgers 
tegen Singalese militairen tot ver
hoogde rancunes van de'Singale
zen tegen de Tamils. 
Het was het bericht dat 13 Singa
lese militairen bij Jaffna door Ta
mils in een hinderlaag waren ge
lokt en gedood dat op 23 juli jl. het 
vuur aan de lont stak van een 

orgie van geweld tegen de Tamils. 
In en bulten de hoofdstad Colom
bo werden vijf dagen lang honder
den Tamils vermoord (vrijwel alle 
buitenlandse getuigen zijn het er
over eens dat het dodencijfer veel 
hoger moet liggen dan de kleine 
driehonderd waarvan officiële me
dedelingen gewagen), werden 
systematisch Tamll-eigendommen 
vernield, werden In de gevangenis 
met het strengste regime in Co
lombo in twee bloedbaden tiental
len Tamll-gevangenen door ben
den Singalezen vermoord. Zowat 
zeventigduizend Tamils ontvlucht
ten Colombo naar kampen bulten 
de stad en een deel van hen 
vertrok reeds naar het noorden. 
Sindsdien heeft Jayewardene al 
tal van Instanties beschuldigd van 
het uitlokken van het geweld C.een 
buitenlandse grote mogendheid", 
„linkse onruststokers", enzJ maar 
nooit een vermaning uitgesproken 
tegen Singalese extremisten. Van 
de uitbarsting van geweld heeft hij 
politiek gezien vooral gebruik ge
maakt om rekeningen met de oph 
posltle te vereffenen en de leiders 
van drie linkse partijen te laten 
opsluiten. 

Voedselgébrek 
Dat het geweld tegen de Tamils 
ook mede Ingegeven was door 
jaloezie op hun ekonomische rela
tieve voorspoed (ekonomisch 
sukses wordt minderheden altijd 
moeilijk vergeven), daarover werd 
officieel evenmin gerept Tachtig 
th. van de kleinhandel en zestig th. 
van de groothandel In de hoofd
stad Colombo was In Tamll-han-
den, terwijl de Tamils ook ^en niet 
geringe Industrie uitbouwden. Het 
grootste deel van dat alles werd In 
het geweld van deze zomer ver
nield met als gevolg een verscher
ping van de toch al enorme ekono
mische problemen op het eiland. 
Door de vernieling van de Tamil-
wlnkels en groothandelszaken In 
Colombo kwam er Immers voed-
selschaarste en een pijlsnelle stij
ging van de voedselprijzen. 
Het enig antwoord van Jayewar
dene op dat alles was echter In 
een grondwetswijziging elk „stre
ven naar separatisme" te doen 
verbieden, waardoor de TULF zich 
verplicht zag zijn vertegenwoordi
gers uit het parlement terug te 
trekken. Met het gevaar dat nu de 
mogelijkheid verdwenen is om de 
Tamll-grieven vla legale weg In het 
parlement tot uiting te brengen, 
klandestlene akties en gewapend 
verzet vroeg of laat weer ver
sterkt zullen opduiken. 

H. Oosterhuys 
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Onze wereld m 
Oksitaanse zomeruniversiteit in AIbi 
De derde week van augustus ging in AIbi een Oksitaanse zomeruni
versiteit door, ingericht door de autonomistische beweging „Volem 
Viure al Pais". Een week lang waren er debatten, taalkursussen, kultu-
rele animatie en allerlei werkgroepen. Een honderdtal Oksitanen, 
maar ook Katalanen, Bretoenen en Vlamingen namen deel aan dit 
Initiatief. 

Sinds de sp)ektakulaire akties van 
de Oksitaanse w îjnboeren in het 
midden van de zeventiger jaren 
slaagde de Oksitaanse beweging 
er nog nauwelijks in om van zich te 
laten horen. Politiek althans, want 
op het kulturele front deed zich 
een opmerkelijke verjonging voor. 
Maar de akties van de wijnboeren 
waren veel meer een reaktle te
gen Parijs dan een affirmatie van 
de eigen Identiteit Er Is een ver
schil tussen een ongenoegen om
wille van een centralistische poli
tiek en een ontwikkeld nationaal 
gevoel. 
Gustave Alirol, burgemeester van 
St.-Hostlen en voorzitter van Vo
lem Viure al Pais Is nochtans niet 
pessimistisch. 
„Het is inderdaad zo dat Oksitanië 
achteropholt op Bretanje ofKorsi-
ka, maar dat hoeft niemand te 
verwonderen. Korsika en Bretanje 
vormden ooit een politieke een
heid. Bij ons was dat niet het geval. 
Alleen de taal is het bindmiddel 
Maar velen voelen zich in de eer
ste plaats Provengaal of Gascog-
ner dan wel Oksitaan." 
De versnippering van de Oksi
taanse beweging heeft die ontwik
keling van een modern nationaal 
gevoel zeker niet bevorderd. In 
het kielzog van de gebeurtenissen 
van 1968 ontstonden allerlei kleine 
partijtjes waarvan de originaliteit 
omgekeerd evenredig was met de 
politieke impakt Er tierden ook 
welig allerlei komltees van lul die In 
onvrede leefden met de nieuwe 
militaire Inplantingen (Larzac), 
stuwdammen (Naussac), enz. Op 
betogingen verschenen wel Oksi
taanse vlaggen, maar daar bleef 
het ook grotendeels bij. 
Alirol: „Ook Volem Viure al Pais" 
is in feite toevallig ontstaan. Bij de 
presidentsverkiezingen van 1974 
werd een Oksitaanse kandidatuur 
naar voor geschoven. Om die te 
steunen werden overal komltees 
opgericht Daaruit is WAP ge
groeid. In de beginjaren was 
WAP vrij goed vertegenwoor
digd in de kultuurbeweging en de 
wijnboerenkomitees. Maar politiek 
was het niet helemaal duidelijk in 
welke richting we zouden evolue
ren. We definieerden onszelf als 
autonomisten en socialisten, maar 
velen zagen in WAP een aan
hangsel van de Franse linkerzijde. 
Die dubbelzinnigheid werd nog in 
de hand gewerkt door het feit dat 
bij verkiezingen WAP-militanten 

uitgenodigd werden om plaatsen 
in te nemen op lijsten van de 
„Union de la Gauche". De Franse 
linkerzijde gebruikte de Oksitaan
se beweging om stemmen te win
nen. Veel Oksitanen dachten ook 
werkelijk dat er na de verkiezing 
van Mitterrand één en ander zou 
veranderen. Maar het blijft wach
ten op Godot Volem Viure heeft 
daar zijn konklusies uitgetrokken. 
Er bestaat nu onverenigbaarheid 
tussen het lidmaatschap van 
WAP en een andere partij. Dat 
heeft ons militanten gekost, maar 
het heeft ons ook meer geloof
waardigheid opgeleverd". 
Wat Giscard niet deed, doet Mit-' 
terrand al evenmin. Je hoort het 
niet alleen in Oksitanië, ook de 

Bretoenen en de Basken hebben 
wat dat betreft onprettige ervarin
gen. Wat had de Oksitaanse be
weging dan wel verwacht? 
Alirol: „Op het kulturele vlak is er 
zo goed als niets gebeurd. Wij 
hadden minstens verwacht dat het 
Oksitaans, dat toch door nog min
stens 5 miljoen mensen gespro
ken wordt, een plaats zou krijgen 
in de grote media. O ja, we kregen 
5 minuten per week op „France 3", 
op een tijdstip dat niemar)d tv kijkt 
Voor het onderwijs werd spijt alle 
beloftes nog niets gedaan. Privé-
initiatieven zoals „Calendretta", de 
Oksitaanse schooltjes, krijgen 
geen frank subsidie. Wij betalen 
toch ook belastingen?" 

De situatie van het Oksitaans, ten
minste officieel, ziet er nog minder 
rooskleurig uit dan die van het 
Bretoens of het Baskisch In Frank
rijk. Toch wel eigenaardig, want 
van alle „minderheidstalen" In 
Frankrijk wordt ontegensprekelijk 

nog het meest Oksitaans gespro
ken. 
Alirol: „Dat zal Parijs een zorg 
wezen. De politieke invloed van 
Bretoenen en Korsikanen is groter 
dan die van de Oksitaanse bewe
ging. Alleen een versterking van 
de politieke vleugel van onze be
weging kan het tij doen keren. We 
zetten alles op de regionale ver
kiezingen die volgens de plannen 
van minister Defferre moeten ge
houden worden. We verwachten 
niets van die regionalizering, maar 
als we er alleen maar in slagen en
kele procenten af te snoepen van 
de huidige meerderheid worden 
we politiek wél belangrijk. Wat dat 
betreft is de WAP optimistisch. 
Ook onze kontakten met de Euro
pese Vrije Alliantie willen we in de 
toekomst verder uitbouwen. Als 
de stem van Oksitanië niet door 
Parijs gehoord wordt, maar wel in 
Straatsburg, is dat voor ons al een 
hele stap vooruit". Q Dutolt 

Tweetalige straatnamen in AIbi 

Burgemeester Alirol: „Giscard niet, 
Mitterand al evenmin-" 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als Icllenc 

e*--
En natuurlijk 

hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkeli jk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester,-
kleermakers door lopend 
tot uw dienst. 

moet echt met naar Holland of Duitsland 
neer u een extra grote maat bezit en toch 
me keus wenst, een goede kleermakers

service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 

Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

wan 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor-

i ^ ^ j s s ^ den terwijl u in de gezellige kof-
( P T T x S fie-shop iets-drinkt. 
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TV-programma's Wi 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 

12.55 Wielrennen op de weg voor 
amateurs. — 15.30 W.K. Wielren
nen op de weg voor amateurs. — 
18.00 Bollie en Billie (tekenfilm). — 
18.05 Merlina Cjeugdfeuilleton). — 
18.35 Het vertialenboek. - 19.00 
Weet je nog.- — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-Zaken. - 20.15 Euro
pe country music festival. — 21.05 
Terloopa — 21.50 Duo's en dieven 
(tv-spel). — 22.15 Sport op zater
dag Croeiwedstrijden). — 22.45 
Nieuws. — 23.00 Selichot (joodse 
erediensO. 

NED 1 
20.00 Nieuwa — 20.28 Blokletters 
(speD. - 21.00 Dallas (fJ. - 21.50 
Avro's sportpanorama — 22.15 
Televizier magazine. — 22.55 De 
toestand in de wereld. — 23.05 
Nieuws. — 23.10 Berlijn tunnel 21 
(televisiefilm). 

NED 2 

19.00 Nieuws. - 19.12 McQoud. 
— 20.46 Zomaar een zomeravond. 
— 21.37 Teater thuis (televisie
spel). - 22.30 Nieuws. — 22.45 
Voetbal '80. - 23.45 Simon Car-
miggelt — 23.55 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Animaux du 
soleil (natuurmagJ. - 20.30 L'Ex-
press du colonel von Ryan (film). 
- 22.45 Nieuw». - 23.00 Selichot 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 L'Assassin 
est dans la ville (politiespeD. — 
21.50 Shogun (f J. - 2245 Nieuwa 
— 22.55 22, v'la le rock (pop). — 
23.25 Nieuwa — 23.40 Un soir, une 
étoile. 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 Carlos (va
riété). — 21.35 La chasse aux 
tresors (speO. — 22.35 Worstelen. 
— 23.05 Nieuwa 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.35 Romeo et Juliette (dra
ma). — 23.10 Nieuwa — 23.30 
Musi-club (Mozart). 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Ach die 
lieber Hany (film). - 21.40 Trek
king Lotto. — 22.00 Der Marathon-
mann (film). — 0.00 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.30 Unsere 
schönsten Jahre. — 20.15 Wetten, 
dass»? - 22.15 Nieuwa - 2220 
Das aktuelle Sport-studio. — 23.35 
Drei Engel fur Charlie (f J. - 025 
Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuwa - 20.15 Derde SFB-
Rocknacht (Lindstarke 10). — 0.00 
Nieuwa 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 19.45 Le coffre-
fort (spel). — 20.10 L'Homme de la 
cite). — 21.00 Si on chantait_ (va
riété). — 22.00 La dame de Mont-
soreau (f J. 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 
10.00 Eucharistieviering. — 12.00 
W.K. wielrennen op de weg voor 
beroepsrenners. — 14.00 W.K. 
wielrennen op de weg voor be-
roepsrennera — 16.15 Drakenda-
gen (tekenfilm). - 16.30 HaroW 
Uoyd. — 16.50 Het trappenhuis 
(jeugdfilm). — 17.30 Bollie en Billie 
(tekenfilm). — 17.35 Motorcross 
der Naties 500cc. - 18.30 WK. 

roeien te Duisburg-Wedau. — 
19.10 Aktie openbaar vervoer. — 
19.45 Nieuwa — 20.15 Sportweek
end. - 20.35 Colomba (fJ. - 21.30 
Een thriller is een thriller als er 
thriller op staat — 22.35 Nieuwa 

NED 1 

2000 Nieuwa — 2010 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.45 Moord op de Nijl 
(film). — 23.05 Nieuwa 

NED 2 

1 d.OO Nieuwa — 19.05 Happy days 
(fJ. — 19.30 Nederiand muziek-
land. — 20.10 Magnum (fJ. — 
21.00 Cocaïne (dokJ. - 21.35 Taxi. 
— 22.00 Brandende liefde (filmver
slag). - 22.20 Worid War III. -
23.10 Agenda — 23.15 Nieuwa 

RTB 1 

12.0O Fairele point (politiek debat). 
— 13.00 Nieuws. — 13.05 (Doncer-
tissimo. — 14.30 L'Agence Labrico-
le. — 14.45 Motorcross der Natiea 
— 15.55 L'lle au tresor (film). — 
17.25 Motorcross der Naties. — 
18.15 Fraggle rock. - 18.40 Sport
weekend. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Si on chantait - 20.50 Le re-
gisseur (tv-film). — 22.30 Nieuws. 

F 1 

20.00 Niuewa - 20.35 L'Odyssée 
du Hindenburg (film). - 22.25 
Nieuws. — 22.35 Droit de question. 
- 2320 Nieuwa - 23.35 Lettre ai-
mée. 

A 2 
17.35 Histoire de la grandeur et de 
la decadence de Cesar Birotteau 
(tv-reeks). — 20.35 Un pays, une 
musique, l'Amerique Latine (f J. — 
21.40 Paris-Pans (dokj. - 22.35 U 
grande parade du jazz. — 23.05 
Nieuws. 

F 3 

22.05 Nieuwa — 22.30 Obsession. 
- 23.10 C^rrefour (film). - 0.20 
Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Glanz und 
Elend der Kurtisanen. — 21.45 
Hundert Melsterwerke. — 21.55 
Nieuwa - 22.00 Der Statthalter: 
Berthold Beitz. — 22.45 Schaukas-
ten. — 23.35 Iwan Turgenjew im 
Gesellschaftsbad. — 0.()5 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Unsere 
schönsten Jahre. — 20.15 Tödliche 
Ehen (thriller). - 21.30 Nieuwa -
21.45 Ganz schön mutig. — 22.40 
Man Nannte ihn Hombre (film). — 
0.15 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die unbe-
grenzten Möglichkeiten. — 21.00 
Spass im all. — 21.45 Wege zu 
Beethoven. — 23.15 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuwa — 19.30 Souvenirs, 
souvenirs (Paul Anka). — 20.00 Le 
coffre-fort (spel). — 20.05 Racinea 
— 21.00 L'Armee des ombres 
(film). — 23.15 Une histoire de la 
médecine (dokJ. 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

19.45 Nieuwa - 20.15 Mini Mikro 
Makro. - 2020 Onder de Zuider
keerkring. — 21.10 Benny Hill 
Show (kolder). - 21.40 Wikken en 
Wegen. — 22.35 Nieuwa 

BRT 2 

19.45 Nieuwa — 20.15 Extra-time. 
- 22.00 Elektron. 

NED 1 

20.00 Nieuwa — 2026 Mozart — 
22.00 Brandpunt — 22.45 Musk: in 
time. — 23.50 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Fame. - 19.59 Woensdag 
(film). — 20.16 De onderste steen 
(Eduardo, Uruguayaan). — 21.05 
De ogen van de vogels (dokJ. — 
22.30 Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuwa - 20.00 Mounr a 
trente ans (film). — 22.55 Nieuwa 

F 1 

20.00 Nieuwa - 20.35 La loi de la 
prairie (film). — 22.10 Nieuws. — 
22.20 Le XlXe siècle ou la peinture 
en liberté (dokJ. - 23.05 Nieuwa 
— 23.20 Un soir, une étoile. 

A 2 

20.00 Nieuwa — 20.35 L'Heure de 
vérité. - 21.55 Ballet - 22.55 
Koncert - 23.30 Nieuwa 

F 3 
17.00 Regionaal programma — 
19.50 Ulysse 31. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures (seD. - 20.35 L'ln-
soumis (film). — 22.00 Nieuws. — 
22.20 Thalassa - 22.50 Prélude è 
la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa — 20.15 Glanz und 
Elend der Kurtisanen. — 21.15 lm 
Brennpunkt - 22.00 Der Nachste 
bitte. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Das Rad des Glücks (film). — 
1.15 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Unsere 
schönsten Jahre. — 20.15 Wie 
würden sie entscheiden? — 21.00 
Heute-joumal. — 2120 Tödltehe 
Ehen. — 22.35 Lorin Maazel - ein 
Jahr Wiener Staatsopemdirektor 
(dokJ. — 2325 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Gesucht -
Gefunden. — 21.45 Landesspiegel. 
— 2215 Trauer muss Elektra tra
gen (tv-spel). — 0.05 Nieuws. 

LUX. 

