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Na Flanders' Technology: 
waarheen? 

Nu Flajiders' Technology de deuren heeft gesloten, is het 
ogenblik daar voor een inventaris en voor politieke beslui
ten. Dat de Gentse beurs een groot sukses is geweest, werd 
zowat door iedereen onderstreept. Vlaanderen heeft zijn 
identiteit als modern industrieel complex in de wereld kun
nen bewijzen. En aan de Vlamingen - vooral aan de 
jongeren onder hen, die een toekomst moeten bouwen in een 
vrij sombere krisistijd - werd een teken van hoop en 
verwachting gegeven. Dit teken is massaal als dusdanig 
begrepen. 
Des te dringender rijst de vraag, hoe kan tegemoet worden 
gekomen aan deze hoop en verwachting. Op een perskonfe-
rentie verleden dinsdag heeft de Vlaamse minister van 
Financien en Begroting Hugo Schiltz een aantal voorwaar
den opgesomd waaraan moet worden voldaan, willen de hoge 
verwachtingen niet worden beschaamd. 
In de allereerste plaats moet de Vlaamse regering in staat 
zijn om haar pilootrol voort te zetten, niet alleen op het vlak 
van de public relations en de sensibihzering. Ze moet de in
strumenten van het openbaar industrieel beleid volwaardig 
kunnen aanwenden om de doeleinden van de DIRV te 
verwezenlijken. Dat veronderstelt dat zij daartoe de bevoegd
heden en de reële financiële middelen heeft. Zulks is, zo be
wees minister Hugo Schiltz aan de hand van sprekende 
voorbeelden en cijfers, thans niet het geval. Tegenover de en
kele honderden miljoenen van de Vlaamse regering beschikt 
de centrale regering over een maneuvreermassa van zowat 
60 miljard. Het verschil tussen de Vlaamse en de Belgische 
orde van grootte is gewoonweg verbijsterend. Wat zulks 
konkreet betekent in het dagelijks beleid, toonde minister 
Schiltz aan met het voorbeeld van Superlab. Als een logisch 
uitvloeisel van Flanders' Technology heeft de Vlaamse rege
ring besloten Superlab op te richten, dat ervoor moet zorgen 
dat Vlaanderen alvast inzake micro-elektronika niet vervalt 
tot het peil van een ontvrikkelingsland. De 185 miljoen 
startkosten die daarvoor in 1983 nodig zijn, kunnen door de 
Vlaamse regering slechts worden bijeengebracht ten koste 
van andere initiatieven. 
Terwijl de Vlaamse regering aldus haar uiterste best doet om 
iedere frank dubbel te keren gaat de centrale regering voort 
op de weg van de miljardenverkwisting. Volgens de Vlaamse 
Financieminister zou de regeringsbeslissing inzake Cocke-
rill-Sambre wel eens vlugger kunnen komen dan verwacht. 
En Hugo Schiltz vreest dat Vlaanderen, in ruil voor wat fede-
ralizerende schijntegemoetkomingen en voor enkele zoge
naamde kompensaties, ten derde male zal moeten opdraaien 
voor de herstrukturering van de Waalse siderurgie, ditmaal 
weer ten belope van 60 tot 70 miljard of meer. 
Dat deze vrees voor een nieuwe miljardenbrandschatting 
niet ongegrond is moge blijken, zo meende minister Schiltz, 
uit het feit dat er reeds een unitaristisch offensief is ingezet 
tegen het sukses dat Flanders' Technology heeft geboekt op 
het vlak van de kontakten met het buitenland. Minister van 
Buitenlandse Betrekkingen Tindemans heeft naar verluidt 
verleden week door het kabinet-Martens een nota laten 
goedkeuren, waarbij het de gewesten en gemeenschappen 
wordt ontzegd om zich als rechtspersoon in het internatio
naal verkeer te laten gelden. Deze jacobijnse opvatting staat 
niet alleen lijnrecht tegenover het oordeel van eminente 
binnen- en buitenlandse deskundigen, ze druist daarenboven 
direkt in tegen het eensgezinde standpunt van de Vlaamse 
regering. 
Het is misdadig en wraakroepend, dat het de Vlaamse 
regering zou worden belet om via internationale kontakten 
de krisis te lijf te gaan en het ekonomisch draagvlak van 
Vlaanderen veilig te stellen. 
De grote hoop en de verwachtingen die Flanders' Technology 
heeft gewekt, zullen slechts worden ingevuld wanneer gans 

I Vlaanderen zich eensgezind opstelt om te eisen wat ons 
I toekomt en af te wijzen wat men ons wil opdringen. 
1 tvo 

Foto van de week 

Tindemans ten spijt- „Van volk tot volkF En van regering tot regering! Minister Schiltz ontving vorige 
week een uitgebreide ministeriele delegatie uit Catalonie. Een verslag biz. 12-13. 

Met CVP-waarborg 
Uitgerekend precies tijdens dit verlengd weekend: alweer louter „toe
val"-? 
De kans is hoegenaamd niet klein dat vrijdag door de regering-
Martens andermaal voor tientallen miljarden engagementen aange
gaan worden. Ten behoeve van het failliet Waalse staal. De Franse 
konsutent Gandois zou tegen uiterlijk 20 mei zijn saneringsvoorstel
len op tafel gooien. 
Maar, naarmate de afteldagen verlopen stijgt de koorts in regerings
kringen En binnen de CVP. Maar die partit laat ons geen illuzies meer: 
andermaal wordt de weg van de minste weerstand genomen. 

Bij Cockerill-Sambre v*/acht de 
boekhouder met groot ongeduld 
om een nieuvy/e enveloppe van 
tientallen miljarden 
De kabinetsraad zou vrijdag wel 
eens de beslissing kunnen nemen 
dat het er precies 60 miljard zijn 
Dank zij het ja-v*/oord van de CVP-
ministers 
De politici van die partij — ook de 
Technology-flaminganten — blij
ven zeer hardleers 
Of IS het volharden in de boos
heid? 
Op het CVP-hoofdkwartier zit 
men met de kater van menige 
elektorale uitslag Zopas presteer
de niemand minder dan Wilfried 
Martens bij de tweede stemronde 
in Gent behoorlijk ondermaats In 
oktober, vorig jaar, had de CVP-
leiding reeds hoegenaamd geen 
redenen om juichen 
En in november '81 was er al 
evenmin reden voor feesh/ieren in 
de Tweekerkenstraat 
Bovenop tracht men de gegevens 
door te slikken van een pas-gepu-
bliceerde enquête die de CVP een 

verdere elektorale afgang toebe
deelt 
De sindikale vleugel van de CVP 
heeft dezer dagen bijkomende re
denen om de loftrompet opgebor
gen te houden Men voelt zich in 
de kristen-demokratische familie 
momenteel diep ongelukkig 
Vorige week was er de uitbundige 
vreugde omwille van Geens' Tech
nology festijn 
Maar het Gents vuurwerk was 
hoegenaamd nog niet uit de lucht 
of een andere CVP'er zorgde an
dermaal weer voor behoorlijke 
wanklanken Leo Tindemans wees 
de ministers van de Vlaamse rege
ring (partijgenoten inkiuis) met de 
vinger als onmondige jongens, als 
het gaat om officiële buitenlandse 
betrekkingen 
Een ander CVP-minister, Jean-Luc 
Dehaene ligt momenteel ook op 
vinkenslag om een suksesnum-
mertje op te voeren De ongunsti
ge ACV-uitslagen bij de sindikale 
verkiezingen kan slechts hij alleen 
goedmaken met een ministeriele 
stunt 

Alles samen komt het erop neer 
dat binnen de CVP momenteel 
eensgezindheid (andermaal) ver 
zoek 18 En, dat de Waalse en 
Brusselse partners van Martens V 
de kans schoon zien om tijdens dit 
verlengd weekend hun zoveelste 
eisen door te drukken 
Voor de galenj herhaalt de CVP 
haar federalistische geloofsbelij
denis Maar, kamerlid Vanden-
brande weet inmiddels wel beter 
En bij de stemming in verband met 
het Arbitragehof heeft de CVP-
vertegenwoordiging dan toch ook 
maar weer tegen alle politiek fat
soen in ervoor gezorgd dat de 
PSC-familie oververtegenwoor
digd zal zijn 

De laatste zorg van de CVP-
ministers in de Belgische regenng 
Martens zal dan bok dezer dagen 
zijn dwars te gaan liggen als de 
Waalse regeerpartners voor de 
zoveelste voorlaatste keer tiental
len miljarden opeisen om de Co-
ckerill-Sambre achterban zoet te 
houden 
En intussen is het fuifnummer 
Flanders' Technology afgelopen, 
diezelfde CVP blijkt er niet te 
kunnen in slagen om voor de 
nodige miljoenen te zorgen ofxiat 
die fameuze Vlaamse internationa
le Jaarbeurs ook nog enige follow-
up kan knjgen 
Maar voor Cockenll-Sambre daar 
IS geen miljard teveel voor De 
CVP-waart)org terzake is blijvend 
verzekerd (hds) 



m Brieven 

„DE WITTE" 
Wat mij in „WIJ" van verleden week 
trof was de prachtige foto van „De 
Witte". Ja toen die film in de jaren '30 
vertoond werd was er wel wat kritiek. 
De gescheurde rok van de molenarin 
was boertig Vlaams, de jongens waren 
zedig in vol badpak enz. Maar later ben 
ik de film gaan bekijken met mijn 
kinderen. De prent was vuil en kapot-
gerold. Maar wat mij toen duidelijk 
werd was het entoesiasme van al die 
spelers. Jef Bruininckx, Willem Be-
nooy, Germaine van Loosveldt Jef 
Sterkens en zoveel anderen. Wat had
den die mensen met weinig middelen 
veel gepresteerd. De Witte was echt in 
lang hemd en vaantje uit de broek 
(welke volksjongen had toen van een 
witte onderbroek gehoord?), en dat 
prachtige tafereel waar De Witte in zijn 
versie van De Leeuw van Vlaanderen 
als anti-held fungeert. Wat zouden zij 
er niet van gemaakt hebben hadden zij 
beschikking gehad over de miljoenen 
staatssubsidie die voor de „Witte van 
ZIchem-show" nu beschikbaar was? 
Nu heeft het geld maar gediend om 
elke gegadigde zijn deel van de koek 
te geven. Maar er zat geen echt 
menselijk hart meer in. 
Om met Conscience te zeggen: „Vla
mingen gedenk wat gij vroeger waart 
wat gij nu zijt en met gij worden zult." 

A.C„ Aalst 

ZOVEELSTE 
VERGISSING? 

Enkele dagen geleden vond ik de 
„Veiligheidskaart" door het Rode Kruis 
uitgegeven in mijn brievenbus, samen 
met een faktuur en een brief vanwege 
de voorzitter, prof. Vaast Leysen. 
Gedurende jaren heeft het Rode Kruis 
bij de Vlamingen de reputatie gehad 
een Franstalige en zelfs franskiljonse 
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organizatie te zijn. Dat zou sedert de 
splitsing in een Vlaamse en een Frans
talige vleugel niet meer het geval zijn,' 
ook al durft men nog niet spreken van 
„Het Vlaamse Rode Kruis" Wel moet 
ik toegeven dat er onder de hoofding 
van de brief een voorzichtige „Vlaam
se Gemeenschap" te bespeuren valt. 
Maar nu terzake. Toen ik de „Veilig
heidskaart" wat meer in detail begon te 
bekijken viel mijn oog op het kaartje 
van Brussel. En die bleef mij — gebo
ren en getogen Brusselse Vlaming — 
op de maag liggen. De namen van de 
gemeenten zijn in het Nederlands ge
steld, maar de straatnamen zijn eenta
lig Frans. Dat is niet alleen beledigend 
voor de Vlamingen van Brussel maar 
ook in strijd met de Belgische taalwet
ten die ook het Rode Kruis niet wenst 
te overtreden. 
Daarom stuurde ik de „Veiligheids
kaart" terug. Omdat ik weet dat reak-
ties van „taalvitters" zoals ik nogal 
gemakkelijk in de prullemand terecht 
komen, bracht ik ook enkele Vlaamse 
organizaties van dit feit op de hoogte, 
alsook de pers en de kommissie voor 
Taaltoezicht. 

I_K0PE^S 
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Ik durf hopen dat het om een vergis
sing gaat, ook al weet ik uit ervaring 
dat dergelijke vergissing steeds ten 
nadele van de Vlaamse gemeenschap 
gebeurt. Ik ben dus benieuwd het 
antwoord te lezen van de R K-voorzit
ter. 

R.B., Laken 

PROF 
WERKLOZENBEGELEIDER 
Enkele weken terug las ik in WIJ dat 
gemeenschapsminister Hugo Schiltz 
het initiatief nam voor een projekt 
„werklozenbegeleiding" en de hele 
problematiek daarrond. 
Alle lof daarvoor, waarmee overigens 
weer eens wordt bewezen dat vanuit 

de VU de vernieuwende ideeën voor 
onze maatschappij komen. 
Toch wil ik daarbij een bemerking 
maken: ik lees nergens dat bij de 
konkrete besprekingen en uitwerking 
van dit projekt ook de werklozen zelf 
worden betrokken. Het zijn toch juist 
degenen waar het om gaat, of niet? 
Het lijkt me al te vaak zo te zijn — bij 
vraagstukken inzake bijvoorbeeld min
der-validen, de vierde wereld, andere 
minderheden — dat over de hoofden 
heen van de betrokkenen op een zeer 
geleerde wijze wordt gepalaverd over 
diezelfde betrokkenen, zonder dat die 
geleerden enige ervaring of gebonden
heid met het probleem hebben. 
Voor een prof. Dr. Ir Etc. met enkele 
kumulaties is het verrekt gemakkelijk 
oplossingen uit te dokteren met be
trekking tot werklozen, maar hebben 
ze ooit zelf in de rij moeten staan om 
hun dagelijks stempeltje te gaan ha
len? 
Hebben ze zelf ervaren hoe het voelt 
als je firma failliet gaat, als je zomaar 
van vandaag op morgen op straat 
komt te staan, als je geen vooruitzich
ten hebt op ander werk en inkomen (je 
bent immers te oud, te weinig geleerd, 
te...). 
Hebben ze ooit ervaren hoe je wordt 
behandeld als een dief van gemeen
schapsgeld? Hoe je wordt vernederd 
door de pennelikkers van de RVA? 
Hoe je voor ieder wissewasje weken
lang om een formulier moet vragen? 
Hoe je geen hand mag uitsteken zon
der geschorst te worden? Hoe je...? 
Hebben ze dat? 

J.V., Gelrode 

GASTGEZINNEN GEZOCHT 

Traditiegetrouw gaat het 8ste Interna
tionaal Volksdansfestival van Edegem 
dit jaar door van vrijdag 12 augustus 
tot en met woensdag 17 augustus 
1983 in en rond de hovingen van het 

Hof ter Linden aan de Drie Eikenstraat 
te Edegem. 

Dit jaar worden er volkskunstgroepen 
verwacht uit Spanje, Zuid-Tirol, Roe
menie, Noorwegen, Hongarije, Zwe
den, Argentinië en Vlaanderen, die 
volksdansen en -zang brengen uit ei
gen streek. 

Naast het kleurrijke en muzikale spek
takel dat deze groepen brengen, wordt 
vooral de nadruk gelegd op verbroe
dering tussen de gasten, het publiek 
en de gastgezinnen. 
Het zijn vooral de gastgezinnen die de 
buitenlandse gasten logies en maaltij
den verstrekken, die ervaren hoe 
boeiend en prettig het kan zijn kontak
ten te leggen en vriendschapsbanden 
te smeden met hun logees. Taalbarriè
res worden opgeruimd met een beetje 
goede wil, wat humor, gebaren en 
tekeningetjes. De gastgezinnen krijgen 
voor heel hun gezin gratis toegang tot 
alle festiviteiten van het festival. 
Voor dit jaar zoeken de inrichters nog 
gastgezinnen voor Argentijnse, Hon
gaarse, Noorse, Roemeense, Spaanse 
en Zuid-Tiroolse deelnemers, leder be
schikbaar bedje is hartelijk welkom I 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht 
bij: Edegemse Volkskunstkomitee 
(E.V.K.), dienst onthaal, Bea Bruloot 
Kontichstraat 119, 2520 Edegem, tel. 
03-457.46.79; of sekretariaat Edegems 
Volkskunstkomitee, Onafhankelijk-
heidsstraat 34, 2520 Edegem, tel. 04-
457.04.10. 

TE HUUR 
Twee lokalen (2de verdieping) in 
het Vlaams Komitee voor Brus
sel, Rijkeklarenstraat 45 te 1000 
Brussel. Vrij vanaf 1 mei. Inlichtin
gen op het sekretariaat van het 
VKB tel. 02-511.73.72. 

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

Martens V, 
in stilte 
Het voorspelt een vervaarlijk po
litiek (verlengd) weekeinde te 
zullen worden. Martens heeft aan 
alle ministers van de centrale 
regering laten weten dat zij zich 
„ter beschikking" moeten houden 
om tijdens die dagen het staal-
dossier te „onderzoeken". Inge-

m 

wijden beweren dat de 
regeringstop van de politieke 

-windsti l te wel eens zou kunnen 
gebruik maken om een beslis
sing te treffen over het dossier 
Cockerill-Sambre. Waarbij 
Vlaanderen voor een derde keer 
zal moeten opdraaien voor de 
betaling van een „herstrukture-
ring" van het Waalse staal. Waar
bij Vlaanderen met enkele 
„snoepjes" zou bedacht worden-
„Vrijdag 13" mei zou dus wel 
eens een échte ongeluksdag 
kunnen worden, tenminste toch 
voor elke belastingbetalende 
Vlaming-

De Meyer 
veroordeelt 
Professor Jan De Meyer, kato-
liek hoogleraar en specialist in 
staatsrecht, was ooit eens, op 
persoonlijk verzoek van Leo Tln-
demans, een gekoöpteerde CVP-
senator. Vlug evenwel kwam hij 

in botsing met die partij en werd 
hij een onafhankelijk senator. 
De CVP vroeg het hem geen 
tweede keer_ Niettemin blijft hij 
het Belgische politieke spel van 
nabij volgen. 
Zo verklaarde hij onlangs dat de 
volmachten flagrant in stri jd zijn 
met de grondwet, en hij pleit 
ervoor om met deze klacht naar 
het Europees Hof van Straats
burg te trekken. 
Hij stelt dat het parlement, de 
rechters en de sociale partners 
door die volmachten buiten spel 
worden geplaatst, en dat de de-
mokratie hierdoor ernstig in ge
vaar komt 
Ook haalt hij zwaar uit naar zijn 
vroegere parti j: „Ik ben zelf kato-
liek, maar politiek en godsdienst 
hebben niets met elkaar van-
doen. Als we die twee zaken uit 
elkaar konden halen, zouden we 
al •een eind verder staan". 
Zo horen wij het ook eens van ie
mand anders, en dan nog wel van 
een vriendje van Tindemans. 

Dehousse 
akkoord 
Op het overlegkomitee tussen 
de centrale en de gewestregerin
gen heeft de voorzitter van de 
Waalse executieve Dehousse 
zijn bezwaren tegen het textiel-
plan ingetrokken. Voordien had 
hij immers, met veel lawaai, aan

gekondigd het niet langer te zul
len aanvaarden dat Vlaanderen 
bevoordeligd wordt_ Toen hij 
echter met de keiharde cijfers 
gekonfronteerd werd, trok De
housse vlug zijn staart in. Men
sen die Dehousse zo'n beetje 
kennen — een heetgebakerde 
wallingant — staan verbaasd dat 
Dehousse onmiddellijk akkoord 
ging met de regeling. 
Tenzij uit de verstrekte gegevens 
bleek dat niet Vlaanderen maar 
wel Wallonië het meest profijt uit 

die nationale kas blijft halen. En 
dus oordeelde hij het beter te 
zwijgen-
Straks „ontvangt" het Waalse 
staal toch weer tientallen miljar
den! 

Verhofstadt 
De mooiste der Vlaamse partij
voorzitters schrijft in een vnje tri
bune van „Le Soir" nogal wat 

Deze week dit... 
De opiniepeiling naar de 
kiesintenties in Vlaanderen, die 
deze week in een aantal kranten 
verscheen, doet uiteraard deugd 
aan ons doordesemd Volksunie-
hart Vooral omdat de 
vooruitgang van onze partij 
blijkbaar ongebogen verder gaat 
Wellicht loopt deze stijgende lijn 
samen met het resultaat van een 
ander onderzoek, waaraan ik in 
feite meer belang hecht Daarin 
wordt de mening van de 
Vlamingen gevraagd over de 
staatshervorming. Hieruit blijkt 
dat er in Vlaanderen nog 
ongeveer één derde verstokte 
unitaristen zijn. Ze zijn te vinden 
zowel bij de profiteurs van het 
Belgisch regime en de 
sentimentele patnotten als bij de 
klassestrijders, die om 
doctrinaire redenen elk 
nationalistisch gevoelen afwijzen. 
Eén derde van de Vlamingen is 
echter voorstander van een 
doorgedreven federalizering. Een 
één-derde is zelfs gewonnen 
voor ruime of volledige 
zelfstandigheid van Vlaanderen. 
Een grote meerderheid verlangt 
dus duidelijk meer dan de 
huidige staatshervorming. Deze 
wil naar Vlaams zelfbestuur is 

overigens aanwezig in alle 
sociale geledingen. Bij de 
middenstanders of ondernemers, 
in de financiële wereld, maar ook 
bij de arbeiders of bedienden. 
Steeds luider klinkt de 
uitdrukkelijke wens naar de 
vorming van de Vlaamse staat. 
De ekonomische krisis en de 
toenemende werkloosheid doen 
de noodzaak van een eigen 
beleid en de beschikking over 
de eigen middelen meer en 
meer aanvoelen. In brede 
Vlaamse kring WIL men niet 
alleen verder dan de huidige 
knoeiboel. Men beseft ook dat 
het MOET. Gelijk het nu gaat 
kan het niet blijven duren. 
Flanders' Technology heeft 
aangetoond dat er spoedig 
vernieuwing moet komen in het 
versleten industrieel beleid, 
waaraan men in Belgisch 
verband blijft vasthouden. De 
aanpak van de Vlaamse regering 
heeft verwachtingen gewekt 
Vooral bij de Vlaamse jongeren. 
Deze hoop kan maar ingelost 
worden als het unitarisme 
doorbroken is. 

Hoe is het in godsnaam mogelijk 
dat in dit onzalige land die 
sterke Vlaamse wil niet leidt 

naar politieke macht? We zijn in 
tegenstelling met de Catalanen, 
Bretoenen, Basken, Corsikanen 
enz... een meerderheidsvolk. 
Alle partijen beweren dat ze 
Vlaams zijn. Geen enkele 
kleurpolitieker durft nog openlijk 
uitkomen tegen het federalisme. 
En toch blijven we ter plaatse 
trappelen. 
Waarom? Omdat de traditionele 
partijen nog steeds de moed 
missen om woorden in daden 
om te zetten. De persoonlijke 
machtsposities zijn meer waard 
dan de toekomst van het eigen 
volk. Hun verantwoordelijkheid is 
reusachtig 
De Volksunie moet de politieke 
speerpunt zijn van de Vlaamse 
strijd. Zonder de Vlaanns-
nationalisten komt er geen 
beweging in die vastgeroeste 
boel. De Volksunie versterken is 
de speerpunt verscherpen 

Vic ANCIAUX 

nonsens bijeen. Onder de slogan: 
„De burger en de bureaukratie" 
organizeert de PVV straks een 
kongres te Oostende. „En het be
treft fiier geen eenvoudig uitstapje 
naar de zee", verklaart Verhof
stadt?!. . Hij pleit in dit artikel voor 
de grootst mogelijke vrijheid en 
een radikale ontvetting van de 
staat Hij geeft zelfs „konkrete" 
voorbeelden: fusie van instellin
gen, afschaffen van overtx)dige 
staatsdiensten, laten spelen van 
de vrije marktekonomische princi
pes, enz... Nu klinkt dit misschien 
allemaal wel mooi, maar wat ant
woordt Verhofstadt dan op de 
totaal overbodige én veel te dure 
aankoop van F-16-gevechtsvlieg-
tuigen? En wat gezegd over de 
heropnchting van de staatsvoor-
lichtingsdienst „Inbel" goed voor 
zo'n kwart miljard? En de miljar-
densteun aan het Waalse staal is 
nou ook geen voorbeeld van „vrije 
marktekonomie"... 
Verhofstadt zou toch best eens 
wat gaan uitwaaien aan de zee... 

Van 
Grembergen 
volhardt 
Reeds jarenlang bijt VU-kamerlid 
Paul Van Grembergen zich vast 
in het dossier van „onkosten 
voor nieuwjaarsrecepties". En 
mede door de aangehouden druk 
die hij In dit verband uitoefent, 
zijn de uitgaven voor nieuwjaars
recepties op ministeriële depar
tementen de jongste ti jd dras
tisch verminderd. Alhoewel-

Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag bekent de Frans
talige minister van onderwijs, 
Tromont dat die ontvangst zo'n 
dikke 60.000 fr. heeft gekost En 
bij de detailopgave blijkt hiervan 
13.200 fr. te zijn besteed voor de 
aankoop van_ 60 wenskaarten. 
Dit betekent precies 220 fr. per 
kaart! 
Wi j verzoeken de h. Tromont of
wel minder postkaartjes, ofwel 
minder dure eksemplaren aan te 
schaffen. Ofwel de kosten voor 
zijn intiemste relaties zelf te be-
talen-
En waarom ontvingen wij geen 
nieuwjaarsgroetje ? 
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moet vervullen. Verder vraagt de 
Bond een verhoging van de soldij 
en een gelijkschakeling van de 
werkelijke dienst met een arbeids
prestatie in alle sektoren van de 
sociale zekerheid. Het wordt uitkij
ken naar de houding van de CVP, 
die van zichzelf steeds beweert 
„gezinsvriendelijk" te zijn Velen 
hennneren zich trouwens nog de 
slogan „Red de ziel van het kind" 
Blijkbaar geldt dit nu met meer, en 
wil de centrale regering (met de 
CVP inkluis) integendeel 'méér 
jongens in legerplunje steken. Iets 
wat te verwachten viel, na die 
'schandalige aankoop van F16-ge-
vechtsvliegtuigen: minder betaal
de beroepsmilitairen,'en in plaats 
daarvan méér goedkope mili
ciens... 