20.06 Le coffre-fort (spel). - 20.10 
Mazarin. — 21.00 Violence et pas
sion (film). — 23.00 La dame de 
Montsoreau. 

Dinsdag 

l 6 SEPTEMBER 1 
BRT 1 

18.00 Billie en Bollie. - 18.05 Se
samstraat — 1820 Er was een 
keer... — 18.30 Geschilderde balla
des uit Bengalen. — 19.00 Tijdro
ver: lieve plantjes. — 19.15 Don en 
Peter. - 1920 Juke Box. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-Zakea — 
20.15 I.Q. (kwis). - 20.45 Kijk 
mensen: het GON-projekt — 
21.35 Weduwen (thrillerserie). 

BRT 2 

19.45 Nieuwa — 20.15 Made in 
Belgium (breigoedmode). — 20.50 
Alice woont hier niet meer (film). 

NED 1 

20.00 Nieuwa - 2028 Het leven is 
te kort (bijspel). - 22.00 Tros 
Aktua TV. - 22.35 Harten 2. -
23.30 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.(X) Nieuvi/s. — 
19.12 Wat gaan we doen in het ko
mend seizoen? — 21.53 Beeld
spraak. — 22.30 Nieuwa - 22.45 
Den Haag vandaag. — 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 

des du Tigre. — 20.55 Les sentiers 
du monde. — 22.10 L'A venture de 
l'art moderne (dokJ. — 23.05 
Nieuwa 

F 1 

20.00 Nieuwa - 20.35 Mardi-ver-
tissement — 21.35 Nieuws. — 
21.45 Hughe (tv-griezelfilm). -
22.40 Lettre è Michel Petrucciani. 
- 23.10 Nieuwa - 2325 Un soir, 
une étoile. 

A 2 
19.15 Gewestelijk nieuwra. — 19.40 
Le théêtre de bouvard. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 D'Accord, pas 
d'accord. — 20.40 Audrey Rose 
(film). — 23.30 Nieuwa 

F 3 

17.00 Regionaal programma — 
19.50 Ulysse 31. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). - 20.35 La 
femme du prétre (film). - 2220 
Nieuws. — 22.40 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa - 20.15 
- 21.00 Report - 21 
(fJ. - 22.30 TagestI 
23.00 Die ARD-talksho\ 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 
Freund fur einen Somnr 
— 21.00 Heute-journa 
Klartext - 22.05 Len 
spel). — 0.00 Nieuws. 

19.30 Nieuwa — 20.00 Les Briga-

Z A T E R D A G o S E P T E M B E R ) - W . K . voor 
liefhebbers op de weg. — Duo's en dieven (Couples 
and robbers) is een korte leuke Britse film over allerlei 
gekke toestanden waar een jong stel op de dag van het 
trouwfeest het slachtoffer van wordt (BRT). — Richard 
Thomas (De Waltons) speelt naast de Berlijnse Muur, 
de hoofdrol in de Amerikaanse TV-film Berlijn Tunnel 21. 
De film speelt in Berlijn in 1962, een jaar na de oprichting 
van de Muur. Een ex-luitenant van het Amerikaanse le
ger (Richard Thomas) wil vla een gang onder de Muur 
zijn vriendin uit Oost-Duitsland naar West-Duitsland 
halen (AVRO, Ned. I ) . . - Stel dat er iets gebeurt.. (Say 
something happened) is een Britse TV-film die de 
betutteling van oudere mensen door de gemeenschap 
als onderwerp heeft (VARA, Ned. ID. — Wie Duitsland 
III kan kapteren en houdt van een portie rockmuziek 
moet afstemmen op die zender waar vanaf 20 u. 15 tot 
middernacht het scherm ingepalmd wordt door rockmu-
sici (.SFB-Rocknacht/D. III). 

Z O N D A G (4 september) — W.K. voor beroeps
renners. — Motorcross. Prijs der Natiën 500 cc. — 
Roeien: W.K. (finale). — De 3-delige serie Colomba 
werd gemaakt naar de gelijknamige novelle van Prosper 
Mérimée en speelt zich af op het eiland Corsica waar de 
familievetes legio zijn. In deze reeks gaat het over de 
vete tussen de familie Delia Robbia en de familie 
Barricini. (BRT). — Het literaire magazine Wie schrijft 
die blijft is gewijd aan het nieuwe fenomeen in de Ne
derlandstalige literaire wereld: de thriller, (met talrijke 
gasten) (BRT). — Avro (Ned. I) herhaalt de verfilming 
van Agatha Christies machtige detektieveroman Moord 
op de Nijl (Death on the Nile). Regie: John Guillermin 
(1978) met Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles, Bette 
Davis, Mia Farrow, Jon Finch e.a. — De Nederlandse 
regisseur Ate de Jong is bezig met de verfilming van 
Jan Wolkers' roman Brandende liefde. Veronica (Ned. I) 
besteedt enige aandacht aan de verfilming van dit boek 
(Ned. II). — Nog op Veronica: de 1ste aflevering van de 
4-delige Amerikaanse minireeks Worid War III naar een 
scenario van Robert L Joseph. 1987 is het jaar dat de 
auteur uitkoos voor een incident dat tot een 3de 
wereldoorlog aanleiding zou kunnen geven. De hoofdrol 
in deze reeks wordt gespeeld door David Soul (Starsky 
& Hutch). De Nederlandse auteur Jeroen Krabbé speelt 
de rol van de Russische militair Vorosjin. 

M A A N D A G es SEPTEMBER) - Onder de 
Zuiderkeerkring (Under Capricorn), een Australische 
reeks, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Helen 
Simpson. De reeks speelt in New South Wales (Austra
lië), waar een jonge Ier probeert de aristokratische Hen

rietta Flusky uit haar alkoholversl 
Ier krijgt daarbij de volle steun var 
son. Zij worden echter tegengew< 
ster Milly die de dood van Henrie 
en haat.. (BRT I). — Het lichte fe 
vijf (From nine to five) komt var 
naar BRT II de maandag. — De 1 
(Ned. II) is gedeeltelijk gewijd aa 
bepaald aan Uruguay. In De ond 
Diamand twee Uruguayaanse ba 
haal vertellen. Aan de hand van in 
opnamen, familiefoto's, archiefbt 
van verhoren en martelingen en2 
gehangen van het leven in Urugt 
re wordt gevolgd door een Brits-I 
de dokumentaire over de „mode 
guay die cynisch „Libertad" (Vri 
Hierin zijn uitsluitend politieke ( 
bracht meestal intellektuelen, k 
van de hechtenis: de gedetineerc 
breken en ze desnoods te laten „ 
van de vogels). 

Claudine Auger en Christopher Plummer in het 
spannende spionagedrama „Triple Cross" van Teren
ce Young. (Vrijdag 9 september Ned. II om 20 u. 05X 

Ellen Bursiyn, bewonderenswa 
film „Alice doesn't live here 
Scorsese, waarop de gelijknan 
werd. (Dinsdag 6 september o 

DINSDAG (6 SEPTEMBE 
een interessante kijkavond aan. 
terug met zijn IQ-k\vi& — K 
aandacht aan het GON-projekt ( 
tegreerd Onderwijs), dat erin bes 
sensorieel gehandicapte kinderer 
pen. — Weduwen, de nieuwe re 
(Widows) is een gansterreeks, v 
voor 't zeggen hebben. De wedu\ 
besluiten het werk van hun echt 
ten. Zij beginnen met de uitvoerir 
roofoverval waarbij hun drie ech 
zijn gekomen. Zij komen echter t 
zeker te zijn van een goeie aflc 
soon nodig is. Het wordt een vie 
wantrouwig gadegeslagen dooi 
ga's... (BRT 1). — Made in Belgii 
mode van eigem bodem voor h 
II). — BRT II sluit de avond af nr 
hier niet meer (Alice does n't li 
Martin Scorsese (1975) naar ee 
Getchell. De film was al eerder of 
te zien. Ook op BRT (maart '81). 
rol van het serveerstertje Alice 
turbulent leven stort Voor haar 
kreeg Ellen Burstyn een Oscar a 
jaar. — Georgette Hagedoorr 
gedrukt op het Nederlandse i 
aktrice én als vertaalster/bewer 
stukken. Het leven is kort (La vie 
komedie die door Georgette Ha 
en waarin zij een belangrijke r 
neemt CTROS, Ned. I). 

WOENSDAG C7 SEPTI 
start op BRT I een nieuwe Brit 
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m TV-programma's 

ws. — 20.15 Bananas, 
leport — 21.45 Quincy 
2.30 Tagesthemen. — 
ARD-talkshow. - 23.45 

ws. - 19.30 Der beste 
einen Sommer (tv-film). 

Heute-joumal. — 21.20 
- 22.05 Lena Rais (tv-
1.00 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tier-Report 
- 21.00 Formel Eins. - 21.45 
Landesspiegel (Punk im PotO. — 
22.15 Deutscher Alltag. - 23.00 
Nieuws. 

LUX. 
20.10 Daktari. — 21.00 Le pirate 
des Caraibes Cfilm). - 22.40 Le 
grand Chaparral (westemfeuille-
ton). 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

17.30 Beifi en Ullibit - 17.55 De 
rooien en blauwen. — 18.00 Bollie 
en Billie. - 18.05 Meriina. - 18.35 
Waard om te weten. — 18.45 Silas 
(fj. — 19.10 Een band boven die 

jlkoholverslaving te bevrijden. De 
le steun van Henrietta's man Sam-
r tegengewerkt door de hulshoud-
I van Henrietta wil. Jaloezie, liefde 
let lichte feuilleton Van negen tot 
O komt van BRT I de woensdag 
lag. — De TV-avond van de Vara 
K gewijd aan Zuid-Amerika, meer 
. In De onderste steen laat Frank 
ayaanse ballingen hun levensver-
hand van interviews, klandestiene 
s, archiefbeelden, rekonstrukties 
telingen enz. wordt een beeld op)-
en in Uruguay. Deze dokumentai-
r een Brits-Franse gedramatiseer-
r de „modelgevangenis" van Uru-
jertad" (Vrijheid) geheten wordt 

politieke gevangenen onderge-
ektuelen, kunstenaars enz. Doel 
gedetineerden moreel en fisiek te 
ds te laten „verdwijnen". (De ogen 

mderenswaardig als Alice In de 
live here anymore" van Martin 
e gelijknamige reeks gebaseerd 
tptember op BRT II om 20 u. 50.) 

SEPTEMBER) - BRT biedt ons 
avond aan. Herman Van Molle is 
(wis — Kijk mensen besteedt 
)N-projekt (GON staat voor Geïn-
dat erin bestaat dat lichamelijk en 
pte kinderen in gewone scholen lo-
e nieuwe reeks van Britse makelij 
sterreeks, waarin de vrouwen het 
n. De weduwen van drie gangsters 
m hun echtgenoten verder te zet-
de uitvoering van het plan van een 
lun drie echtgenoten om het leven 
len echter tot de bevinding dat om 
1 goeie afloop, er een vierde per-
ardt een vierde vrouw. Zij worden 
slagen door de mannelijke kolle-
de in Belgium showrt de breigoed-
dem voor het winterseizoen (BRT 
avond af met de film Alice woont 
! does n't live here anymore) van 
75) naar een scenario van Robert 
al eerder op verschillende zenders 
(maart '81). Ellen Burstyn speelt de 
itertje Alice Hyatt dat zich in een 
. Voor haar vertolking in deze film 
>en Oscar als beste aktrice van het 
Hagedoorn heeft haar stempel 

deriandse (komische) toneel, als 
Ister/bewerkster van buitenlandse 
kort (La vie est trop courtei is zo'n 
jorgette Hagedoorn werd bewerkt 
«langrijke rol voor haar rekening 

I). 

j C7 SEPTEMBER) - Vanavond 
nieuwe Britse komische reeks die 

Van Negen tot V;;f verdringt naar de maandag: Gered 
door de gong (Seconds out). De reeks speelt in 
boksersmiddens waar nogal wat lachwekkende toe
standen voorhanden blijken te zijn. De naïeve jonge 
bokser Pete Dodds wil zo snel mogelijk naar de top 
doorstoten en hij denkt dat dat van een leien dakje zal 
lopen. Hij wordt bijgestaan door de trouwe manager 
Tom Sprake die erg optimistisch is over Pete's kansen. 
De nuchtere trainer Dave Locket heeft daar zo zijn idee 
over... — Mike Verdrengh ontvangt in zijn praatshow 
Met Mike in Zee: Mare Didden, Raymond van het Groe
newoud, Jo Leemans, Gaby Lang, Frans Ghijsen, Rudy 
Delhem, Mare Mortier en Berdien Stenberg (BRT I) — 
Roland Lommé's Première magazine is opgebouwd 
rond drie onderwerpen: De Australische film, de 17-jari-
ge filmster Sophie Marceau (La boum, La boum 2) en 
Geraldine Chaplin (BRT I). — Op BRT 2 wordt de eerste 
film van een reeks van vier van de Japanse regisseur 
Yasujiro Ozu Een eenvoudig leven (zw.-w., 1952) 
voorafgegaan door een portret van de regisseur. 

D O N D E R D A G (8 S E P T E M B E R ) - Panorama 
(BRT I) is geheel gewijd aan Chili. Een BRT-ploeg ver
bleef in Chili en de BRT zendt n.a.v. de 10de verjaardag 
van de dood van president Allende en de militaire 
machtsovername in Chili de dokumentaire uit die door 
de BRT-ploeg ter plekke werd gemaakt (Morgen neemt 
de RTBF deze dokumentaire overJ — Turkse aarde, 
Hollandse bodem is een Nederiandse produktie waarin 
de talloze problemen worden behandeld die Turkse fa
milies in Westeuropese landen tegekomen. De film is 
evenzeer voor de Turkse als voor de inlandse gemeen
schap bedoeld. Er werd beroep gedaan op Turkse man
nen, vrouwen en kinderen. De taal die erin gesproken 
wordt in Turks en de film werd van Nederiandse 
onderschriften voorzien. (BRT II). — Ruud ter Weijdens 
praatshow Coupe ter Weijden, die als gevolg van het 
enorme sukses voortgezet zal worden, heeft als tema: 
„De taal en de erotiek van het menselijk lichaam. Mag 
naakt? Wie mag naakt wie niet? Waar mag naakt? enz. 
Met o.a. Wim Hazeu, voormalig hoofd drama bij de 
NCRV, auteur van het boekje „Wat niet mocht", over 
censuur in de media, de voormalige Miss Worid (Dorinne 
Spier-Rottschafer, ethicus prof. dr. Velema en publiek in 
de studio. (AVRO, Ned. II). — Het literaire magazine Van 
boeken bezeten (AVRO, Ned. II) is geheel gewijd aan 
de geschiedenis van het Huis van Oranje, met o.a. frag
menten uit de BRT/VOO/AVRO-reeks „Willem van 
Oranje" die op dit moment opgenomen word t 

V R I J D A G (9 SEPTEMBER) - Vorige week 
besteedden wij uitgebreid aandacht aan de nieuwe 
reeks Wereldbrand (Jhe winds of war) die vanavond op 
BRT I van start gaat Het verhaal speelt zich af in de ja
ren 1939,1940 en 1941 (vanaf de periode waarin Nazi-
Duitsland Polen binnenviel tot de Japanse aanval op Pe-
ari Harbor, die de VS bij W O II betrok. Er werden 
opnamen gemaakt in Amerika, op vele plaatsen in 
Europa en aan de boord van de Queen Mary. — Het 
Gezondheidsmagazine op BRT II handelt over de 
hygiëne van huisdieren en tandcariës. — Tros maakt er 
een filmavond van. Eerst komt de Engelse oorlogsfilm 
Triple Cross (1967) op het scherm. De regisseur 
Terence Young kon werken met een uitzonderiijke 
ploeg akteurs: Christopher Rummer, Romy Schneider, 
Yul Brynner, Gert Fröbe enz. Christopher Rummer 
speelt de brandkastkraker Eddie Chapman die tijdens 
de ooriog zijn diensten aan beide partijen aanbiedt.. De 
tweede film die Tros vanavond draait is Dorp aan de ri
vier (zw.-wJ, de eerste Nederlandse produktie van de 
ex-akteur Fons Rademakers (1958). De film is geba
seerd op de roman van Antoon Ckx)len. Het is een voor 
die tijd erg gave prent waarmee Rademakers ook 
internationaal veel erkenning oogstte. Het scenario 
werd geschreven door Rademakers vriend Hugo Claus. 
Max Croiset speelt de hoofdrol: een erg excentrieke 
dokter op het platteland die door de autoriteiten wordt 
weggewerkt (TROS. Ned. II). 

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. 

van bloed. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Mini Mikro Makro. - 20.20 
Gered door de gong. — 20.45 Met 
Mike in Zee (praatshow). - 22.00 
Première-magazine. — 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 Ozu. -
20.45 Een eenvoudig leven (film). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2058 De Lijn. -
21.03 Bill Douglas: trilogie van een 
Schotse jeugd (dokj. - 22.57 Op 
zoek naar een geniale God. — 
23.00 Teleac. - 23.30 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Jeud-
journaal. - 19.00 Nieuws. — 19.12 
Politieke partijen. - 19.22 Van 
gewest tot gewest — 20.10 Oude 
makkers CtelevisiespeD. — 21.32 
Cinévisie. - 22.00 Voetbal. -
22.30 Nieuws. - 22.45 Den Haag 
vandaag. — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 La chasse 
aux tresors (intemationaal speD. — 
21.05 Les grandes conjurations. — 
22.40 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Vagabon
dages (variété). — 21.35 Les murs 
de Santiago (dokJ. - 22.50 
Nieuws. — 22.55 Tekenfilmpje. — 
23.20 Nieuws. — 23.3 Un soir, une 
étoile. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Voetbal 
(Denemarken —Frankrijk). — 
22.15 Charmeurs de Require 
(dokJ. — 22.45 Nieuwa 

F 3 
17.00 Regionaal programma — 
19.50 Ulysse 31. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). - 20.35 Reci
tal Joan Baez. — 21.30 Nieuwa — 
21.50 Tous bandits d'honneur 
(dokJ. - 22.45 Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal 
(Hongarije-Duitsland). - 22.00 
Laser, Chips und bunte Bilder. — 

ZDF 

21.00 Heute-joumal. - 21.25 Der 
Denver-Clan (Dynasty - Een droom 
aan diggelen). — 22.10 Alte Zöpfe -
neue Tricks. — 22.55 Auch die 
Engel essen Bohnen (film). 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.10 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Entehrt (filnrO. - 23.40 
Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 19.40 Le coffre-
fort (spel). - 19.45 C ôup de filet 

(politiefeuilleton). - 20.06 Le cof-
fre-fort (spel). - 20.10 Sherif fais-
moi peur Cavonturenfeuilleton). — 
21.00 La demiére des élégantes 
(tv-film). — 22.430 Le grand Oia-
parral (westemfeuilleton). — 23.40 
Essais (automagJ. 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Bollie en Billie. - 18.05 Ga-
lactlca 1980 (science-fictinserie). 
- 18.55 Foo-Foo. — 19.00 Tijdro
ver. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Hoger-lager (speD. — 21.05 Pano
rama (Chili nu). — 21.55 McKenzie 
(fj. - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws.— 20.15 Wikken en 
Wegen. — 21.10 Turkse aarde, 
Hollandse bodem (tv-film). 