Grootnederlandse 
Taalunie 

De lankmoedigheid van de Belgische regering zorgt ervoor dat menig kruitvat gevaarlijk explosief wordt. 
Zo bij voorbeeld wat betreft de integratie van de vreemdelingen. Met racistische maatregelen a la Nols 
wordt de slechtste oplossing gekozen. De betoging van duizenden vreemdelingen, vorig weekend in 
Brussel, is een duidelijk signaal. Met slogans kan het gastarbeiders-probleem hoegenaamd niet meer 
opgelost worden. 

Uit vrees 
voor... 
De centrale regering is dus an
dermaal door de knieën gegaan 
voor de Waalse chantage. Uit 
vrees voor .mogelijke stakingen 
besliste de regering Martens V 
nog eens een half miljard kredie
ten te verlenen aan de stad Luik. 
Zonder één enkele voorwaarde. 
Alleen met de vage belofte dat zij 
er wel Iets zullen aan doen. 
Toch wel een opmerkelijk ver
schil met de vele Vlaamse ge
meenten die in de rode cijfers zit
ten: zij ontvangen pas centjes 
nadat een saneringsplan is uitge
voerd. • 
Eens te meer is bewezen dat 
diegenen die in dit Belgische 
kikkerland het luidst huilen, roe
pen en dreigen, de beste stukjes 
ontvangen-! 

Vlaanderen 
solidair 
Ondanks de krisis, die ook Vlaan
deren teistert, blijft de 11.11.11.-
aktie bij ons vooruitgang boeken. 
In vergelijking met vorig jaar werd 
10 % méér ingezameld, voor een 
totaal bedrag van 37,5 miljoen 
frank! Ook de Vlamingen in Brus
sel bevestigen die trend- ruim 
30 % van de in de hoofdstad 
opgehaalde penningen is afkom
stig van Vlamingen! 
Wallonié schonk slechts 13,6 mil
joen frank, wat een vermindenng 
van liefst 20 % bedraagt in verge
lijking met vong jaarl Ook de 
petitie-aktie, waarbij aangedron
gen wordt op een parlementair 
onderzoek naar de Belgische me
deverantwoordelijkheid in de 
steeds slechter wordende levens
omstandigheden van de Zaïrese 

bevolking, was in Vlaanderen een 
sukses. 
Dit alles bewijst ten voeten uit dat 
de Vlamingen wel degelijk solidair 
zijn met minder-begoeden. Wat 
met kan gezegd worden van alle 
zuiderburen! De bewering dat een 

'eigen Vlaamse staat gelijk staat 
met een enggeestig en egoïstisch 
protektionisme, is dus je reinste 
prietpraat! 

gens de Bond echter moet de 
gezinssamenstelling hét basiscri
terium blijven bij de bepaling van 
wie al dan niet militaire dienstplicht 

Vorige week werd de interparle
mentaire kommissie, die be
voegd is voor alle aangelegenhe
den met betrekking tot de „Ne
derlandse Taalunie", geïnstal
leerd. Zi j moet er in de toekomst 
op toezien hoe het Nederlandse 
Taaluniverdrag aan de praktijk 
van alledag getoetst wordt. Dit 
voor de Vlaams-Nederlandse 
verhoudingen zo belangrijke 
Taalunieverdrag is tot op heden 
te veel voorbijgegaan aan de 
echte relaties tussen noord en 
zuid, vooral wat het leven van de 
gewone burgers aangaat. 
De aloude droom van het „ene 
Prinsenvolk der Nederlanden" 
zou door deze kommissie een 
stukje werkelijkheid kunnen wor
den, op voorwaarde dat de een
heid van kuituur van onderuit 
door het volk geschraagd wordt. 
Deze kommissie bestaat voor de 

ene helft uit Vlamingen en voor 
de andere helft uit Nederlanders. 
Voor de VU zal volksvertegen
woordiger André De Beul zete
len. Voorzitter is de (konservatie-
ve) liberaal Jean Pede, van wie 
geweten is dat hij de Nederland
se kuituur amper kent. Hij ver
toeft immers al te graag in de 
fransdolle bourgeoisie-kringen 
van de Gentse salons._ 
Toch hopen wij intens dat Vla
mingen en Nederlanders, als be
zitters van dat gemeenschappe
lijk erfdeel, de Nederlandse taal, 
mede door deze kommissie dich
ter naar elkaar toegroeien-

VU: Sterk 
vooruit 
We weten het wel (en ondervon
den het reeds vaker): met opinie
peilingen moet men behoedzaam 
omspringen. Zelden blijken deze 
voorspellingen volledig met de 
werkelijkheid te kloppen. Maar 
wat wel vaak korrekt blijkt te zijn, 
is de aangegeven trend. Zo voor
spelden de peilingen de VU een 
kleine vooruitgang, vlak vóór de 
laatste parlementsverkiezingen-
Het werd een klinkende overwin
ning! 
En ook nu schijnt de algemene 
trend duidelijk te zijn: alle opinie
peilingen voorspellen een forse 
winst voor de Volksunie. 
Vorige week nog werd een pei
ling van het lAO-instituut bekend 
gemaakt. Dit onderzoek gaf de 
VU een winst van 2,2 %, wat zou 
resulteren in een aantal extra 
parlementsleden. Opmerkelijk in 
die kiespeilingen is ook de ver
dere neerwaartse trend van de 
CVP (opnieuw - 4,2 °/o) en de 
vooruitgang voor Agalev. 

Nero of Caligula? 

Stunt? 
Eergisteren is in Boutersem een 
F-16-vtiegtuig van de Belgische 
luchtmacht te pletter gestort. Ge
lukkig kon de piloot zich redden 
met zijn schietstoel en plofte het 
defekte toestel niet op mensen 
of huizen neer. x 
Boze tongen beweren dat deze 
aktie een verkiezingsstunt is van 
de VU-afdeling Boutersem. Zon
dag a.s. moeten de Boutersemse 
kiezers, immers na een klacht 
van de VU, opnieuw ter stembus. 
Er wordt in de streek gefluisterd 
dat deze stunt uitgedacht werd, 
om het protest tegen de aankoop 
van nieuwe F-16-gevechtsvlieg-
tuigen (die vóór enkele weken 
door de regering werd beslist) 
kracht bij te zetten. Een schot in 
de roos! 
Wij wensen hen alleszins veel 
geluk toe zondag, en hopen dat 
de kurken straks omhoog kun
nen knallen in het plaatselijke 
vu-lokaal-

Verzet 
van de bond 
De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen verzet zich met klem 
tegen het voornemen van minister 
van Landsverdediging Vreven om 
in de dienstplichtwetten geen re
kening meer te houden met ver
diensten van gezinsleden Vol-

Wij zitten met een probleem. Wie was de grootste 
deugniet? Caius Caesar Augustus Germanicus 
Caligula? Of Lucius Domitius Claudius Nero? 
Voor beiden geldt, dat het rappe jongens waren. 
De lange lijst van hun wandaden staat in schrille 
tegenstelling tot de korte duur van hun leven. Nero 
is 31 geworden en was reeds keizer op 17. Caligula 
haalde niet eens de 30. Men kan alvast niet zeggen 
dat ze hun tijd verloren hebben. Drukbezette 
jongelui, alletwee. 
Maar wie van hen was de grootste deugniet? 
Toen Nero keizer werd, was hij al lang geen 
broekje meer alhoewel zijn moeder Agrippina dat 
nog dacht. Nadat hij van zijn eerste vrouw af was 
en het aanlegde met Poppeia, was het hek hele
maal van de dam. Hij gooide zoveel kristenen voor 
de leeuwen, dat die er met glanzende pels vadsig 
bijliepen. Hij stak Rome in de fik — een Hirosjima 
van de Oudheid — en speelde zes dagen op de luit 
bij de rook en de vlammen. Vóór de brand was hij 
populair geweest, dat wel. Het waren de hoogda
gen van brood en spelen. Anderlecht stond iedere 
dag tegen Beveren of omgekeerd en wie geen goa-
len maakte, werd gekopt in de arena. Tussenin nam 
de keizer al eens deel aan een roeiwedstrijd of 
stuurde hij een gedicht in voor de Atheense Nacht 
van de Poëzie, 's Ochtends bij het ontbijteitje 
broeide hij dan, met een houten kop en met 
Poppeia, plannen uit voor nieuwe feesten en 
baldadigheden. 

Caligula had het voordien nauwelijks zachtaardi
ger gedaan. Hij had trouwens Nero reeds uit Rome 
verbannen toen die nog maar 4 jaar was. Maar dat 
zal wel meer omwille van de feeks Agrippina 
geweest zijn. Het heet dat Caligula, wiens keizerlij
ke naam ontleend is aan de sandalen van de solda
ten waartussen hij was opgekweekt, eigenlijk vrij 
liberaal begon te regeren. Hij was toeh nog, zegt 
men, een innemende en beminnelijke jongeman. 
Enkele maanden na de troonsbestijging werd hij 
ziek en stapelzot. Hij zou dat blijven totdat hij drie 
jaar later vermoord werd door een pretoriaan. 
Maar tijdens die drie jaar was de wereld te klein. 

ook voor hem. Hij speelde de met goud belegde 
Oosterse despoot. Om heel die keizerlijke luister 
goed en wel te betalen, lag Rome krom in de koord 
van de belastingen. Caligula schéét trouwens op 
Rome. Om dat duidelijk te stellen „urbi et orbi", 
benoemde hij zijn rijpaard tot consul. 
De verzachtende omstandigheden voor Nero zijn 
vaag en weinig talrijk. Tenzij men wil aannemen, 
dat hij zijn zottigheden bedreef om die trut van een 
Poppeia welgevallig te zijn. Caligula daarentegen 
mag wél van een verzachtende omstandigheid 
genieten: zijn zotheid. De Franse schrijver Albert 
Camus heeft trouwens getracht, de zot Caligula 
om te kneden tot een eerder tragische en menselij
ke figuur. 
Wij zouden dus geneigd zijn. Nero uiteindelijk een 
grotere slechterik te vinden. Maar dat lost ons pro
bleem niet op. Want nauwelijks twee jaar geleden 
heeft Tobback de toenmalige eerste-minister Eys-
kens vergeleken met Nero. Eyskens heeft daarte
gen niet geprotesteerd. De pers schreef er geen 
kommentaren en de CVP-voorzitter geen brieven 
over. 
Terwijl nu de boel overhoop staat omdat Tobback 
— een classicus blijkbaar — Martens versieten 
heeft voor Caligula. 
Tussen wie is er nu eigenlijk een verschil? Tussen 
Nero en Caligula? Of tussen Eyskens en Martens? 
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Sociaal-ekonomisch m 
Onze gedwongen jarenlange Methania-cruise 

De olieprijzen op de internatio
nale markten dalen. Maar we 
blijven ons toch maar verder 
blauw betalen aan de oliepro-
dukten. De grote honger van de 
Belgische fiskus is ons terzake 
welbekend. 

Maar, hoe komt het toch dat 
één van de belangrijkste ele
menten die het wel en wee 
bepalen van onze ekonomie, 
van onze welvaart, gehuld blijft 
in het geheimzinnig wereldje 
van programmakontrakten, 
vooruitgangskontrakten en 
dies meer-? 

We zullen allicht er nooit een 
afdoend antwoord op krijgen. 
Want, zelfs rapporten van het 
Hoog Komitee van Toezicht die 
uitsluitsel kunnen geven over 
de inhoud van menig onwelrie
kend potje, blijven opgeborgen 
in de onderste lades. Premier 
Martens (onder wiens be
voegdheid het Hoog Komitee 
ressorteert) weet immers van
daag beter als geen ander ge
wezen of huidig ekonomiemi-
nister of staatssekretaris voor 
energie, dat met het aan de 
openbaarheid prijsgeven van 
bijvoorbeeld het Distrigas-dos-
sier de lont zou gestoken wor
den aan een gigantisch kruit
vat-
Momenteel is staatssekretaris 
Knoops in opspraak. Maar zijn 
voorgaande dienstdoende kol
lega's hebben ook voor gerech
telijke onderzoeken gezorgd. 
Als verdachte, niet als aankla
ger. 

Terwijl KMO-kruimeldieven 
voor een behoorlijk aandeel 
van de gevangenis-bevolking 
zorgen blijken politiek-kom-
mercieel gewiekster komme-
rganten vrijuit te gaan. Mét 
staatswaarborg. 

Met hoeveel energie heeft haast 
een jaar lang het Hoog Komitee 
van Toezicht menig energie-kon-
trakt, afgesloten met olie- en 
andere sjelks, onder de loup 
bekeken...? 

Het resultaat is tot op heden: 
decimetershoge rapporten die 
vooral veilig opgeborgen blij
ven. 

En ook nog de zenuwachtige 
bedoening van een energierijke 
staatssekretaris (Knoops) die 
koppen wil zien rollen bij Distri-
gas. Vooral dan de koppen van 
socialistische pionnen die de vo
rige ekonomieminister Willy 
Claes, vóór het neerleggen van 
zijn ministerieel ambt behoorlijk 
installeerde. 

Diens kabinetschef Jean-Pierre 
Pauwels bijvoorbeeld Het hele 
Distrigas-verhaal is een aaneen
schakeling van op zijn minst be
denkelijke kommerciële, politie
ke en benoemingspraktijken. 
Een staatsonderneming die tot 
vandaag beweert zulks hoege
naamd niet te zijn 
Distrigas werd, tijdens de ambts
termijn van Willy Claes, uitge
bouwd als verlengstuk van het 
kabinet van Ekonomische Za
ken Zo kon — zoals destijds 
treffend werd geschreven — de 
voorzitter van Distrigas aan de 
kabinetschef van Ekonomische 
Zaken, aan zichzef, brieven 
schrijven, met zichzelf overleg 

De Knoop(s) van Distrigas 

plegen, zichzelf adviseren en 
zichzelf kontroleren...! 

Sjeik Khaled getuigde 
Het IS maar een kleine moment
opname van het energieavon-
tuur waar we nog in lengte van 
jaren de peperdure prijs zullen 
van blijven betalen. 
Parlementaire energie-debatten 
zijn er na jarenlang aandringen 
dan toch gekomen maar slechts, 
bij beleidsbeslissingen, gekatalo-
geerd als weinig wezenlijke ad-
vies-dokumenten. Het fameuze 
witboek over de energiepolitiek 
is inmiddels ook al behoorlijk 
vergeeld. 

En hoe wordt de energiepolitiek 
vandaag gevoerd? Via onder
zoeksrechters en zoveelste 
klachten bij het parket 
Vandaag is Knoops (PRU in 
opspraak. Omdat hij een be
vriend zakenman onlangs een 
koopje op staatskosten cadeau 
deed Maar, inmiddels hebben 
we bijlange nog geen uitsluitsel 
gekregen over bijvoorbeeld de 
voetangels die vastgeklonken 
waren aan het kontrakt van Dis
trigas met Petromin. Een kon

trakt waar de naam en de hand
tekening onderstaat van ex-kabi
netschef J.P. Pauwels in zijn 
funktie van voorzitter van Distri
gas. 

Vrijdag 10 september 1982 zal 
gegnft blijven in de annalen van 
de Distngas-exploten 
Toen verhoorde de Brusselse 
onderzoeksrechter niemand 
minder dan sjeik Khaled Bin 
Khalifa Al-Khalifa die alleen 
voor dat verhoor vanuit Bah
rein kwam overgevlogen. De 
sjeik deed een explosief boekje 
open over de praktijken van het 
kabinet van Ekonomische Za
ken. Over de beheerders van 
Distrigas. Maar de wetens
waardigheden van magistraat 
Lambeau blijven tot op heden 
gekatalogeerd als beroepsge
heim. Er zijn immers steunpila
ren van het Belgisch gezag 
mee gemoeid-

Distrigas: 
vooral naamloos 

En wat is nu hoedanook het 
resultaat van al dat energiever-
spillend politiek geknoei? Ook 

W Claes, een ex-minister die als 

parlementair vandaag er niet op 

uit is om de Knoop(s) van Distri

gas door te hakken. 

Knoops, staatssekretaris in op
spraak Hij kan blijven grimla
chen omdat Distrigas, Methania, 
en de LNG-tanks niet zijn vernuf-
te kreaties zijn. 

van de huidige staatssekretaris 
voor energie Knoops? 

Een miljardenverslindende Me-
thania-tanker bijvoorbeeld die ja
renlang in Noorse fjorden lag te 
verroesten en die volgens voor
zichtige ramingen pas begin '87 
aardgas vanuit Algenje naar de 
LNG-tanks van Zeebrugge zal 
kunnen aanvoeren. 

Inmiddels is er ook vooral de 
wetenswaardigheid dat de Me-
thania-LNG-uitrusting van Zee
brugge in de kortste keren een 
behoorlijk misschatte investe
ring dreigt te worden. 

Onder meer, maar zeker vooral, 
als gevolg van het feit dat de fX)-
litieke overheid én de Distrigas
beheerders hun tijd en energie 
verspild hebben aan welles-nie-
tes-spelletjes Aan eigenbelan
gen uiteindelijk. 

Wie bepaalt die enorm dure olie-
en gasprijzen? 

In belangrijke mate: Distrigas. 

„De NV Distrigas is een naam
loze vennootschap met een in
dustrieel en kommercieel doel. 
Haar kapitaal is in handen van 
Intercom, Electrobel, Shell, de 
Nationale Investeringsmaat
schappij (NIM) en de Nationale 
Maatschappij, der Pijpleidin
gen. Zij is geen staatsonderne
ming. Zoals elke naamloze ven
nootschap naar privaatrecht 
wordt de NV Distrigas beheerd 
door haar Raad van Beheer.' 

In hoofde van die fameuze priva
te maatschappij Distrigas wordt 
én onze energiepolitiek én onze 
energieprijs in ingrijpende mate 
bepaald 

Distrigas kon zich inderdaad ja
renlang permitteren zich aan te 
dienen als een NV-privé bedrijf, 
vooral behooriijk werkzaam met 
staatswaarborg, met centen van 
ons: de belastingbetalers. 
Wat blijkt nu vandaag — afge
zien van nog met afgesloten en 
vooral tergend langzaam verlo
pende gerechterlijke enquêtes? 
Bijvoorbeeld- dat in het verslag 
aan de koning, eind 1980, zelfs 

het staatshoofd in het ootje 
werd genomen. Met veel brio 
en ook nog mot enkele cijferar-
gumenten werd gepleit dat de 
door Distrigas afgesloten kon-
trakten zouden bezegeld wor
den met staatswaarborg, (en de 
mogelijk bijhorende transaktie-
verliezen) in het geval er spra
ke zou zijn van bevoorradings-
krisis. Op het moment evenwel 
dat Distrigas (mét staatswaar
borg) bedenkelijke kontrakten 
afsloot was er hoegenaamd 
geen sprake van bevoorra-
dingskrisis. 

Op dat moment was er wél de 
politieke benoemingskoorts. 
Te beginnen met de beste Claes-
vriend Jean-Pierre Pauwels. De 
man die de opdracht kreeg 
zichzelf te kontroleren. 

LNG-vlag-
En in die lange periode dat Het 
Grote Parlementair Energiede
bat alsmaar werd aangekon
digd en vooral werd uitgesteld 
speelde hij, met ministeriële 
dekking, het ook nog klaar om 
onze energie-uitgaven op te 
drijven. 

Niet ten koste van Distrigas. 
Die NV is met rode cijfers be
ginnen werken. Maar uiteinde
lijk werd het hoedanook ge
presteerd dat onder meer de 
rendabiliteit van de Zeebrugse 
LNG-terminal in vraag werd ge
steld op een moment dat de 
bouwmeesters bijlange nog 
zelfs niet met de ruwbouw 
klaargekomen zijn. 
Bijkomend wordt vanuit Wallo
nië aangestuurd op kompensa-
ties voor (door de Brusselse 
lobby's) opgedrongen investe-
nngen in Zeebrugge. 
En tussendoor blijven we dan 
ook berichten verteren over 
„smeergelden' die onder de ru
briek „beheerskosten' officieel 
geboekt blijven maar waar zelfs 
de nieuwe energie-bewindsman 
van een andere politieke strek
king (Knoops) geen uitsluitsel 
over blijkt te kunnen (of willen) 
geven. 

Wel integendeel. Terwijl de be
voogdende minister en de Dis-
trigas-beheerders mekaar in 
het haar zitten moet de goege
meente vrede nemen met voor 
gezinnen en bedrijven moor
dende energieprijzen. 
Maar in '87 dan zijn we zover; 
binnen vier jaren- Dan zal de 
overjaarse Methania-tanker 
aan de drie LNG-tanken in Zee
brugge kunnen aanleggen. Mis-
schien-

Mét de vlag van energie-onaf-
hankelijke bevoorrading in de 
top van de mast. 
Alleen, de prijs van de Belgische 
energie-verspillende politiek zul
len we ook dan nog moeten 
betalen. 

Het is niet één maar veruit het 
belangrijkste krisis-element 
waardoor onze ekonomie, onze 
welvaart, ons welzijn, danig 
door ontwricht worden. 
En morgen zullen we dan weer 
op de radio horen dat „als ge
volg van het programmakon-
tra kt' de olie- en gasprijzen 
andermaal de pan uitvliegen-
(HDS) 
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Jef en Piet 
VOOR oi^ze FRicrefJ 

C/t/P5> I 

Eureka? 
De CVP-parlementsleden hebben 
het eindelijk begrepen. Zo mogen 
wij althans veronderstellen. Op 
een recente kongresdag werd be
kendgemaakt — wat elke studie-
dient reeds lang wist — dat elke 
extra-werkloze gemiddeld een half 
miljoen frank per jaar aan de staat 

kost En iedere verhoging van het 
aantal werklozen met 1 procent 
betekent een verlies aan fiskale en 
andere bijdragen van zowat 1 mil
jard frank. 

Zal de CVP, die tot nader order 
nog steeds een regeringspartij is, 
hieruit ook de nodige konklusies 
trekken? En eindelijk iets gaan 
ondernemen om dat steeds 

( ^ « i i » 

groeiend aantal werklozen te gaan 
beperken. Want indien het enkel 
bij een studiedag blijft dan is het 
weer eens een maat voor niets ge
weest Wat wij vrezen... Het viel 
trouwens op dat tijdens die bijeen
komst met geen woord werd ge
rept over de schromelijke benade
ling van Vlaanderen. Wat onze 
gemeenschap jaarlijks honderden 
arbeidsplaatsen kost!... 

Doel-
moratorium 
Zaterdag aanstaande om 14 u. 30 
gaat in Antwerpen de betoging 
door tegen de bouw van nieuwe 
kerncentrales in België. Ook de 
Volksunie ondertekende de plat
formtekst „De VU stelt de be
staande kerncentrales vast als 
een feit, maar meent dat een 
verdere opgedrongen uitbreiding 
moet verhinderd worden. De VU 
stelt daarom ook een moratorium 
voor en wijst tevens deelname in 
kweekreaktoren omwille van de 
grote gevaren voor omgeving en 
veiligheid af. Ze verzet zich ook 
om dezelfde reden tegen het 
dumpen van kernafval in zee. De -
VU wil voorrang verkrijgen voor 
het onderzoek en de bevordering 
van alternatieve energie en stelt 
dat de Kempense steenkool de 
enige echt zekere troef inzake 
bevoorrading blijft", verklaarde 
VU-voorzitter Vic Anciaux on
langs. Dit in navolging van het 
jongste VU-kongres over „Ekono-
mie en ekologie". Aan de deelne
mende VU-afdelingen wordt ge
vraagd met spandoeken en vlag
gen op te stappen. Verzamel
plaats is de Groenplaats (oude 
stadscentrum). Er wordt (jer pro
vincie opgestapt 

Met de NMBS werd een overeen
komst gemaakt dat iedereen te
gen halve prijs (heen en terug) 
naar Antwerpen kan reizen, ver
trekkend vanuit elk station. Voor
waarden zijn: vóór 15 uur aanko
men in Antwerpen en na 17 uur 
vertrekken. 

Belangrijkste slogans zijn: „Geen 
nieuwe kerncentrale, noch in Doel, 
noch in Chooz"; „Rationeel ge
bruik van energie, maak er werk 
van"; „Een energiebeleid in dienst 

NOG MEER KERNCENTRALES? 

DAS GEEN WERK! 

van vrede, ontwapening en ont
wikkeling"; „Herwaardering van de 
eigen steenkool, via de ontwikke
ling van schone steenkooltechnie
ken"... Tot zaterdag) 

Cardoen tegen 

zichzelf 
Zoiets beleeft men in het politie
ke wereldje niet elke dag. Maar 
bij de CVP Is blijkbaar alles 
mogelijk. Het CVP-kamerlld 
Georges Cardoen speelde het 
klaar om vorige week in de ka
merkommissie voor infrastruk-
tuur tegen zijn eigen voorstel te 
stemmen! Gekker kan het na
tuurlijk niet: een voorstel indie
nen , en wanneer dit ter tafel 
komt het zelf mee helpen kelde
ren. 

Na afloop verklaarde hij dit te 
hebben gedaan, „omdat de rege
ring hem een geruststellend ant
woord had gegeven". Het zal wel 
geweest zijn omdat die regering 
hem „vriendelijk, doch biezonder 
dwingend' verzocht heeft de 
zaak te vergeten- Partijtucht ver
anderde in regeringsdiscipline. 

Werkgelegenheid? Het EG-feest is afgelopen 
Zowat tien jaar terug schreef de ekono-
mist Schumacher in zijn bestseller 
„Small is beautifull': „Het feest is afgelo
pen. Nu moeten we uitzoeken wat ons na 
het feest te doen staat". 
Pas nu komt steeds duidelijker het besef 
dat wij leven in een scharniertijdperk 
naar een nieuw maatschappijmodel toe. 
Het enige inkomen dat gewaarborgd 
blijft, blijkt het inkomen uit kapitaalbezit 
te zijn. Inkomen uit arbeid is niet langer 
een waarborg meer. Arbeid wordt van
daag stilaan voorbehouden aan een 
steeds kleiner wordende groep bevoor
rechten. 
De besluiteloosheid van de Europese 
Ministerraad over een nieuw tewerkstel
lingsbeleid is een droevige illustratie van 
de interne verdeeldheid, waarbij men ten 
onrechte zweert bij het eigen „keuzemo
del": 
• enerzijds is er de stelling dat het 
bedrijfsleven bij middel van overheidsin-
spuitingen arbeidsintensief moet gehou
den worden, wat op termijn naar een 
uitzichtloze patsituatie leidt; 
• anderzijds wil de neo-liberale doktri-
ne de bedrijven meer financiële armslag 
geven, maar de ondernemers gebruiken 
deze nieuwe zuurstof al te eenzijdig voor 
diepte-investeringen waarvan de moder-
nizeringen steeds meer arbeidsplaatsen 
wegsaneren. 
Wij moeten veeleer een dubbele werke
lijkheid onder ogen durven zien. De eer
ste is dat niemand een pasklaar ant
woord heeft die een veralgemeenbare 
oplossing biedt voor de krisis. Een twee
de: dat geen enkele samenleving die 
zichzelf respekteert het zich moreel kan 
blijven verantwoorden tot 40 t.h. van zijn 
nieuwe generatie van deelname aan het 
arbeidsproces verstoten te houden. 

Het cijfer van 13 miljoen werklozen is 
angstwekkend en misdadig in het licht 
van het fundamentele recht op arbeid. 
Daarom wordt de grote uitdaging een 
antwoord te vinden op de vraag welke 
zinvolle taak nog weggelegd wordt voor 
de jongere generatie. Het scheppen van 
werkgelegenheid in de zogeheten „non-
profit-sektor" is voor hen slechts een 
gedeeltelijk antwoord. Deze sektor is 
immers een gesloten in plaats van een 
open circuit en bezit geen extern-ver
koopbare meerwaarde. Er moet bijgevolg 
een rendabele klassieke profitsektor 
overblijven om de lidstaten voldoende 
geld te verschaffen voor de non-profit-
sektor. Een profitsektor waarbij op een 
zinvolle manier de beschikbare arbeid 
herverdeeld wordt door arbeidsduurver
korting, alternerende arbeid, variabele 
werktijden, stages, vervroegde oprust-
stelling, enzomeer-

Grote afwezige 
Er zal vooral ook verbeelding nodig zijn 
om een serie nieuwe terreinen voor te
werkstelling te ontdekken en aan te 
boren. 
Geen enkele lidstaat kan deze uitdaging 
alleen aan. Daarom wordt de eerste op
dracht van de Europese Gemeenschap 
Om als drijvende kracht op te treden in 
een wereldomvattend en nieuw ekono-
misch model. Nieuwe relaties met de 
Derde Wereld ontwerpen die een wezen
lijke wijziging zal moeten inhouden van 
de eigen prioriteiten. 
Een antwoord bieden op de ontzaglijke 
wereldbehoeften, door export van eigen 
kennis en technologisch kunnen. 
Wij moeten naar een nieuw Europees 
elan waarin het wetenschappelijk onder

zoek veer meer aandacht krijgt dan ooit 
tevoren. Onderzoek dat zich niet enkel 
mag richten op louter praktisch-ekono-
mische rentabiliteit, maar dat ook speurt 
naar de sociale gevolgen van de nieuwe 
technologieën en werk maakt van werk-
loosheidsbegeleiding. 
De nieuwe technologische opmars zal 
immers een volslagen nieuw maatschap
pijmodel vormen. In de technisch achter
gebleven regio's zal de overschakeling 
grote sociale problemen veroorzaken, 
omdat de werknemers er weinig techni
sche geschooldheid bezitten. Willen min
der begunstigde regio's geen sociaal 
kruitvat worden, dan moeten zij des te 
meer geholpen worden door de Europe
se Gemeenschap, die haar werkgelegen
heidsbeleid kommunautair moet uitteke
nen voor alle regio's in de sektor van de 
mikro-elektronika. 

Europa zou zijn beleidskeuzen ook reso
luut moeten diversifiëren, wil het niet 
remmend werken op de tewerkstelling. 
De al te eenzijdige keuze voor de nukle-
aire energie is hiervan een dramatisch 

voorbeeld. Vroegere rapporten hebben 
bij herhaling aangetoond dat groot
scheepse inspanningen ten voordele van 
de ontwikkeling van de hernieuwbare 
energiebronnen ruim 2 miljoen nieuwe 
arbeidsplaatsen kunnen scheppen. De 
ontwikkeling van alternatieve energie is 
niet alleen kwantitatief arbeidscheppend, 
maar de kwalitatieve gevolgen voor de 
regionale spreiding zijn van enorme be
tekenis voor het tewerkstellingsbeleid 
van de Europese Gemeenschap. Deze 
energietechnieken zijn immers bij voor
keur op kleine bedrijfsexploitaties afge
stemd. 

Dit brengt mij tot de stelling dat Europe
se eenwording hand in hand dient te 
gaan met meer regionale autonomie. De 
regio's zouden zelf in staat moeten ge
steld worden om een eigen tewerkstel
lingsplan te ontwikkelen als antwoord op 
hun zeer verscheiden noden en vertrek
kend vanuit een geïntegreerd ontwikke
lingsmodel. Daar is ruimte voor nieuwe 
initiatieven, voor koöperatieve aanpak, 
voor afbouw van bureaukratische rem
men, voor ontwikkeling van de zgn. „vier
de sektor", voor nieuwe tewerkstelling in 
het kader van milieubescherming en het 
herstel van het ekologisch evenwicht 

Regionalisme en Europese eenwording 
zijn mekaars verlengde, vooral in het 
kader van een nieuw tewerkstellingsbe
leid. Het is een groeien naar eenheid in 
beleid, met respekt voor de verscheiden
heid van aanpak omdat die verscheiden
heid het best de eigen noden kent Dat 
juist is de essentie van het ekonomisch 
federalisme dat al te vaak in deze debat
ten de grote afwezige blijft 

Jaak Vandemeulebroucke, 
Europees Parlementslid 
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Wetstraat 

Het Arbitragehof: aangeprezen als hét sluit
stuk van een gebrekkige staatshervorming. 
Het Arbitragehof: uitgegroeid tot hét ope
ningsstuk van een neo-unitair réveil 
Vorige week meldden we dat de VU-fraktie 
twee fundamentele eisen restten met betrek
king tot het Hof: beroepsmogelijkheid tegen 
volmachtbesluiten en initiatiefrecht voor de 
parlementaire minderheidsgroepen. 
De onaanvaardbare klap op de vuurpijl kwam 
nadien. Besloten werd om de Nederlandstali
ge en de Franstalige kandidaat-rechters te 
laten voordragen door de voltallige Senaat 
Dat in tegenstelling tot het eenparig voorstel 
van de kommissie: de Nederlandse taalgroep 
van de Senaat duidt de Nederlandstaligen 
aan, de Franse taalgroep de Franstaligen. 
Het is op voorstel van Vanderpoorten dat 
deze federalistische procedure werd ge
schrapt, ten voordele van een unitaire aanpak. 
Vanwege de Lierenaar verbaast dat niet Ver
bazend is wél dat dit gebeurde met de steun 
van de CVP. Meer zelfs: op aandringen en on
der impuls van deze partij. 
Ten bate van haar zusterpartij: de PSC. Ten 
nadele van het federalisme en dus het Vlaam
se streven naar zelfbestuur. 

CVP zet Arbitragehof op unitair spoor 
Zoals de naam het zegt heeft het 
Arbitragehof tot doel te arbitreren bij 
bevoegdheidskonflikten tussen de 
centrale regering en de regeringen 
van de gewesten en de gemeen
schappen en tussen deze laatste 
onderling. Werden de bevoegdheids-
regels overschreden, dan heeft het 
de bevoegdheid om een wet of een 
dekreet nietig te verklaren. 

Het Hof telt twaalf leden: zes Neder
landstaligen en zes Franstaligen. 
Waarmede we meteen aanbeland zijn 
bij de cruciale vraag: hoe dienen 
deze leden aangeduid te worden? 
Onder meer aan deze vraag zal de 
bevoegde Senaatskommissie 42 ver
gaderingen besteden! 

Unanieme kommissie 
Voor de VU-fraktie en meer bepaald 
voor haar kommissielid Frans Van der 
Eist bestaat weinig twijfel: voordracht 
en benoeming van de kandidaten moet 
gebeuren door de twee gemeen
schappen. Verdedigbaar is ook het 
voorstel om de helft van de kandidaten 
door het centrale parlement te laten 
aanduiden, de andere helft door de 
Gemeenschapsraden. 

Hooggestemde diskussies leiden uit
eindelijk tot het besluit dat de voor
dracht van de kandidaten moet gebeu
ren door de taalgroepen van de Se
naat De Nederlandse taalgroep zal 
dus zes namen moeten voordragen 

Hetzelfde geldt voor de Franstalige 
senatoren. Unaniem aanvaardt de 
kommissie dit voorstel. Ook de VU 
stemt In. 
Komt dan de openbare vergadering, 
met vooreerst de algemene beraadsla-

Ten bate van PSC 

ging Geen vuiltje aan de lucht In zijn 
uitgebreide repliek kan minister De-
haene moeiteloos bevestigen „dat de 
kommissie van oordeel was dat de 
taalgroepen als een emanatie van de 
gemeenschappen moeten be
schouwd worden, met het bijkomend 
voordeel dat door de aanwezigheid 
van provinciale en gekoöpteerde se-

ledereen echter dat het misloopt Van 
her en der worden amendementen 
aangedragen. Belangrijk zijn deze van 
de liberaal Vanderpoorten en van de 
CVPers Gijs en De Bondt Alle drie 
beogen zij hetzelfde: de leden van het 
Arbitragehof moeten door de voltallige 
Senaat voorgedragen worden. 

Schorsingen en ten slotte uitstel vol
gen mekaar op. Tot eind vorige week. 
Vanderpoorten brengt zijn amende
ment aan. Met Belgische en unitaire 
glans, zoals we dat van hem gewoon 
zijn. Bij de meerderheid oogst hij alles
zins een levendig applaus Nieuwe 
schorsing, waarna Frans Van der Eist 
het woord neemt: „Het amendement 
is een terugkeer naar het unitarisme. 

Dat kunnen wij niet aanvaarden. Als 

„Met de uitschakeling van de rol van de taalgroepen bij de 
voordracht van kandidaten voor het Arbitragehof, wordt het 
oorspronkelijk wetsontwerp fundamenteel gewijzigd. Het be
tekent een terugkeer naar het unitarisme. Wij kunnen niet aan
vaarden dat de ene taalgroep zich mengt in de aangelegenhe
den van de andere. Dat is anti federalistisch r 

Frans Van der Eist 

natoren het nationaal karakter van de 
taalgroepen behouden blijft'. 
6ij de artikelsgewijze bespreking voelt 

Vlamingen wensen wij niet deel te 
nemen aan de voordracht van Frans
talige kandidaten. Dat is een inmen

ging in de aangelegenheden van de 
andere taalgroep.' 

Het besluit van de VU-fraktievoorzitter 
IS ondubbelzinnig: haalt de visie van 
Vanderpoorten het dan zal zijn fraktie 
de besluiten trekken. Die visie haalt het 
en de VU verlaat de vergadenng. De 
eerlijke wil tot federaal samenleven 
heeft een onherstelbare deuk gekre
gen. 

Geen haar 
Daarmede eindigt het officieel relaas 
van het „Beknopt Verslag" Maar over 
de ware reden van de plotse koerswij
ziging leert het ons niets 
In hoofde van Vanderpoorten moet 
men daar trouwens niet achter zoe
ken. Hij is zijn Belgische geloofsbelijde
nis trouw gebleven. 
Vanwaar echter die kameleon-houding 
van de CVP? Die plotse unitaire op
stelling? Heel eenvoudig: om haar zus-
terpartj, de PSC, van dienst te zijn. 
Immers, gebeurt de aanduiding van de 
leden van het Hof via de taalgroepen 
dan komt de PSC er als kleintje erg be
kaaid vanaf. Gebeurt de aanduiding 
echter door de voltallige Senaat dan 
kan zij met de steun van grote broer-
CVP altijd op een zetel meer rekenen. 
Ziedaar hoe diep de CVP doordesemd 
is van een eerlijke federalistische inge
steldheid Een zetel voor een Waalse 
partijgenoot is haar nader dan een 
ware Vlaamse staats-vorming. Zover 
is de CVP dus te vertrouwen. 

Kamer 
Enkel de 
goede kanten 
Een bijzondere Kamerkommissie be
handelt momenteel de nieuwe vol-
machtenwet Inhoudelijk verschilt deze 
niet fel van de vorige. Aloude blikvan
gers zijn de overheidsfinanciën, de 
sociale zekerheid en de tewerkstelling. 
Verder wil de regering ingrijpen in de 
instellingen van openbaar nut de pro
vincies en de gemeenten. Tot slot 
wordt geen parlementaire pottenkijke-
rij geduld bij de optie „herstrukturering 
en leefbaarheid van de vijf nationale 
sektoren". 
Is de socialist Tobback de luidruchtig
ste opposant in de kommissie, de 
lastigste klant vindt de regering onge
twijfeld in Willy Desaeyere. Tussen 

twee zittingen door vatte hij bondig de 
VU-kritiek samen. 
De regering eigent zich super-vol
machten toe. vaag omschreven, zon
der verantwoording, zonder konkrete 
doelstelling. In dat opzicht was het 
advies van de Raad van State trou
wens vernietigend. Maar wat kan een 
Raad deren, eens een Partement mis
prijzend opzij gezet? Nog steeds durft 
de regering de konfrontatie met de 
verkozenen niet aan. Nog steeds 
vreest ze haar eigen achterban. 
Waarschuwend wees het kameriid 
ook op het begrip „leefbaarheid" bij de 
vijf nationale sektoren. Dat is nieuw en 
verraadt een onwelriekend staal-reuk-
je. 
Alles bij mekaar stevent Martens af op 
een presidentieel regime Maar dan 
enkel met de goede kanten daarvan of 
beter, met dat wat hem kan dienen. 
Schaduv«ijden als een strenger parie-
mentair kontrolerecht en dwingende 
ondervragingen onder ede worden 
netjes blauw-blauw gelaten. 

Senaat 
Giftige 
afscheidsgroet! 
De Senaat nam deze week definitief 
afscheid van de Rat der deutschen 
Kulturgemeinschaft Met de op til 
staande grondwetsherziening zullen 
ook de Duitstaligen het recht op zelf
beschikking verwerven voor de kultu-
rele en persoonsgebonden materies. 
Meteen zal het centrale Parlement niet 
langer de begroting van de Rat moeten 
goedkeuren. 
Het loopt echter verkeerd met die 
grondwetsherziening en de uitvoe
ringsbepalingen. Dat betoogde Walter 
Luyten naar aanleiding van het laatste 
begrotingsdebat De tweetaligheid van 
het gebied wordt niet enkel in stand 
gehouden, maar tevens verplichtend 

gestekl voor de Duitse Raad. Deze 
wordt bijgevolg ook een „Conseil Ger-
manophone". 

Bovendien komt Duits-Belgié op het 
vlak van de gewestelijke aangelegen
heden helemaal onder de knoet van 
Wallonië te liggen. De Duitse Beigen 
worden Duitse Walen en volkomen 
afgegrendeld van Vlaanderen. 

In de Kamer mocht het verzet van 
Frans Baert en de zijnen niet baten. 
De bevoegde senaatskommissie gaf 
evenmin een krimp. Enkel de openbare 
zitting kan nog redding brengen. Maar 
wie gelooft daar in?_. 
Behalve dan een niet aflatende Walter 
Luyten, die bij zijn Vlaamse kollega's 
pleitte voor meer begrip voor de Duits
taligen: „Breng toch eens een bezoek 
aan Duits-Belgiè". 
Lanoniek antwoordde Martens vol
doende kontakten gehad te hebben 
met verantwoordelijken. Blijkbaar ecfv 
ter met niet één afgevaardigde van de 
30 th., die de PDB vertegenwoordigt! 

Toch kwallen? 
Het komt er dus niet van. De 
kommissies zullen ook in de toe
komst achter gesloten deuren 
vergaderen. 
Van bij zijn verkiezing tot Kamer
voorzitter maakte Defraigne er 
geen geheim van: de parlementai
re werking moest beter georgani-
zeerd worden. Snel vond hij ge
hoor bij de invloedrijke fraktie-
voorzitters. De socialist Tobback, 
de CVP'er Blanckaert, de Fransta
ligen Henrion en Mathot, en uiter
aard bij Frans Baert Deze formu

leerde vroeger reeds een aantal 
voorstellen tot „herwaardering'. 
Gedreven door een zelfde be
zorgdheid zetten de voorzitters 
zich aan het werk. Het kamer
reglement werd onderste boven 
gekeerd. En stilaan groeide onder 
meer de idee om de deuren van 
de kommissies open te gooien. 
Niet direkt een alles-zaligmakend 
voorstel. Maar aldus Frans Baert: 
het pariementair aanzien staat 
momenteel op zo'n laag pitje, dat 
alle beetjes helpen. 
Enfin, de vriendenklub meende 
het Trok op afzondering in La 
Roche. Nadien in de bossen van 
Keerbergen. Ze geraakte het roe
rend eens. Ook over de openbare 
kommissievergaderingen. Maar 
dan wel gekoppeld aan een be
perking van de spreektijd tijdens 
plenaire vergaderingen. Wat vol
komen logisch is. 
Het akkoord werd doorgespeeld 
aan de kommissie van het regle
ment En plots: een „nietes' van 
de CVP! Zonder boe of ba! Het 
ivoorstel werd gekelderd. Blan
ckaert kon niet beter gedesa
voueerd worden. De man zat er 
maar blootjes bij. 
Kompromissen zoals dat van 
Henrion om bij wijze van proef 
slechts een drietal kommissies te 
ontgrendelen- het hielp allemaal 
niet Nietes, zei de CVP. Wel kon 
zij — hoe deemoedig — instem
men met de inkrimping van de 
spreektijd. Van perversiteit ge
sproken: nog snel trachten de 
minderheid meer monddood te 
maken! 

De hele hervorming maakte dus 
slagzij. En waarschijnlijk blijft dat 
zo. Tot grote ergernis van De
fraigne en de fraktievoorzitters. 
Ook van Blanckaert? 
Maar eigenlijk is het begrijpelijk 
dat de CVP aan de beslotenheid 
van de kommissies houdt Waar
om zou zij al haar kapitulaties op 
straat brengen? Haar interne te
genstrijdigheden tot krante-
nieuws maken? Te koop lopen 
met haar slijmerige kompromis-
geilheid? 
Zie maar het Arbitragehof! Het 
wetsvoorstel-Van den Brande! 
De volmachtenwetL Om bij de 
recentste voorbeelden te blijven. 
Misschien klinkt het weinig parle
mentair, maar janus-gezichten en 
kwallen: 't past die partij zo goed. 
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8 m Onze wereld 

Weerslag op kwestie Ierse hereniging 

De abortus-blunder 
van lerlands eerste minister 
Zoals Vlamingen moppen vertellen over de Hollanders, of de Fransen 
Belgen-moppen, hebben de Engelsen een onuitputtelijke reeks mop
pen over de leren. Vandaar dat de jongste politieke blunder van de 
Ierse premier Garret FitzGerald door heel wat Engelse kommentato-
ren als een Ierse mop werd afgedaan. Die blunder bestaat erin dat de 
Ierse kiezers deze zomer, waarschijnlijk eind juni, naar de stembus 
zullen worden geroepen voor een referendum dat de meesten van hen 
overbodig willen, dat een slordige 80 miljoen frank zal kosten dat de 
Ierse republiek beter elders zou kunnen gebruiken, en dat een amen
dement van de grondwet zal opleveren waar FitzGerald en zijn rege
ring zelf tegen gekant zijn. 

Heel die politieke miskleum draait 
rond de in Ierland verboden abor
tus, een heet hangijzer in dat kato-
lieke land waar de bisschoppen 
nog steeds de dienst uitmaken 
inzake alle wetgeving die etische 
kwesties (contraceptie, abortus, 
echtscheiding enzJ betreft 
Vermits abortus in de Ierse repu
bliek al bij wet verboden is lijkt het 
geheel overbodig nog eens een 
amendement aan de grondwet toe 
te voegen om dat verbod te be
krachtigen. FitzGerald zelf legde 
daar in 1981 de basis voor door te 
beloven dat hij de grondwet zou 
laten wijzigen teneinde het huidige 
wettelijke verbod op vruchtafHrij-
ving in de grondwet te verari!-e-
ren. Hij maakte een tweede fout 
toen hij vorig jaar, toen zijn Fine 
Gael in de oppositie was en de Fi-
anna Fail onder Charles Haughey 
aan de macht, de voorgestelde 
formulering van Haughey voor het 
grondwetsamendement aan

vaardde. Die formulering verbiedt 
niet alleen abortus maar heeft het 
uitdrukkelijk over de „rechten van 
de ongeborenen". 
Toen FitzGerald in december jl. 
opnieuw premier werd zegden ju
ridische experten hem dat juri
disch gezien met een dergelijke 
tekst niet te werken viel. De pre
mier stelde toen een alternatieve 
tekst voor die stelde dat „niets van 
wat in de grondwet staat mag 
worden ingeroepen om een wet 
ongedaan te maken op grond van 
het feit dat die wet abortus onmo
gelijk maakt". 

Ondanks dreigementen van de 
premier dat hij sancties zou tref
fen tegen parlementsleden van 
zijn partij die niet voor zijn tekst 
zouden stemmen werd het ont-
werpamendement van FitzGerald 
in het parlement verworpen omdat 
een aantal volksvertegenwoordi
gers van de regeringspartijen, Fine 
Gael en Labour, met de opp>ositie 
meestemden. Waarop de tekst 
van Haughey het wel haalde. Die 
tekst had de krachtige steun ge
kregen van een groep uiterst kon-
servatieve katolieken en van de 
bisschoppen die uitdrukkelijk een 
grondwettelijke bescherming van 
de foetus vanaf het ogenblik van 
de conceptie wilden. 

Het gevolg van dat alles is dat er 
nu een referendum moet worden 
gehouden over de voorgestelde 
grondwetswijziging. Gezien de 
sfeer in Ierland zal het amende
ment zeker worden aangenomen, 
wat niet belet dat vele leren de 
hele bedoening een maat voor 
niets vinden. 

De hele controverse heeft al tot 
heftige en verbitterde meningsver
schillen geleid, met name tussen 
de Ierse katdieke kerk en de 
protestantse minderheid in de re
publiek. Protestantse kerkelijke lei
ders noemden het voorgestelde 
amendement een poging om de 
katolieke moraalleer op te leggen 
aan alle leren, ongeacht hun gods

dienstige of filozofische overtui
ging-
De kwestie beïnvloedt ook het 
oude, bittere probleem van de 
Ierse hereniging. De Noordierse 
protestanten, die zich met hand en 
tand verzetten tegen een hereni
ging van de zes Noordierse graaf
schappen met de republiek, grij
pen het grondwets-amendement 
en het referendum daarover aan 
om te zeggen dat dit opnieuw 
toont dat de republiek geen gast
vrije plaats is voor de protestantse 
minderheid. Heel wat Britse kom-
mentatoren schreven eveneens 
zeer kritisch over de kwestie en 

tussen de lijnen door kon men 
opnieuw een zekere neerbuigend
heid lezen jegens het „achterlijke 
katolieke" Ierland. 

Het is ironisch dat dit juist over
komt aan FitzGerald die net streef
de naar betere betrekkingen met 
Londen en de Noordierse protes
tanten om een basis van vertrou
wen te scheppen voor de oplos
sing van de Ierse kwestie. Maar 
FitzGerald heeft het er zelf naar 
gemaakt door destijds een over
bodige grondwetswijziging te be
loven. 

Tenslotte zal dit omstreden 
amendement niets veranderen 
aan de reële situatie. Abortus was 
altijd al verboden in de republiek 
maar jaarlijks trekken duizenden 
Ierse vrouwen naar Qroot-Brittan-
nië om daar een abortus te laten 
verrichten. Zei een Ierse ambte
naar: „De enige manier om abor
tus in Ierland werkelijk tegen te 
gaan is zwangere vrouwen verbie
den het land te verlaten". 

H.O. Garret Fitzgerald In dellkate papieren. 

Met kleurlingen en Aziaten, niet met zwarten 

Zuid-Afrika 
zet stap in richting machtsdeling 
De leider van de ultra-konservatie-
ve blanken die zich van de rege
rende Nasionale Partij hebben af
gescheiden, Treurnigt heeft in tus
sentijdse verkiezingen in noorde
lijk Transvaal zonder problemen 
zijn parlementszetel behouden. 
Naar de uitslag van de verkiezin
gen om drie pariementszetels — 
in een voorstad van Pretoria won 
premier Botha's Nasionale Partij 
— werd in Zuid-Afrika met span
ning uitgekeken. De uitslag, zo 
werd gezegd, zou een aanwijzing 

vormen over de houding van Zuid-
Afrika's vier miljoen blanken je
gens de beperkte vorm van 
machtsdeding met kleurlingen 
(mensen van gemengde afstam
ming) en Aziaten die premier Bo
tha via een nieuwe grondwet wil 
invoeren. 
De konservatieven van Treurnigt, 
die tegen elke versoepeling van 
het apartheid-systeem gekant zijn, 
eisten na het bekend worden van 
de uitslag woensdagmorgen al dat 
Botha nieuwe parlementsverkie

zingen zou uitschrijven. Waardoor 
ook de behandeling door het par
lement van de nieuwe grondwet 
zou worden verdaagd. Het leek 
echter weinig waarschijnlijk dat 
Botha op die eis zou ingaan. 
De Zuidafrikaanse regering ont
hulde vorige week het ontwerp 
voor de nieuwe grondwet waar
van de grote lijnen al bekend 
waren. Eén van de grote nieuwig
heden daarin is dat het huidige 
één Kamer-parlement, waarin al
leen blanken zetelen, zou worden 

vervangen door een parlement 
met drie Kamers waarin afzonder
lijk 175 blanken, 80 kleurlingen en 
45 Aziaten zullen zetelen. Die 
volksvertegenwoordigers verte
genwoordigen groepen van res-
pektievelijk vier miloen, een kleine 
twee miljoen en 800.000 personen. 
De tweede grote nieuwigheid is 
dat het huidige parlementaire sys
teem zou worden vervangen door 
een presidentieel systeem dat 
zeer grote bevoegdheden toekent 
aan de president en een door 
blanken gedomineerde „presiden
tiële raad". De voorgestelde vorm 
van de machtsdeling maakt in elk 
geval dat de wezenlijke macht 
zeer stevig in handen van de 
blanke minderheid blijft O.m. al 
omdat de president zal kunnen 
beslissen wat in de afzonderlijke 
Kamers kan worden besproken. 