NED 1 

20.00 Nieuws.- 2058 Kessler. -
21.20 Hier en Nu. - 22.00 Kerke-
pad '83 (Route 13: Amhem - „Af
braak en opbouw". — 2220 Hill 
Street Blues. — 23.10 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Het dagboek van een plan
tersdochter. — 20.00 Oupe ter 
Weijden. — 20.50 Van boeken 
bezeten „Oranje bitter - Oranje 
boven". — 21.30 De boer, hij ploegt 
voort (dokJ. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Autant sa-
voir.— 20.25 Sept morts sur ordon-
nance (film). — 22.10 Le carrousel 
aux images. — 22.50 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Le franc-ti-
reur (tv-film). — 21.50 Nieuwa — 
22.00 Camera festival. — 23.15 
Nieuwa — 23.30 Une soir, une 
étoile. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le (^rsaire 
(tv-film). — 21.40 Resistances (ge-
varieerd magj. — 22.55 Nieuws. 

F 3 

17.00 Regionaal (jrogramma — 
19.50 Ulysse 31. - 20.00 Les jeux 
de 20 heures (speD. - 20.35 Le 
prix de la terre (tv-film). — 22.05 
Nieuws. — 2225 Botte aux lettres. 
- 2355 Agenda 3. - 23.30 Prélu-
de è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.18 Beriin -

keine Stadt wie jede andere. — 
21.15 Musikladen. — 22.30 Tages
themen. — 23.00 Zeugen (2) 
(dokJ. - 1.00 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.30 Na Sowas -
extra! (show) — 21.00 Heute-jour-
nal. — 2150 Oiefredakteure fra-
gen - der Kanzler antwortet — 
22.35 Schwestem (tv-spel). — 0.05 
Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Liebe im 
Handumdrehen (film). - 21.30 
Filmtip. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Die tausend Gesichter der 
Salome (dokJ. - 23.15 Nieuwa 

LUX. 

19.15 Nieuwa — 19.40 Le coffre-
fort - 19.45 CcAip de filet — 
20.06 Le coffre-fort - 20.10 Les 
chevaliers aux 108 étoilea — 21.00 
L'Affaire Oazy C^po (film). — 
22.30 Le grand Oiapan^ 

Vrijdag 
9 SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Bollie en Billie. - 18.05 Klein, 
klein kleutertje. - 1850 Er was 
een keer-. — 18.30 Loon naar 
werken.- 19.45 Nieuwa - 2050 
Wereldbrand. - 22.40 Première. 
— 23.30 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuwa— 2058 Hard tegen 
hard. — 21.38 Achter het nieuwa 
— 2250 De hemel ligt aan de 
horizon (tv-spel). — 23.30 Nieuwa 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuwa — 
19.12 Circus Gusto. - 1950 De 
Hulk (fJ. - 20.05 Triple cross 
(film). - 22.30 Nieuwa- 22.45 
Vredeskoncert in Managua — 
23.35 Dorp aan de rivier (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 A suivre. — 
21.05 La fuite en avant (film). — 
22.30 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Je leur 
laisserai un mot (toneelstuk). — 
22.10 Nieuws. — 2250 Minl-clap. 
- 22.30 Nieuwa — 23.45 Un soir, 
une étoile. 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 LTHomme 
de la nuit — 21.35 Apostrophes 01-
terair magJ. — 22.55 Nieuwa — 
23.05 CEst encore toln l'Améri-
que? (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.35 Vendredi. - 21.30 
Nieuwa — 21.50 L'Arbre qui parle. 
— 22.45 Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Movie, Mo
vie (film). — 22.00 Plusminua — 
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Mit-
gift Onisdaadfilm). — 0.40 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Der Alte (fJ. — 
21.15 Tele-zoo (dierenmagJ. — 
22.00 Heute-joumal. - 2250 As-
pekte (kuituur). - 22.50 Sport am 
Freitag. — 23.30 Fahr zur Holle. 
Liebling (film). — 0.50 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Alltagsle-
ben. - 21.15 EFF-EFF. - 21.45 
Landesspiegel. — 22.15 Hilfe mir 
traumen (tv-film). — 23.15 Rockpa-
last — 0.15 Nieuwa 

LUX. 
20.10 Non lieu. — 21.00 Le general 
dort debout (film). - 2530 Le 
grand Oiaparral (westernserie). 
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20ste jaar 
Beursschouwburg 
te Brussel 
Net voor het twintigste werkjaar 
van de Brusselse Beursschouw
burg wordt ingezet is een jaren
lang gekoesterde droom werke
lijkheid geworden: het pand is 
aangekocht door de Vlaamse Re
gering. Meer dan tevoren zijn de 
blikken op de toekomst gericht 
„En heimwee naar de toekomst" is 
dan ook het motto waarrond zal 
worden gewerkt: de teater- en 
publiek-akkommodatie zal geleide
lijk aan vernieuwd en verbeterd 
worden, en in het gebouw kunnen 
nu andere ruimten worden vrijge
maakt om nieuwe aktiviteiten mo
gelijk te maken. 
Ook de nu wat vervallen gevel, 
een mooi stuk 19de-eeuwse Brus
selse architektuur, wordt geres
taureerd. Zodat de Beursschouw
burg met haar zeer eigen profiel in 
het Vlaamse teaterleven een nieu
we toekomst tegemoet kan gaan, 
waar het in de voorgaande jaren 
steeds geplaagd zat met die grote 
onzekerheid omtrent plaats, infra-
struktuur en investeringen van in
zet tijd en geld. 
Het twintigste seizoen ziet er in elk 
geval beloftevol uit met niet min
der dan achttien teaterprodukties. 
Een folder met dat programma, 
data en informatie omtrent kan 
telefonisch worden aangevraagd 
op 02-511.25.25. De meeste van 
deze stukken gaan in de Beurs in 
nationale première en de aanpak 
is in de lijn van vorige jaren zeer 
vernieuwend te noemen. Het sei
zoen start op dinsdag 13 septem
ber e.k. met de kreatie van „f^ema-
ke-Remodel", geschreven door 
voormalig popjournalist Mare Did-
den, die nu werkzaam is als regis
seur en scenarist voor film en 
teater. Het stuk wordt geregis
seerd door Frangois Beuckelaars, 
en gespeeld door Hilde Van Mie-
ghem (bekend van haar rol in 
Hugo Claus' film „Vrijdag"), Griet 
Rouffaer, Gene Bervoets, Paul 
Carpentier, Roger Meeusen en 
Mare Van Eegem. 
Het is, behalve een teatrale eerbe
tuiging aan Jean-Luc Goddard en 
Brian Ferry, een grijnslachende 
variatie op het tema schuld en 
boete, een onderzoek naar goed 
en kwaad. Het wordt gespeeld 
van disndag 13 tot zaterdag 17 en 
van dinsdag 20 tot zaterdag 24 
september, telkens om 20 u. 30. 
Van 27 september tot 1 oktober 
en van 4 tot 8 oktober is Vlaande-
rens meest internationale teater-
groep te gast De vier jongens van 
„Radeis" brengen dan de première 
van hun nieuwste show „Echafau-
dages", dat werd begroet als een 
mijpaal in de slapstickstijl en de ar-
beidsetiek op absurde manier ont
luistert Radeis is zopas terug van 
een reeks voorstellingen op het 
Festival van Avignon, toert binnen
kort nog door Spanje, en is vol
gend jaar te gast voor de kulturele 
animatie van de „Olympics" te Los 
Angeles, waarna ze ook Canada 
aandoet 

Maar ook muziek komt weer aan 
bod, en na een paar jaar wat 
stiefmoederlijk te zijn behandeld 
wordt met het koncert van de 
Canadese do-wop groep The Ny
lons de reeks ingezet op 2 oktober 
e.k. Ook de suksesvolle „Kinder
zondagen" hernemen de eerste 
zondag van oktober met teater, 
popfjenteater en muziek, door on
dermeer Jozef van den Bergh, 

teaters Mieke Krik, Taptoe, Pop-
penkeet Black Out Piron, het Kol-
iektief, Carrousel en het Ka-teater. 
Nieuw is hier het gezinsabonne
ment met 10 inkomkaartjes tegen 
500 fr., vrij te gebruiken door alle 
leden van het gezin (losse tickets 
kosten 80 fr. en 60 fr.voor groe
pen, CXIP, TTT, doppers en ande-
ren..J. 

Traditioneel worden ook achttien 
teatervoorstellingen voor scholen 
gepland, filmforums, voorstellin
gen zowel voor kleuters als voor 
retorikastudenten, en ook hier
voor kan het programma op voor
meld nummer worden aange
vraagd. 

De Nieuwe Workshop fusioneert 
binnenkort met de Beurs, en opent 
het seizoen op 15 en 16 septem
ber met de première van de mon
tage „Retrospektieve van de Belgi
sche Videokunst 1970-77" in de 
gebouwen aan de Graanmarkt nr. 
5. In '84 wordt het Mini-Beurszaal-
tje voor deze video-aktiviteiten 
voorbehouden. Ook dit seizoen 
blijven de inkomkaartjes vrij goed
koop en een ticket kost 220 frank. 

Kritisch bekeken 

Brusselse Beursschouwburg: heimwee naar morgen^ 

Groepen (vanaf 10 man), CJP, 
TTT en anderen betalen 180, en 
het goedkoopst is het abonne
ment dat recht geeft op negen tic
kets voor 1.400 fr. of 155 fr. per 

met plaats, en zowel alleen als 
twee kan worden gebruikt 
Alle verdere info kan langs vzw 
Beursschouwburg, Ortsstraat 22 
te Brussel. Sergius 

Zesde 
poëziedag 
van 
Blankenberge 
Voor de zesde maal reeds organi-
zeert de literaire Kofschipkring 
zijn poëziedag te Blankenberge. 
Hier het programma: 
13 u. 45: Opening Poëzie- en Boe
kenmarkt 
14 u. 15: Opening van de tentoon
stelling „Photopaintings" van Ar
mand Vandeghinste door letter
kundige Jan Deloof. 
14u. 45: Diavoorstelling over het 
tema „Een cel is maar twee meter 
lang" door de VTB<liakring „Blan-
dia"-Blankenberge. 
15 u.: Toespraken en voorstelling 
van de bundel „Vrijheid en Gevan
genschap". 
Uitreiking van de „Poëzieprijs Stad 
Blankenberge 1983". 
15 u. 30: Dichters dragen voor uit 
eigen werk. R'ita Lommée draagt 
een selektie gedichten voor, onder 
muzikale begeleiding van de Ste
delijke Muziekschool-Blankenber
ge, O.I.V. Jan Baert, direkteur. 
Voorstelling door de Stedelijke 
Muziekschool van een eigen se
lektie muziek. 
17 u.: Poëzie- en Boekenmarkt 
Receptie aangeboden door de 
Stad Blankenberge. 

Willy Vandersteen zal nooit een 
kans laten voorbijgaan om in te ha
ken op de aktualiteit In de eindelo
ze Suske en Wiske-reeks is dat 
schering en inslag geworden, hoe
wel het niet altijd als gelukt kan 
worden bestempeld. In het kader 
van het Consciencejaar kon het 
niet anders of Vandersteen moest 
in zijn meest suksesvolle reeks 
ook inpikken op het oeuvre van de 
man die zijn volk leerde lezen. In 
„De Gouden Ganzeveer" krijgen 
we het treffen tussen de kolos van 
de Vlaamse letteren en de meest 
populaire Vlaamse stripauteur, de 
man van wie men beweren mag 
dat hij zijn publiek leerde lachen 
met getekende mannekes. En kijk, 
hoewel niet op het peil van zijn 
vroeger werk, toch blijkt dat dit 
194ste album uit de Sus en Wis-
reeks een kentering bevestigt 
waarbij men langzaam evolueert 
naar een mooiere, meer verant-

Conscience sprak 

(ook) Vlaamse stripauteurs aan 
woorde, schematiche stijl dan die 
van de jongste jaren toen de 
grafiek van de Vandersteenfa-
briek erg pover te noemen was. 
Conscience en Vandersteen, een 
samensmelting van twee rasver-
tellers. Toch waren het andere 
stripauteurs die het oeuvre van de 
bard der Vlaamse letteren eerder 
in stipverhalen verwerkten. De 
eerste die aan de beurt kwam was 
Pink, de duivelstoejager van de 
vooroorlogse „Standaard", en te
vens de grafische kunstenaar die 

Bob De Moor, een Vlaamse leeuw.. 

„Ons Volkske", het jeugdsuple-
ment bij het weekblad „Ons Volk" 
haast gans alleen met illustraties, 
spelletje sen strips vulde. Pink 
(pseudoniem voor Eugeen Her
mans, uit Antwerpen), ontpopte 
zich, onder duidelijke invloed van 
Hergé als de Vlaamse strippionier. 
Temidden zijn ontelbare strips be
gon Hermans ook klassieke verha
len te adapteren, zo o.m. de 
„Leeuw van Vlaanderen" die, het 
moet gezegd, in een relatief pove
re grafiek in 1934 het licht zag. 
Deze eerste nogal kinderachtig 
gehouden bewerking werd 15 jaar 
later nog eens opgevolgd in de 
twee grote stripbladen, „Robbe-
does" en „Kuifje". 

In „Robbedoes" verscheen van 
september 1949 tot augustus 
1951 — dus bijna twee jaar lang 
— een bewerking door tekenaar 
Wik op tekst van ene P. Durbin. 
Op 102 tekenplaten (!) wordt hier 
in detail de „Leeuw" van (Conscien
ce uitgesmeerd, soms heel ge
trouw, soms heel fantaisistisch. 
Het geheel is dan ook weinig 
overtuigend, zeker niet wat de 
tekeningen betreft 
In dezelfde tijd konden de gretige 
striplezers die ook „Kuifje" lazen in 
dit laatste blad een geheel andere 
„Leeuw" ontdekken, die van Ant
werpenaar Bob De Moor 
Dit verhaal liep van september '49 
tot december '50, toch weer iets 
langer dan een jaar en goed voor 
65 tekenplaten. Bob De Moor 
(°1925) was toen in een nieuwe 
fase van zijn carrière getreden; hij 
had de tekenstudio van zijn zwa
ger, Van Looveren, de rug toege-
draaid en begon te werken voor 
„Ons Volkske", „Kuifje" en 

„Nieuws van de Dag" alvorens in 
de Studio Hergè te gaan werken. 
Met de „Leeuw" kwam voor de 
eerste maal De Moors kolossaal 
talent volledig tot ontplooiing. 
In 1952 zou De Moor deze stunt 
herhalen met de bewerking van 
„De Kerels van Vlaanderen". Er is 
dan in 1955 nogmaals een bewer
king geweest van „De Leeuw van 
Vlaanderen" en wel voor het 
weekblad „De Post", van de hand 
van de Gentse tekenaar Buth die 
duidelijk en beetje te veel naar de 
Leeuw van De Moor had gekeken. 
Tenslotte was er nog een andere 
Gentenaar Rik (ClémenO, kunst-
kriticus, hoofdredakteur van „Zon
dagsblad" en stripauteur tijdens 
zijn vrije uren. De suksesvolle au
teur van de Dees Dubbelreeks 
tekende in de jaren vijftig een erg 
sobere en klassieke „Everard 't 
Serclaes", een minder bekend 
epos van Conscience dat door de 
expressionistische stijl van Clé
ment een zeldzame hoogte bereik
te. 
Zo hebben enkele van onze ge-
kendste stripauteurs hulde ge
bracht aan de dit jaar herdachte 
grootmeester van onze letteren. 
Vandersteen door rond Conscien
ce een verhaal te weven. De 
Moor, Pink en Rik door enkele van 
zijn meest boeiende epische ro
mans weergaloos gestalte te ge
ven. Op die manier krijgt een brok 
literatuurgeschiedenis er een niet 
onaardige dimensie bij. 

Ko Thurn 

— W. Vandersteen: De Gouden Ganzeveer 
(Suske en Wiske), De Standaard, Antwer
pen. 
— B. De Moor: De Leeuw van Vlaanderen, 
De Dageraad, Antwerpen. 
— R. Clément: Everard 't Serclaes, De 
Dageraad (in voorbereiding). 
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Kritisch bekeken 

James Enson 

tentoonstelling 

van wereldklasse 

te Antwerpen 

Een honderdtal schilderijen en ongeveer evenveel tekeningen en 
akwarellen, het volledig grafisch oeuvre, 397 stuks bijeengebracht uit 
openbare en partikuliere verzamelingen in België, Nederland, Frank
rijk, Zwitserland, Oostenrijk, Israël en de Verenigde Staten. De 
retrospektieve die thans te Antwerpen te bewonderen is, zal wellicht 
de laatste tentoonstelling van het oeuvre van James Ensor zijn van 
een dergelijke kwalitatieve en kwantitatieve omvang. Deze tentoon
stelling van- internationaal formaat loopt tot 30 oktober in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplein te 
Antwerpen. Gesloten op maandag. 