Botha's ontwerp is bij de blanken 
van twee kanten onder vuur geno
men. Door de ultra-konservatie-
ven omdat ze er een „uitverkoop" 
in zien van de dominerende positie 
van de Zuidafrikaanse blanken. En 
door de officiële oppositie, de Pro
gressieve Partij, omdat er in de 
nieuwe grondwet niets staat inza
ke een vorm van politieke rechten 
voor de zwarte meerderheid van 
twintig miljoen mensen. Voor hen 
geldt nog altijd dat de enige plaats 
waar ze rechten kunnen uitoefe
nen de bantoestans of thuislanden 
zijn, een situatie die door de over
grote meerderheid van de zwar
ten zelf, door de progressieve 
blanke oppositie en op internatio
naal vlak wordt verworpen. 
Gezien de ruime meerderheid 
waarover de Nasionale Partij, die 
sinds 1948 regeert, in het parle
ment beschikt (124 van de 175 
zetels) zal premier Botha er zon
der twijfel in slagen zijn ontwerp 
voor de nieuwe grondwet te doen 
goedkeuren. Het vormt een .feer-
ste, zeer voorzichtige stap in de 
richting van machtsdeling door de 
blanken met de andere bevol
kingsgroepen. Maar het neemt he
lemaal niet de tijdbom weg die de 
voortgezette onthouding van alle 
politieke rechten aan twintig mil
joen zwarten vormt 

H. Oosterhuys 
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Onze wereld 

Taaimagneet Luther 
Op 10 november 1483 werd te Eisleben in het graafschap 

Mansfeld Martin Luther geboren uit een Thürings 
geslacht. Gezien de omwentelende rol die deze man in 

het godsdienstige en kulturele denken van de Duitsers en van 
vele andere Europeanen gespeeld heeft (de Zweedse staats
kerk is Lutheraans), ligt het voor de hand dat 1983, precies 500 
jaren later, voor vele Europeanen een Lutherjaar is. 
Binnen dit bestek hebben wij het niet over de grote godsdiensther
vormer, de opvoeder, de schrijver. Wij willen het Lutherjaar aangrij
pen om de aandacht te vestigen op een ongewild gevolg van zijn op
treden; ongewild maar van verstrekkende betekenis voor de ontwik
keling van de Duitse taal en van de Nederlandse alsook voor de ver
houding tussen allen die het Duits of het Nederlands als moedertaal 
spreken. 

!en. Tussen de jaren 600 en 700 heeft 
zich in het toen nog een eenheid 
vormende Duitse taalgebied (ook al 
bestond er geen standaardtaal) een 
eigenaardig verschijnsel voorgedaan: 
de zgn. tweede klankverschuiving. Het 
is hier de plaats niet om er over uit te 
weiden. 
De verschuiving is begonnen in de 
Alpen en vandaar naar beneden ge
rold in noordelijke richting. Ten noor
den van een lijn die in de Beneden-EI-
zas begint, over Heidelberg naar Mei-
ningen loopt en vandaar zuidoostelijk 
naar Bohemen toe, boette zij aan 
kracht in en bracht nog slechts een 
verzwakte klankverschuiving teweeg. 
Ten slotte is ze volkomen stil gevallen, 
nog vóór ze de zee bereikte. 
Het gebied ten noorden van een grens 
die loopt van Artezië tot Aken (grosso 

Het Duits van Luther 
In Luthers tijd bestond er nog geen 
Duitse eenheidstaal. Wel waren de 
verschillende Duitse stamtalen aan het 
ineenvloeien. 
Men kon al spreken van een Opper 
duits, een vage gemeenschapstaai 
voor Beieren, Alemannen en Oost-
Franken; van Middelduits, voor Thürin-
gers, Zuid-Saksen en Zuidwest-Fran-
ken; en van Nederduits, voor Noord-
Saksen en Noord-Franken. 
Sedert het einde van de 14de eeuw 
hadden de Keur-Saksische kansela
rijen en de keizerlijke, van het Heilige 
Roomse Rijk der Duitse Natie, als 
schrijftaal het Latijn geleidelijk vervan
gen door -het Duits, hun Duits: een 
Middelduits met Opperduitse bestand
delen. 

m TUSSEN 
l/OLKEN 

EN'SHTEN 46 
De drukkunst was toen nog niet lang 
geleden uitgevonden (1). In de steden 
waar drukkerijen ontstonden, ontloken 
tevens een soort drukkerstaten: ge-
westtalen, ontdaan van hun meest in 't 
oog springende eigenaardigheden en 
zodoende even zovele aantopen tot 
eenheidstalen. Men kan zeggen dat 
een algemene schrijftaal in wording 
was toen Martin Luther op het toneel 
verscheen. 
Luther brak met Rome, niet alleen naar 
de godsdienst maar ook naar de taal. 
Al zijn geschriften — en wij weten nu 
hoe invloedrijk zij geweest zijn, door 
hoevelen en ook hoevele machtigen zij 
verslonden werden — waren in het 
Duits gesteld. 
Het Duits van Luther is dat van de 
Keur-Saksische kanselarij: Middelduits 
met Opperduitse inslag, een brugtaal 
bijgevolg tussen al de Duitse gewest-
talen die, geheel of gedeeltelijk, door 
de zogenaamde tweede klankver
schuiving geraakt werden. Sedertdien 
mag men spreken van het Hoogduits, 
voorioper van het huidige, moderne 
Duits. 
Zoals men weet kende Luthers her
vorming veel sukses; meteen ook zijn 
taal, die door vele Duitse edellieden, 
kanselarijen en natuuriijk door alle Lu-
theraanse geestelijken overgenomen 
werd. Taalgeleerden begonnen zijn 
taal te ontleden en de regels daarvan 
als norm op te leggen. 
Indien de taaigevolgen van Luthers 
ingrijpen begrensd waren gebleven tot 
het Opper- en het Middelduits, zou 
zich een natuuriijk proces voltrokken 
hebben. Vroeg of laat zouden deze 
sterk verwante taalgebieden toch een 
standaardschrijftaal ontwikkeld heb
ben, indien niet onder de invloed van 
Luther, dan onder een andere. 

Hoogduits en 
Nederduits 
Er kwam echter meer aan te pas. De 
verse standaardtaal veriiet haar taalge
bied, zij overrompelde het Nederduits. 
Wat is er zo biezonder aan dat Neder
duits? Dat dit veel meer is dan een va
riante van de andere Duitse gewestta-

modo onze huidige Vlaams-Waalse 
taalgrens) en vandaar over Dussel-
dorp, onder het Ruhrtjekken door naar 
Magdeburg, ten zuiden van Beriijn, tot 
noordoostwaarts, over de Oder (zover 
daar Duits gesproken werd) bleef 
door die klankverschuiving volledig on-
t)eroerd. Men noemt dit het Nederduit
se taalgebied. Het staat dus dichter bij 
het oude gemeenschappelijke Duits 
dan het Hoogduits. 

Een eenmakende faktor heeft dit taal
gebied nooit gekend buiten, in tieperk-
te mate, de Hanze. Het Duitse Rijk, ei
genlijk nooit meer dan een veeleer 

losse konfederatie van vorstendom
men, verioor reeds vroeg zijn greep op 
de Nederduitse Nederlanden. Kroon-
Vlaanderen behoorde reditens aan 
Frankrijk toe, Brabant legoezijn wil tot 
zelfs aan Keulen op en het prinsbis
dom Luik ging zijn eigen gang. Ook de 
graven van Holland gedroegen zich 
eigenmachtig. Inmiddels ontwikkelde 
zich binnen deze gedragsruimte tus
sen Frankrijk en het Duitse Rijk, vooral 
door de Boergondische hertogen met 
welslagen opgevuld, een eigen kje-
schaving en een eigen taainorm. 
Deze taainorm, eerst Vlaams, later 
Brabants, was gedistilleerd uit die 
Nederduitse, in feite hoofdzakelijke 
Nederfrankische dialekten, die in de 
Nederlanden gesproken werden. 
Het veel grotere, oostelijk daarvan 
gelegen Nederduitse (bijna uitsluitend 
Nedersaksische) taalgebied had daar 
geen deel aan. Toen de stortzee van 
Lutherduits op het Nederduitse gebied 
neerkwam, stond het, zonder stan
daardtaal, weerioos daar tegenover 
Ook in de Nederianden drongen vele 
Lutheraanse predikers door Maar hier 

stootten zij op een ingeburgerde eigen 
schrijftaal. Samen met deze schrijftaal 
bloeide hier een ekonomisch en kultu-
reel leven, dat zich zonder veel over-
Rijnse invloed ontwikkeld had en te 
zelfljewust was om een andere zij het 
verwante, standaardtaal aan te nemen. 
De Nederduitse schrijvers hadden te
gen het Hoogduits niets te stellen dan 
dialekten zonder overkoepelende 
schnjftaal. Men vergete trouwens met 
dat de verschillen tussen de toenmali
ge Duitse (en D;etee.>gewesttalen veel 
minder groot waren dan het huidige 
verschil tussen Nederiands en Duits. 
Zeker waren de Nederduitsers er zich 
nauwelijks van bewust, dat zij een 
koepeltaal opgedrongen kregen die 
hen eigenlijk niet paste. 
Rond 1550 hadden de meeste Neder
duitse schrijvers al overgeschakekJ op 
het Hoogduits Hoogduits werd vlug 
de enige taal voor kanselarijen en 
kerken. Rond 1600 is het gebruik van 
het Nederduits als schrijftaal stilgeval
len (2). Nooit heeft het zich heropge
richt Wel werden (en worden) pogin
gen aangewend om heimatliteratuur, 
gedichten, liederen en toneel in een of 
ander Nederduits plaatselijk dialekt te 
schrijven. 

Verder dan een soort algemeen-Ponh 
mars of algemeen Meckkmburgs (te 
vergelijken met algemeen West
vlaams) is men nooit geraakt 
Na de langdurige godsdlenstooHogen 
was er minder dan ooit sprake van eeri 
toenadering tussen het tot de Neder
landen beperkte Nederduits en het 
overige Duitsland, waar alleen nog het 
Hoogduits de toon aangaf (3). Het 
Duitse Rijk was dertig jaren lang ver
scheurd geweest Het had niet kunnen 
ingaan op de hulp waar de protestant
se Nederlanden, als laatste vorm van 
gezagserkenning, het Rijk hadden om 
verzocht in hun opstand tegen Spanje. 
Na de vrede van Munster (1648) tie-
stond er geen juridische band meer 
tussen het Duitse Rijk en de onafhan
kelijk geworden Nederianden. De zui
delijke kwamen pas later in handen 
van de Oostenrijkers. Maar die be
stuurden hen in het Frans. 

Feiten en gissingen 
Uit het voorgaande moge blijken hoe 
belangrijk de taalknstallizenng ge
weest is die Luther ongewild heeft 
veroorzaakt 
• vorming van een Hoogduitse stan
daardtaal, aanloop tot het hedendaag
se Duits; 
• uitbreiding van dit Hoogduits tot het 
hele Nederduitse taalgebied, op de 
Nederianden na; 

# versmachting van de Nederduitse 
gewesttalen, die zodoende niet meer 
tot een geschreven standaardtaal zijn 
gekomen; 
• vandaar de onmogelijkheid om de 
Nederianden in een eventuele Neder
duitse eenheidstaal op te zuigen. 
De geschiedenis van Europa zou er 
heel anders uitgezien hebljen, indien 
Luther in het Nederduits had geschre
ven. 
Ofwel had het Nederduits dan het 
Hoogduits overvleugeld ofwel ware 
naast het Hoogduits een volwaardig 
Nederduitse kultuurtaal ontstaan. 
In de beide gevallen zou het Neder
lands ons Nederduits, bij dat Neder
duits veel dichter gestaan hebben dan 
nu bij het (Hoog)-Duita Het ligt voor de 
hand dat zulks naast taalkundige ook 
politieke gevolgen had kunnen heb
ben. Tot zeer onlangs zijn er mensen 
geweest die droomden van een ook 
politiek geordend Nederduitsland, tos 
van wat wij gewoonlijk als Duitslaixl 
aanzien (4). 

Misschien zou ons westelijke, Franki
sche Nederduits het mettertijd, moe
ten afleggen tegen het wel vijf- of 
zesmaal grotere Saksische Neder
duits. 
Het zijn slechts gissingen, die wel het 
voordeel t)ieden, klaarder te zien in het 
relataeve van vele grenzen en groepe
ringen. 
Er is trouwens niet alleen de taaimag
neet Z.uf/)er geweest, er is ook de Hu!-
turele zelfstandigheid van de Ne ' 
landen. Deze was in Luthers tijd al 7r 
sterk dat een ombuiging naar een 
rulmer Nederduits nauwelijks ge
makkelijker zou geweest zijn dan 
naar het Hoogduits. 
Inmiddels Is het zo dat ons Neder
lands, een lichtjes Saksisch gekleurd 
Nederfrankisch, de enige kultuurtaal 
is oie uit het Nederduits is voortge
komen. Alleen haar verste westelijke 
uithoek ontkwam aan de invloed van 
het Hoogduits. Alleen daar wordt de 
oudste versie van het vastelands-
Germaans in een springlevende, mo
derne vorm geschreven. 

Karel Jansegers 

(1) Gutenberg 1400-1468, Martens 
1473. 
(2) Als spreektaal wordt het nog vrij 
veel gehanteerd. 
(3) De naam .Nederlands' duikt niet 
eerder dan 1518 op. Tot dan toe heet 
onze taal Duits, Diets of Nederduits. 
Tot in de 19de eeuw blijft deze laatste 
benaming bestaan. De benaming 
„Nederlands" wordt pas na 1815 alge
meen. 
(4) B.V. wijlen drs. Hendrik Aelvoet, de 
bekende taalgrenstekenaar. 
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10 m .eefmilieu 

Misbruik 
van pesticiden 
in de Derde Wereld 
Van 4 tot 6 mei had te Schneverdingen in de Duitse Bondsrepubliek een 
internationaal seminarie plaats over de uitvoer van pesticiden naar ontwikke
lingslanden. Het toenemend gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is 
een probleem, niet in het minst voor de armen uit de Derde Wereld. Door mid
del van dure promotiecampagnes brengen de producenten van pesticiden een 
boodschap van hoop, die kan worden vertaald in meeropbrengst, dus meer 
voedsel voor de hongerigen en minder ziekten, dus bevrijding van de dodende 
insektenplagen. Daarbij worden de gevaren, verbonden aan het gebruik van 
pesticiden, angstvallig verzwegen om een maximale afzet (en winst) te 
waarborgen. 
Zo komt het dat levensgevaarlijke produkten, die hier al lang verboden zijn, 
kwistig worden verspreid onder de arme boerenbevolking in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika. 

emas^LasSoludones. 

ik /ffift f^-.'^:*'i®f;1'*t5,,?^l;|C* 

Na de ophefmakende gegevens over 
het misbruik van de Europese voedsel
hulp In Ethiopië, bekendgemaakt op 
15 april l.l. door kamerlid Willy Kuijpers 
en Christian Dutoit, is vorige week te 
Schneverdingen een tweede dossier 
geopend, dat onze betrekkingen met 
de Derde Wereld fundamenteel in 
vraag stelt Daarom is het nodig dat we 
onze verantwoordelijkheid opnemen 
en ons bezinnen over ons ontwikke
lingsbeleid: of het nu gaat over voed-
selmisbruik en het aanwenden van 
napalm in Eritrea en Tigray, of over de 
onomkeerbare vergiftiging van humus 
en bodem met eenzijdige winstoog
merken op korte termijn. 
Het is goed dat alle deelnemers te 
Schneverdingen het boek „A Crow
ning Problem - Pesticides and the Third 
World Poor" van David Bull hebben 
ontvangen. Mits een goede aanpak 
kan de inhoud van dit werk de ogen 
openen van allen die zich binnen de 
Europese Gemeenschap betrokken 
voelen bij de ontwikkelingshulp, maar 
al te dikwijls met het legendarische 
kluitje in het riet worden gestuurd, als 
ze zich kritisch opstellen. 
De stellingen van David Bull steunen 
op gegevens uit eerste hand van Ox-
fam-medewerkers in de Derde Wereld 
en zijn vergelijkbaar met deze van 
Rachel Carson, die met haar „Dorre 
Lente" het milieubewustzijn van de 
jaren zeventig in belangrijke mate 
heeft beïnvloed. 

Internationaal initiatief 
De bedoeling van de bijeenkomst te 
Schneverdingen was drievoudig: infor
matie verstrekken over het probleem, 
de informatie-uitwisseling en de sa
menwerking bevorderen tussen de be
trokken niet-goevernementele organi-
zaties uit de milieu- en ontwikkelings-
sektor en het beleid terzake beïnvloe
den, meer bepaald op het niveau van 
de Europese Gemeenschap. 
Het geheel werd georganizeerd door 
het Europees Bureau voor Milieuza
ken, met de steun van het Duits minis
terie van Binnenlandse Zaken, het Mi
lieuprogramma van de Verenigde Na
ties en het Duits Marshall-fonds van de 
Verenigde Staten. 

Barnumreklame 
voor pesticiden 
Volgens een recent rapport van de 
Wereldbank zijn de meeste armen in 

de wereld boeren, overwegend afhan
kelijk van de landbouw. De overgrote 
meerderheid is geen grondbezitter. Al
leen in Latijns-Amerika-leeft ongeveer 
veertig procent van de armen in de 
steden. De arme boer is niet alleen een 
verbruiker, maar ook een producent, 
die lang en hard werkt zeer dikwijls 
honger lijdt en ziek is. De verbruikers 
in de rijke landen hangen in grote mate 
af van zijn produktievermogen. Zonder 
hem geen tee, koffie of bananen in de 
supermarkten, geen natuuriijke rubber 
of katoen. Door het invoeren van 
nieuwe technieken en ideeën werd de 
landbouwproduktie opgedreven en de 

sociaalrekonomische positie van de 
boeren grondig gewijzigd. Een en an
der heeft onder meer geleid tot het 
stelselmatig gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen tegen insekten, 
onkruid of plantenziekten. Deze ont
wikkeling heeft voordelen en het zou 
dwaas zijn # i daarmee geen rekening 
te houden. Waar het echter ook om 
gaat zijn de gevaren die ontsaan bij on
deskundig, overdadig en verkeerd ge
bruik van deze middelen. Bovendien is 
een aantal ronduit een bedreiging voor 
de volksgezondheid. In de rijke landen 
is het gebruik van dit soort pesticiden 
verboden of streng gereglementeerd. 
In de ontwikkelingslanden is daar ech
ter geen sprake van en het zal biezon-
der moeilijk zijn om daaraan iets te ver
anderen, enerzijds door de ongelijke 
machtsverhoudingen en de politieke 
en ekonomische schijnautonomie die 
daarvan het gevolg is, anderzijds door 
de commerciële barnumreklame, die 

oneeriijke verwachtingen schept bij de 
arme boeren. 

Misdadige toestanden 
Een paar praktische voorbeelden to
nen aan waar het om gaat Waarschu
wingen als „Koel, donker en droog 
bewaren", „Gebruik rubberen hand
schoenen en een gasmasker", of „In 
geval van ongeluk, roep een dokter", 
klinken op zijn zachtst uitgedrukt nogal 
cynisch. Meestal is nergens een koele 
plaats te vinden, rubberen handschoe
nen en gasmaskers zijn voorwerpen 
die de plaatselijke boeren nog nooit 
hebben gezien. Bovendien is ruim 
65 % onder hen analfabeet Als deze 
zgn. onderrichtingen dan nog in een 
vreemde taal zijn gesteld (wat zeer 
dikwijls zo is), mag zonder overdrijven 
van misdadige praktijken worden ge
sproken. 

Niet alleen de onmiddellijke, persoonlij
ke gezondheidsschade die daarvan 
het gevolg kan zijn, is te tietreuren. 
Ook de milieu-invloeden en de effek-
ten op lange termijn worden meestal 
verwaarloosd of geminimalizeerd. 
Sommige pesticiden doden ook de 
natuuriijke vijanden en verhogen het 
weerstandsvermogen van de bestre
den organismen. Bijgevolg moeten de 
gifkoncentraties almaar worden ver
hoogd, met alle risico's vandien. 
Uiteraard is het waar dat zowat een 
derde van de oogst verloren zou gaan 
zonder gebruik van pesticiden. Maar, 
er zijn ook andere faktoren die de 
9pbrengst nadelig beïnvloeden (ge
brekkige organizatie, ongelijke land-
verdeling, tekort aan water en aan 
kredietmogelijkheden). 
Ook in de strijd tegen de slaapziekte 
en de malaria bij voorbeeld zijn pestici
den een gedegen wapen. Maar, zolang 
de ondervoeding blijft bestaan, lost het 
onder kontrole houden van een mus-
kietenplaag weinig op, ook al staan één 
miljard mensen op aarde bloot aan het 
risico van malaria. 

Kortom, dit is geen pleidooi tegen het 
gebruik van alle chemische bestrij
dingsmiddelen, wel voor een voorzich
tig, selektief, deskundig en beperkt 
gebruik ervan. En daar is men in 
ontwikkelingslanden nog lang niet aan 
toe. 

Toekomst 
Tussen 1972 en 1980 is het gebruik 
van pesticiden toegenomen met 5 % 
per jaar. Deze groei houdt aan, zodat 
tegen 1985 de wereldproduktie onge
veer 2,3 miljoen ton zal bedragen. 
Daarvan zal 15 % naar ontwikkelings
landen gaan (van de insekticiden zullen 
zelfs 30 % in de Derde Wereld wor
den gebruikü. Het is zonder meer 
duidelijk dat zoiets op zichzelf ontoe
laatbaar is, als niet tegelijk de andere 

problemen worden aangepakt en als 
niet dezelfde strenge normen, voor
zorgsmaatregelen en eventuele ver
bodsbepalingen, die hier gelden, ook 
van kracht worden in de Derde We
reld. Bovendien moet vanaf nu even
veel aandacht worden besteed aan het 
ontwikkelen van alternatieve bestrij
dingsmiddelen en moet hun toepas
sing ook bruikbar en betaalbaar wor
den gemaakt in de Derde Wereld. 
Het gaat inderdaad niet op dat bij 
voorbeeld op de vruchtbare hellingen 
van de vulkanen in Rwanda de Perzi
sche margriet wordt geteeld en dat het 
pyretrium, dat uit de gedroogde bloe
men wordt gehaald, tegen een spot
prijs als natuuriijk en onschadelijk in-
sekticide met zgn. „knocking down"-
effekt naar de rijke landen wordt uitge
voerd, terwijl de arme landen worden 
verplicht om levensgevaariijke chemi
sche bestrijdingsmiddelen te kopen, 
tegen woekerprijzen. 
Om dergelijke wantoestanden in te 
dijken, werden in Schneverdingen een 
reeks praktische voorstellen gedaan 
om tot de aktie over te gaan. Daarbij 
wordt een beroep gedaan op de rege
ringen, de industrie en de internationa
le organizaties. Inmiddels heeft een en 
ander geleid tot een ontwerp-resolutie, 
bestemd voor het Europees Parle
ment Daarin wordt onder meer gepleit 
voor een uitvoerverbod van bestrij
dingsmiddelen, die ook in de Europese 
Gemeenschap op de zwarte lijst staan; 
voor een gedragskode voor multinatio
nals die pesticiden leveren aan de 
Derde werld en voor een heroriënte
ring van de subsidies (biologische kon-
trolemaatregelen aanmoedigen, de ex
port van chemische bestrijdingsmidde
len afremmen). 

Bovendien wordt aan de Europese 
Kommissie gevraagd rekening te hou
den met het probleem in de ontwikke-
lingsprograma's, onder meer door een 
grotere technische bijstand gericht op 
de kontrole van bestrijdingsmiddelen; 
meer aandacht voor andere bestrij-
dingsmetoden, voor de personen die 
pesticiden gebruiken, voor de oplei
ding van instrukteurs en voor de voor
lichting over de gevaren van een ver
keerd gebruik van bestrijdingsmidde
len. 
De Europese Gemeenschap draagt 
hier een zware verantwoordelijkheid, 
die des te scherper zal worden aange
voeld als de publieke opinie, ten gevol
ge van de aangekondigde sensibilize-
ringscampagne, zal zijn wakker ge
schud. Vlaanderen mag in dit proces 
niet afzijdig blijven. De Volksunie zal, 
onder meer via zijn vertegenwoordi
ger in het Europees Parlement Jaak 
Vandemeulebroucke de komende 
evolutie van nabij blijven volgen. 

Roeland Dirks 
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PERS pektie f 
Is er binnen de CVP wat aan het 
rommelen? Die vraag stellen alle 
politieke waarnemers na het 
hoofdartikel van dinsdag in De 
Standaard. In een ongewone vrij
moedige bui heeft Manu Ruys 
gewezen op de zwakte van de 
CVP en op de achteruitgang van 
de partij, waaraan blijkbaar geen 
einde komt. Daarbij heeft Ruys 
de huidige voorzitter, Swaelen, 
nogal wat klappen toebedeeld. Is 
er een machtsstrijd binnen de 
CVP aan de gang? 

LEES. maar wat Ruys schrijft: „De 
CVP is nog niet hersteld van 

de slepende kwaal die haar bij de 
vorige Kamerverkiezingen naar 
een historisch dieptepunt deed 
dalen. Terwijl de partij in 1961 over 
65 Kamerzetels beschikte, en in 
1971 naar 47 was teruggevallen, 
heeft zij er nu nog maar 43 op een 
totaal van 212. Indien men de 
peiling mag geloven, zou zij thans 
van 32.3 t.h. van het kiezerspubliek 
afzakken naar 28,1 t.h, wat haar 
zetelaantal onder de veertig zou 
brengen. Dat dit tot de reële mo
gelijkheden behoort blijkt uit wat 
daarover binnenskamers in de 
partij zelf wordt gezegd. Er heerst 
daar een klimaat van onzekerheid 
en ontmoediging, dat aange
scherpt werd door het verlies van 
niet-weinige machtsposities bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezin
gen. Men voelt er dat heel wat kie
zers, militanten, zelfs parlementsle
den vraagtekens plaatsen achter 
het beleid van de partij. En ook het 
profiel van de partij blijft bleek en 

vaag. Wat denkt de CVP over de 
toekomst van de Staat en het 
federalisme? Over de transferten 
van Vlaams geld naar Waalse be
drijven ? De houding van de partij 
in de staalaffaire blijft onduidelijk. 
Dat de CVP over een krachtig 
regeringsleider als Martens be
schikt, over een populair Vlaams 
„premier" als Gaston Geens die 
dezer dagen wel erg in de kijker 
loopt, weegt blijkbaar niet op te
gen de afwezigheid van een 
Vlaams-radikale, inspirerende par
tijleiding. Voorzitter Swaelen is 
een hoogstaand man met vele 
kwaliteiten, maar hij moet zijn tijd 
verspillen aan bemiddeling en ver
zoening, en hij is trouwens geen 
vechtjas, geen bezieler." 
Dit lange citaat van De Standaard 
wijst onbetwistbaar op de zware 
malaise binnen de CVP. We zijn 
erg benieuwd naar de afloop van 
de „broederstrijd"... 
In elk geval zal het staaldossier en 
de komende miljardenroof uit 
Vlaanderen de tegenstellingen 
nog aanscherpen. 

OOK Het Belang van Limburg 
wijst daarop: „Vooral de 

CVP zal haar woord gestand moe
ten blijven dat elke sanering van 
Cockerill-Sambre voortaan op re
kening van het gewest moet ge
schreven worden. Rijst dan de 
vraag of de regering deze dubbele 
klap aan Wallonië zal overleven. 
Enerzijds een verlies van duizen
den arbeidsplaatsen opleggen en 
anderzijds de weigering om het 
saneringsplan voor Cockerill-Sam

bre nog nationaal te financieren, 
moet de Waalse leden van het 
kabinet allicht tot het kookpunt 
voeren. Inmiddels groeit er in Wal
lonië iets van een interne ver
scheurdheid. De stunt met Flan
ders' Technology schijnt een aan
tal Walen tot nadenken te hebben 
gebracht Buiten de betrokken 
staalbekkens wordt nu reeds 
openlijk de vraag gesteld of Wallo
nië er wel goed aan doet al dat 
dure geld te blijven pompen in 
verouderde industrieën en of het 
niet beter zou zijn ook maar reso
luut aansluiting te gaan zoeken 
met de derde industriële revolutie. 
Vice-premier Nothomb, die uit 
Luxemburg komt is de voornaam
ste woordvoerder van deze Waal
se stroming. Het is opvallend hoe 
weinig erbarmen hij betoont voor 
de financiële nachtmerrie van de 
stad Luik en voor de reddingsope-
ratia van het Waalse staal Het is 
niet onwaarschijnlijk dat deze 
Waalse verdeeldheid ook spoedig 
in de executieve tot uiting gaat 
komen. Kortom, er treden dagen 
aan van grote verwarring. En dat is 
altijd al een gevaarlijk decor waa
rin de emotionele passies onge
meen hoog zouden kunnen op
laaien. 

NAAST het staal Is er nog de 
stad Luik en haar miljarden

tekorten. De Waalse chantage Is al 
volop bezig: staking, betoging, enz. 
Naar de beste Waalse traditie 
wordt weer naar het wapen van 
het straatoproer gegrepen om 
geld los te krijgen. Het Laatste 
Nieuws wijst erop dat Luik zelf 
zijn problemen moet oplossen: 
„Help U zelf" is een nog steeds ak-
tuele leuze. De regering heeft dus 
gelijk de klachten van Luik naar 
Luik terug te zenden. Lokale tekor

ten moeten lokaal gedelgd wor
den. Anders wordt het een on
rechtvaardige financiële poespas. 
De regering heeft zich ertoe ver
bonden een deel van de rentelast 
van de grote steden tijdelijk te 
dragen, met name ten aanzien van 
het percentage, dat de 7 t.h. over
schrijdt Dit ene edelmoedig ge
baar vertegenwoordigt al 8 mil
jard fr. Het is meer dan genoeg. 
Zet men de sinterklaaspolitiek ver

der dan zullen de gemeenten 
nooit leren hun begroting in even
wicht te brengen en te houden." 

ZULLEN de liberalen dat ook 
nog zeggen als het Waalse 

protest blijft voortduren? Of gaan 
CVP en PVV naar goede traditie 
weer door de knielen en mag 
Vlaanderen weer afdekken. Uitkij
ken wat de CVP doet en wie in de 
krabbenmand komt bovendrijven... 

KB verlaagt haar 
tarief tot het uiterste 
minimum: 0,70% 
per maand. 

\feor iedereen. 
Bij de KB geldt nu voor iedereen 

- cliënt of niet - hetzelfde lage tarief: 
0,70% per maand. Voor nieuwe zowel 
als voor tweedehandswagens en voor 
onverschillig welk bedrag. 

En wat u bespaart met zo'n 
KB-Autolening, dat is geen 
kleinigheid! 

Vergelijk maar even met het 
wettelijk toegestane maximumtarief. 

Geleend 
bedrag 

100, (XX) 
150.000 
250.000 
300.000 

MaJndeli[kM.'dfl(is5ing nieuwe wagen (42 m.) 

KB-tarief 

3,080 
4.621 
7,702 , 
9,242 

Wettelijk max, 
tarief 

3,410 
5,086 
8.402 

10,082 

Totale besparing 
op 42 maanden 

13,860 
19,530 
29,400 
35,280 

• Bij tiiinkiHip i!. t'on viHirschol vjn 15% wettelijk verplicht. 

Een KB-Autolening sluiten gaat vlot en met een minimum 
aan formaliteiten. 

Even binnenlopen in een KB-kantiwr... en het is zó 
gebeurd. 

( ^ 

KREDIETBANK 
Service begint Hj het betere onthaal. 

KAL3B\-LintJ 
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12 m Reportage 

Catalaanse delegatie op bezoek 

Minister Schiltz ontvangt ambtgenoot 

Van 4 tot en met 6 mei 1983 
bracht een delegatie van de Ge-
neraliteit — de Catalaanse Ge
westregering — een werkbezoek 
aan Vlaanderen. 
De Catalaanse minister van Eko-
nomie en Financiën, de heer Jor-
di Planasdemunt, werd verwel
komd door zijn ambtgenoot, ge
meenschapsminister van Finan
ciën en Begroting, Hugo Schiltz. 
Catalaanse en Vlaamse hoge 
ambtenaren en kabinetsleden 
woonden een seminarie bij over 
vergelijkende begrotingstech
nieken. 
Minister J. Planasdemunt, verge
zeld van hoge ambtenaren van 
het Departement Financiën, van 
het Departement Handel en van 
het Departement Industrie, en 
minister H. Schiltz, vergezeld van 
zijn belangrijkste kabinetsleden, 
brachten een bezoek aan Flan
ders' Technology waar de Cata
laanse Generaliteit vertegen
woordigd was met een eigen 
stand. 

Minister Jacky 
Buchmann, belast 
met de koordinatie 
van het buitenlands 
beleid van de 
Vlaamse regenng, 
begroet minister 
Jordi Planasdemunt 
en zijn ambtgenoot 
Hugo üchiltz 

Op de Gentse beurs werden ze 
welkom gePieten door Gaston 
Geens, voorzitter van de Vlaamse 
regering, Karel Poma, vice-voorzit-
ter van de Vlaamse regenng en 
minister van Leefmilieu en Onder
wijs, Jan Lenssens 
Minister Planasdemunt werd door 
burgemeester Bob Cools ten 
stadhuize van Antwerpen ontvan
gen, in aanwezigheid van minister 
van Financien en Begroting Hugo 
Schiltz en van de minister gelast 
met de koordinatie van het 
Vlaams Buitenlands Beleid, Jacky 

Buchmann. De VU-raadsleden 
Bergers en Stappaerts waren 
eveneens aanwezig. 
Voorts hadden ministers Planas
demunt en Schiltz te Brussel en 
Antwerpen, gesprekken met voor
aanstaande vertegenwoordigers 
van de Vlaamse industnele en 
financiële wereld Zij werden 
eveneens ontvangen door VEV-
voorzitter M. Santens en VEV-
afgevaardigd beheerder R De 
Feyter. 
De Catalaanse delegatie voerde 
gesprekken met de vertegen

woordigers van de in de schoot 
van het VEV opgerichte technolo-
giegroepen Flora (Flemish Orga
nisation for Robotics an'd Automa
tion), Meditek (medische techno
logie), Agnv (agro-industne) en 
Energik 

Dit werkbezoek is het gevolg van 
de voorheen reeds bestaande 
kontakten tussen het Catalaanse 
en Vlaamse ministene van Finan
cien Deze kontakten hebben ge
leid tot Catalonies aanwezigheid 
op Flanders' Technology. 

Minister Planasdemunt wordt welkom geheten door VEV-voorzitter M Santens Links perschef Henn-Floris 
Jepsers. 

Deze Catalaans-Vlaamse kontak
ten zullen in de toekomst uitge
breid en uitgediept worden Zo is 
een bezoek gepland van een VEV-
delegatie o I v Hugo Schiltz, in het 
voorjaar van 1984 Hiervoor zijn er 
verschillende objektieve redenen 
aanwezig zowel van industnele als 
handelspolitieke aard 
Op een perskonferentie ter afron
ding van het bezoek van de Cata
laanse minister werd duidelijke 
taal gesproken 
De Catalaanse en Vlaamse dele
gaties die aan dit werkbezoek 
deelnamen, beklemtoonden tot 
slot van hun werkzaamheden dat 
dergelijke kontakten „een wezen
lijke bijdrage zullen leveren tot het 
scheppen van een samenwer
kingsmodel op alle bestuursni
veaus, ook op het niveau van de in 
Europa steeds aktiever wordende 
gewestregeringen." 
Minister Roger De Wulf (SP) 
maakte het voornemen bekend op 

zijn bevoegdheidsgebied, nl de 
volksgezondheid, de kontakten 
tussen Vlaanderen en Catalonie te 
vermenigvuldigen, om door uit
wisseling van informatie en exper-
ten Ook Gaston Geens (CVP) 
had tijdens de ontvangst van de 
Catalaanse delegatie op Flanders' 
Technologie de wens uitgedrukt 
de Vlaams-Catalaanse betrekkin
gen te bestendigen En minister 
Jacky Buchmann (PVV), gelast 
met de koordinatie van het buiten
lands beleid van de Vlaamse rege
ring, had er aan gehouden de 
Catalaanse minister te vergezellen 
tijdens zijn bezoek, op uitnodiging 
van burgemeester Bob Cools 
(SP), aan het Antwerps stadhuis. 
VU-miPister Hugo Schiltz van zijn 
kant, verklaarde uitdrukkelijk dat 
de Vlaamse regenng eensgezind 
voor een extensieve interpretatie 
heeft gekozen van de internatio
nale bevoegdheden van de ge
westen en gemeenschappen 

De Cjt.ilaanse delegatie op Flanders' Technology Van I naar r 
F'ci'v Hsc Granell. direkteur-generaal handelspolitiek van de Generalitat, 
G.i'ytt >r Geens. voorzitter van de Vlaamse regering, Enk van Lerberghe 
en Alex Nijs, respektievelijk kabinetschef en kabinetssekretans van mi
nister Hugo Schiltz en de sekretaris-generaal van de Gentse Jaarbeurs 
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Reportage 

Met Leo Tindemans aan kop: 

m 13 

Centrale regering wil eigen 
Vlaams buitenlands beleid fnuiken., 
Flanders' Technology is niet al
leen een zakelijk sukses. De psy
chologische impact van de 
DIRV-aktie is niet te verwaarlo
zen als stimulans om de noodlot
tige vicieuze cirkel van gelaten
heid en doemdenken te doorbre
ken. 
De positieve weerklank van de 
Gentse beurs schept echter ook 
een gunstig klimaat voor de 
Vlaamse belangenbehartiging en 
image building in het buitenland. 
En de noodzakelijke internatio
nale zelfbevestiging van de 
Vlaamse identiteit werkt op haar 
beurt stimulerend en bewustma
kend op nationaal vlak. 

Suksesvolle 
Vlaams aanpak 
Andere initiatieven in de schoot 
van de Vlaamse regering hebben 
in de voorbije maanden bijgedra
gen tot het (h)erkenbaar maken 
van Vlaanderen op de wereld-
bühne, waaronder de geslaagde 
reizen van voorzitter Geens en 
minister Schiltz, respektievelijk 
in Quebec en Catalonië. Dat der
gelijke kontakten tussen regerin
gen die dichter bij het volk staan 
dan de vaak verstarde centrale 
entiteiten ook nog vruchtbare re
sultaten afwerpen, werd nog
maals aangetoond door het be
zoek van de Catalaanse minister 
van Ekonomie en Financiën aan 
Vlaanderen. 

Het buitenlands optreden van de 
Vlaamse ministers en het sukses 
van Flanders' Technology naar 
het buitenland toe, stuiten blijk
baar op protokollaire gevoelig
heden. Uitgerekend op dit ogen
blik heeft de centrale kabinets
raad het immers nodig geacht 
eenparig een nota goed te keu
ren, ingediend door minister van 
Buitenlandse Betrekkingen Leo 
Tindemans, waarin gesteld wordt 
dat de gewesten en gemeen
schappen géén enkele bevoegd
heid hebben inzake buitenlands 
beleid: ze kunnen hoogstens be
trokken worden bij het afsluiten 
van verdragen inzake kulturele 
aangelegenheden. 

Reeds bij het begin van dit jaar 
werd de kroon misbruikt om een 
twijfelachtige interpretatie te ge
ven aan de wetten op de staats
hervorming. De door Leo Tinde
mans geraadpleegde juristen 
konden echter de toen veilig 
door het staatshoofd geformu
leerde stelling niet hard maken, 
zodat hun soms nevelachtig 
maar alleszins genuanceerd ad
vies diende herschreven te wor
den door enkele ambtenaren van 
Tindemans' departement, die 
blijkbaar gewilliger de ministe
riële machtswensen voor juridi
sche werkelijkheid houden. 

Het is duidelijk dat de centrale 
regering lichtzinnig op een over
bodige konfrontatie met de 
Vlaamse regering aanstuurt. 
Dit betuttelend optreden dat op 
drijfzand steunt is hoogst onfat

soenlijk op het ogenblik dat de 
centrale administratie van Bui
tenlandse Betrekkingen door po-
litizering en wanbeleid volkomen 
ontwricht is. De Belgische aan
pak heeft van de staalnijverheid 
een schroothoop gemaakt en 
van de buitenlandse betrekkin
gen een puinhoop. 

Belgische BB: 
een puinhoop 
De desintegratie van Buitenland
se Betrekkingen werd suksesvol 
ingezet door Charles-Ferdinand 
Nothomb en kent thans onder 
Leo Tindemans een ongeëve
naard hoogtepunt. Kabinetschefs 
komen en gaan, vier direkteurs-
generaal werden bij de politieke 
direktie gevoegd, gebouwen 
worden verkwanseld (San Fran
cisco, OsakaJ. De Quatre-Bras 
houdt uitverkoop. Ook van onze 

belangen. En de misnoegdheid 
groejt zienderogen aan. 

Ongenoegen 
van diplomaten 
Een 80-tal jonge diplomaten heb
ben zopas in een open brief aan 
de sekretaris-generaal hun onge
noegen geuit. De gedemotiveer
de jonge Turken worden aange
voerd door de h. Grauls jr. De fut
loosheid waarmee de Belgische 
diplomatie gevoerd wordt, de po-
litizering van de hiërarchie, het 
verlies van elk kontakt met de 
werkelijkheid en het ontbreken 
van welke kreatieve verbeelding 
ook, dit alles heeft tot gevolg dat 
niet alleen de top, maar ook het 
apparaat ernstig aangetast is 
door een verterende en afrem
mende lusteloosheid, een we
reldvreemde neurose, waarbij 
reële belangen opgeofferd wor
den aan een schimmenspel. 

Leo Tindemans zal aldus niet 
alleen de geschiedenis ingaan 
als de politicus die de commu
nautaire pacifikatie onmogelijk 
heeft gemaakt, doch ook als de 
bewindsman die er moeiteloos in 
slaagde het eens stevige diplo
matiek krediet van België te ver
kwanselen. De ironie van het lot 
bestaat er echter in dat zijn op
treden uiteindelijk schadelijker 
zal blijken voor België dan voor 
Vlaanderen. 

De Vlaamse regering kan zich 
niet veroorloven in een dergelijk 
vaarwater te geraken. Haar eens
gezind standpunt over haar be
voegdheden inzake buitenlands 
beleid kan en mag niet gewijzigd 
worden door een veredelde 
dienstnota. 

Dit is zonder meer een zaak van 
eenvoudige geloofwaardigheid. 

Jan van der Maelen 

Burgemeester Bob Cools leidt de delegatie rond op het Antwerps stadhuis Van I naar r. minister Buchmann, 
minister Planasdemunt, minister Schiltz, burgemeester Cools en direkteur-generaal Pere Puig. 

De „Society of Plural Societies' 
is niet van aard tot de verbeel
ding van de menigte te spreken. 
Deze Nederlands-Amerikaanse 
stichting heeft zich ten doel 
gesteld, de studie te bevorde
ren van heterogene maatschap-

• pijen. Maatschappijen kunnen 
heterogeen zijn op vele gebie-

. den: godsdienst, Ideologie, be
roepsbelang, sociale laag, kas
te, en ja, ook taal, volk en ras. 
De jongste tijd is, mede onder 
invloed van dr. Maurits van Ha-
egendoren, die al geruime tijd in 
het advieskomitee zetelt, meer 
aandacht gegaan naar de ethnl-

' sche verscheidenheid. 
Dit is het duidelijkst te merken 
in het jongste nummer van het 

: tijdschrift dat deze groep uit
geeft: .Plural societies' (1). 

\ „Waar 
wij 
treden... f f 

Het is een biezonder omvang
rijk nummer, eigenlijk het hele 
jaar 1982 omvattend daar waar 
het gewoonlijk viermaal 's jaars 
verschijnt Dit nummer nu 
vraagt onze biezondere aan
dacht 
Vooreerst behandelt het zo 
goed als uitsluitend Europese 
vraagstukken: de Zweden in 
Finland, Piëmont de Rhaeto-Ro-
manen, Spanje, Brussel, de Slo-
venen en Wales. 
Verder gaat het In op een meer 
algemene problematiek, die ook 
aan onze Vlaamse situatie ten 
grondslag ligt 
En tenslotte zijn daar de au
teurs. 
Prof. Dr. Huy Heraud, de grots 
na-oorlogse ideoloog van het 
„ethnisme' heeft het over „les 
communautés en guête d'un 
statut' en in een ander artikel 
over „Les Slovenes d'Autrichs 
et d'ltalie'. 
Samen met dr. Maurits van Hae-
gendoren heeft hij een uitvoeri
ge en nuttige „bibliography of 
European ethnic groups' opge
steld. Laatstgenoemde schreef 
bovendien nog een afzonderlij
ke bijdrage „ethnicity, language 
and state'. De hier te lande 
welbekende André Monteyne 
vraagt zich af: „Brussels, which 
way to go?'. 

Vanzelfsprekend doet het ons 
ook een groot genoegen, vast te 
stellen dat de redaktie van dit 
hoogstaand wetenschappelijk 
tijdschrift de VNS-brochure 
„Van Kanaal tot Kanaltal' van 
onze medewerker Karel Janse-
gers waardevol genoeg bevon
den heeft om ze in het Engels te 
doen vertalen en volledig op te 
nemen in dit nummer. 
Bij de boekbesprekingen ten
slotte treffen we een uitgebrei
de kommentaar aan op Jacque
line Coquereaux' boek „Volken 
en talen in beweging' van de 
hand van Rob Lettens, die in 
een andere bespreking („Langu
age and ethnic relations") een 
aantal Amerikaanse visies 
tracht recht te trekken. 
Zoals men ziet at met al een rij
ke oogst voor wie Duits, Engels 
en Frans leest en de moeite 
doet wat dieper te graven. 

(1) Postbus 13566. 2501 EN 's Gra-
vanhage (Holland). Jaarabonnement 
FL60, afzonderliike nummers Ft 15, 
Mees en Hope. NV Rotterdam. Giro
rekening nr. 6400 voor SPS. 

De ministers Roger Dewulf, Hugo Schiltz en Jordi Planasdemunt tijdens de perskonferentie 
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14 TV-program ma's m] 
Zaterdag 

BRT 

1600 Mister Roberts (film) -
1800 Tik tak - 1805 Merlina 
(jeugdfeuilleton) — 1835 Verha
len van de eenhoorn — 1900 
Weet je nog — 19 45 Nieuws — 
2010 Kunst-zaken - 2015 Big 
Band show percussion-discus
sion - 21 10 Terloops - 21 55 
Rechter Tie in het spookklooster 
(weekendfilm) — 2330 Sport op 
zaterdag — 2345 Nieuws 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Dallas (fJ 
- 21 20 De versierders (O -
2210 Avro s sportpanorama — 
22 35 Televizier magazine - 2 3 2 0 
Nieuws — 2325 Stand by your 
man (tv-film) 

NED 2 

1830 Sesamstraat — 1845 Toe-
nstische tips — 1900 Nieuws — 
1912 Banjo een kat in de buiten
stad (tekenfilm) - 1936 Koning 
klant - 2016 Love boat (fJ -
21 05 Man alleen - 21 35 t Mag 
niks kosten show — 22 30 Nieuws 
- 2245 Voetbal 80 - 2345 
Simon Carmiggelt — 2355 
Nieuws 

RTB 

1930 Nieuws - 21 25 Bandolero 
(film) - 23 10 Festival du rire a Ro-
chefort - 2330 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 Dallas (fJ 
- 21 25 Droit de reponse (seksua-
liteiü - 2250 Nieuws - 2255 
Etoiles et toiles (f i lmmagj — 23 40 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Champs 
Elysees — 2155 Diane Lanster 
(tv-film) — 22 55 Histoires courtes 
- 2320 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les avontures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures — 2035 
Tous ensemble Gewichtheffen — 
21 30 Le temps dune chanson au-
tour de P Delanoe - 2220 
Nieuws — 22 40 Music-club Alvin 
Allay, Amencan Dance Theatre 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Es bleibt al
les in der Familie (film) — 21 55 
Nieuws — 2215 Der Panther wird 
gehetzt (film) — 000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Ringstras-
senpalais — 2015 Wie war's heut' 
mit Revue ' (show) — 2145 
Nieuws — 2150 Das aktuelle 
Sport-Studio — 2305 Starsky & 
Hutch (pohtiefeuilleton) - 2350 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Jugend 
forscht - 21 00 Gott und die Welt 
- 21 30 Der Champion (film) — 
2315 Das Eliot Feld-Ballet - 000 
Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort - 2000 Chips (fJ - 2100 
Vanetes (show) — 2000 Le fac
teur sonne toujours deux fois 
(film) 

Zondag 

BRT 

11 00 Konfrontatie - 14 00 Tenu-
to (NICO Baltussen) - 1450 IQ 
(kwis) — 1520 De Silonen vallen 
aan (science-fictionfilm) — 1700 

Harold Lloyd - 17 25 Aktie open
baar vervoer — 17 55 Voetbaluit^ 
slagen - 1800 Tik tak - 1805 
Sesamstraat — 1820 Leven en 
laten leven — 1945 Nieuws — 
20 05 Sportweekend - 20 35 De 
citadel ( f ) - 21 25 Speciale effek-
ten (fysische effekten) — 22 15 
Nieuws 

NED 1 

2000 Nieuws - 2010 Panora-
miek — 2040 Humanistisch ver
bond — 2045 Zigeunerland be
staat met (dok) - 21 35 De nimf 
(film) - 2215 Van boeken beze
ten — 225 Nieuws 

NED 2 

1900 Nieuws - 1905 Happy 
Days ( f ) - 1930 Nederland mu-
ziekland - 2010 Dynasty ( f ) -
21 00 The red sun (film) - 22 55 
Agenda — 2300 Agenda 

RTB 1 

12 00 Faire le point (politiek debaO 
- 1300 Nieuws - 1305Concer-
tissimo (Leonard Bernstein din-
geert Beethoven) — 1400 Arts
magazine — 1430 Palmares (va
riété) — 1510 Autorennen — 
1745 Les Schtroumpfs — 1810 
Mobiles — 1840 Sportweekend 
- 1930 Nieuws - 2000 Con
tacts - 20 05 A qui le gan t ' (spel) 
- 21 35 Cinescope (filmmag) — 
2240 Nieuws 

T 1 

A 2 

F 3 

2000 Merci Bernard (mag) -
2035 Boite aux-lettres (literair 
mag) — 2135 Korte films — 
21 55 Nieuws - 22 30 Ville haute 
ville basse (film) — O 05 Prelude a 
la nuit 

ARD 

ZDF 

1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Erkennen 
sie die Melod ie ' — 2015 Jenseits 
von Eden — 21 15 Nieuws — 
21 30 Die Zeiten andern sich — 
2215 Weltsprache Musik - 2310 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 El Peru -
21 00 Wirtschaftsstudio - 21 45 
Lander-Menschen-Abenteuer — 
22 30 Kino 83 - 2315 Kunst-
Geschichten — 2335 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 19 30 Flash-back 
— 1955 Le coff re-fort (spel) — 
2000 La loi selon Mc Clain ( f ) -
21 00 L aveu 

Maandag 
16 MEI I 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak — 18 05 Rondomons (hoog in 
de lucht) — 1830 Take it easy 
(Open school) — 1855 Belg te 
water — 1905 Het vnje woord 
(massakommunikatie) — 19 45 
Nieuws - 2020 Verdi ( f ) -
21 50 Wikken en wegen — 22 30 
Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Extra-time 
- 2200 PoD-Elektron 

NED 1 

2000 Nieuws - 2035 Sacco et 
Vanzetti (film) - 22 35 Nieuws — 
2240 Bravos (mag) - 2325 
Nieuws 

2000 Nieuws - 2035 La chasse 
aux tresors (spel) — 21 40 Metiers 
dangereux et spectaculaires — 
22 30 Concert magazine — 23 00 
Nieuws 

2000 Nieuws - 2015 Capn 
(dok) - 21 00 Hundert Meister-
werke — 21 10 Deutschland blei-
che Mutter (film) - 2315 Nieuws 
- 2320 Django Reinhardt - 005 
Nieuws 

2000 Lou Grant - 21 20 Brand
punt — 2205 De alles is anders 
show — 23 20 n Overweging in de 
meimaand — 2325 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Scooby Doo - 1933 Jet 
ziet maar (jongerenmag) — 2018 
Zesentwintig dagen uit het leven 
van Dostojevski — 21 36 De on
derste steen — 2230 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Un bour
geois tout petit petit (film) — 2310 
Nieuws 

T 1 

2000 Nieuws - 2035 Amarcord 
(film) - 2235 Nieuws - 2250 
Lenjeu — 2340 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Des souris 
et des hommes — 23 30 Plaisir du 
theatre — 000 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Vichy dancing (tv-film) -
22 05, Nieuws - 22 25 Thalassa 
(mag) - 2305 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Abenteuer 
Bundesrepublik — 21 15 2 x Sam-
bia (dok) — 22 00 Musik nur so 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Angelitas neue Welt (film) — O 40 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930NaSowas i 
— 2015 Gesundheitsmagazin Pra 
xis (gezondheidsmag) — 21 00 
Heute-Journal — 21 20 Kinder un-
seres Volkes (tv-spel) — 23 00 Die 
Studentenrevolte von 1968 

D 3 

20 00 Nieuws - 2015 Auslands-
show — 21 45 Landesspiegel — 
22 15 Die Zofen (tv spel) - 2345 
Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 2000 Les lundis au 
soleil hit-parade — 21 OOLhomme 
presse (film) — 22 30 Les lundis au 
soleil — 2250 La joie de lire 

Dinsdag 
17 MEI 1 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak — 1805 Sesamstraat — 1820 
Er was een keer — 18 30 Fabian 
van Fallada (jeugdfeuilleton) — 
1900 Tijdrover Lieve plantjes — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken - 2015 IQ (kwis) - 2045 
Kijk mensen Knsisgedrag (Er zijn 
nog zoveel dingen om gelukkig te 
zijn) — 21 35 Detective Marlowe 
( f ) - 2225 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2010 Kunstza
ken — 20 15 Verover de aarde 
Eurovisie grenzeloos technisch — 
21 05 Het kontrakt (film) 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 De Corrie 
van Gorp show — 21 20 Falcon 
Crest ( f ) - 22 10 Tros aktua-tv -
22 45 Harten 2 ( f) - 2340 
Nieuws 

NED 2 

18 30 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
19 12 D r kan nog meer bij — 19 25 
Een korte koele zomer — 1950 
Pinksterkoncert — 2020 Tijdsein 
- 2045 3 X M (Kenia) - 21 10 
Het evangelie naar Johannes 

(dok) — 21 40 Omnibus (kunstru 
briek) - 22 30 Nieuws - 2245 
Den Haag vandaag — 2300 Stu
dio sport extra voetbal — 23 20 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 2000 A lest 
d Eden ( f ) — 20 50 Special minute 
papillen Hoe was het leven vijfen 
twintig jaar ge leden' — 2305 
Nieuws 

T 1 

2000 Nieuws - 2030 D accord 
pas d accord (mag) — 20 35 Saga 
(wetenschappelijk mag) — 2140 
Nieuws — 2155 Temps X 
_ 

2000 Nieuws - 2030 D'accord 

pas d accord (mag) — 20 35 L Af 
flare Mori (film) - 22 30 Lire c est 
vivre (literair mag) — 23 20 
Nieuws 

F 1 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les avontures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Le desordre et la nuit (film) 
- 22 15 Nieuws - 2235 Prelude 
a la nuit 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Alles oder 
Nichts (spel en show) — 21 00 
Report — 21 45 Der Aufpasser — 
2230 Tagesthemen - 2300 Heu-
t Abend — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Eir 
liegt auf der Hand — 21 00 
Journal - 21 20 Spatere 
kehr nicht ausgeschlossf 
2205 Die Sunde (film) -
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Spoi 
- 21 00 Formel Eins -
Landesspiegel — 22 15 D 
Mitternacht 

LUX 

1915 Nieuws - 1952 Le 
fort - 2000 Vegas -
Invasion secrete (film) — 2'. 
joie de lire (boekenmag) -
Visite quidee (maq) 

Z A T E R D A G (14 M E D - N C R V b reng t in juni en 
juli een Hen ry Fonda- re t rospek t ieve nnet vier f i lms 
waann de vor ig jaar ove r leden filnnster de hoo fd ro l 
speel t Spencer ' s Mouta in , M y Dar l ing Clement ine, The 
W r o n g M a n en Twe lve A n g r y M e n Een voorsmaak je 
k u n n e n de Fonda- fans alvast o p d o e n d o o r vanmiddag 
te k i jken naar de veels ter renf i lm Mister Roberts ( A m e n -
ka 1955) van J o h n Ford en M e r v y n Le roy waar in Fonda 
d e hoo fd ro l speel t als de ene rgeke off ic ier Rober ts 

Will iam Powell en Henry Fonda in de op een slecht 
uur geprogrammeerde veelsterrenfi lm Mister Roberts 
van John Ford en Mervyn Leroy (1955), (BRT op zater

dag 14 mei om 16 u.) 