James Sidney Ensor (1860-1949) 
is duidelijk een schilder die geen 
epigonen duldt en daarom ook 
geen school vormt. Paul van Os-
taijen heeft er reeds in 1918 op ge
wezen dat hij kunsthistorisch en
kel kan ingeschakeld worden in 
wat hij — onder de invloed van de 
tijd — noemde, „de ketting van het 
eeuwig weerkerende expressio
nisme, naast de Vlaamse, Waalse, 
Rijnlandse primitieven, naast 
Bosch, Breughel, Goya". Inder
daad, Ensor is meer een innerlijk-
eenzaam talent dan een baanbre
ker a la Cézanne, een typisch 
exponent van de subjectieve 
„Idea-Kunst". De Vlaamse Prins 
der Schilders — een excentriek 

De gendarmen, 1892 
(Olie op hout 45,5 x 55 cmJ 
Een typisch werk waarin het socia
le drama — in die tijd gold België 
als een biezonder repressief land, 
en bij stakingen vloeide haast 
steeds bloed — met- Ensoriaanse 
agressiviteit gehekeld wordt 

man vol scherp beleefde tegen
strijdigheden — heeft haast ge
heel zijn leven in Oostende door
gebracht Deze eenzaat uit nood
zaak reisde in zijn kamer, omdat 
het buitenlicht zijn innerlijk licht 
slechts kon vertroebelen, verdon
keremanen als het ware„. 
Dat de triomfantelijke Belgische 
burgerij van de laatste decennia 
van de XIXde eeuw slechts matig 
begrip kon opbrengen voor En-
sors eigenzinnig werk, kan nauwe
lijks verwondering wekken, wat 
niet belet dat de Oostendse mees
ter toch kon bogen op de geest
driftige steun van alerte geesten, 
zoals Eugene Demolder, Emile 
Verhaeren en Edmond Picard. En-
sors hautain karakter — een trek 
die hij meegekregen had van zijn 
Britse vader — was ook niet van 
aard om zijn relatief isolement te 
verzachten. Hij had iets van een 
hooghartige condottiere, van een 
querulante fantast verdwaald in 
een verkeerd tijdperk. Hij is im
mers minder de man van de over
gang tussen impressionisme en 

expressionisme — een gemeen
plaats die op niets steunt — dan 
een eenzaam talent dat omwille 
van zijn eruditie en sensibiliteit als 
vanzelfsprekend zijn grijparmen 
naar verleden en toekomst uit
strekt. 

Koninklijk 
Museum 
voor 
Schone Kunsten, 
Antwerpen. 
Tot 30 okt. 

(Maandag gesloten) 

Zijn branieachtige bravoure vierde 
hoogtij op rijpere eri zelfs oudere 
leeftijd, wat Roger Avermaete er 
toe bracht te stellen dat hij ave
rechts carrière gemaakt had. 

m.a.w. dat de revolutionair in zijn 
rijke persoonlijkheid slechts laat 
tot ontbolstering kwam. Dit belet 
echter niet dat enerzijds, zijn fan
tastische visioenen zich reeds in 
1883 Ofjenbaren en, anderzijds, 
dat de zogeheten impressionisti
sche werken even „subversief' 
zijn als de duidelijker sarkastische 
en misantropische maskers. 

In werken als Het burgersalon 
(1881), Russische muziek (1882), 
Geraamte bekijkt chinoiserieén 
(1885), maar vooral Portret van 
mijn vader (1881), De oestereet-
ster (1882) en het aangrijpende 
Vrouw met blauwe sjaal (1881) 
wordt het duidelijk dat het licht 
een konstruktieve waarde heeft 
dat het licht reeds absoluut aange
wend wordt zelfs wanneer het tot 
atmosfeer uitdeint zoals bijv. in 
Carnaval op het strand (1887). 
Ook in deze werken is het reeds 
zo, dat de objekten er slechts zijn 
om de kleur te illustreren. 
De meer fantastische werken — 
vooral de grafiek — mogen dan 
nog een hele reeks nawijsbare 
raakpunten vertonen met bepaal
de symbolisten, toch worden ze 
gekenschetst door een wrange 
eigenheid, gepaard met meer soci
ale kritiek dan men er doorgaans 
in zag. 
De anekdotische, persoonlijke re
ferenties die Ensor in zijn werk 
legt — bijvoorbeeld wanneer hij 
wraak oefent op vijandige critici 
— illustreren zijn opvatting over 
de genialiteit die hij met Salvador 
Dali deelt en overigens ook tot uit
drukking komt in zijn merkwaardi
ge geschriften. 

De intrede van Christus te Brussel 
(258x431 cm, 1888), een van En-
sors beroemdste werken, illus
treert dit ten overvloede. Mevr. 
Gisèle Ollinger-Zinque schrijft dan 
ook terecht in de royaal uitgege
ven catalogus: „Christus-Ensor 
heeft zijn lijdensweg voltooid en 
heeft Iedereen die hem grijnzend 
wilde begraven overwonnen. Alles 
is daarin gezegd: met verf en 
penseel legt hij zijn „ik" in zijn 
totaliteit en in zijn gecompliceerd
heid bloot Christus-Ensor straalt 
in zijn volle glorie, vernietigt al het 
bekrompene, al het gemene. De 
God, die langs alle kanten werd 
aangevallen, heeft allen overwon
nen." 

Bij een rijke tentoonstelling als 
deze is de verleiding uiteraard 
uitermate groot om definitieve uit-

Skeletten vechtend om een ge
hangene, 1891 
(Olie op doek, 59 x 74 cm) 
Skeletten, maskers en travestie: 
Ensors bijtende satire. 

spraken te formuleren, brede vi
sies te schetsen of vernuftige de
tailbeschouwingen tot hun (tijde
lijk) recht te laten komen. Belang
rijker is ongetwijfeld hier weer
stand aan te bieden, dit alles 
overboord te gooien om zich zon
der bijgedachten over te leveren 
aan het zeldzame, onmiddellijke 
genot dat de ontmoeting met een 
meester nu eenmaal kenmerkt 

Deze Ensor-tentoonstelling is dé 
gebeurtenis van 1983, dat staat 
buiten kijf. Ze was reds in het 
Kunsthaus te Zurich van 20 mei 
tot 31 juli te bezichtigen. In Ant
werpen worden echter enkele 
topwerken tentoongesteld die om 
conservatorische redenen niet in 
Zurich prijkten. Deze merkwaardi
ge retrospektieve, die ongetwij
feld een zeer grote belangstelling 
zal kennen, werd georganizeerd in 
samenwerking met het Kommis-
sariaat-Generaal voor Internatio
nale Kulturele Samenwerking van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

Het dient eveneens aangestipt dat 
Antwerpen hierdoor aansluit bij 
een grote traditie. Reeds in 1921 
had Kunst van Heden in de Stads
feestzaal aan de Meir een Ensor-
retrospektieve georganizeerd, 
waar 133 werken verzameld wer
den, naast werk van o.m. Jan 
Brusselmans, Constant Permeke, 
Albert Servaes, Edgar Tytgat de 
gebroeders Floris en Oscar Jes-
'pers en Paul Joostens. Naar aan
leiding van deze tentoonstelling 
kon Willy Koninckx schrijven: 
„Daardoor werd het expressionis
me feitelijk erkend". Dezelfde 
roemnjke vereniging Kunst van 
Heden recidiveerde: in 1926 wer
den 60 werken van Ensor in gale
rie Barbazanges te Parijs tentoon
gesteld, en in 1932 zorgde even
eens Kunst van Heden voor de 
triomfantelijke retrospektieve in 
de Jeu de Paume te Parijs, met 
179 werken. 

De liefhebbers moeten echter nu 
goed beseffen dat het erg on
waarschijnlijk is dat nog ooit een 
dergelijke kollektie bij elkaar zal 
kunnen worden gebracht 

Henri-Floris Jespers 
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TV-sport, 
gedeelde ergernis 

<'^ 

De voorbije dagen werd de sportafdeling van de televisie door een 
aantal kranten onder vuur genomen. Terecht overigens. Ook „Wij" 
ergeren ons aan de systematische miskenning van de wielersport 
Het is de programmamakers hun goed recht „het veloke" te misprij
zen. Maar het statuut van de BRT verbiedt hen ons hun mening op te 
dr ingen-

Memonal Van Damme, een opgefokte gebeurtenis met uiteenlopende belangen.. 

SPORTSPIEGEL 
Steve schiet uit zijn „cram" 

illlPilH 

De zevende Memorial Van Dam
me verzamelde ongeveer 45.000 
toeschouvi/ers in de Helzelkuip. 
Dat is op zichzelf een verheugend 
feit Te vaak Immers staan er in 
Vlaanderen meer mensen op dan 
rond de sintelbaan... 
Maar de Memorial wordt in de 
meeste kranten op een bedenkelij
ke wijze „opgeblazen". Het is maar 
al te duidelijk dat de journalisten in 
dit geval ook de organizatoren 

Steve Cram, suksesnummer op 
Memorial. 

zijn... Wij vragen ons nog steeds af 
hoe zij een en ander deontolo-
gisch met elkaar kunnen verzoe
nen. 
De Memorial bleef evenwel nog 
maar eens van een zo vurig ver
hoopt wereldrekord verstoken. 
Steve Cram, de Britse halve fond 
specialist probeerde het wel in de 
1500 meter. Hij schoot overweldi
gend uit zijn krammen maar zette 
drie tienden van een sekonde te 
lang over de afstand. Hij leverde 
evenwel een heerlijke inspanning 
die het falen van de nieuwste 
sportgod Carl Lewis gedeeltelijk 
vergoedde. Lewis kwam in Brus
sel eigenlijk alleen maar een goed 
half miljoen opstrijken. Die som 
was hem een sprong van 8,36 
meter waard... 
Het bewijst dat het grote atletiek-

circuit dat jaarlijks in augustus 
wordt opgezet best mag vergele
ken worden met het criteriumcir-
cuit na de Ronde van Frankrijk. De 
grootste inspanningen worden ge
leverd in internationale kampioen
schappen. Daar worden de prijzen 
uitgedeeld en... vastgelegd. 
Overigens had men in Keulen wel 
meer geluk. Daar werden zondag
namiddag twee heuse wereldre-
kords gevestigd. Zij kwamen op 
naam van Sydney Maree, een ex-
Zuidafrikaan die nu voor de Ver
enigde Staten de 1500 meter 
loopt en Pierre Quinon, een jonge 
Fransman die de deugdelijkheid 
van de school voor polsstoksprin-
gers van zijn land onderstreepte. 
Belangrijk detail bij het rekord van 
Maree: hij werd naar de 800 meter 
gegangmaakt en legde de laatste 
driehonderd meter alleen af. Het 
blijft natuurlijk een geweldige 
prestatie maar besttijden verzeke
ren nog geen internationale kam
pioenstitels. Dat werd al vaker 
bewezen. Maree bleef in de voor
bije weken afwezig op alle grote 
afspraken. En dan plots zo'n explo
sie. Er zijn inderdaad, zoals we 
vorige week al schreven, twee 
soorten kampioenen. 

Een 
overbodig bewijs 
De Engelse FA-cup wekt jaarlijks 
wereldwijde belangstelling. Niet 
enkel de finale. Als de eersteklas
sers hun intrede doen wordt de 
Engelse voetbalbeker internatio
naal sportnieuws. Gewoon omdat 
de groten geregeld door de klei
nen onderuit worden gehaald. 
In België was dat anders. Daar liet 
men toe. dat de eerste klassers de 
risiko's tot een minimum beperk
ten en met schoon geld de klein
tjes tot het verkopen van home
voordeel verleidden. Dit had uiter
aard monsterscores voor gevolg. 
Vreemd genoeg ging men dit sei
zoen een andere weg op. Heel wat 
kleintjes hielden het been stijf (of 
boden de groten niet genoeg?) 
en.„ vele eerste klassers wonnen 
slechts met veel moeite en pijn. Zo 
hadden Club Brugge en RWDM 
bij Menen en Ninove verlengingen 
nodig. Anderlecht, Seraing, Water
schei en Antwerp wonnen krap 

met 0—1 bij Bornem, Aarlen, Ber
gen en P. Eisden. Waarmee het 
overbodige bewijs geleverd werd 
dat ook onze bekerkompetitie 
aantrekkelijk kan zijn in een vroeg 
stadium. De bond zou de voor de 
hand liggende konklusies mogen 
trekken en voortaan de manipula
ties met het thuisvoordeel moeten 
verbieden. 

Alles meegepakt 
De zwemsport komt op deze blad
zijde wellicht te weinig aan bod. 
Wij zijn ons daarvan bewust Maar 
het is aartsmoeilijk iets zinnigs te 
schrijven over een sporttak wiens 
geheimen door het water worden 
omspoeld. Zwemmen is voor ons 
cijfers en namen. 
De vorige week in Rome gehou
den Europese zwemkampioen-
schappen hebben ons niettemin 
tot nadenken aangezet Het was 
ons wel al eerder opgevallen dat 
de Oostduitse meisjes onwaar
schijnlijk sterk presteren in deze 
discipline. Maar in de Italiaanse 
hoofdstad bakten zij het toch wat 
bruin... Zij pakten er alles mee en 
wonnen alle gouden en zilveren 
medailles... Enkel in de estafette-
nummers moesten zij het zilver 
aan anderen laten. Ze mochten nu 
eenmaal geen twee ploegen in het 
water gooien. Wij geloven niet dat 
de Oostduitse meisjes over meer 
aanleg beschikken. We veronder
stellen wel dat het gekende en 
vaak beschreven „systeem" gena
deloos op ze wordt toegepast: 
vroege selektie, harde weten
schappelijk geïnspireerde training, 
sociale promotie. We vinden het 
niet onbegrijpelijk dat de Westeu-
ropese dametjes sneller „pas
sen"... 

Bij de heren ligt het nog wel even 
anders. Topvedette is nu de West
duitser Michael Gross. Hij won 
vier gouden plakken en verbeter
de drie wereldrekords. Naast hem 
onderscheidde zich ook de Italiaan 
Giovanni Franceschi. Zijn twee 
overwinningen veroorzaakten dol
le geestdrift onder de tifosi. De 
titelverdeling onder de heren wijst 
wel op evenwichtiger krachtsver
houdingen: Rusland 6 (uitblinker 
was opnieuw Vladimir Salnikov), 
West-Duitsland 4, Italië 2, Zweden, 
Groot-Britannië en... Oost-Duits
land elk 1. Is het verschil tussen de 
Oostduitse heren en dames niet 
erg opvallend...? 

In het voorjaar bracht de televi
sie minder wielrennen op de buis 
dan voorgaande jaren. De Ronde 
van Frankrijk werd slechts door 
één kommentator gevolgd en de 
klassieke ritverslagen werden 
Vlaanderen onthouden. Van de 
wereldkampioenschappen wiel
rennen op de baan die deze da
gen in ZUrich werden gehouden 
kregen we zelfs geen beeld te 
zien. Het is gewoon ongelooflijk. 
In Sportweekend beweerde ene 
Mark Uytterhoeven dat wielren
nen nog wel de tweede sport in 
Vlaanderen was alhoewel daar
over natuurlijk zou kunnen gedis-
kussieerd worden. En hoe dan 
wel? Wat mag dan de tweede 
sport wezen? Het was ons al 
eerder opgevallen dat de nieuwe 
bazen het kontakt met de basis 
hebben verloren. We raden ze 
aan eens naar een gewone nieu
welingenwedstrijd te gaan kijken. 
Als ze zich daar tenminste nog 
goed genoeg voor voelen. 
De kleinere sporten worden ge
woon genegeerd. Hoe vaak krij
gen de kijkers korfbal, hockey, 
kaatsen, rugby, badminton, tafel
tennis of gehandikaptensport op 
de buis? Kom ons niet vertellen 
dat daarvoor geen belangstelling 
bestaat — toevallig lazen wij en 

in „Het Nieuwsblad" en in „Het 
Laatste Nieuws" dat de jongste 
bekerfinale kaatsen door méér 
dan vijftienhonderd toeschou
wers werd bijgewoond — of dat 
deze sporten minder geschikt 
zouden zijn voor televisie: ge
woon onwil of- onbekwaamheid.. 

Va^ een omroep die koppig wil 
vasthouden aan haar monopolie 
mag verwacht worden dat zij de 
kijker een spiegel voorhoudt van 
wat in het land leeft en beweegt 
In die vanzelfsprekende op
dracht schiet de BRT momenteel 
schromelijk tekort We weten wel 
dat de besparingswoede als ar
gument voor de huidige gedrags
lijn zal worden aangevoerd. 

Daarvoor halen we onze schou
ders op. Een omroep die twee 
weken lang Wimbledon kan uit
zenden, die enkele miljoenen te
gen een gekommercializeerd ten-
niscirkus in Antwerpen kan aan
gooien en die zoals de grote 
stations drie (jawel, drie) kom-
mentators naar de wereldkampi
oenschappen atletiek uitzendt 
heeft het recht niet zich achter 
zogezegde beperkingen te ver
schuilen wanneer zij haar ele
mentaire verplichtingen moet na
komen 

Symptomatisch 
De angst slaat vele motorcrossers 
om het hart Suzuki, de bekende 
Japanse konstrukteur die in het 
voorbije seizoen de twee Belgi
sche wereldkampioenen Eric Ge-
boers en Georges Jobé onder dak 
had, zou zich terugtrekken uit de 
kompetitiesport Het onderhouden 
van toprijders met al wat daarbij 
komt kijken (mecaniciens, inge
nieurs, machines, transportkos
ten) zou gewoon niet meer te 
betalen zijn... 

Eric Geboers, wereldkampioen 
zonder sportdak... 

Wij zijn geen ingewijden in deze 
sport die in ons land toch flink wat 
mensen beroert maar desondanks 
kunnen we ons amper over het 
voornemen van Suzuki verbazen. 
Overal, in alle geledingen van de 
maatschappij, wordt inleveren ge
blazen. Een stelletje topsporters 
willen nog aan die regel ontsnap
pen. We bereiden heus geen aan
val voor op de motorcrossers. 
Integendeel zelfs. Zij zullen op dat 
vlak zeker de ergsten niet zijn. 

Maar het verschijnsel is wel symp
tomatisch. Langzaam maar zeker 
vreet de krisis zich binnen in de 
sportwereld. De wielrenners en de 
voetballers — we weten wel dat 
de „groten" altijd ontsnappen — 
hebben dit al ondervonden bij de 
jongste kontraktbesprekingen. 
Anderen zullen volgen. Willens nil-
lens. Zoniet dreigen zij helemaal 
gebroodroofd te worden. Alhoe
wel men natuurlijk ook de andere 
kant van de medaille moet bekij
ken. Suzuki heeft jarenlang de 
suksessen (en de verkoopwin
sten) opgestapeld. Het belet ze nu 
met zonder enige terughoudend
heid over massaal ontslag te spre
ken. Vooruitzichten op verhoogde 
winst is de enige drijfveer van vele 
sponsors. Wanneer die verwach
tingen niet worden ingelost schuift 
men de „mensen" achteloos opzij. 
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VU-projektwerking: 
leefbaarheid te Ekeren 
Het is zo dat honderden bestuurs- en 
kaderleden voortaan in meerdere of in 
mindere mate in beslag worden geno
men door hun mandaat in gemeentera
den of O C M W s , wat natuurlijk een 
belangrijk winstpunt is, toch dwingt het 
ons er toe voor de eigenlijke p>artijwer-
king te zoeken naar aanvulling, nieuwe 
krachten die nog niet aktief bij de 
afdelingswerking ingeschakeM zijn. 
Het is in dit kader dat VU-natkxiaal de 
plaatselijke afdelingsbesturen er toe 
aangezet heeft aan deze projektwer-
king mee te doen. 
Voor wat Ekeren betreft is het zo dat 
niettegenstaande wij als één van de 
weinige afdelingen in Groot-Antwer-
pen winst geboekt hebben, we geen 
verkozen mandataris hebben in de 
Antwerpse gemeenteraad. 

Toch hebben we besloten mee te 
doen aan projektwerking, als opposi
tiepartij zijn we immers verplicht de 
specifieke noden van Ekeren en zijn 
bevolking in het daglicht te stellen en 
ze met alle kracht te verdedigen. W e 
zullen dan ook met toekomstgenchte 
en gezonde voorstellen naar buiten 
komen, dit doelbewust gericht naar de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1988. 
Onze projektkeuze heeft de voor de 
hand liggende btel. „Leefbaarheid te 
Ekeren". Op dit gebied is zeker nog 
één en ander te verwezenlijken. 

Een kleine greep uit onze voorstellen: 
in de wijken Centrum en Mariaburg 
pleiten we voor verkeersarme woon
buurten, speelpleinen voor kinderen, 
meer voorzieningen voor fietsers en 
schoolgaande jeugd, een verbanning 
van zwaar doorgaand verkeer op rijks

weg 214 en Groot-Hagelkru'is, de be
staande groenzones moeten absoluut 
behouden blijven, enz. 
Onze voorstellen zijn kleinschalig op
gevat miljoenen verslindende projek-
ten zijn immers uit den boze. 
Toch vragen wij Ekerenaars na de 
verdubbeling van de opcentiemen iets 
terug, immers „Voor w a t hoort wat". 
Aangaande deze voorstellen ffebt>en 

„Houd de 
dief-aktie" 
in Antwerpen 
Op maandag 1 augustus 1983 
werd in het sekretariaat van VU-
Antwerpen-stad, een inbraak ge
pleegd 
De schade is aanzienlijk. Voor
deur en slot werden geforceerd, 
kasten en schuiven ofiengebro-
ken. Tot overmaat van ramp ver
dween de volledige inhoud van 
de kas 
Langs deze weg doen wij een 
dnngende oproep aan onze le
den om de eerste kosten ten 
gevolge van deze inbraak te kun
nen dekken. 
U kan storten op onze rek. n r 
404-3036801-74 van VU-Antwer-
pen-stad met vermekling „Houd 
de dief-aktie" U kan ook terecht 
bij onze bestuursleden die een 
steunlijst in hun bezit hebben. 
Dank bij voorbaat 

Ekerense VU'ers 
in de distriktsraad 
Waarschijnlijk worden juist na de va
kante de distriktsraden in de onderiin-
ge gemeenten van Groot-Antwerpen 
geïnstalleerd. Deze raden zullen maar 
weinig gemeen hebben met het oor
spronkelijk Volksunie-voorstel, maar 
WIJ oordelen toch dat iets beter is dan 
niets. Deze distriksraden hebben enkel 
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een advizerende taak bij bepaaUe 
matenes. Zo mogen zij geen advies 
uittjrengen over financiële zaken, enz_ 
Toch menen wij dat we als Vlaams-na
tionalisten ook hier goed werk kunnen 
leveren Daarom heeft de Volksunie-
Ekeren naar de distriktsraad Ekeren 
twee mensen afgevaardigd die de wil 
en de kracht bezitten om er iets van te 
maken Het zijn Luc Lambrechts, advo-
kaat Willy Staeslei 10 en Maurice 
Vander Aver t leraar. Tulpenlaan 9. Als 
afgevaardigde van de Volksunie ge-
meenteraadsfraktie naar deze raad is 
Bart Vandermoere aangeduid Wij he
ten hem nogmaals van harte welkom 
Daar wij echt van plan zijn om van 
deze raad iets te m^ken, natuuHijk 
moet hiervoor de pdlbeke kans gebo
den worden, heeft het plaatselijk VU-
bestuur een werkgroep opgencht die 
deze distriktsraad in zijn geheel gaat 
voortiereiden m.aw. die het gelaat van 
de Volksunie Ekeren in de gemeente
raad gaat bepalen. 
Uiteraard is ook hier ieder lid welkom 
Mensen die hieraan willen meewerken, 
ze zijn van harte welkom, vragen met 
één van txjvenstaande adressen kon-
takt op te nemen of zich te wenden tot: 
Ludo Madereel, Oorderseweg 136 of 
het VU-sekretanaat Geestenspoor 72, 
tel.. 541.0441, Belangstellenden kun
nen ook rechtstreeks naar de eerste 
vergadering van deze werkgroep ko
men Deze vergadenng zal plaatsheb
ben op dinsdag 6 september e k. in de 
vergaderzaal van de Jeugd-info-
dienst", Veltwijcklaan 19 te Ekeren om 
20 u. 
Met hoe meer handen we zijn des te 
meer werk kunnen we verrichten. 

we voor een groot gedeelte eigen 
ideeën uitgewerkt maar er is terdege 
rekening gehouden met de verkeers-
studie, aktiegroepen en plaatselijke be
woners. 
Indien u, leden of sympatizanten, 
ideeén hebt over deze zaken kunt u ze 
aan ons nog steeds meedelen- hoe 
meer mensen VAJ achter ons fiebben, 
des te meer druk kunnen we uitoefe
nen bij de bevoegde instanties. 
Ons projekt altfians het eerste deel 
„de verkeersveiligheid", zal eens in een 
vaste vorm gegoten aan de fraktie 
voorgelegd worden en uitvoerig aan 
de pers meegedeekl 
Zoate reeds eerder vermeW kunnen 
medewerkers z c h opgeven bij: Pro-
jektleider. Jozef Leffelaer, N.SB.-straat 
23, tel. 542.13.68, of bij één van de me
dewerkers: Leo Van Dessel, Weer-
standersstraat 5; Roger Laurijssen, 
Leerhoekslaan 3, tel. 541.23.14 of Ludo 
Madereel, Oorderseweg 136. Ook een 
seintje aan het sekretariaat Geesten-
spoor 72, tel. 541.04.41, volstaat om 
gehoor te vinden. 

Grote Prijs 
Schepen 0. Renard 
Op zaterdag 3 september 1983, voor 
internationale liefhebbers 
Vertrek om 15 uur 
Aankomst aan Stuivenbergvaart (aan 
sportwinkel Verstraeten) rond 17 uur 
Afstand. 80 km over 12 ronden. 
Onmiddellijk na de wedstrijd zal sche
pen Oscar Renard de f)njzen uitreiken 
in café Leyden, Brusselsesteenweg 4 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
10 HOMBEEK: 12de LMenspiegelavond in zaal J3e Leeuw van 

Vlaanderen', Fr. Reyniersstraat 1. Aanvang om 21 uur, inkom 
80 fr. Inrichting. VU-Hombeek-Leest 

18 'S-GRAVENWEZEL: wandeling door de gemeente. Bijeenkomst 
aan de kerk om 14 u. Iedereen welkom. 

10 EDEGEM: Bart)ecue vanaf 20 a in De One Eiken met verschil
lende soorten vlees. 150fr .perpersoon. lnscf i r i jventot7sept in 
bkaal van VNSE. 

Zoersel viert VU-burgemeester 
Gerard Laureyssens 
ZOERSEL - Inderdaad, op zondag 
4 september wordt in de Vlaams-Na-
tk>nale burcht in de Noorderkempen, 
Zoersel, de allereerste VU-burge
meester plechtig ingehaaki door ten 
minste 70 verenigingen. Niet niks dus. 
Voor alle sympatizanten van deze ecfv 
te volkse nationalist van het eerste uur 
bestaat nog de gelegenheid om mee te 
vieren. Je kan aan het middagmaal 
(240 f r j deelnemen mits het bedrag te 
storten op rekening 3200770439-38 
en je op te geven bij een van deze 

mensen van het feestkomitee: Jan 
Nuyts, Halledorp 15 te Hale; Jos 
(Seens, Westmalleweg 54 te Zoersel 
of G. Horemans, Viktorielaan 57 te 
Sint-Antonius. 
Je kan ook gewoon meevieren door 
deel te nemen aan volgende aktvitei-
ten: eucharistievienng om 10 u 30 in 
Zoersel, optocht doortieen Sint-Anto-
nius om 14 a 30 of de apoteose m fiet 
park van het kasteelgemeentehuis 
vanaf 18 u. Meer over (ïerard m een la
tere bijdrage, (dvsdc) 

Bezoek aan een kerncentrale in opbouw 
ANTWERPEN - Binnenkort zal het 
met meer mogelijk zijn, maar nu kan 
het nog net. een bezoek aan een 
kerncentrale in optx>uw 

Op dinsdag 20 september om 19 u 
wordt een delegatie bezoekers ver
wacht aan de kerncentrale te Doel. Het 
geleid bezoek vangt eerst aan met een 
inleidend gesprek, enkele informatieve 
plaatjes en een film Daarna volgt de 
urenlange "-CMidleiding 'P Doel IV. in 

afzonderiijke groepjes, waarna in p)le-
num nog een aantal kritische vragen 
beantwoord zullen worden 
Cselieve zeer tijdig in te schrijven. De 
samenkomst is ofwel rond 18 u. in 
„Den Engel" (Grote Markt Antwerp)erO 
of 19 u stipt aan de hoofdingang van 
de centrale. 
Vooraf inschnjven is verplicht Je kan 
dat alleen bij Dirk van Schem de 
Oonhe (02-219 49 30 of 03-312.26 79). 
Uiterste datum 9 september "83. 

„Over Volksopvoeding en Staatsvorming" 

Huldeboek Maurits Van Haegendoren 
Ter ge legenheid van d e tacht igs te 
ver jaardag van Maur i t s van Hae
g e n d o r e n (Leuven 23 augus tus 
1903) w o r d t een l iber am ico rum 
„ O v e r vo l ksopvoed ing en staats
vo rm ing " u i tgegeven waar in een 
g roo t aantal b i jdragen ove r vo lks
opvoed ing e n s taa tsvorming zi jn 
op)genomen. 

D e bunde l zal uit t w e e g ro te de len 
bestaan. Vo l ksopvoed ing en 
Staatsvorming. Na het w o o r d 
voora f sche ts t Y v o Peeters een 
biograf ie van d e gev ie rde waa rna 
getu igen issen w o r d e n a fge legd 
d o o r M . Copp ie te rs , P. Daels, M.P. 
Her remans, W . Kui jpers, L Magl ts , 
W . Mel is en G. Sobiela-C^anitz. 

A a n het eers te deel ove r Vo l ksop 
leiding w e r k t e n m e e : J . Beke, M. 
Boey, H. Cammaer , R. C l i q u e t G. 
d e Bock , P D e V n e s - I - Reil ingh, 
B. Drees , H. H innek in t W . M ey e r s , 
R. Roels, A . Sel leslagh, M. Thomas 
en P. Hessman 

O v e r s taa tshervorming sch reven-
H. Brugmans, W . C o b b a u t L De -
handschut ter , J . Dedeurwaarder , 
E. Delvo, G. D e Roeck, W . De -
saeyere, J . D e Troyer , W . Do lde-
rer, H. Funck, M . Galloy, J.E. H u n v 
b i e t G. Heraud, P. Nelde, H. Schi l 
l ings, E. V a n I t terbeek, H. V a n 
Nuf fe l , R. Vandezande , M. V a n d e -
ke rckhove , H. V a n Impe, Th. Ve i -
ter. 

Een lijst van d e m e d e w e r k e r s e n 
van d e vooru i t tekenaars beslui t di t 
v n e n d e n b o e k dat o n g e v e e r 3(X) 

biz. zal beva t ten 750 fr. kos t 
(-1- 40 fr. porO en kan beste ld 

w o r d e n bij U i tg . D e Neder landen , 
A l f r e d Coo lss t raa t 33 te 2020 An t 
w e r p e n (Feestbunde l M . V a n Hae
g e n d o r e n 80) o p rek. 979-
3503064-11. 

VU-arrondissement Antwerpen 

Belangrijke Kaderdag 
Zondag 11 september 1983 
A a n v a n g 14 uur 
A lpheusda l , F. V^il l iotstraat 22, 2600 B e r c h e m 
als voorbere id ing e.k. a fde l ingsbestuursverk iez ingen 

Programma: 
14 u.: Inleiding d o o r Frans Kui jpers, par t i jbestuurs l id e n 
ar rond issementee l voorz i t te r 
„Prof ie l van een afde l ingsbestuurs l id" 
14 u. 15: ve rgaderen in sek t ies . 
Sek t ie I: D e ke rn van een a fde l ingsbestuur : voorz i t ter , sekre ta -
ris, f jenn ingmeester 
Sek t ie II: Propaganda e n organizat ie in de afdel ing 
Sekt ie III: V r o u w e n w e r k i n g o p afdel ingsvlak 
Sek t ie IV: Jonge renwerk i ng in d e afdel ing 
Sek t ie V : Gemeente l i j ke mandatanssen 
15 u. 15: plenaire ve rgader ing me t vers lagen van de sekt iever-
gader ingen en a lgemeen besluit 
16 u. 15: s lo t toespraak d o o r Paul V a n Grembe rgen , kamer l id 
en VU- f rak t ievoorz i t te r V laamse Raad : „ D e rol e n het be lang 
van de VU-afde l ing in de po l i tek" . 

A l l e hu id ige b e s t u u r s l e d e n en n i euwe k a n d i d a t e n o p p o s t 
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Fabelta-Zwijnaarde in andere handen 

Vragen bij een overname 
OOST-VLAANDEREN 

Op 1 augustus 1983 zwaaiden de 
fabriekshekken van ex-Fabelta weer 
open de aktiviteiten van de Gentse 
textielvestiging hernamen, zij het nu 
onder een nieuw bestuur. Er was 
geen staatsbedrijf meer, de firma 
Beaulieu uit West-Vlaanderen heeft 
nu de teugels in handen. 
Voor de werknemers (die allen vóór 
de vakantie de ontslagbrief gekregen 
hadden) kwam de verrassing en zij 
was onaangenaam. 