(BRT) — D e O o s t e r s e muz iek en ondoorg ronde l i j ke 
geheimzinn ighe id hebben alt i jd al het w e s t e n geïntr i
g e e r d Z I J zi jn dan ook vaak o n d e r w e r p van o a boeken 
en f i lms D e weekend f i lm o p BRT Rechter Tie en het 
Spookklooster speel t in een a fge legen monnikenk loos
ter in Ch ina Een zeer ach tenswaard ige Ch inese rechter 
w o r d t tengevo lge van een gewe ld ige s to rm verpl icht 
me t zi jn geze lschap onderdak te zoeken in een Taois-
t isch k looster waar ui tzonder l i jk s t renge regels heersen 
waaraan de rech te r en zi jn gevo lg z ich ti jdeli jk moe ten 
aanpassen In het k looster gebeu ren echter zeer v reem
de d ingen — Regisseur Michae l A p t e d haalde sukses 
me t zi jn b iogra f ische fi lm Coal miner's daughter waar in 
Sissi Spacek o p opva l lende wi jze het b e w o g e n leven 
van de coun t ry - en wes te rnzange res Loret ta Lynn 
gesta l te geef t S issy Spacek k reeg voo r haar prestat ie 
zel fs een O s c a r A p t e d s kol lega Je r r y J a m e s o n wel l icht 
aangespoo rd d o o r het sukses, v e r w e r k t in Stand by 
your man ongevee r hetze l fde gegeven het leven van 
de coun t ry -zangeres Tammy W y n e t t e die in haar pnve-
leven nogal wa t heef t meegemaak t D e rol van W y n e t t e 
w o r d t ver to lk t d o o r A n n e t t e O Toole die met veel 
k lasse zelf de songs zingt ( A v r o / N e d 1) — V a n a v o n d 
zal g e w e t e n zi jn w ie Bekerw innaar voetba l w o r d t in Ne
der land (Studio Sport - N e d 2) 

Z O N D A G (15 MEI) - In film en TV w o r d e n voor
raden t ruuks en op t i sche en fys ische e f fek ten v e r w e r k t 
S te faan de Cos te r en Leo M e e s maak ten h ierover een 
reeks p rog ramma s waarvan de BRT vanavond de 2de 
af lever ing u i tzendt (Speciale effekten) — In De Nimf 
een Neder landse speelf i lm van Hans S c h e e p m a k e r is 
nogal wa t symbol iek v e r w e r k t In het verhaal hoop t een 
al wa t o u d e r e bedr i j fs le ider aan zijn kapo t te huwel i jk te 

on tsnappen en plaatst een kontakte 
k ran t Hij heef t zi jn z innen gezet 0| 
b lond meis je D e v r o u w e n die op zijn 
vo ldoen ech te r met aan zi jn d roomb i 
d o o r met fan taseren ( N e d 1 / V a r a ) 
bestaat met, 1ste deel van een i 
dokumenta i re w o r d t de zogenaam 
gevo lgd die vanaf India de bakermat 
O o s t e n N o o r d - A f n k a en Europa loc 
— The red sun een Europese weste 
tent ieus verhaal waann een intern, 
zo rg t voo r akt ie tussen Japanse zwc 
d ieten c o w b o y s , ou t laws enz C h j 
Alain De lon laten z ich met onledig bi 
Ursula A n d r e s laat zich natuurl i jk var 
kant z ien Regie Terence Young 
Ned 2) 

M A A N D A G cie MED - Van< 
met de Italiaanse reeks Verdi over he 
leven van de g ro te opera-komponis l 
een reeks die op het TV-fest ival var 
van de Etma voo r de beste produkt ie 
jaar op leverde (Etma - is een samenvi 
gen Europese TV-b laden) Aan de sei 
g e w e r k t en er t raden met minder da 
18 000 f iguranten in o p allemaal Italia 
de Engelsman Ronald P ickup in Enge 
Shakespeare-ver to lker die de hoof 
k reeg — D e K R O heef t er een g e w o 
o m de seizoenafs lu i ter van de reeks l 
Shows te laten spelen in België m 
België Deze a f levenng w o r d t opgen 
selse gezel l ige hotel A s t o n a waar o( 
gast IS D e K R O geef t als hoo fdonden 
r ing van rek lame o p de Belgische r< 
eventue le koms t van een commercie 
gast (onder v o o r b e h o u d ) premier M< 
D e Russ ische speelf i lm Zesentwini 
leven van Dostojevski bestr i jk t een kc 
leven van de Russ ische schn jver die 
t isch geno tee rd m o e t w o r d e n een c 
pel ing in een zo ko r te per iode de doi 
de d o o d van zijn broer, de breuk met 
zijn ge ldgebrek de konf ronta t ie met 
ta resse en zi jn n ieuw boek zijn groot 
D e speler ( V a r a / N e d 2) 

DINSDAG (17 MED - Het 
rr iagazine Kijk mensen piKt in op de . 
d o r w e r p is immers kns isgedrag of de 
het gedrag van mensen t i jdens langdu 
te ruggang (dus krisis) ' ? (BRT1) — D 
regisseur Krzysz to f Zanuss i is de mal 
film Het kontrakt die op BRT 2 komt h 
gisseur van de fi lm over de huidige pc 
Z a n u s s i s f i lms zijn individueel-socic 
behandel t de sociale toes tand via koni 
v iduele pe rsonen In deze film gaat da 
zoon van een be faamde en dus welge 
en Lisa de doch te r van een v3kboi 
off ic iële v a k b o n d dan we l waardoor hi 
f inanciële voorde l ige situatie verkeer 
mensen moe ten met veel hebben van 
hun ouders Maar nadat zij een t i jd s. 
w o o n d geven zij toe aan wat zij aar 
vergu isd (BRT 2) 

WOENSDAG (18 MEI) - V 
Anderlecht' Bes l issende match o m i 
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Wy TV-programma's 15 

- 1930 Ein Mord 
and - 21 00 Heute-
20 Spatere Ruck-

usgeschlossen — 
ide Cfilm) - 2345 

- 2015Sport-Platz 
nel Eins — 21 45 

- 2215 Drei vor 

- 19 52 Le coffre-
Vegas - 21 00 

e (film) - 22 40 La 
ekenmag) — 2245 
maqj 

Woensdag 

BRT 1 
17 30 Het koraaleiland Cf) - 17 55 
Jukebox - 18 00 Tik tak - 1805 
Kameleon — 1830 Waard om te 
weten - i840 Belfi en Lillibit -
19 00 Gezondheidsmagazine — 
19 45 Nieuws - 2015 Mini Mikro 
Makro - 20 20 De Muppet Show 
— 2045 Hoger Lager (spel) — 
21 20 Premiere Magazine - 2210 
Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Voor het 
voetlicht (dokJ - 21 05 Wilde loot 

en edele olijf — 21 55 Voetbal 
Benfica Lissabon —Anderlecht 

NED 1 

9 30 Nieuws - 10 00 Schooltelevi
sie — 1500 Pensioen in zicht — 
15 30 Kinderbios - 1825 Teleac 
- 1855 De zesde klas - 1921 
Kenmerk — 2000 Nieuws — 
2028 Nomadic lives (film) - 21 25 
Tijdverschijnselen (de tweede ge
neratie) - 2215 Chelsea Hotel 
(dok) - 2300 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Politieke partijen (PPR) -
1922 Van gewest tot gewest — 
2010 Zoals thuis (Hongaarse film) 
— ^2 00 Den Haag vandaag — 
22 30 Nieuws - 2245 Studio 

3n kontak tadver ten t ie in een 
3n gezet op een mooi , jong, 
die op zijn adver ten t ie ingaan 
ijn d roombee ld Toch gaat hij 
d 1 / V a r a ) — In Zigeunerland, 
van een tweede l ige Br i tse 
zogenaamde z igeuner rou te 

3 bakermat, doo r het M idden -
Europa loopt (Ned 1 / V a r a ) 

pese western f i lm, is een pre
een internat ionale bezet t ing 
apanse zwaa rdvech te r s ban-
3, enz Char les B ronson en 
t onledig bij deze akt iv i tei ten 
atuurli jk van een heel andere 
ce Young (1971) ( V O O / 

lEI) - V a n a v o n d start BRT 1 
3rdi over het ge to rmen tee rde 
3-komponist G iuseppe Verd i 
festival van Cannes de pri js 
3 produkt ie van de laatste t ien 
'en samenwerk ing tussen ne-
Aan de ser ie w e r d t w e e jaar 

t minder dan 100 ak teurs en 
lemaal Italianen, u i tgezonderd 
vup in Engeland een bekende 
ie de hoo fd ro l t o e g e w e z e n 
r een g e w o o n t e van gemaak t 
1 de reeks De Alles is Anders 
1 België met als o n d e r w e r p 
o rd t o p g e n o m e n in het Brus-
ina waar ook de B R T vaak te 
l o o f d o n d e r w e r p op de invoe-
Belgische radio en T V en de 
commerc ië le zender Hoo fd -
premier M a r t e n s (Ned 1) — 
Zesentwintig dagen uit het 
tr i jkt een ko r te per iode uit het 
chn jver die als u i terst drama
rden een gebalde opeensta-
lode de d o o d van zijn v r o u w 
breuk met zijn lief Apol l inaria, 

)ntatie met zi jn n ieuwe sekre-
k zijn g roo ts te misschien we l 
D 

El) — Het maatschappel i jk 
.t in op de aktuali teit Het on -
edrag, of d e v raag Ve rande r t 
dens langdur ige ekonomische 
IRT 1) - D e Poolse 50-jarige 
ssi IS de maker van de Poolse 
^T 2 komt HIJ IS tevens de re-
e huidige paus Karo l Wo j t y la 
idueel-sociaal gedragen Hij 
and via kon tak ten tussen indi-
film gaat dat tussen Peter de 
n dus we lges te lde card io loog 
een vakbonds le ider van de 
waardoor hij m een sociale en 
itie verkeer t De t w e e jonge 
lebben van de mental i tei t van 
IJ een ti jd samen hebben ge-
wat ZIJ aanvankel i jk hebben 

I MEI) - Voetbal Benfica-
match o m de Uefa^Jjeker -

D e fraaie Linda Ronstadt is het o n d e r w e r p van M iss 
Piggy's pisni jdige jaloezie in de Muppet show (BRT 1) 
En daar kunnen wi j best i nkomen W a n t Linda mag er 
w e z e n Bij de star t van Linda's car r ière t rok zij meer de 
aandacht via haar s e x y v o r m e n dan via haar s tem Dat is 
onder tussen ve rande rd Terwi j l zij natuurl i jk nog best te 
p ru imen is op fys iek vlak, heef t zij z ich on tw ikke ld to t 
een zangeres met een s tem en een p resence waa rmee 
ZIJ de popcr i t ic i ver ras te (BRT 1) — Roland L o m m e be
handel t in zijn f i lmmagazine Premiere-magazine ui tge
bre id de toes tand van de V laamse fi lm, een o n d e r w e r p 
dat IV m de kul tuurpol i t iek e rg aktueel is (BRT 1) — Een 
aanrader t je voo r w ie met voe tba lm inded is de V P R O -
a v o n d met o a een fi lm ove r een jong stel let je dat zich in 
de A m e n k a a n s e s tads jungle p robeer t rech t te houden 
a l s t ru ike lend en rech tk ru ipend (Nomadic lives) Al les
zins mee te p ikken is de dokumen ta i re over het 
merkwaard igs te hotel in de were ld Chelsea Hotel in 
N e w York ( V P R O / N e d 1) 

D O N D E R D A G (19 M E D - Te gast in Uitzen
ding door Derden de Vlaams-Nat ionale Omroeps t i ch -
t ing (VU) (BRT 1) - Het Neder landse TV-spel Over
stappen IS een bewerk ing d o o r Jaap van de M e r w e van 
het toneels tuk The Sta t ion ' van de Ierse schn jver Nor-
man S m y t h e Deze N C R V - p r o d u k t i e w e r d t w e e jaar 
ge leden al doo r de N C R V o p de Neder landse buis ge
zet Een s te rke (Neder landse) bezet t ing zorg t voo r een 
homogene reahzatie Huib B roos Henk Rigters Manel le 
Fiolet Bas ten Ba tenburg O n n o Mo lenkamp, e a O p 
een Iers stat ionnet je moet Ed Mar t in de trein halen o m 
ti jdig op een belangr i jke a fspraak te zijn O p 't s tat ion 
spelen z ich ech te r zulke b izarre toes tanden af dat Ed 
aan z'n geestel i jk v e r m o g e n gaat tw i j fe len (BRT 2) — 
Het gebeur t met zo vaak meer dat w e die Franse f i lm-
bonk Jean Gab in op het s c h e r m kr i jgen RTBF 1 draait 
vanavond de Frans-Duits- l tal iaanse g.' ngster f i lm Due 
Rififi a Paname van D e n y s de la Patell iere (1966) waar in 
Jean Gabin de leider van een per fek t georgan izeerde 
internat ionale goudsmokke lo rgamzat ie speel t Die ande
re f i lmcrack, dan we l Du i tse Ger t Frobe, speel t zijn 
v r iend 

V R I J D A G (20 MEI) - D e fi lm Cur gezelschap 
(Bad C o m p a n y ) is een ke iharde fi lm van Rober t Ben ton , 
een regisseur die b e w e z e n heef t ook f i jngevoel iger on
d e r w e r p e n te kunnen aanpakken (K ramer vs K ramer ) 
Bad Company ' is zi jn eers te langspeelf i lm (1972) en 

gaat over t w e e j ongemannen die de geo rdende maat
schappi j on tv luch ten (Barry B r o w n en Jef f Bndges ) 
(BRT 1) — Het f i lmfest ival van Cannes is nog maar 
eens voorb i j de glitter is w e g g e d r e v e n uit Cannes N u is 
het de beur t aan de p r o m o t o r s o m hun waar aan de man 
te b rengen De samenste l lers van f i lmmagazines wor
den hierbi j handig ingepakt En elke zender die zichzelf 
respek teer t heef t we l e rgens een f i lmmagazine dat in 
deze per iode u i teraard aan het fest ival van Cannes is 
gew i jd Z o ook ons Premiere dat een 1 uur du rend 
Cannes-magaz ine g e w o r d e n is (BRT 1) — Toch even 
ve rme lden de u i ts tekende dokumenta i re van Patr ick 
C o n r a d over het A n t w e r p e n uit de t i jd van Paul van 
Osta i jen en Floris Jespers (leder mens die sterft is een 
museum dat brandt - BRT 2) — D e t w e e prominente 
ak teurs G e n e Hackman en A l Pacino zi jn samen te zien 
in de A m e n k a a n s e film Scarecrow (1973) van Je r ry 
Scha tzbe rg Zi j spelen t w e e z w e r v e r s die elkaar ont
moe ten in het hart van A m e n k a en samen p robe ren een 
n ieuw bestaan o p te b o u w e n ( V a r a / N e d 1) 

sport extra - voetbal — 2345 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 20 05 La chasse 
aux tresors (spel) — 21 10 Video 
gram (vanete) — 22 05 Planete 
des hommes (etnografische films) 
— 2300 Nieuws 

T 1 

2000 Nieuws - 2035 Magazine 
d information — 21 55 Nieuws 
22 10 Naissance d une execution 
— 2335 Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws - 20 35 Houdinis le 
magicien (tv-film) — 2215 Moi je 
— 2305 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les avontures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Cadence 3 - 21 35 Nieuws 
— 21 55 L histoire du soldat Fran-
sez (tv-film) - 22 50 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Das Ver-
sprechen (tv-film) — 21 50 Vater 
und Tochter — 2230 Tagesthe-
men 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Der Sport-
Spiegel (basketbalsport) — 2015 
ZDF Magazin - 2100 Heute-
Journal — 21 25 Der Denver-Clan 
— 2210 Die Spitze des Eisberges 
(film) — 2310 Feestkoncert van 
de Wiener Symphoniker — 2355 
Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter 
(New Delhi) - 2215 Fleish -
005 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coff re 
fort (spel) — 2000 La croisiere 
samuse — 2100 Divorce a lita 
lienne (film) — 22 45 La joie de lire 
- 22 50 RTL-Theatre 

Donderdag 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
Tak - 1805 Chips ( f ) - 1850 
Tijdrover Bridge stap voor stap 
- 1900 Florida ^sfeerfilm) -
1910 Maar met met ons (Vlaams 
Nationale Omroepstichting) — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken — 2015 Cinemanie (filmkwis) 
- 21 10 Panorama - 2000 Dal-
las - 22 50 Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws — 2010 Kunst-za
ken — 2015 Wikken en wegen — 
2055 Overstappen (televisiespel) 

- 2200 Schooltelevisie 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Kings 
Royal - 21 20 Hier en nu - 2200 
Maggie Forbes — 2250 Versto
ten maar met vergeten — 2320 
Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Minibios - 19 25 Zigeuner-
land bestaat met (dok) — 2015 
Mark Telford Bankier — 21 00 Dit 
IS Marjorie (muzikaal portreO — 
2130 Terug naar af - ,<;2 30 
Nieuws — 22 45 Den Haag van
daag — 23 00 Studio Sport extra -
voetbal - 23 25 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 20 00 Autant sa-
voir — 2030 Du nfifi a Panama 
ffilm) — 2205 Le carrousel aux 
images — 22 55 Nieuws 

TYEkspres 
De dikste vriend 

van iiwTV. 

T 1 

2000 Nieuws — 2035 Bel ami (tv-
film) - 2210 Nieuws - 2215 
Speciale Cannes 83 — 2315 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 L histoire 
en question (De heksenjen van 
Toet-Anch-Amon — 21 55 Les en
fants du rock — 2315 Nieuws 

F 3 

1915 Gewestelijk nieuws — 19 35 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 La provinciale (film) - 22 20 
Nieuws — 2240 Bleu outre-mer 
- 2325 Agenda 3 - 2330 Prelu
de a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Die Fern 
seh-Diskussion — 21 00 Rekorde 
- 21 30 Die Knmistunde - 22 30 
Tagesthemen - 23 00 Silicon-Val
ley Dal der talenten (reportage) — 
2345 Nacht und Traume (tv-spel) 
— 2355 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 19 30 Dalli Dalli 
(spel) — 21 00 Heute-Journal — 
21 20 Burger fragen Bundesprasi-
dent Carstens - 22 35 Der Preis 
(tv-spel) - 2355 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws - 2015 Westworld 
(science-fictionfilm) — 21 40 Dem-
nachst — 21 45 Landesspiegel — 
2215 Geschichte im Dntten 
(drugs) - 2330 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
for t - 2000 Dallas ( f ) - 21 00 A 
vous de choisir Filmkeuzepro-
gramma Un homme qui me plait of 
La maison de bambou — 2240 
Essais — 22 55 La joie de lire 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1 8 0 0 A p 
pie — 1805 Klem klem kleutertje 
— 1820 Er was een keer - 1 8 3 0 
Rode Zora — 1900 Uit en thuis 
(Maaseik en watersport op de Lim
burgse Maas) — 1910 Jukebox 
— 1915 Voor het nieuws (Socialis
tische Omroep) — 1945 Nieuws 
— 20 20 Guur gezelschap (film) — 
21 50 Premiere — 2240 Nieuws 

BRT 2 
De P V B A Elektron - 1945 
Nieuws — 2015 Gezondheidsma
gazine — 2055 leder mens die 
sterft IS een museum dat brandt 

(tv-film) - 2150 Festival van 
Vlaanderen (Flandna lllustrata) 

NED 1 

20 00 Nieuws - 20 28 Achter het 
nieuws — 21 10 Vijf dagen in 
december — 21 50 Man alleen — 
2220 Vara TV deze zomer -
2225 Sonja op vrijdag — 2330 
Nieuws — 23 35 Scarecrow (film) 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1945 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Frank Buck - 1958 Kies-
keung — 2015 De voetballer van 
het jaar - 21 15TV-prive — 2210 
Interview met de minister-presi
dent - 2230 Nieuws - 2245 
Gumee-Bissau de regen en de 
drup (dok) - 2320 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 A suivre 
— 21 05 De la vie des estivants 
(film) - 22 30 Nieuws 

T 1 

20 00 Nieuws - 20 35 Formule 1 
(vanete) — 21 40 La route de la li
berie - 22 40 Nieuws - 2245 
Histoires naturelles (dok) — 2315 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Secret di
plomatique — 21 40 Apostrophes 
(literair mag) — 22 55 Nieuws — 
23 00 L Atalante (film) 

F 3 
19.15 Gewestelijk nieuws — 1935 
Regionaal programma — 1950 
Les aventures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures — 2035 
Vendredi — 21 35 Nieuws — 
21 55 Flash 3 (fotomag) - 2240 
Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws ' - 2015 Konigin 
Luise (film) — 22 00 Plusminus — 
2230 Tagesthemen - 2300 
Asche und Diamant (film) — 040 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
loumal - 2015 Der Alte - 21 15 
Action (24 uren van Le Mans) — 
2200 Heute-Joumal - 2220 As-
pekte (kuituur) — 22 50 Sport am 
Freitag - 23 20 Die Gnadenlosen 
(film) — 055 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Freitagsfo-
um (Gut gefragt) — 21 45 Lan

desspiegel — 2215 Sechs fuss 
Land (Verhalen over Zuid-Afrika) 
- 2310 Rockpalast - 010 
Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort — 2000 Les indesirables 
(film) - 2140 Dynastie (fJ -
2240 Bourse-Hebdo 
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De 
Vlaamse 
strip '83 , 
twee 
gezichten 

De stripoogst van 1983 illustreert 
ten volle de tendens die we in een 
vorig ,Wij"-artikel reeds hadden 
onderlijnd De Vlaamse strip heeft 
een Janusgelaat Enerzijds wortelt 
hij in traditionele sferen en ander
zijds kenmerkt hij zich door een 
duidelijke internationalizenng We 

IK ̂ OitJf t/OO/? 'mf / M / /•//*JW-

fCffJ Hifi fKM( mMOMP M^ Ofi^/I 

H/l'HA'HA' MlfiCHHNICOMl/C^O 

fff jmuw/ime^ m ofm^fvof 

hm 

Of VM oaitJPiitr mr MMm P( j(/\^faM m 
UIT rOMMy f 3mKZ/llC £iffCHO\Jf^' 2'M 

IK H/^P HIT HUfJNSN WtTtl^ ' l>l£ ÊSNè 
SUM 16 fiLTiJP eujpitf' roMMv 

HOC. li HéT MOèem MIK- Mi POOI. 
JOW PiMVeó He3 LAKfJ i'jMÉM '^ 

„Tommy Sun" van Meynen en Pjotr 

willen het hier met hebben over de 
drie grote populaire auteurs uit 
onze gewesten (Sleen, Vander 
Steen en Nys) maar wel over die 
tekenaars die sedert enkele jaren 
voor een duidelijke vernieuwing 
van de Vlaamse strip hebben ge
zorgd Zo IS er tekenaar Hector 

die de reeks „Bakelandt" voor zijn 
rekening neemt Van die reeks 
verscheen het 19de album onder 
de titel ,ln naam van de Keizer" 
(uitg Hoste) Hector is wat men 
noemen kan een „geval" Zijn rea
listische tekening is alleszins effi
cient te noemen, maar met altijd 

optimaal verzorgd Zijn persona
ges blinken met bepaald uit door 
grafische originaliteit Bovendien 
worden de scenario's nogal lineair 
uitgewerkt volgens bepaalde 
denklijnen, duidelijk gencht op 
goedkope sensatie (verdoken 
erotiek, sadisme, geweld, etc) Se-