Een aantal arbeiders en bedienden 
vernam dat zij definitief ontslagen wa
ren Het waren meestal de oudsten en 
alle vakbondsafgevaardigden of allen 
die op een op andere wijze aan de fa-
bneksbezettmg fiadden deelgenomea 
Oudere werknemers kosten veel geld 

het wordt gebruikelijk dat bij een „om
schakeling" ZIJ als ekonomisch niet-
rerKlerend worden afgescfKiven Het 
vakbondsaspekt werd ter plekke en 
voor de teeveecamera's door de ver
bitterde werknemers uit de doeken 
gedaan De officiële vertegenwoordi
gers van de grote vakkxmden waren in 
geen wegen te bespeuren Een Vlaam
se krant spreekbuis van het ACV, 
wijdde een hoofdartikel aan het gebeu
ren en zette dat „ook de vakbonden in 
de luren zijn gelegd door de nieuwe ei
genaar van Fabetta" Nochtans is de 
gezindheid en zijn de werkmetodes 
van bedoekJe jiieuwe eigenaar" wel 
bekend in vakbondsknngen Bedoelde 
persoon heeft duidelijk gezegd dat hij 
het niet rKxJig acht „besprekingen te 
voeren met uw centrale" waarmee hij 
de textiefcentrale bedoelt 

Sociaal dienstbetoon 
senator Walter Peeters 
Dendermonde 
Zaterdag 3 september 
900-1000 Sombeke-Waasmunster, 
bij mevrouw Leona De Lamper, Dnes 
26, Sombeke 
10.30-11 30 Zele, k>kaal JDe Kkxjde" 
(naast de Pallieter) 
Zaterdag 10 september 
8.30-1000 ten huae van de senator, 
Nijvertieidsstraat 64, 9160 Hamme 
1030-1130 ten huize van weduwe 
Van Biesea Brusselsesteenweg 145, 
Lebbeke 
1200-1300 Buggenhout 't Varkens
kot Krapstraat 
Zaterdag 17 september 
1000-1100 Wetteren, k)kaal Vlaevns 
Ziekenfonds SDD, Jagersstraat 2. 
1130-1230 KalkervLaame, ten huize 
van Oins Van Acker, Kouterdreef 24 
te Laame 
Zaterdag 24 8epteml>er 
830-1000 ten huize van de senator, 
Nijverheidsstraat 64 te 9160 Hamme 
1030-1100 Schoonaarde, ten huize 
van OCMW-raadslid Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11 
11 30-1230 Overmere, cafe ,De Boe-
renknjg", rechtover de kerk. 

ledere eerste en derde zondag van de 
maand, van 1100-1200 zitdag m 't 
Vestje, Oude Vest 129 te Dendermon
de 

Waasland 
Zaterdag 3 september 
1400-1500 Lokeren, café „De (Sroene 
Poort", Markt 
Zaterdag 17 september 
1400-1500 Temse, cafe „Ciambnnus" 
(hoek Kasteelstraat} 
1500-1600 Bazel, ten huize van ge
meenteraadslid Denert Rupelmonde-
straat 90 
1600-1700 Kruibeke, ten huize van 
gemeenteraadslid Kamiel Van Mie-
ghem, Bazelstraat 89 
Zaterdag 24 september 
14 00-15 00 Stekene, cafe „'t Straatje", 
Heistraat 
1500-1600 De Khnge, ten huize van 
gemeenteraadslid Robert Van Duyse. 
Trompwegel 72 
ledere tweede en vierde zondag van 
de maand zitdag van 1100-1200 te 
Sint-Niklaas m kikaal „Steenstrate", 
Nieuwstraat 86 

Dienstbetoon 
kamerlid Van Grambergen 
Aan huB Em Hu«ebroekstraat 14 te 13 u. 30tot 14 u 30 DanietC^Dppejans, 
9068 ErtveWe Elke maandag van 17 a Molenstraat 58 te 9970 Kapnjke. tel 
tot 19 u 736747 

Elke eerste zaterdag 
van de maand: 
9 u tot 10 u Paul Van Kerckhove, 
Ledelaan 47 te 9940 Sleidinge, tel 
574173 
10 u tot 11 u Daniel De Poorter, Leest 
54 te 9950 Waarschoot tel 773969 
11 u tot 12 u. Café Middenstandshuis, 
Markt 2 te 9900 Eekto, tel 772691 

Elke eerste donderdag 
van de maand: 
18 u 30 tot 19 u L De Lange, Melk-
wegel 16 te 9210 Heusdea tel 
3065.91 
19 a tot 19 u 30 A. Qienck, Dender-
mondsesteenweg 127 te 9120 Destet-
bergea tel. 282898 

Dienstbetoon 
kamerlid Johan De Mol 
Eerste zaterdag van de maand: 
Appels, van 8 u 30 tot 9 u bij Agnes 
Van der Steen, Heirstraat 21 (postkan
toor) 
Oudegem, van 9 u tot 9 u 30 bij Willy 
Roels, Lambroekstraat 54 
Schellebelle, van 9 u 30 tot 10 u bij 
gemeenteraadslid Alfons Sombeke, 
Suikerstraat 14 
Wetteren, van 10 u tot 10u45 in 
k>kaal Ziekenfonds SDD, Jagerstraat 
2 
Kalken, van 10 u 45 tot 11 u 15 bij 
voorzitter Andre De Rijcke, Penne-
mansbaan 24B 
Berlare, van 11 u 15 tot 12 u bij ge
meenteraadslid Enk Van Hauwermei-
ren, Sparrendreef 11 
Waasmunster, van 13 u tot 13 u 30 bij 
voorzitter Hugo Verdurmen, IHollandse 
Molen 109 

Baasrode, van 13u 30 tot 14 u bij 
gemeenteraadslid Ferdy Willems, 
Broekkantstraat 37 
Buggenhout van 14 u tot 14 u 30 bij 
gemeenteraadslid Toon Keldermans, 
Kasteelstraat 186 

Tweede zaterdag van de maand: 
Lebbeke, van 9 u tot 10 u en op 
afspraak (052-210148) Brusselse
steenweg 96 
Wieze, van 10 tot 10 u 30 bij Marcel 
Vermeir, Aalstersestraat 86 
Denderbelle, van 10 u 30 tot 11 u bij 
Lieven Vervliet Visstraat 14 
Grembergen, van 11 u tot 11 u 30 bij 
gemeenteraadslid Herman Burghrave, 
Bakkerstraat 162 

Elke maandag 
Dendermonde, van 11 u tot 12 u in 't 
Vestje, Oude Vest Dendermonde 

Niet alleen werden alle militante of 
oudere werknemers met meer aan
vaard, maar alle anderen kregen een 
voHopig kontrakt van zes maanden en 
mogen aan een Ijeginwedde beginnen 
Sommige werknemers rekenden uit 
dat ZIJ niet veel meer verdienden dan 
mdien zij gingen stempelen en besto
ten de laatste optossing O te kiezen. 

Is het normaal (of vw)rdt het zo in 
't vervolg) dat bij de ovemarrw van be-
dnjven werknemers alle zogenaamde 
verworven rechten verliezen'' Dat bij 
het onderfiandelen hieromtrent over 
de mensen, werkzaam in een bednjf, 
wordt b^tst zoals met machines, in
boedel, infrastruktuur, grond en ge
bouwen gebeurf In fioeverre is fiet 
mef)selijk aspekt bekeken IMJ de over
name van Fabelta' Hoe is daarover 
onderhandeld door de betrokken mi-
netenes'' Waren de vakbondsleidirv 
gen echt niet op de hoogte van een en 
ander'? 
Blijkbaar heeft het „overnemend" be
dnjf Beaulieu een goede zaak aan 
Fatielta gedaan, want anders was deze 
firma nooit over de brug gekomen 
Ofwel was het juist dat Fabelta nog op 
één of andere wijze rendabel was en 
had men een andere optossing kunnen 
zoeken. Ofwel was het bednjf niet 
meer te redden, maar was er nog 
interessant ekonomisch matenaal 
voorhanden Het is zeer gunstig gele
gen (vlakbij de Gentse Ringvaart mid
denin nieuwe woonwijkenj De over
nemer heeft een substantiële staats
steun gekregen, hij heeft zich vertx)n-
den de tewerkstelling te verhogen en 
(volgens minister Eyskens) anderhalf 
miljard frank te investeren Wat zal er 
terechtkomen van deze plannen'' Als 
men de verklanngen van midden juli 
1983 naast de realiteit van midden 
augustus legt dan njzen opnieuw heel 
wat vragen 

En de vakbonden? 
In vakbondsknngen wordt beweerd 
dat het a-soaaal optreden van de firma 
Beulieu konkurrenbe-vervalsend kan 
zijn en onrechtvaardig is tegenover de 
bednjven die de soaale regels van fiet 
spel wel spelen 
Zo'n toestand is alleen in Vlaanderen 
mogelijk, waar de mensen alles zouden 
slikken om toch maar aan 't werk te blij
ven Deze mentaliteit is zeker bestaan
de bij de texbelwerknemers en het is 
niet moeilijk om van deze angst — ge
scherpt door de knsis — misbruik te 
maken 
Een werkgever heeft duidelijk zijn 
plannen te kennen gegeven, maar we 
kunnen ons niet van de indruk ontdoen 
dat overheid en zelfs vakbonden akbef 
of passief fiebt)en meegespeekl 
Bovendien is het toch vreemd dat voor 
Vlaamse textielartseiders de hardste 
sociale realiteit geWt eerst inleveren, 
als 't niet gaat toch in het faillissement 
worden tjetrokken, ontslagen worden, 
aan een minimumloon herljeginnen 
terwijl voor de Waalse staalarbeiders 
dat alles niet moet bestaan De miljar
den blijven voor hen toestromen en 
het bestaan van 't land wordt zelfs 
uitgespeeld Het is de ironie van het lot 
toen Fabelta tweehonderd dagen be
zetting van het bednjf „vierde", gebeur
de dat in een tent van de „Nieuwe Sce
ne" op fiet Sint-Pietersplein te Gent In 
naam van de arbeiderssolidanteit had
den de organizatoren een vakbondsaf
gevaardigde van C^ockenll-Sambre uit
genodigd die in het Frans de werkne
mers van Fabelta tot eensgezindheid 
uitnodigde De promotoren van het 
nieuwe belgicisme juichten hem toe, 
de artaeiders en bedienden van Fabelta 
zaten toch wel beduusd te kijken Ze 
zijn bedonderd en bedrogen, langs alle 
kanten, omdat het brave Vlamingen 
zijn Huguette De Bleecker-Ingetaere 
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gebrouwen naar een 
oud kempisch recept 

16 DEINZE: Vlaggefeest om 19 u 30, Volksknng, Markt Familie
feest met Vic Anciaux als spreker Inschnjven (300 f r j bij Wim 
Maes (091-860385) en bij bestuursleden 

18 AALSTiFeesttafel van 12 totJOuurmzaal De Jachthoren,op 
50 m van de kerk van Letjpeke (Ojter) Omkadering met 
aangepaste muziek. 250 fr 

18 IMPE-LEDE: Zieledienst voor overleden kameraden en famihe 
van Vnendenknng Snel-Pede (oud DMZB) Homilie door pas
toor De Cubber, middagmaal te Lede, gastspreker kamerlid Wil
ly Kuijpers. Om 11 uur in de kerk te Impe 

Jan Caudron in brief aan eerste minister: 

„Eerste weridooshe'idsdag, 
reden tot ongerustheid" 
Het ten laste leggen van de werkgever 
van de eerste werktoosheidsdag of 
carensdag was voor VU-kamerfid Jan 
Caudron een gelegenfieid om de eer
ste minister en de minister van Arbeid 
en Tewerkstelling een bnef te schnj-
ven Daann drukt ons kamerlid de 
bezorgdfieid uit van zowel de bednjfs-
leiders als de vakbörxJen uit de Derv 
derstreek. 

>Us volksvertegenwoordiger van de 
Denderstreek, wa» vele textiel- en 
konfekbebednjven er vooralsnog in 
slagen de knsis te trotseren en zo
doende de tewerksteUng te verzeke
ren, vraag ik U met aandrang en m de 
naam van de bednjfsleiders én van de 
vaktxjnden de voorgenomen maatre
gel om de eerste ^erkkxisheidsdag 
ten laste te leggen van de werkgever, 
niet uit te voeren 

Vooral de maakkxxibednjven die sei
zoensgebonden af en toe werknemers 
moeten laten stempelen die zij op 
andere tijdstippen allemaal nodig heb
ben om de produktm op korte termijn 
te kunnen volgen, vo^en zich m hun 
bestaan t)edreigd 

Ook het personeel verkiest deze ca
rensdag te verliezen boven het nsiko 
te lopen helemaal afgedankt te worden 
wegens bednjfssluiting Tainjke onder
nemingen houden een gedeeltelijke 
werkgelegenheid in stand, eerder dan 
af te danken Zij beantwoorden akkis 

aan de vraag van de syrxikaten terwijl 
ZIJ terzelfder tijd de rriogekjkheid open 
houden om het hoofd te bieden aan 
een toekxip van beatetirtgen op zeer 
korte termijn Deze regenngsmaatre-
gel zal enerzijds de werkhosheid op-
dnjven wat de gemeenschep uiteinde
lijk méér zal kosten dan wat de beoog
de bespanng kan opleveren, en ander
zijds een dking van de produkbe te
weeg brengen 
De maatregel zet er toe aan om dezelf
de werknemers gedurende lange pe
rioden te laten stempelen eerder dan 
een beurtrol m te voeren Zij straft 
onze textiel- en konfekbebednjven cbe 
korte werkkx)sheidspenoden kennen 
De onderneming die dne maal één dag 
werUoos 18, zal dezelfde last dragen 
als deze met dne maai twintig dagen 
Op een ogenblik dat de regering be-
weert om vóór a/tes de konkurrenbele 
positie van de ondernemingen te willen 
verdedigen, verhoogt zij phtseling de 
loonkost in de sektoren met seizoens
gebonden produktie hoewel deze de 
meest kwetsbare zijn 
Deze ongelukkige maatregel verhoogt 
aarmenS^ de lasten van de werkge
vers zonder enig voordeel voor de 
werknemers of voor de schatkist De 
replies die ik ervaren heb, zowel van 
werkgevers- ate van werknemersorga-
nizabes bewijzen dit overduidelific 

Het IS nu wachten op een antwoord uit 
de Wetstraat-

Wel en wee bij Vü-Lede 
Tijdens de voorbije vakanbepenode 
werd de VU-afd Lede in rouw gedom-
peW Eerst was er het ptotse afsterven 
van Camiel D'Herde C^miel was een 
volkse, trouwe Vlaming die door het tot 
niet gespaard werd Toch liet hij het 
niet na om voor zijn Vlaamse overtui
ging uit te komen, zowel thuis, in zijn 
omgeving als op zijn werk bij de 
Spoorwegen in Brussel 
Ons jarenlang bestuurslid Hubert Mat-
thijs en diens familie werden eveneens 
getroffen door een afsterven Huberts 
moeder, Magdalena De Kerpel, een 
eenvoudige Vlaamse moeder, over
leed na een langdurige ziekte op 7 
augustus, enketo maanden na haar 
echtgenoot Arthur Matthijs. Zij werd 

op 13 augustus temidden van haar 
familie, vrienden en kennissen ter aar
de t>estekl 
Het VU-bestuur en de leden treuren 
mee met allen die om deze geliefde af
gestorven treuren 
Maar het leven gaat voort Nieuw 
leven bracht ons immers Hikte Smol-
ders-Gnjsouilte, t>estuurslid en dochter 
van bestuurslid Marcel Gnjsouilte, 
eerst plaatsvervangend gemeente
raadslid ZIJ scfxxik Vlaanderen een 
fnsse dochter die door vader Miei en 
moeder Hikte met de naam Ellen werd 
bedacht Uiteraard wensen wij de ge
lukkige ouders en de al even gelukkige 
familie jsrofteiat met deze gezonde 
aanwinst 

Eén schilder en dertig Vlaamse 
Schrijvers te Moerzeke 
Het Davidsfonds Moerzeke en de 
Vlaamse-nabonale vereniging 't Mole-
ken nchten samen een tentoonstelling 
van de Moerzeekse schikter Victor 
Suy in 

Victor Suy kreeg na het befiaten van 
een aantal pnjzen internationale tie-
kendheid Zijn meesterlijke portreteer-
kunst IS bewonderenswaardig De or
ganizatoren bieden aan de geïnteres
seerden de kans om tijdens de kermis-
dagen de prachtige reeks van dertig 
Vlaamse Schnjvers te komen bewon
deren Het geheel wordt georgani-
zeerd in het sfeervol kader van de 
Oude Maaldenj, in de Ommegang
straat te Moerzeke 

Zaterdag 3 september vindt om 20 uur 
de officiete opening met receptie 
plaata Henn-Ftons J^pers, voorzitter 
van de Vereniging van Vlaamse Letter
kundigen teidt de kunstenaars in De 
offtoiete opening wordt verzorgd door 
Anton Van Wilderode 
De tentoonstelling is vervolgens toe
gankelijk voor het publiek 
Op zondag 4 september van 10 u 30 
tot 12 u en van 16 u tot 20u Op 
dinsdag 6 september van 10 u tot 
14 u en van 18 tot 21 u 30 
Op donderdag 8 septemtjer van 18 u. 
tot 22 u 
Victor Suy of zijn echtgenote Lucy 
zullen steeds aanwezig zijn De toe
gang tot deze tentoonstelling e grabs. 
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VU klaagt fietsprobieem te 
Leuven aan 
De jongste weken waren er verschil
lende klachten l.vjn. de fietsstallingen 
aan het Leuvense station. De drie 
bestaande fietsstallingen zijn werkelijk 
overbezet ook in de vakantieperiode. 
Het is zelfs zo dat mensen die met de 
fiets naar het statkxi rijden om dan ver
der de trein te nemen vanaf halfacht-
acht uur 's ochterxis geen plaats meer 
vinden om hun fiets te stallea Dit is 
dan ook de aanleiding voor het neer
zetten van de fietsen op plaatsen 
buiten de rekken. 
Ook worden dagelijks, voor de voet
gangerstunnel onder het perron langs 
de zijde van de Martelarenlaan een 

tiental fietsen tegen bomen of schuttin
gen geplaatst Ook de fietschaos aan 
het postkantoor en — in de weekends 
tijdens het akademiejaar — aan het 
begin van de Maria Theresiastraat is 
een overbekend feit 

Dit alles is blijkbaar niet in overeen
stemming met het politiereglement 
Fiets-spoorders kregen dan ook een 
waarschuwing van de Leuvense politie 
dat hun fiets in overtreding stond 
buiten de voorziene fietsstallingen. 
Deze fietsstallingen waren dan ook — 
zoals steeds — vanaf 8 uur volledig 
bezet 

In naam van de Voksunie-afdetng 
Kessel-Lo heeft voorzitter Kris Bovin 
bij het Leuvens stadsbestuur aange
drongen de nodige stappen te zetten 
om het aantal Qiefst overdekte) fiets
stallingen op de drie gebruikelijke fiets-
stallingsplaatsen aan het statkm (post
kantoor te Leuven, voetgangersbrug 
en voetgangerstunnel aan de Martela
renlaan te Kessel-Lo) gevoelig uit te 
breiden, zodat eenieder zijn fiets kan 
neerzetten zonder het nsico een boete 
wegens overtreding van het verkeers
reglement op te k)pen. 