Rik Brouwers: 
de schildergenoegens van het animisme 
Tot en met volgende zondag (tot 
19 uur) nog loopt een tentoonstel
ling van werken van Rik Brouwers 

in het gewezen atelier van de in 
1978 op vierenzeventig jarige 
leeftijd overleden Mechelse schil

der Deze expositie van een 30-tal 
schilderijen en zowat 40 penseel-
tekeningen omvat slechts een 

RIK Brouwers „Solidariteit" (samen uit dezelfde ketel), ca 1935, olie op doek, 2 

deelaspekt van het hele oeuvre 
van de kunstenaar zijn zoge
naamde animistische periode die 
in het decennium van de dertiger 
jaren mag gesitueerd worden Een 
volledige retrospektieve van Brou
wers' werk wordt ons voor 1985 
beloofd 

Plastische vreugde 
Wat in het werk van Rik Brouwers 
onmiddellijk treft is vooral de schil-
dervreugde en het aanstekelijke 
talent van de meester een sterk 
beheerste techniek gepaard aan 
een beweegijke spontaniteit bin
nen een steeds strenge maar ook 
altijd vanzelfsprekend logische 
kompositie Deze vormelijke duali
teit — beheersing en explosie — 
IS ook inhoudelijk aanwijsbaar het 
expressionisme blijft nog wel dui
delijk nazinderen maar dan vanuit 
een vooral innerlijk bezield zuiver 
pikturaal denken Misschien dat 
juist daarin de open (soms iets te 
zeer naar de folklore neigende) 
toegankelijkheid van deze werken 
ligt ZIJ zitten vaak vol vergeestelij
king en bezinning (ook op maat
schappelijk vlak zonder daarom 
belerend te zijn) maar blijven 
steeds plastisch helder aantrek
kelijk van kolonet en als het ware 
uitdagend soepel van penseelvoe
ring Dat hier en daar bij het 
schilderen zijn leermeester aan de 
Mechelse akademie Gustave Van 
de Woestijne al eens mee over de 
schouder keek mag geen verwijt 
zijn integendeel Wie tegen zo n 
invloed bestand zichzelf blijft be
hoort onmiskenbaar tot de goede 
soort De grote overzichtstentoon
stelling lijkt ons dan ook een snelle 
noodzaak Nic vB 

Rik Brouwers Atelier, 
schilderijen en tekeningen, 
Meysbrug 3 Mechelen. 
lot 5 mei 

dert enkele tijd is deze strip terug
gevallen op kitscheng feuilletonm-
veau We weten dat tekenaar Hec
tor Leemans beter kan, maar hij
zelf zal daarop replikeren dat het 
op niveau houden van een krante-
strip in verhouding met naar waar
de betaald wordt Maar zit zijn 
kollega Robert Merhottein, de 
geestelijke vader van de Kieke-
boe-reeks bij dezelfde uitgever, 
met met het zelfde probleem"? 
Toch blijkt album na album — en 
we zijn nu reeds aan album 19 
,Geeeeef achti' dat „Kiekeboe" 
een Vlaamse strip is die meer en 
meer aan populariteit wint, hoewel 
de princiepen volgend van de 
oude Vlaamse stripschool, geluk
kig dan wel met eigentijdse midde
len Robert Merhottein werd trou
wens — en dat was al lang te ver
wachten — dit jaar beloond met 
de Stripgids-prijs 

Wie de prijs al langer verdient is 
Eddy Ryssack, de tekenaar van 
Colin Colas', van wie nu albums m 

het Frans verschijnen bij Hachet-
te Dit zesde album noemt „Razzia 
sur la Jamaique" Ryssack neemt 
een vaste plaats in, naast Berck en 
Vance, bij die Vlaamse auteurs die 
het bij de Franstalige uitgeverijen 
hebben waargemaakt 

Van een echte doorbraak op de 
buitenlandse markt kan men ech
ter moeilijk gewagen Dat Ryssack 
in die sfeer zit heeft o i ook te ma
ken met zijn fenomenaal grafisch 
kunnen Ryssack is nu eenmaal 
een van onze allergrootste teke
naars, maar helaas zijn z'n scena
rio s met zo denderend De avon
turen van de jonge Colin Colas" 
die tegen heug en meug opge
scheept zit met kaperskapitein 
Grogain bieden enorme mogelijk
heden die de auteur met voldoen
de exploiteert Dat is erg jammer 
want met »jn potentieel talent zou 
Eddy Ryssack dan ook veel ver
der kunnen staan 

Zo ver bv als de Kortnjkzaan — 
en inmiddels wel volledig verfrans-
te — Morris (Maurice De Severe) 
met zijn thans ongenietbare Lucky 
Luke-reeks Ongenietbaar omdat 
elk nieuw album met trommels en 
fanfares aangekondigd wordt en 
inhoudelijk weinig boeiends biedt 
Morris is het slachtoffer gewor
den van de populanteit van zijn 
held Elk album verschijnt nu in 
een oplage van 700 000 eksempla-
ren (doe dat maar na) maar het zo
pas verschenen album ,Daisy 
Town' naar een ongineel (nou ja ) 
scenano van een tekenfilm is 
slechts een samenraapsel van 
oude gags gepuurd uit voorgaan
de verhalen In die reeks zit geen 
fut meer geen inspiratie en geen 
greintje humor 

Veel leuker om lezen is dan bv 
,Roxane , een zonet verschenen 
album van Enk Meynen en Pjotr 
(Piet De Rycker) bij de obscure 
Brusselse uitgever Magie Strip 

Deze twee auteurs hebben hun 
oprecht denderend te noemen ta
lent gebundeld om op korte tijd 
een indrukwekkend palmares sa
men te tekenen Hun eerste album 
verscheen enkele jaren geleden in 
de Magnum-reeks en was een 
bundeling van de stop comic Piet
je Nadien mochten ze een timide 
intrede doen bij Robbedoes' met 
de reeks van Tommy Gun' (nu lo
pend in De Morgen') en in dezelf
de parodiërende en pasticheren-
de geest brengen ze nu Roxane", 
een aaneenschakeling van ton-
gue-in-cheek gags een zeer origi
nele grafische stijl kortom een 
zeer grote belofte op de drempel 
van de internationale doorbraak 
vermits xleze strip spoedig zal 
verschijnen in Spirou" Wedden 
dat ze volgend jaar de Stnpgids-
pnjs krijgen"? 

Ko Th urn 
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Kritisch bel<el<en 

„De Vlaschaard", 
peperdure dokumentaire 

Wïh 
17 

Eind april was de Vlaamse 
filmoogst '83 reeds binnen. 

Achtereenvolgens werd de 
toeschouwer te lande ge-
konfronteerd met „Na de 
liefde", „De Vlaschaard" en 
„Zaman". Of de Vlaamse 
langspeelfilm daar echt mee 
gediend is is zeer de vraag. 

Ons inziens was die oogst 
eerder schraal te noemen. Al 
bij al bleek er maar één film 
op drie met redelijke mtelli-
gentie gdnaakt en dat was 
„Zaman". Wat ons voorzich

tig doet stellen dat de ba
lans langs negatieve zijde 
overhelde. Op het moment 
dat er weer veel geroepen 
wordt inzake filmbeleid en 
dat producenten en kineas-
len worden gekonfronteerd 
met een nieuwe „Selektie-
kommissie voor Advies" 
blijkt nogmaals dat de 
speelfilm bij ons blijft aan
modderen en volharden in 
de boosheid die zich mani
festeert via vele facetten: 
slechte akteurs, zwakke 
scenario's, enz. 

„Zaman" is, net als de overige 
Vlaamse filmprodukten, het ge
volg van de huidige, erg gebrekki
ge film-infrastruktuur in Vlaande
ren De huidige erg schaars ge
worden Vlaamse producenten 
staan in voor de administratieve 
rompslomp het financieel gedeel
te, het aanwerven van technisch 
personeel en het op gang brengen 
van de realizatie Het financieel 
gedeelte berust schier uitsluitend 
op de toegekende ministeriele 
subsidie Inbreng van prive-gelden 
IS uit den boze en wordt in de ui
terste gevallen beperkt tot kaskre
dieten leningen via de bank en ten 
hoogste het hypotekeren van ei
gen goederen Dat systeem duurt 
nu al jaren zodat we gerust mo
gen stellen dat de Vlaamse film 
net als de cinema uit de Oostblok
landen een staatscinema is, met 
meer, met minder Gezien ook de 
werking van het subsidieverlenen-
de ministerie van Kuituur en haar 
eigen middelen daartoe blijft de 
Vlaamse filmproduktie kwantita
tief beperkt tot drie a vier lange 
speelfilms per jaar, waarbij elk 
filmprodukt moet rondkomen met 
een budget van om en rond de 20 
miljoen Voor zo weinig geld 
maakt men zelden een goede film 

Het kan natuurlijk, als men zich 
beperkt tot ,Kamerspiel" zoals b v 
„Vnjdag" van Hugo Claus, maar 
het medium film heeft eigen geplo-
genheden die haar moeilijk te eeu
wigen tijde kunnen beperken of 
inkrimpen tot drie akteurs en twee 
dekors 

Lichtpunt 
De problematiek gaat nog veel 
verder Al twintig jaar proberen 
onze kineasten, om beurten blijk
baar de Vlaamse film een eigen 
gelaat te geven Het spijtige daar
bij IS dat ZIJ telkens terugvallen op 
onze literatuur als hun voornaam
ste inspiratiebron en dat de keuze 
daarbij met altijd gelukkig mag 
worden genoemd Bovendien — 
IS dat misschien een kinderziekte 
eigen aan de jeugdige leeftijd van 
onze filmtak"? — blijkt dat zij de 
techniek van het cinematografisch 
vertellen duidelijk met onder de 
knie hebben Wat dan ook weer 
met wil zeggen dat temidden de 
grauwe massa mislukkingen en 
ersatzfilms met hier en daar een 
lichtpunt flikkert Dat is o m het ge
val met ,Zaman" 

„Zaman" is inderdaad de minst 
slechte Vlaamse film van de jong

ste jaren Dat komt o m omdat 
realizator Patrick Lebon opteerde 
voor de daadwerkelijke realiteit 
Film IS een episch medium Histon-
sche films zijn te duur, westerns 
uit den boze, oorlogsfilms blijkbaar 
taboe, enz, enz De enige com
mercieel interessante onderwer
pen blijven dan de fantastiek of de 
thnller en detectivefilm Patrick Le
bon opteerde met toevallig voor 
dit laatste genre te meer hij zich 
op gebied van fantastiek met erg 
op zijn gemak voelt en het boven
dien momenteel met zo gunstig 
meer op de markt ligt (althans 'n 
Vlaamse produkties) Is het trou
wens met opvallend dat Guy Lee 
Thys met zijn eigen gefinancierde 
film ,De Potloodmoorden even
eens opteerde voor deze sfeer? 
Lebon deed beroep op een door 
de wol geverfde scenarioschrijver, 
de biezonder begaafde en tech
nisch onderlegde Paul Koeck, met 
toevallig een van de betere au
teurs van zijn generatie 

Buitenlands 
vergelijkbaar... 

De kombinatie leek afdoend om 
een afgerond geheel te brengen, 
met biezonder gelukkig gekozen 
akteurs die zich ditmaal duidelijk 
niet te veel moesten f j rceren om 
hun taal te spreken en in toneel
tjes die bovendien nog waarachtig 
aandoen ooki 
Het probleem met „Zaman" ligt 
elders Deze naar Vlaamse nor
men erg geslaagde film bezit een 
vlotheid die maakt dat men onwil
lekeurig de vergelijking gaat ma
ken met buitenlandse produkten 

Patrick Lebon wenkt het buitenland'^ 

En hier is het dan weer dat „Za
man' door de mand valt Het pro-
dukt van de auteurs (Lebon en 
Koeck) hennnert onweerstaan
baar aan Don Siegels meester
werk „Dirty Harry" met Clint East
wood in de hoofdrol „Dirty Harry" 
IS het verhaal van een cop in San 
Francisco die men de bijnaam van 
,Dirty' heeft meegegeven omdat 
ie steeds de vuile (dirty) karwei
tjes moet opknappen, meestal in 
gezelschap van een debuterende 
smens aan wie hij, beter dan een
der wie, het klappen van de zweep 
kan leren dat Harry daarbij ge
konfronteerd wordt met het nodi
ge geweld en dat die kollega uit 
zijn team wel eens het slachtoffer 
wordt van dit harde beroep is 
eigen aan de geplogenheden van 
de filmbusinness, made in USA 
Welnu in „Zaman" krijgen we een 

Van het Groenewoud in ,Na de Liefde" 

parallelle situatie Zaman moet de 
jonge Frank opleiden als zijn team
genoot vat nogal dwaas en/of 
toevallig de strijd aan tegen een te 
grote brok voor hem en krijgt de 
rekening geprezenteerd zijn maat 
wordt gewond zijn prive-leven is 
een puinhoop en bovendien loopt 
hij een schorsing op Toch gaat 
het met bepaald om een zwartgalli
ge film Het geheel is luchtig, soms 
zelfs geestig en getuigt eenvou
digweg van een realistische aan
pak 
En het is juist deze realistische 
visie die maakt dat ,Zaman" toren
hoog uitsteekt boven de ovenge 
Vlaamse filmprodukten Kineast 
Patrick Lebon heeft de juiste kijk 
op de zaak Hij is als Vlaming 
echter gedoemd om matig ge
slaagde films te draaien Hij zou er 
beter aan doen hier op te stappen 
en in het buitenland zijn kans te 
wagen Hier heeft hij nu het bewijs 
van zijn kunnen geleverd Meer en 
beter zal hij dan ook nooit kunnen 
bereiken De Vlaamse filmindus-
tne biedt nu eenmaal weinig roos
kleurige toekomstperspektieven 

Weinig nieuws 
Stoelt, Zaman op de realiteit van 
de huidige maatschappelijke 
strukturen dan bieden Na de lief
de ' noch De Vlaschaard' de nodi
ge houvast met ons dagelijks be 
staan Na de liefde is een roman-
tizenng van onlogische elementen 
Deze eerste realizatie van Jaak 
Boon, en produktie van zijn boe-
zemvnend Godfried Courtmans, 
IS commercieel gezien enkel ge
slaagd te noemen wat de keuze 
betreft van de hoofdakteur Ray
mond Van hel Groenewoud Qua 
struktuur draait heel de film rond 

de figuur van de born-loser door 
de zanger vertolkt m een rol die 
hem blijkbaar op het lijf geschre
ven werd en wat zich eveneens in 
het taalgebruik reflekteert Dat en 
enkele geslaagde nevenrollen 
(Guusje van Tilborgh en Frank 
Aendenboom) zijn zowat de enige 
pluspunten van dit gedrocht Het 
systeem om een film rond een 
'iquur uit te bouwen is hier derma
te mislukt omdat heel het gegeven 
erg clichématig is uitgewerkt 
Technisch is de film beneden-
maats Innoverend camerawerk 
krijg je hier met te zien Een travel
ling (een rij-opname in beter Ne
derlands) IS hier onbestaande 
Zelfs een goeie „cut" (en over
gang tussen twee shots) lijkt nog 
een krachttoer en ook de belich
ting laat het vaak afweten Naast 
de technische tekortkoming is er 
bovendien de tematische armoe
de „Na de liefde' beklemtoont met 
een zeldzame hardnekkigheid de 
onkunde van vele kineasten om 
, interessante" (lees boeiende) fi
guren in beeld te brengen Wat bij 
ons schenng en inslag blijkt te zijn 
,De Witte van Sichem" was een 
totaal uit zijn tijdsbeeld gerukt 
verhaal van een boerenjongen die 
zich niet aanpassen wil aan zijn mi
lieu „Het Beest" handelt over een 
mislukt zakenman , Brugge-die-
Stille" IS een draak van een tragi-
romantische liefdesaffaire en ,Na 
de liefde handelt eveneens over 
een mislukkeling die ten onder 
gaat aan zijn onmogelijkheid om 
zich aan te passen Deze langdra
dige negativistische instelling, 
deze per se zwartgallige kijk over 
en op onze mensen kan niet an
ders dan deprimerend werken en 
blijven nawerken en in „Na de 
liefde" blijft de vraag hangen wat 
de bedoeling kan zijn om zulk een 
flauw miezerig en armtierig ver
haal zonder diepgang zonder rug-
gegraat, te willen brengen M a w 
deze film voldoet helemaal met 
aan de noden en behoeften van 
de Vlaamse toeschouwer Het 
verhaal boeit met en is bovendien 
erg stuntelig gebracht 

Dure dokumentaire... 
Dat IS trouwens ook het probleem 
van De Vlaschaard" dat onder 
het mom van een verfilmd klassiek 
werk uit onze letterkunde nergens 
die raakvlakken of trefpunten 
biedt waaraan de toeschouwer 
zich kan optrekken Het is een 
traag, gekunsteld, weinig terzake 
zijnde produkt Wat bezielt een 
jong kineast om naar ons literair 
verleden terug te grijpen"? 
Wat bezielt hem om zulke manon-
netten van personages, die een 
negatie van de realiteit zijn, in zulk 
een oppervlakkig verhaal te willen 
brengen"? Wat bezielt een Vlaams 
kineast om tegen de stroom in te 
willen zwemmen van de filmkunst 
anno 1983"? Hier krijgen we dub
bel en dik onderlijnd het geani
meerd bewijs dat onze kineasten 
weinig gevoel bezitten voor het 
medium film wars zijn van de 
goede tips die uit het buitenland 
komen weinig oog hebben voor 
hun volk en hun land Daarop 
voortgaande kan men enkel be
sluiten dat , De Vlaschaard" (kost
prijs 34 miljoen O de duurste doku
mentaire IS die men ooit in Vlaan
deren heeft mogen draaien 

K MERA 
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Zot zijn 
doet geen zeer... 
„Zot zijn doet geen zeer" is een voll<se wijsheid. Wij werden daar nog
maals van doordrongen toen bleek dat de BRT en de RTBf geen 
toelating hadden gekregen om de heenwedstrijd in de finale om de 
Uefacup tussen Anderlecht en Benfica rechtstreeks uit te zenden. 
In ons land wordt daar eigenlijk maar weinig misbaar over gemaakt. 
De geschreven pers lacht immers telkens in haar vuist wanneer het 
elektronische medium met haar beperkingen wordt gekonfronteerd. 
Al zal niemand ons er kunnen van overtuigen dat de nationale omroe
pen in de omstreden zaak verkeerd hebben gehandeld. 

Anderlecht vond dus dat drie mil
joen met genoeg was voor een 
rechtstreekse uitzending Het er
gerde zich met name aan de „kren-
tengheid" van de Eurovisielanden 
die de wedstrijd wilden overne
men Zo stond het tenminste in de 
kranten te lezen 
Anderlecht maakte evenwel foute 
berekeningen Internationaal 
weegt de Uefacup met op tegen 
de Europabeker voor landskam
pioenen of tegen de Europabeker 
voor bekerwinnaars Bovendien 
betreft het hier geen rechtstreek
se finale maar een eindstrijd m 
twee schuif jes een'heen- en een 
terugwedstrijd Enkel en alleen om 
de kas van de betrokken klubs te 
spijzen In de gegeven omstandig
heden IS de aantrekkingskracht 
van zo'n heenmatch beperkt Zij is 
immers in geen geval beslissend 
Wellicht daarom bleven de grote 
Eurovisielanden (Engeland, Duits
land, Frankrijk en Spanje) in blok 
afwezig De geïnteresseerde klei
nere (en financieel minder krachti
ge) stations zouden bovendien 
een korte samenvatting boven 
een rechtstreekse uitzending heb
ben verkozen Wie daarmee re
kening houdt — en voor zover wij 
weten moet men de realiteit onder 
ogen durven nemen — begrijpt 
dat de geldelijke opbrengst be
perkt moest blijven Maar mag 
Anderlecht dat de nationale om
roepen ten kwade duiden"? 

In dezelfde kranten stond te lezen 
dat BRT en RTBf méér dan één 
miljoen veil hadden voor de life uit
zending. Dat zou twintig percent 
meer geweest zijn dan ooit werd 
geboden Naar ons gevoel een 
njkelijk bedrag wanneer men weet 
hoeveel onze nationale omroep 
bereid is te betalen voor andere 
sportmanifestaties 
Neen, Anderlecht heeft zich zeer 
hautain en zelfvoldaan opgesteld 
Deze klub heeft haar doel voorbij
gestreefd Want laat ons wel we
zen drie miljoen kwam overeen 
met de opbrengst van ruim 8500 
staanplaatsen (350 f r ) Welnu, 
toen de onderhandelingen in hun 
beslissend stadium traden was 
Anderlecht al verzekerd van mini
maal 45 000 toeschouwers en bo
vendien waren alle dure zitplaat
sen (méér dan duizend frank ) 
reeds verkocht 

Maar daar houdt het met bij op 
Een seizoen lang peurt Anderlecht 
extra-inkomsten uit sluikreklame 
(anders kan men het met noemen) 
die week m week uit door BRT en 
RTBf onze huiskamers worden 
binnengestraald De topklubs la
ten zich door de adverteerders 
inderdaad vorstelijk vergoeden 
Anderlecht maakt bovendien mis
bruik van het feit dat het toevallig 
(en gelukkig slechts tijdelijk) in de 

Heizelkuip verblijft Normaliter 
moest er in het Astridpark ge
speeld worden en met 40000 kij
kers zou men daar de poorten 
hebben moeten sluiten 
Alsof dit alles nog met volstond 
beroept ook zo'n topklub zich op 
haar sociale „rol" Zij staat stijf van 
ergernis omdat de gemeente An
derlecht geen bijkomende geld in 
het miljoenenbedrijf wil investe
ren Simonet is nu eenmaal Van 
Male met en de Brusselse salon
socialist heeft overschot van gelijk 
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Uit Anderlecht—Benfica. 

wanneer hij de volksgemeen
schap met met een bijkomende 
schuldenlast (Anderlecht moet 
zijn demokratische „loges" zowaar 
nog zelf bouwen ook ) wil opza
delen Anderlecht, laten we wel 
wezen, is geen klub meer Het is 
een bednjf, een financiële onder
neming, waar voetbal wordt „ge
produceerd" Er worden normen 
aangelegd en gehanteerd die met 
sport nog amper iets vandoen 
hebben 
Het bednjf Anderlecht-Belle Vue-
Societe Generale zwolg vorige 
week van machtswellust Het zet
te de Belgische sportwereld en 
een aantal Europese voetballief
hebbers gewoon voor aap Het 

was de eerste keer dat een Euro
pese finale met door de televisie 
werd uitgezonden en daar was 
men blijkbaar nog fier om ook! Het 
was met de eerste keer dat onze 
sportwereld een internationale 
piek haalde maar het was wel de 
eerste keer dat enkel diegenen die 
daarvoor geld wilden of kónden 
op tafel leggen daarvan mochten 
genieten Anderlecht heeft vonge 
week zijn neus geschonden En 
het IS geweten dat het ganse 
aangezicht' daardoor wordt be
schadigd De klub C) mag er zich 
dan ook met over verwonderen 
dat ZIJ in de toekomst buitenshuis 
met nog meer terughoudendheid 
en afkeer zal worden bejegend 

De revanche van de ongenaakbaren 
7"wee kampioenen hebben in het 
voorbije weekend alle twijfels 
weggenomen Bernard Hinault be
wees in de slotfase van de Ronde 
van Spanje dat hij nog steeds 
ongenaakbaar blijft in het ronde-
werk en Raymond Ceulemans de
monstreerde in het Franse Aix-les-
Bains een dergelijk groot over
wicht in het wereldkampioen
schap driebanden dat men zich 
alsmaar nadrukkelijker begint af te 
vragen of er dan nooit sleet zal ko
men op het talent en op het be-
heersingsvermogen van de beste 
biljarter aller tijden 
Bernard Hinault heeft er een hand
le van weg de konkurrentie hoop 
te geven In de Vuelta reed hij 
weer dagenlang zo defensief afzij
dig dat men luidop ging veronder
stellen dat de onbuigzame Bre
toen niet beter vermocht, dat zijn 
onverschilligheid een masker was 
voor de onkunde Maar toen het 
uur van de grote waarheid aan
brak was Hinault weer de onge
naakbare meester Hij reed de 
konkurrentie gewoonweg in de 
vernieling en liet verstaan dat het 
in de Tour wel met anders zal aan 
toegaan Met een minimum aan 
inspanningen breidde hij zijn reeds 
aanzienlijk palmares nog maar 
eens uit We kunnen ons vergis
sen — en het zou misschien wen
selijk zijn — maar zonder ongeluk
ken zal Hinault nog wel enkele 
jaren de pelotons regeren Ten
minste op die dagen dat hij dat 
echt wil 

Met Raymond Ceulemans is het 
eigenlijk met anders Hij werd dus 

voor de achttiende keer wereld
kampioen driebanden Zijn mees
terschap was zo groot dat de 
finalepartij overbodig was De be
slissing was toen reeds gevallen 
Het gemiddelde van Ceulemans 
was zoveel beter dan dat van zijn 
tegenstanders Condanks hij 
slechts derde werd benadert de 
Japanner Kobayashi onze Mon 
nog steeds het dichtst in kunnen 
en willen) dat elke andere argu
mentatie maar beter onmiddellijk 
wordt ingeslikt In de biljartsport 

spreken de cijfers immers nog 
krachtiger taal dan elders 
Alles laat nu voorzien dat Ceule
mans' heerschappij in de komngin-
nediscipline van de biljartsport 
nog wel een tijdje zal voortduren 
De door zijn tegenstanders ver
hoopte en door zijn supporters 
gevreesde terugval van de groot
meester blijft nog wel enkele jaar
tjes uit Als Ceulemans naar een 
kampioenschap trekt met de be
doeling te winnen rest nog enkel 
één vraag „Wie wordt tweede'^" 

Hinault schouderklopje voor (mede-)tegenstander... 