BRABANT 
SEPTEMBER 

2 ' KEERBERGEN: 10 jaar Voksunie-Keert>ergen om 20 a in zaal 
Berk en Brem. Toespraak door kamerlid W i y Kuijpers. Om 
21 uur Jazz-avorxJ met Yeltow City Jazz Band Inkom: 150 fr, 
voorverkoop 100 fr. 
LONDERZEEL: Grootse feestavond door Hertog Jan van 
Brabant in het Egmont complex. Kerkstraat 17 en Kameradenbal 
met Werftra Orkest en optreden van Jef Efcers. om 20 uur. 

10 

De taalfierheid van De Croo 
Senator Vandezande stekie aan minis
ter De Croo de vraag hoe het in 
godsnaam mogelijk was dat op 21 juni 
IJ. een autobus van de Natkxiale Maat
schappij der Buurtspoorwegen, op de 
Hjn Diest-Leuven, reed met Franstalige 
opschriften. 

Bal burgemeester 
Valkeniers 
Op zaterdag 3 sept as. heeft het bal 
van burgemeester Jef Valkeniers 
plaats. Het wordt opnieuw ingericht 
ten voordele van de sociale werken 
van het gemeentebestuur. Er is een 
grote tombola en het Waltra-orkest 
speelt ten dans. 120 fr. inkom, de eer
ste dans gaat om 21 u. in het rekreatie-
centrum aan de Keperenbergstraat te 
Itterbeek, deelgemeente van Dilbeek. 

Wat antwoordt nu minister De Croo? 
Hij geeft de feiten toe en zegt dat de 
opschriften in de autobussen van de 
genoemde lijn uitsluitend in het Neder
lands moeten gestekl worden. In uit-
zondeHijke omstandigheden evenwel, 
en dit om dienstnoodwendigheden Obij-
voorbeekl in geval van defekt) kan het 
gebeuren dat autobussen van het on-
dertKHjdscentrum te Kessel-Lo (waar 
autobussen worden herstekj, die zo
wel dienst doen in het eentalig Neder
landse of Franse gebied als in het 
tweetalig gebied) ter vervanging wor
den ingezet voor ritten van beperkte 
duur. 
Voor zover het gaat om lijnen binnen 
een eentalig gebied, wordt er dan voor 
gezorgd dat de opschriften ook eenta
lig zijn. 
In het geval dat onze senator aan
bracht ging het om een vergetelhekJ. 
Hadden wij het niet gedacht? 

Gemeentebesturen 

kunnen sparen in hun budget door alleen 

doordachte plannen uit te voeren 

Stads-en dorpsvernieuwing -Mi l ieuef fect rappor tage 

Sanering en inrichting van afvalstortplaatsen 

Verzamelen.afvoereYi en zuiveren van afvalwaters 

Waterbeheer: opslag - berging - afvoer 

Verkeersarme straten -Winkeist iaten -Woonerven 

Marktpleinen - Parken - Plantsoenen - Sportinstatlaties 

BELGROMA 

Gachardstraat 88 .1050 Brusse l - te l . 0 2 / 6 4 8 65 20 

Mechelen - Hasselt - Brugge 

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

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

Openingsuren: DL, woe., vrij. van 13 tot I8u. 30 
Do., zat. van 10 tol 19u. 30 
Zondag van 14 lot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Wandelen en 
proeven met 
VU-Beersel 
VU-Beersel organizeert een gezins
wandeling onder leiding van natuur-
gids Cyriel Meurisse. 
Noteer alvast deze datum op uw agerv 
da. zondag 11 september om 14 uur 
aan het Herman Teirlinckplein. 
Tevens is er tijdens de wandeling een 
bezoek gepland aan brouwerij „Oud 
Beersel", met deskundige uitleg over 
het brouwen door mr. Vandervelde. 

Als tussenkomst vragen we 50 fr. (met 
1 geuze inbegrepen). Trommel vrierv 
den, kennissen en familie op, en laat 
ons samen genieten en de grote weel
de van ons milieu ontdekken. 

V W G -
vlaginhuldiging te 
Leuven 
Op woensdag 7 september 1983 zal 
de nieuwe vlag p>lechtig overhandigd 
worden aan het Vlaams Vertxxid voor 

Gepensioneerden ( V W C S van Leu
ven. 

Feestprogramma: 
Om 14 u. ontvangst ten stadhuize en 
overhandiging van het vaandel door de 
burgemeester. 
Om 15 u. in de St-Reterskerk. wijding 
van de vlag door e.h. deken van Leu
ven en eochansbeviering met zang. 
Daarna in Thier Brau Hof, Tervuurse-
vest, Leuven, voortzetting van de vie
ring met Brabantse koffietafel, spreek
beurten, o.a van Maunts Cop>pieters, 
optreden van het pas gesticht „Ge
mengd Vlaams koor" en gezellig sa
menzijn met orkest 

y: lepel & vork... V 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

Bergense Steenweg 1123 
1070 7^nderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etent|e 
in een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/65841 76 

Wi) verzorgen al uw feesten. 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wi|nimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop. 
elke vrijdag van 17 tol 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkeri) 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

WEKELUKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG Oude Bnjgstraat 16 
18 UUR 052-423246 
J A N P A U W E L S -
D E B R A U W E ^ JAARLIJKS VERLOF 
0« familicuak mat tradili*. 

DECEMBER 

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

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-7345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02-252 0240 
riest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geruardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
tVlaunts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per'-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 
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18 m Wij in de Volksunie 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
4 GENK: Provinciate VUJOraad om 10 uur in de Slagnxitea 
9 NEERPELT: VU-grote meeting in zaal .De Pijl". Boseind 91 te 

Neerpelt Om 20 uur. Sprekers: VU-voorzitter Vic Anciaux en 
volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. Inkom gratis. 

VU-Neerpelt streeft naar 
een open beleid 
De raadszittingen in Neerpelt kenden 
tot nu toe geen open t>eleid vanwege 
de CVP-fraktie De CVP had dit wel in 
haar programma opgenomen maar 
eens aan de macht houdt ze aHe 
deuren en vensters voor de oppositie 
goed gestoten. De VU-fraktle zal er 
steeds op aandnngen dat de burger 
medezeggingsschap krijgt in het ge-
meentebieleidi 
Wat werd er in het voortiije half jaar 
door de VU-fraktie naar voor ge
bracht? Hoe gaat men te werk? 
Voorstellen en teksten worden allen in 
een voorafgaandelijke vergadenng 
door bestuursleden en raadsleden be
sproken, waarna de punten op de 
dagorde van de raad worden ge
bracht 
Op 24 januan werd er door onze 
fraktie een rTK>tie ingediend tegen de 
benoeming van hHappart tot burge
meester van Voeren 
Op 12 april de problemen die zfch 
stelden na de wateroverlast met de 
verlichting en bij de voetpaden her en 
der in de gemeente. Tevens werd er 
geïnformeerd of het vredegerecht al 
dan niet een onderkomen zou vinden 
in het nieuwe gemeentehuis. Op 31 
mei werd een onderzoek gevraagd tot 
inplanting van een speelpleintje in de 
woonwijk Boseind. 
En werd tevens gevraagd de verkeers
veiligheid in de woonwijken van Bos
eind te verhogen door middel van 
snelheidsbeperkingen en andere mid
delen 
Eveneens werd een voorstel inge
diend om de gemeenteraadsverslagen 
voorafgaandelijk te bezorgen, een al
gemene en toeristische wegwijzenng 
in Neerpelt te onderzoeken en n.a.v de 
komende Uzertiedevaart grotere 
waardenng voor de Vlaamse ooriogs-
gesneuvelden uit beide oorlogen op te 
brengen 
Op 8 juli stelde onze fraktie vragen 
omtrent de aansluiting van de gemeen
te Neerpelt op het kabeltelevisienet 
De VU stekte voor dat eerst de me
ning van de bevolking diende gekend 

te zijn alvorens te beslissen. Dat niet 
enkel alleen Intrelectra mocht worden 
aangesproken om de aansluitingswer-
ken uit te voeren. Verder stekte de VU 
nog een aantal vragen van technische 
aard over deze aanshjiting. 

De hele Neerpehse VU-pk)eg. be
stuursleden, raadsleden en sympati-
santen wil samen met de bevolking 
van Neerpelt naar een open beleid 
streven waartMJ de bevolking een rol 
speeK en niet enkel p>assief toekijkt 
De VU-ploeg aaruiet het als een plicht 
dag aan dag klaar te staan voor de me
demens. De leden wilten hard werken 
ook buiten de gemeenteraden. Daar
door zal men ons misschien als lastige 
kerels beschouwen maar dat wijst 
alleen maar op het verzuim van een 
open en sociaal beleid. Men mag er op 
rekenen dat de VU van Neerpelt haar 
stem in het gemeentehuis zal blijven 
verheffen. 

Na een half jaar oppositiewerk kan 
men nu reeds spreken van een opposi-
tieparbj waar rekening dient mee te 
worden gehiouden, een p>arbj die met 
zich ntet laat solten. 

J. NautvVU-raadslid 

Na-zomerfeest 
voor Brugge-
Torhout-Kust 

Voor gans het arr. Brugge wordt op 
zaterdagnamiddag 3 september a.s in 
de hovingen van de abdij Steenbrugge 
CRuzettelaan, Assebroek-Brugge) een 
na-zomerfeest gegeven voor jong en 
minder-jong. 

In de vroege namiddag vanaf 
14 u 30 kleinkunst volksspelen, jeugd-
inzet en muziek alterhande, 's avonds 
vanaf 19 u 30 nazomerf estijn met een 
heus varken aan het spit 

VU-raadslid H. De Witte sportman 1982 
Gedurende de jongste Ingelmunster-
86 sportraadszitting moesten de 
sportlaureaten en sportman of sport
vrouw '82 verkozen worden. Bij de 
troep sportman of sportvrouw waren 
er een resem kandidaten. In de derde 
stemronde viel de beslissing en werd 
Herman De Witte samen met zijn 7 
vrienden wielertoeristen gekozen, zij 
trokken per fiets naar het verre Lour-
des van 11 tot 17 juli. 

Voorbereiding 
Na enkete kontaktvergaderingen blijkt 
Herman de gepaste organizator te zijn. 
Een trainingsschema wordt opgestekj, 
m totaal virerden er ongeveer 1.300 km 
afgelegd. Aanvankelijk werd een nt-
tenschema uitgedacht van 6 dagen, 
later werd overgeschakeW naar 7 da-
gerv Herman zorgde voor de ntten-
scfiema's en er werd met de VTB 
onderfiandeki voor de hotelreserva
ties. 

Ritten 
Vlaanderen zendt zijn zonen uit_ kan 
het mooier en dit op Vlaanderens 
hoogdag! 

Herman in de gemeenteraad. 

11 juR. Ingelmunster-Beauvais: 207 km 
12 juli, Beauvais-Chateaudun: 193 km 
13 juli, Chateaudun-Argenton-sur-

Creuse 194km 
14 juli. Argenton-sur-Creuse-Nontron: 
157 km 
15 juli, Nontron-Tonneins. 158 km 
16 juli, Tonneins-Mirande 116 km 
17 juli, Mirande-Lourdes- 72 km 
Dit betekent een totale afstand van 
1.150 km. Verblijf te Lourdes tot 19 juli 
en dan de terugreis met de slaaptrein. 

Terug te Ingelmunster 

Er is een ongewone drukte in liet 
statKin te Ingelmunster. Door een afge
vaardigde van de sportraad wordt een 
aandenken gescfionken aan de moedi
ge fietsers. Het vak toch op tussen al 
dte drukte- niemand voi het gemeen-
tebestuur_ de CVP-meerderfieid wa
ren de afwezigen. 
Herman De Witte kan de indruk ntet 
wegnemen dat dit achttal volgend jaar 
opnteuw een trip zal maken. Hun 
vrierKischap en aanfiankelijkheid is 
met deze Lourdestrip te sterk gewor-
dea Proficiat voor deze prestatie. 
Ntet alleen in de gemeenteraad, maar 
ook op de fiets dtent men rekening te 
houden met Herman. (GDI) 

VU op Brugse jaarbeurs 
Tot zondagavond kan men nog in de Brugse beurshalle terecht voor de 
„Brugse jaarbeurze". Tussen de vele starids zult U ongetwijfeld de zeer 
fraaie VU-Infomnatiestand bemerken. Alleriei inlichtingen over de Volks
unie, de VU-jongeren. het Vlaams Nationaal Studiecentrum, de Federatie 
van Vlaamse Vrouwen en het „Trefcentrum voor Mensen met Vragen" 
kunnen er verkregen worden. Ook werd een hoekje voor propaganda 
tv.v. het weekblad „WU' voorzien, waarvoor onze beste dank. Felicitaties 
aan de dynamische ploeg medewerkers uit het arrondissement Brugge-
Torhout-kust! 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 

8000 Brugge 

Bouwen van 7 woningen voor bejaarden 
te Brugge (St.-Pieters) 

Op donderdag 15.9.1983 om 10 u. 30 zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de Inschnjvingen 
van de openbare aant>esteding van partij 2: Elecktriciteit 
Erkenning: kategorie P. 
Termijn. 25 werkdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel. 
— op het bureau van het (DCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 
— op het bureau van architekt Ronny D'Hespeel (tel. 050-

33.02.85) Kastanjeboomstraat 11 te Brugge iedere werk
dag van 9 tot 12 uur. 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 917 fr. inklusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 280-0226723-71 van architekt 
Ronny D'Hespeel, Kastanjeboomstraat 11 te 8000 Brugge. 
De mschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan de heer F. 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizerin
nenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art. 26 van het KB van 22.4.1977 Op 
beide omslagen moet vermeld worden: „Bouwen -van 7 
woningen voor bejaarden" f)artij 2: Elektriciteit 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 

8000 Brugge 

Bouwen van 7 woningen voor bejaarden 
te Brugge (St.-Pieters) 

Op donderdag 15.9.1983 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen 
van de openbare aanbesteding van: p>artij 3: Verwarming. 
Erkening: D18 
Termijn: 22 werkdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel. 
— op hel bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 
— op het bureau van architekt Ronny D'Hespeel (tel. 050-

33.02.85) Kastanjeboomstraat 11 te Brugge iedere werk
dag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 978 fr. inklusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 280-0226723-71 van architekt 
Ronny D'Hespeel, Kastanjeboomstraat 11 te 8000 Brugge. 
De mschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan de heer F. 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizerin
nenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art. 26 van het KB van 22.4.1977. Op 
beide omslagen moet vermeld worden: „Bouwen van 7 
woningen voor bejaarden" partij 3: Verwarming. 

Eerste corrida 
te 
Middelkerke 
Met de medewerking van „Wij aan 
Zee' en het gemeentebestuur van 
Middelkerke: eerste corrida van Mid
delkerke op vrijdag 16 september om 
20 u. 

Voor de eerste maal organizeren de 
Middelkerkse Corrida-vrtenden. een 
feitelijke vereniging ontstaan uit de 
Volksunie-Jongeren van Oostende-
Veume-Diskmuide, een avond-straten-
loop doorheen IVliddelkerke. 
Met de medewerking van „Wij aan 
Zee" en de Middelkerkse handelaars 
werd een jsarkoers van circa 10 km 
doorheen Middelkerke uitgestippekl 
Deze grootse sportget}eurtenis te 
Mkktelkerke wordt georganizeerd op 
vrijdag 16 september as. De start is 
om 20 u. in de Kerkstraat rechtover 
het gemeentehuis. 
Het hete parkoers dtent slechts een
maal te worden getepen en iedereen 
mag er aan deelnemen. Er is één 
gezamenlijke start maar achteraf wor
den verschiltende kategorieën opge
steld. Alte aangekomen deelnemers 
ontvangen een herinnenng. Na de 
loopwedstrijd is er mogelijkfieki tot 
douchen. 
De prijsuitreiking t>egint om 21 u. 30 in 
De Leeuw van Vlaanderen (aan de 
aankomst). Het Vlaams Kruis zql zor
gen voor de medische zorgen. 
Alte inschrijvingen en inlichtingen kun
nen vanaf heden gebeuren in het 
Oostende Trefcentrum, P. Benoitstraat 
58 te Oostende (059-50.52.77). De dag 
zelf kan vanaf 19 u. worden ingeschre
ven in De Leeuw van Vléanderen 
(rechtover het gemeentehuis). Deelna
meprijs bedraagt 50 fr. 

Philippe Goossens 

Rouw te 
Ardooie-Koolskamp 
De vakantie heeft naast rust en blij
heid, ook vereenzaming en leed ge
bracht in onze VU-kern van Kools-
kamp. Op 4 juli overieed onze vriend 
en Vlaams-nationalist van het eerste 
uur Oscar De Meij, 76 jaar. Zijn 
levensweg was één Vlaams-nationa-
le rechte lijn, gehouwen uit één stuk, 
overtuigd in merg en been. Hij heeft 
voor zijn ideaal gewerkt en geleden, 
ook hij „mocht" zitten. 
Maar onkreukbaar bleef zijn ideaal 
sn gerichtheid naar het doel. Doch 
ook hij mocht het nog niet verwezen
lijkt zien. Maar dat Vlaanderens zelfs
tandigheid en zelfbestuur komen zal 
was zijn overtuiging. Over de dood 
heen blijft gij. Oscar, een strijdende 
vlag voor ons. 

Nogmaals onze blijken van diep me
deleven aan de achtbare familie en 
mocht het hen een troost wezen: wij 
zullen het in houe troue verder doen. 
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Wij in de Voll̂ sunie 

Coens diskrimineert 
het gemeentelijk onderwijs 
Nogal wat kranten spannen zich de 
jongste tijd in om de minister van 
Onderwijs, de Westvlaming Daniël 
Coens, voor te stellen als de redder in 
nood voor de onderwijsproblemen in 
Vlaanderen. Bij hoog en laag beweert 
diezelfde pers dat Coens geen enkel 
onderwijsnet achteruitstelt Vóór en
kele dagen werd echter bewezen dat 
dit met het geval is. Na een nu reeds 
maandenlange diskriminatie van het 
rijksonderwijs, heeft diezelfde Coens 
het nu gemunt op het gemeentelijke 
net En dan nog wel in zijn eigenste ar
rondissement Maar natuurlijk tegen 
een stad waar de CVP nu toevallig 
sinds jaren niet meer in de bestuurs-
meerderheid zetelt. Zodus. 

Om in een openbare biblioteek in 
leidende of technische funkties be
noemd te kunnen worden is het difjlo-
ma van gegradueerde in de biblioteek, 
dokumentatie- en informatiekunde 
noodzakelijk. Ook voor schoolbibliote-
ken, archieven, dokumentatiecentra, 
informatiediensten, wordt steeds va
ker dit diploma gevraagd. Tot op heden 
moeten belangstellenden deze leer
gangen gaan volgen te Brussel of 
Antwerpen. En gezien het hier meestal 
om personen gaat die reeds werken. Is 
de verplaatsing, driemaal p&r week, 
naar Brussel of Antwerpen een bijna 

onoverkomelijke hinderpaal. Precies 
daarom besloot het Brugse stadsbe
stuur (waarin drie VU-schepenen ver
tegenwoordigd zijn) deze leergangen 
in de eigen stad te organizeren. Het be
loofde een sukses te worden, vermits 
reeds een hele rij gegadigden zich 
aanmeldden. 

Een stuurgroep met pluralistische 
samenstelling was reeds opgericht om 
deze leergangen te begelekJen. Ook 
de „Vlaamse Vereniging voor Biblio
teek- en Archiefpersoneel" reageerde 
unaniem positief op dit sprankelend 
voorstel, dat kwalitatief op een zeer 

m 19 

Onderwijsminister Coens bena
deelt het gemeentelijke onderwijs
net, tenzij de CVP er de lakens uit

deelt 

hoog niveau zou komen te staan. 
Groot was dan ook de vert)azing en 

de verontwaardiging van alle betrokke
nen toen minister Coens aan het 
stadsbestuur meedeelde dat bedoekje 
oprichting niet kon toegestaan wor
den. Als reden gaf Coens dat er moet 
gewacht worden op een plan voor 
rationalizatie en programmatic van het 
onderwijs voor sociale promotie. Ieder
een die hiermee vertrouwd is weet dat 
dit een nep-argument is, vermits er nog 
niet eens een begin gemaakt is van 
dergelijk zeer complex plan; in onder-
wijskringen goochelt men bijvoorbeeld 
reeds meer dan 10 jaar met de belofte 
van ooit eens een plan voor het basis
onderwijs... maar het bleef al die tijd bij 
woorden. 

Het door Coens ingeroepen motief 
wordt daarenboven totaal ongeloof
waardig, gezien het feit dat diezelfde 
Coens onlangs wél toelating gaf aan 
het vrij onderwijs te Genk en te Gent 
om precies dezelfde leergangen op te 
richten zoals nu gevraagd te Brugge. 
Daar moet dus blijkbaar met gewacht 
worden op zo'n plan voor rationalizatie 
en programmalle! 
West-Vlaanderen moet het aldus blij
ven stellen zonder deze opleiding en 
de vele kandidaten uit de provincie 
worden gedwongen dit diploma te 
behalen na jarenlange, verre én dure 
verplaatsingen. 

Misschien richt Coens nu in zijn 
eigen stad Damme zo'n leergang In, 
maar gezien de rode financiële situatie 
van zijn gemeentekas zeri ook dit wel 
utopisch blijven. (pvdd) 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge 

Bouwen van 7 woningen voor bejaarden 
te Brugge (St.-Pieters) 

Op donderdag 15.9.1983 om 10 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen 
van de openbare aanbesteding van: partij 1. Ruwbouw, hout 
en sanitair. 
Erkening kategone D klas 3. 
Termijn- 120 werkdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel. 
— op het bureau van het OCNfW, Kartuizerinnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 
— op het bureau van architekt Ronny D'Hespeel (tel. 050-

33.02.85) Kastanjeboomstraat 11 te Brugge iedere werk
dag van 9 tot 12 uur. 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 2.778 fr. inklusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 280-0226723-71 van architekt 
Ronny D'Hespeel, Kastanjeboomstraat 11 te 8000 Brugge. 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan de heer F. 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizerin-
nenstrsiat 4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen bmnen 
de termijn vastgesteld in art. 26 van het KB van 22.4.1977. Op 
beide omslagen moet vermeld worden- „Bouwen van 7 
woningen voor bejaarden" partij 1: Ruwbouw, hout en 
sanitair. 

Aanbevolen huizen 
PVBA J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

^ > ' 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-311376 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

^ uitgebreide keus bemeubeide villa's-appart -en studio's SAMOOSTDUINKERKE 
in alle prijsltlassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

TEL. OSI/II 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 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migroatraat 128, 9328 dendermonde-achoonaard» 
tel 052-423304 - 423916 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar (uzollel. i jn 5r>c brugye 
0f)0/3S /4 04 
baan brugge kortrijk 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/353 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.I9J9 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
caremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

• Heer, 25 jaar, wonende in het 
Mechelse zoekt een job als maat-
gchappelijk assistent ofwel een 
betrekking in het verzekerings
wezen, eind septennber 1983 

beëindiging van de legerdienst 
Ref nr 742 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Bomers, via 
het Vlaams-Nationaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1 te 2800 Me-
chelen, tel 015-20.9514. 

Werkaanbleding 
• Een firma uit de omgeving 
van Peer-Bree wenst lassers 
roestvnj staal en aluminium en 
een tekenaar A2-A1 of B1-B2 
aan te werven. Zich in de omge
ving van Bree-Peer vestigen is 
gewenst Ref. nr. 797. 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksverte
genwoordiger Joos Somers. via 
het Vlaams Nationaal Centrum 
voor Mensen met Vragen, Ont-
voeringsplaats 1 te Mechelen, tel 
015/209514 

VERZEKERINGSKANTOOR 

Jos MERGEAY 
Ophovenstraat 103 

3670 MAASEIK 
(Neeroeteren) 

Tel. 011-86.4Z92 
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Bij de opening van de nieuwb 
Vlaamse school in Komen 
Ergens doet het terugdenken aan de t i jd van de kaartjes met 
„Vlaanderen herbouwt zijn toren', enige ti jd na de lafhartige verwoes
ting van het IJzermonumenL Net zoals toen is de oproep tot steun 
massaal beantwoord. De vraag van de „Vriendenkring van het 
Komense"\o\ inschrijving op de renteloze lening is een fantastisch 
sukses geworden: de 3.100.000 fr. die nodig waren, zijn vergaard. Op 
1 september gooit het spiksplinternieuwe Vlaamse schooltje van Ko
men de deuren wagenwijd open. 

Komen en „het schooltje" zijn de 
jongste ti jd een beetje uit de 
belangstelling verdwenen. Dit 
betekent echter niet dat de Vla
mingen in deze uithoek van ons 
land minder aktief zouden ge
worden zijn. Integendeel, behalve 
de bouw van de school is er ook 
nog de werking van het kultureel 
centrum „Huize Robrecht van 
Kassei' met de rijkgevulde bi-
blioteek, de speelpleinwerking, 
de vakantiekursussen voor 
franstaligen, de wandeltochten-
En zaterdag moet het dan gebeu
ren: de Vlaamse school veran
dert van onderdak. Van het knus
se kasteeltje naar het vlakbijge
legen en nieuwgebouwde loka-
lencomplex. Dit gaat, terecht, ge
paard met een groot tuinfeest 
Halfaugustus waren wij te gast 
bij de voorzitter van de Vlamin
gen in Komen, Paul Sergier, en 
nadien brachten wij een bezoek
je aan de werken. Een droom 
wordt inderdaad werkeli jkheid-
Gefelicteerd! 

WIJ: En, meneer Sergier, hoever 
staan we „er" mee? 
Sergier: „De school komt klaar! 
WIJ halen de eindmeet De 3,1 
miljoen die wij aan Vlaanderen in 
leen gevraagd hebben om een 
drieklassige Vlaamse kleuter- en 
lagere prefabschool te bouwen in 
de tuin van Huize Robrecht van 
Kassei zijn binnen. Bijna één der
de hiervan is zo maar geschonken. 
Wij wisten het en daarom hebben 
wij het aangedrufd. Langs deze 
weg bedanken wij al wie leende o ' 

Voorzitter 

Paul Sergier: 

Mensen van bij ons 

oude priester vertelde mij eens 
dat gelovigen innerlijke momen
ten, zoals tijdens de persoonlijke 
biecht, altijd hun moedertaal spre
ken. Nu blijkt dat er nog 8 op 10 
biechtgangers in het Komense 
Vlaams spreken. En dit hoeft ei
genlijk niet te verwonderen, ver
mits het grootste deel van de 
bevolking Vlaamse inwijkelingen 
waren, grensarbeiders die zich 
hier vestigden. Deze Vlamingen 
zonden hun kinderen echter naar 
Franstalige scholen en de kinde
ren van die kinderen spreken van
daag bijgevolg alleen nog Frans. 
En zo kan men het hier beleven 
dat kleinkinderen niet meer kun
nen praten met hun grootouders. 
Binnenskamers wordt er ontegen
sprekelijk nog veel Vlaams gebab
beld, maar eenmaal buitenshuis 
spreken diezelfde mensen Frans." 
WIJ: In uw publikatie in „Ons 
Kanton" lazen wij dat de aktivitei-
ten van de Vlamingen in Komen 
zich niet beperken tot het bou
wen van een school? 
Sergier: „Inderdaad. Zo geven wij 
op intensieve wijze kursussen Ne
derlands aan volwassenen. Met 
sukses. Tijdens de eerste week 
telden wij reeds 28 mensen die 
deze avondlessen kwamen vol
gen, een onverhoopte opkomst 
Dit is waarschijnlijk te danken aan 
de overigens schrijnende gevol
gen van de ekonomische krisis. 

„Zonder Vlaanderen kunnen we niets rr 

gaf. Solidariteit kennen we dus 
niet alleen in Polen. Iedereen is 
alvast uitgenodigd op ons tuin
feest van zaterdag. Dan ziet U uw 
school zelf, want ze is en blijft de 
eigendom van heel Vlaanderen." 
WIJ: Hoe en wanneer is het idee 
gegroeid van „we bouwen een 
eigen school"? 
Sergier: „Toen wij in oktober '81 
buitengegooid werden uit het 
plaatselijk ateneum, zijn wij naar 
't kasteeltje „Huize Robrecht van 
Kassei' verhuisd. Dit konden wij 
huren van het kultuurfonds van de 
verzekeringsmaatschappij 

Onder een verschroeiende zon metselen deze bouwvakkers de laatste 
stenen van de nieuwe school Een juweeltje! 

„Noordstar en Boerhaave'. Na
dien werd deze huurkost overge
nomen door het Vlaamse ministe
rie van Onderwijs: deze dienst 
zorgde ook voor het nodige sani
tair, de veiligheidsvoorzieningen 
en zo meer Enige tijd later is de 
gedachte geopperd om zelf iets te 
gaan bouwen, vooral omdat het 
overigens knappe kasteeltje in fei
te te klein was en niet zo ideaal 
geschikt is voor het geven van 
onderwijs. Rond die tijd werd ook 
de mogelijkheid onderzocht om 
deze droom werkelijkheid te laten 
worden dankzij een renteloze le
ning. En het lukte! In één jaar tijd 
haalden wij het geld binnen." 
WIJ: Hoeveel Vlaamse leerlingen 
verwacht U op 1 september? 
Sergier: „Nu reeds (n.v.d.r op 16 
augustus) zijn wij zeker van 26 
kinderen: vijftien kinderen in het 
lager onderwijs en negen kleuter
tjes. Van zodra we zestien leerlin
gen tellen in het lager onderwijs 
moet dit onderwijs trouwens be
taald worden door het franstalige 
ministerie van onderwijs. Laat ons 
dus hopen.." 

Sfeer is verbeterd 
WIJ: Hoe is de sfeer nu rond het 
Vlaamse schooltje in Komen? Ie
dereen herinnert zich immers 
nog de hatelijke reakties vanwe
ge een aantal franstaligen: zo 
denk ik konkreet aan de beelden 
uit de reportage: „De heksen van 
Komen". 
Sergier: „Het is er gelukkig maar, 
allemaal veel rustiger en kalmer op 
geworden. Die harde, rabiate kern 
van frankofonen blijft natuurlijk 
nog bestaan, maar de gewone 
man trekt zich hiervan mets aan. 
Echt vijandige reakties blijven uit, 
alhoewel er soms nog spijtige za
ken voorvallen, zoals de beschadi
ging van een aantal personenwa
gens van Vlamingen vorig jaar 
Maar het is inderdaad zeer erg 
geweest Ik blijf „de flamin" voor 
mijn dorpsgenoten." 
WIJ: Hoe reageren de plaatselij
ke autoriteiten, met name het 
gemeentebestuur? 
Sergier: „Een deel ervan is ons 
niet slecht gezind, maar een min
derheid blijft vijandig Toch is het 

allemaal veel verbeterd. Zo be
staat het nu dat onze kinderen het 
stadhuis bezoeken, met de burge
meester als gids. De Vlaamse 
school is een aanvaard begrip 
geworden. Toch blijven sommigen 
bang voor mogelijke repressie-
akties... 
Onze grootste erkentelijkheid 
gaat evenwel uit naar Vlaanderen. 
Zonder Vlaanderen kunnen wij 
niets. Wij als Vlamingen hier in 
Komen, hebben ons nooit verlaten 
of verloochend geweten. Vooral 
het feit dat 90 % van de geldelijke 
steun afkomstig is van de gewone 
man heeft ons er blijvend doen in 
geloven. Ikzelf heb mij vaak recht 
gehouden aan de mentale steun 
die ik mocht ontvangen. Zo kon 
het voorvallen dat ik, op de avond 
na een dag waarop het weer eens 
allemaal tegenging, (en ik tegen 
mijn vrouw zei, met de moed in de 
schoen: „Waaraan zijn we eigen
lijk begonnen?! een telefoontje 
kreeg van een anonieme Vlaming 
om te vragen hoe 't er mee was, 
iemand die enkele t>emoedigende 
woorden sprak en „Dat we't nooit 
mochten opgeven." Zo'n dingen 
doen deugd aan „'t hertje". En ze 
sterken je in de overtuiging om 
door te bijten. Werkelijk, de steun 
die wij ervaarden was enorm. 
Weet U dat wij op de jongste 
IJzerbedevaart voor 77.000 fr aan 
zelfklevers hebben verkocht? 
Onze grootste troef was ongetwij
feld het feit dat we politiek onge
bonden gebleven zijn. Wij vorm-
(d)en geen politieke partij wij ble
ven alleen maar overtuigde Vlaam
se mensen. Ook hebben wij ons 
steeds vreedzaam gedragen en 
nimmer gebruikten wij geweld. 
Want kijk maar eventjes welke 
onnoemelijke schade agressie kan 
veroorzaken, zoals onlangs in de 
Voerstreek. De waanzinnige 
schietparij van drie onnozelaars 
doet, naar mijn bescheiden me
ning, de Vlaamse zaak oneindig 
veel kwaad... en ik vrees dat de 
Vlamingen er uiteindelijk de dupe 
zullen van zijn." 

Vlaamse biecht 
WIJ: Hoe Vlaams is Komen nog? 
Sergier: „Voor nog dik 60 %.' Een 

Het besef dat tweetalig zijn in dit 
land een noodzaak is, begint door 
te dringen. Komen-Moeskroen is, 
ekonomisch bekeken, zo goed als 
dood. Indien men dus zijn kansen 
op werk wil verhogen is tweetalig
heid een conditio sine qua non. 
Verder organizeren wij ook een 
speelpleinwerking. En dit op het 
ogenblik dat de andere vakantie
werking ophoudt, dit is, tijdens de 
tweede helft van augustus. Ieder
een is er welkom, ook de franstali
ge kinderen. De voertaal is uiter
aard wel Nederlands. Het Vlaamse 
leven in Komen bloeit als nooit 
voorheen... 

't Zal wel gaan 
Wij rijden van het huis van voorzit
ter Sergier naar het Vlaamse Kul
tureel centrum „Huize Robrecht 
van Kassei". In het rommelige, 
drukke sekretariaat, zit de altijd 
bezige sekretaris Noël Decramer: 
„We kampen nog met 1.001 klei
ne en grote probleempjes, maar 
wees gerust, alles komt in orde. 
't Zal wel gaan." 
„'t Zal wel gaan", de naam van ooit 
eens een bloeiend Gents, flamin-
gantisch studentengenootschap. 
Toen 't nog moeilijk w/as Vlaming 
te zijn in een stad zoals Gent 
Vandaag is dit nog in Komen, in 
Voeren en in Brussel. Maar, 't zal 
w/el gaan... Met koppige Vlaamse 
verbetenheid. 

Bij 't buitenrijden zien w/e nog een 
bezwete VU-voorzitter van Sint-
Michiels, Herman Gevaert die de 
goot van 't kasteeltje een hoogno
dige verfbeurt geeft. Om het feest 
van zaterdag nog meer kleur te 
geven. Het feest van alle Vlamin
gen, niet in het minst van de 
Vlaams-nationalisten. 

(pvdd) 

gwnynfi mm. 

>liENSEN 
I^ONS 

1 SEPTEMBER 1983 