Beslissende-
vergissing? 
Het ZOU ons niet verwonderen 
indien over enkele weken moest 
blijken dat het voetbalkampioen
schap op de 31ste speeldag, de 
kompetitiebeurt van het vorige 
weekend dus, in zijn beslissende 
plooi is gevallen» 
Standard geraakte zondag im
mers voorbij Anderlecht. Het 
werd daarbij geholpen door een 
fel kampend Beveren en... door 
de Brusselse scheidsrechter 
Van Langenhove. 
Laatstgenoemde bestond het In 
de wedstri jd Lierse —Standard 
een strafschop, die ook een blin
de ZOU gefloten hebben, door de 
vingers te zien en bovendien de 
dader (doelman Preudhomme) 
ongestraft op het veld te laten 
stdsn 
Het was onbegrijpelijk en on
waarschijnlijk. Indien Van Lan
genhove zijn werk doet en naar 
de elfmeterstip wijst, klimt Lierse 
vermoedelijk op voorsprong en 
dan is het kampioenschap be
slist... Maar dan wel in het voor
deel van Anderlecht. Wij hebben 
ons al vaker afgevraagd wat een 
scheidsrechter in soortgelijke 
omstandigheden bezielt. Van 
Langenhove wees in een eerste, 
prompte reaktie kordaat naar de 
stip. Er scheen niet de minste 
twijfel over te bestaan. En er 
mocht trouwens ook geen twijfel 
over bestaan; soortgelijke aan
slagen, of ze nu net buiten of net 
binnen het strafschopgebied ge
beuren, kunnen niet streng ge
noeg worden bestraft. Zij druisen 
immers regelrecht in tegen de 
geest van de sport. Marcel Van 
Langenhove, een scheidsrechter 
die zich inderdaad graag laat 
opmerken, ontvluchtte zijn ver
antwoordelijkheid. Hij faalde er
gerlijk op een beslissend mo
ment en bevoordeelde ander
maal „de grote" ploeg. Wij zijn 
benieuwd naar de reaktie van het 
CSC en bondsvoorzitter Wou
ters. Hebben ze immers niet met 
luide stem gezegd dat ze alle 
scheidsrechterlijke stommiteiten 
onmiddellijk zouden sanctione
ren? Wordt Van Langenhove (te
recht) tijdelijk gedegradeerd zo
als enkele andere, minder beken
de coryfeeën vóór hem? 
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Zondag 15 mei te Dilbeek: 

Nationale VU-sportdag: geen sport tekort! 
DILBEEK — Dinsdagavond had de laatste bijeenkomst plaats van de 
VU-sportkommIssie. De allerlaatste details voor de organizatie van 
de grote VU-sportdag van zondag aanstaande te Dilbeek werden nog 
eens ter hand genomen. Een opgeluchte kommissievoorzitter kon 
achteraf met een gerust gemoed zeggen dat alles „tot in de puntjes 
geregeld is!", de onbekende faktor, het weer, daargelaten! Inderdaad 
nog een paar dagen scheiden ons van dit sportieve treffen. Van 
Noord tot Zuid wordt druk getraind door de zowat 300 voetbalspelers 
en de 200 volleybal-liefhebbers. Wat de joggers, wandelaars en ande
re sportievelingen in petto houden is ons minder bekend! Hier nog
maals het volledige programma en de samenstelling van de nationale 
^n gemeentelijke mandatarissenploeg. Tevens het volledige program
ma van deze grootse VU-sportdag! 

9 U. 30: 

welkom 
9 u. 30: verwelkoming en overhan
diging VVM-dokumentatiemap 
over het „Gemeentelijk sportbe
leid". 

10 u.: begroeting door kamerlid 
Jan Caudron. Inleiding en voor
stelling panel door Geert Goubert, 
lid van de Hoge Raad van de 
Sport. Referaat van Leo Van 
Herck, voorzitter van de West-
vlaamse sportraad, over „Sportbe
leid - Wie IS wie en wie doet wat in 
Vlaanderen?". Referaat van Ma-
thieu Lambrechts, sportbeheer-
der in Hasselt over „Sportinfra-
struktuurbeleid, struktuurbeleid, 
subsidies en sportpromotie in de 
gemeente" Referaat van John 
Van Den Bossche, oud-voorzitter 
van de bond van zweminrichtin-
gen, sport- en rekreatiecentra 
over „De toekomst van het ge
meentelijk zwembad". 

Achteraf diskussie met het panel 
en slottoespraak door Vic An-
ciaux, algemeen VU-voorzitter 
Einde rond ± 12 u 30. 

Sportief gedeelte 
Vanaf 9 u 30 selektiewedstnjden 
voetbal en volley en volkssporten 
naar believen 

Vanaf 13 u 30 wandelen (5 of 
10 km) in gezelschap van VU-
voorzitter Vic Anciaux en akteur 
Vic Moeremans; jogging (5 of 
10 km); fietstocht ( ± 20 km); 
volks- en rekreatiesporten voor 
het gezin (o a hoefijzerwerpen, 
tonspel, toptafel, sjoelbak, kegelen, 
enz ); petanquewedstrijden. 

Rond 15 u 45 voetbalwedstnjd 
tussen Volksunie-parlementsle
den en Volksunie-gemeenteman-
datanssen. 

Rond 16 u. 30: finale van de voet
bal- en volleykompetitie. 
Om 18 u • prijsuitreiking, gezellig 
samenzijn en muzikale animatie 
door „De Bloezers". 

9u.: 
voor de 
sportploegen 
De ploegen melden zich om 9 u. 
op het sekretariaat, waar zij een 
bewijs van inschrijving voor al hun 
spelers krijgen. 
Het sekretariaat bevindt zich in het 
Ontmoetingscentrum Westrand 
Kamerijklaan te 1710 Dilbeek 
Blaashal Rijkssportcentrum D'Ar-
conatistraat 1 te 1710 Dilbeek 
Sporthal Instituut voor Lichamelij
ke Opvoeding, Stationsstraat 301 
te 1710 Dilbeek. 

Gastheer... 

te Dilbeek, is niemand minder 
dan burgemeester Jef Valkeniers. 
Hij heet, samen met de VU-sport-
kommissie, al de sportievelingen 
van harte welkom in zijn gemeen
te! ^ 

18 U.: 

prijsuitreiking 
Zo'n sportdag met kompetities 
dient afgerond door een prijsuit
reiking met trofeeën allerhande. 
Dit slotfeest wordt geanimeerd 

door de akteur Ronny Water
schoot en door „De Bloezers 
van Sint-Antonnoor". Tijdens de 
prijsuitreiking zal op de eerste 
plaats de prachtige wisselbeker 
voor voetbal worden uitgereikt 
Het IS de VU-sportkommissie zelf 
die deze uitlooft. Verder zijn er 
sporttrofeeen en plaketten van 
VU-personaliteiten Wij danken 
hen en vermelden graag bij deze 
hun naam. 

Voorzitter Vic Anciaux, alg. se-
kretaris Wllly De Saeger, Willy 
Kuypers, Jan Caudron, Hugo 
Schiltz, Jef Valkeniers, Daan Ver-
vaet 

Frans Baert, Jo Belmans, Julien 
Desseyn, Jaak Gabriels, Oktaaf 
Meyntjens, Joos Somers, Franz 
Van Steenkiste, Jan Verniers. 
Michel Capoen, Paul Peeters, E. 
Debusschere, Guidó Van In 

Rik Vandekerckhove, Walter Luy-
ten, Oswald Van Ooteghem, Wal
ter Peeters, Bob Maes, Rob Van-
dezande, Jef Thijs, Hektor de 
Bruyne, Mathieu Lowis, Hugo 
Draulans, Frans Van der Eist 

Op de tonen van 

„Kempenland" 

13u. 30: 

Wandelen met de twee Vic-ken! 

Wandelgrage VU-sporters kunnen in een van de twee afstanden (3 of 
10 km) op stap met de twee Vic-ken Onze eigen Vic Anciaux en de 
gekende en geliefde Vic Moeremans. 

15u. 15: 

Een (Vlaams)-nationale selektie 
tegen 11 VU-gemeenteraadsleden 

J. Gabriels 

R. De Craen 
(partijraadslid) 

G. Depestel 
(prov raadslid) 

Mark Smout 
(partijraadslid) 

W. Peeters 

P. Peeters 
(kapitein) 

W. Jaspers 
(prov raadslid) 

W. Kuijpers 

Mat Lowis 

-

R. Raes 
(prov raadslid) 

H. Burghgraeve 
(prov raadslid) 

Reserven: Bart Vandermoere en Joris Roets 

Hier de nationale mandatarissenploeg zoals ze samengesteld werd en 
zal aangevoerd worden door kapitein senator Paul Peeters. Deze ploeg 
neemt het op tegen een selektie van gemeentemandatanssen geselek-
teerd door Albert Vanderhallen, E. Wauters (Genk), W. Uten (Schulen), 
L Appeltans (Herk-de-Stad), J. Roebben (Beverst), J. Albrichts (Maas-
mechelen). Rik en Geert Raskin (Herk-de-Stad), Bernard Schoenmae-
kers (Munsterbilzen), Danny Vanderspikken (Kortessem), Edgard 
Roebben (Beverst) en Mark Raetschelders (Genk) 
Deze grootse match gaat door om 15 u 15, onmiddellijk voor de finale 
van het voetbaltornooi. 

Trou-Madam? Tonspel? Het kan te Dilbeek 
Ji^ 

\mi 

Trou-Madam: een vrouwenspel uit West-Vlaanderen waarbij 5 bol
letjes zorgvuldig naar de poortjes m de bak gerold worden. 

Tonspel: met 10 schijven wordt naar de gaten in de ton gemikt 
Elke schijf die in een holte belandt levert 10 punten op. 
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AKTIE '83 

Laakdal, een samenvoeging van drie ge
meenten: Vorst, Veerleen Eindhout Op 10 
oktober vorig jaar behaalde de VU er een 
schitterende verkiezingsuitslag, waardoor 
zij in de bestuursmeerderheid zou komen 
én een Vlaamsnationalist burgemeester 
zou worden... Tot op het ogenblik dat een 

VU-Laakdal 

Informatie over huishoudelijk energieverbruik... / / 

/ # 

„onafhankelijke" kandidaat „overloopt", 
omdat hij van de CVP een schepenambt 
toegewezen krijgt.. Resultaat: het feest 
gaat niet door, en de VU belandt toch in de 
oppositie. De begrijpelijke ontgoocheling is 
evenwel niet van aard om het bijltje erbij 
neer te leggen of om de VU-werking op 
een laag pitje te zetten. Integendeel De 
mandatarissen voeren een keiharde, maar 
konstruktieve oppositie en de afdelings
werking bloeit als nooit voorheen. Ook 
deze VU-kaderleden hebben hun steun 
toegezegd aan de ledenenquéte en de 

energie te besparen. Ook denken wij 
eraan de mensen grondig te informeren 
nopens de mogelijke faciliteiten die zij 
kunnen genieten voor hun belastingsaan
gifte Weinigen weten bijvoorbeeld dat zij 
een aftrek van belastingen kunnen verkrij
gen voor hun energierekening. 
Dit projekt is als het ware het logische ver
lengstuk van een onderwerp dat wij vorig 
jaar hebben behandeld. Toen hebben wij 
een boek uitgegeven over de energiepro-
blematiek in ruime zin; nu willen wij dit toe
spitsen op de huishoudelijke situatie." 

omcJLdiJi/Qtócunzn 
projektwerking van de „aktie '83". Aan het 
woord IS Rob Geeraerts, industrieel inge
nieur van beroep, en VU-gemeente- en 
provincieraadslid. Hij is verantwoordelijk 
voor de VU-propaganda m Laakdal 
Geeraerts: „Na de grote vakantie hopen 
wij te kunnen uitpakken met een aantal 
projekten Konkreet denken wij eraan een 
projekt op te zetten rond energieverbruik. 
En dan vooral over het huishoudelijk ener
gieverbruik. Aan de hand van een enquête 
hopen WIJ de mensen te horen en tevens 
te informeren over de aard en de manier 
waarop met huishoudelijke energie best 
en zuinig kan omgegaan worden. Wij willen 
ernaar streven de plaatselijke bevolking 
voor te lichten over de mogelijkheden om 

WIJ: Waarom hebt u voor dit projekt 
gekozen? 
Geeraerts: „Omdat het, zoals gezegd, een 
vanzelfsprekend vervolg is van een vorige 
aktie. Maar vooral omdat wij als VU — zo 
denken wij toch — de ruimste aandacht 
moeten besteden aan deze problematiek 
De moeilijkheden rond energie zullen, hoe
dan ook, tot de grootste knelpunten van de 
toekomst blijven behoren. 
WIJ hopen, onder de naam „Vlaamse 
Kring", naar de bevolking toe te kunnen 
gaan met eerTpublikatie. Wij zullen hierbij 
beroep doen op steun van de plaatselijke 
handelaars en verkopers van elektrische 
huishoudelijke apparaten om zo'n uitgave 
mogelijk te maken." 

WIJ: Hebt u nog aktles op het oog? 

Geeraerts: „Wij dromen ervan ook iets te 
gaan lanceren over en met betrekking tot 
de ruimtelijke ordening en de dorpsver
fraaiing. En tot vóór kort dachten wij er 
eveneens aan een onthaalbrochure voor 
nieuwe inwoners klaar te maken. Nu ver
namen wij echter dat het gemeentetie-
stuur, met behulp van een BTK-projekt, dit 
plan overneemt Iets waartegen wij be
zwaarlijk kunnen konkurreren..." 

WIJ: Hoe verloopt de nationale VU-
enquête? 

Geeraerts: „Wij zijn hier net mee gestart, 
omdat wij dit koppelen aan een vragenlijst 
over de plaatselijke politiek. Wij willen 
ónze leden tegelijkertijd peilen naar hun 
wensen en verlangens op gemeentelijk 
vlak. Ten titel van inlichting- op een ge
meente van slechts 13000 inwoners telt 
de VU ruim 400 leden. En een bestuur van 
32 mensen I" 

WIJ: Dit biedt ook mooie toekomstper-
spektieven voor de komende najaars-
bestuursverkiezingen» 

Geeraerts: „Inderdaad... en onze deuren 
blijven ruim openstaan voor elke geïnte
resseerde Die openheid biedt enorm veel 
voor-, maar ook een aantal nadelen. Dit 
leerde ons alvast de jongste gemeente
raadsverkiezingen ". 

WIJ wensen de VU-Laakdal alle geluk toe. 
ZIJ die kontakt willen opnemen, geven een 
seintje aan de h. Rob Geeraerts, Mei
doornstraat 4, 3998 Vorst-Kempen (tel. 
013-66.13.84). 

Abonnementenslag '82-'83 

Top-20 
1. Jan Caudron. Aalst 1.366 

2. Erik Vandewalle, Izegem 816 
3. Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem 648 
4. Anny Lenaerts, Wilrijk 627 
5. VU-Burcht-Zwijndrecht 420 
6. Paul Cresens, Diest 396 

. Firmin De Blieck, Brussel 396 

8. VU-Wommelgem 372 
9. VU-Zedelgem 339 

10. Lieve Favoreel, Lauwe 336 
11. Maurice Passchyn, Meise 264 
12. Rik Haelterman, Denderwindeke 228 

. Georges Raes, Ledegem 228 

14. Willy Kuijpers, Herent 216 
15. VU-Antwerpen-stad 210 
16. Veerie Thyssens, Ekeren 168 

. vu-Essen 168 
18. Frans Kuijpers, Zoersel 156 
19. Freddy Baert De Haan 132 

. Guido Dornez, Ingelmunster 132 

. VU-Kruil)eke 132 

„WIJ" 
in elke 
Vlaamse 
biblioteek! 

Het biblioteekdekreet voorziet dat 
alle politieke en filosofische strek
kingen in de plaatselijke openbare 
biblioteek dienen aanwezig te zijn. 
Heelwat gemeentebesturen dach
ten en denken daar, vanuit hun 
vastgeroeste machtspositie, an
ders over en zijn dan ook in stnjd 
met het biblioteekdekreet 

VU-schepen van Kuituur Enk Van
dewalle (Izegem) heeft er alvast 
geen gras laten overgroeien en 
„WIJ" de plaats gegeven waar het 
recht op heeft tussen de gehele 
Vlaamse pers' Je mag van een 
VU-schepen van Kuituur en van 
een „WIJ"-topperwerver ook mets 
anders verwachten' 

VU-gemeenteraadsleden in meer
derheid of oppositie volgen zijn 
voorbeeld: „WIJ" m elke Vlaamse 
biblioteek! 
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Wij in de Volksunie m 21 

Eindelijk nieuwe gemeenteraad in Mortsel 
Op 17 mei IS het dan eindelijk zo ver 
Onze zes verkozenen van 10 oktober 
II Jan Vandewalle, Lieve De Ceuster 
Bob Van Hoofstadt Wim Claessens 
Mik Van den Bossche en Jan Andnes, 

ANTWERPEN 
kunnen eindelijk, met de verkozenen 
van de andere partijen, hun eed als 
neuw gemeenteraadslid afleggen 
Nog eens eventjes de feiten op een nj-
tje zetten Op 10 oktober kw/am vol-

Benoeming van VU-burgemeester 
laat op zich wachten 

VU definitief in nieuwe 
meerderheid te Zoersel 
ZOERSEL — De plechtige installatie 
van de nieuwe gemeenteraad in Zoer
sel heeft wel wat van de tijd en van de 
zenuwen van de aanwezigen gevergd, 
maar toch is dit nu al definitief De V U 
deelt in de nieuwe meerderheidskoali-
tie de lakens uit Jammer genoeg is er 
een zaak nog met geregeld en dat ligt 
gewoon aan de goeverneur die de 
„eed" van kandidaat-burgemeester 
Gerard Laureyssens nog met heeft 
„afgenomen" Onze zoveelste over
winningsburgervader van de Volks
unie zal nog even zijn champagnefles 
moeten gesloten laten 

Het begon allemaal traag en zeker 
Klassiek goedkeunng van de verkie
zingen, naamafroeping en eedafleg
ging van de nieuwe raadsleden (erg 
ouderwets en schools, maar ja Flan
ders' Technology op administratief en 
pedagogisch gebied moeten we nog 
met zo snel verwachten) en dan de 
verkiezing, een voor een, want zo 
wilde de CVP het nog, van de nieuwe 
schepenen 
De CVP-PVV, de gloednieuwe opposi
tie die hen nog met ligt had een fijn 
plannetje in mekaar gestoken om de 
nipte 12 — 11 meerderheid van de koa-
htie VU-DDV-SP te kraken Ze hadden 
zelfs als tegenkandidaat van de VU 
een andere kandidaat van de VU 
voorgesteld Maar uiteindelijk vingen 
ze bot 

De volledig in het rood gestoken Wivi-
na de Meyer, in Vlaamse kontreien 
bekend als CVP-volksvertegenwoordi-
ger Demeester-De Meyer stak al met
een vinnig van wal zonder oppositie
trauma, in haar eerste toespraak met 
de nieuwe meerderheid het ontbreken 
van een vrouwelijke schepen te ver-

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikenstraat 212, R e e t 

Tel. j03-888.64.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Aktiviteiten 
VJK-Ekeren 
- Voetbalwedstnjd FC V J K - D e u r -
ne FC 7 mei om 15 u 
— Deelname voetbaltomooi Dilbeek 
15 mei, vertrek stipt om 7 u 30 aan 
zaal „De Boterham" 
- Voetbal wedstnjd FC V J K - F C 
Kabouters om 15 u op 28 mei 
- Voetbal wedstnjd FC V J K - F C 
Kabouters om 15 u op 11 juni 
— Elke zaterdag zwemmen in het 
Schindebad van 11 tot 12 u Bijeen
komst aldaar om 10 u 45 
— Vanaf juli elke eerste maandag van 
de maand fit-o-meter Bijeenkomst al
daar om 19 u Belangstellenden kun
nen zich steeds wenden tot Leo van 
Dessel, Weerstandersstraat 5 te Eke-
ren Tel 6644865 
Het bestuur van de VJK vraagt of er 
iemand een kazuivel kan verkopen, die 
gebruikt kan worden ter gelegenheid 
van het Sinterklaasfeest Een volledige 
Sinterklaasuitrusting zou nog beter 
zijni Kontakt nemen met Leo van 
Dessel, Weerstandersstraat 5 te Eke-
ren, tel 6644865 

wijten Wat het nieuwe kollege met 
indruk wist te brengen was een zeer 
uitvoerige beleidsnota, waarop we la
ter nog terugkomen (dvsdc) 

VUJO tegen 
kerncentrales! 
Op 14 mei organizeert het VAKS 
(Verenigde Aktiegroepen Kern Stop) 
in Antwerpen een grote betoging on
der het motto ,Nog meer kerncentra
l es ' Das geen werki" Er wordt voor
eerst betoogd tegen de bouw van 
nieuwe kerncentrales in Doel en Tihan-
ge Tevens tegen de deelneming van 
de Belgische Staat in het kerncentrale-
projekt van Chooz in Franknjk In deze 
tijd van steeds stijgende werkloosheid 
wordt ook gepleit voor meer doorge
dreven onderzoek in de meer arbeids
intensieve energieproduktiemogelijk-
heden In deze tijd van grote werkloos
heid vindt men het onverantwoord 
verder te gaan met de uitbouw van de 
zeer kapitaalsintensieve, maar weinig 
arbeidsintensieve kernenergie 
De Volksumejongeren het)ben dit 
standpunt uiteraard mee ondertekend 
Het nationaal bestuur van de Volks
umejongeren roept dan ook op tot 
massale deelname aan deze betoging 
Het zal een goede ontspanning zijn 
tussen een verlengd studieweekeinde 
De betoging vertrekt om 14 u 30 op 
de Groenplaats in Antwerf>en Breng 
zoveel mogelijk VUJO-vlaggen mee, 
en laat ook uw inspiratie eens werken 
om originele bordjes en spandoeken 
te maken 

's Avonds IS er ook nog een benefiet
avond aan het Kattendijkdok met o a 
Katastroof. Rick Tubbax, The Machi
nes e a Tot zaterdag in Antwerpen 

W Vangramberen 

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

gende zetelverdeling uit de bus CVP 
13 VU 6, AGALEV 3 SP 3 V D M (af
gescheurde CVP-ers) 2 en PVV 2 
Door mevr Jadoul, tweede opvolger 
van de CVP, werd klacht ingediend 
tegen de h Maesschaick derde verko-
zene op de CVP-lijst omdat die met in 
Mortsel woonde op de dag van de ver
kiezingen De Bestendige Deputatie 
verwierp deze klacht en evenzo deed 
de Raad van State een tweetal weken 
geleden 

Ondertussen hebben CVP en PVV 
een akkoord gesloten Al vrij vlug 
bleek dat er een mogelijkheid was tot 
dissidentie in de CVP Er was inder
daad al gekozen voor de schepenen 
en er waren ontevredenen Daarom 
werd ook de SP onder de arm geno
men, maar ook dit werd door een 
aantal mensen in de CVP met in dank 
afgenomen, zeker met toen bleek dat 
het in Mortsel toch wel erg belangrijke 
ambt van Onderwijsschepen naar de 
SP zou gaan De laatste weken kon
den we in de pers allerlei benchten le
zen over ruzies mogelijke dissidenties, 
spoedvergaderingen enzomeer in de 
CVP Op 17 mei zullen we zien hoever 
het staat in de Mortselse CVP 
Ondertussen heeft de Volksunie ook 
nog een nieuwe klacht ingediend Door 
loslippigheid (toevallig of b e w u s f ) 
vernamen we dat een der kandidaten 
op de voordrachtslijst met eigenhandig 
zou getekend hebben, daar hij op reis 
was in Zwitserland Er werd dus klacht 
neergelegd tegen onbekenden voor 
het vervalsen van een handtekening, 
en tegen de ondertekenaars van de 
voordrachtslijst voor het indienen van 
een vervalste lijst 

Het behoort tot de tradities dat de 
gemeentepolitiek in Mortsel soms 
moeilijk te volgen is omwille van allerlei 
afscheuringen We zullen zien wat het 
wordt op 17 mei Van VU-zijde mag zo
nodig een stevige oppositie verwacht 
worden 

(WVJ 

MEI 
12 HOVE Met senator Walter Luyten naar de Oostkantons Vertrek 

om 7 uur Laureinsplein Terug om 10 u 30 Inl 455 65 46 
13 HERENTHOUT Valeer Portier spreekt over Vernederlandsing 

van het bedrijfsleven' Om 20 u 15 in zaal , De Toekomst 
Koestraat 1 Org Herenthoutse Kulturele Vriendenknng 

15 NIJLEN Deelneming drumband aan sportdag-VU te Diltseek-
15 WOMMELGEM Dienstbetoon van 11 tot 12 door Bart Vander-

moeren in Den Klauwaert 
15 WOMMELGEM Sportdag te Dilbeek VRKR Den Klauwaert en 

enkele individuen doen mee Inlichtingen voor deelneming en ver
plaatsing in Den Klauwaert en bij Enk Luyckx. 

17 MERKSEM Diareeks Vlaanderen in Europa" om 20 u in 
VLANAC Bredabaan 360 Senator G De Roeck zorgt voor het 
begeleidend woord 

18 BERCHEM Spreekbeurt over „Brussel, Vlaamse hoofdstad", om 
20 u in het Kultureel Centrum, Dnekoningenstraat 126 Door 
mevr Aline Bernaerts-Viroux, oud-senator Organizatie FVV 

18 ANTWERPEN Voordracht van Tine Ruysschaert over „Godfried 
Bomans, sprookjesverteller' om 20 u in het Osteneth-huis Org 
Cooremansknng Reserveren is mogelijk bij het arr sekr van 
Antwerpen 03-2388208 

20 MORTSEL VUJO-bijeenkomst om 20 u in het Mark üebrecht-
centrum, Heilig Kruisstraat 

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

23 HERENTALS. De Kulturele Knng Herentals organizeert een 
natuurwandeling naar Snepkensvijver o I v de gids de h Cuypers 
Aanvang om 14 u samenkomst aan de vijver (weg Herentals-
LichtaarO Pnjs 50 fr Kinderen onder de 14 jaar gratis Inschnj-
ven bij Katrien Apers (014-218283) of bij J Dhaese 
(014-212155) 

25 MORTSEL Voordrachtavond in de boverlzaal van het Mark Lie-
brechtcentrum aan de H Kruisstraat Mevr Matthys spreekt over 
de „Alternatieve Geneeskunde" Inkom 50 fr voor met-leden 
Leden gratis Organizatie f ^ V Om 20 u 

27 LIER Zangavond in lokaal VNC, Berianj 80 
27 WIJNEGEM Info-avond over de VUJO om 20 u in 't Zwart 

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

20 uur in lokaal Kempenland 
28 EKEREN Filmvoorstelling (2 films) waaronder de allernieuwste 

thnller Slag om Voeren" Gastspreker Erwin Brentjens verant
woordelijke TAK Om 20 u 30 in zaal ,Den Boterham", Veltwijck-
laan 23 Inkom 50 fr Organizatie VU-Ekeren en TAK 

29 LEEST Kapellekenswandeling te Leest Bijeenkomst om 14 u 
aan rip 7pnnebrug Inr \/IJ-Hombee''-Leest 

VUJO-delegatie bezocht Doel IV 
ANTWERPEN-DOEL - Maandag jl 
bezochten zo'n 20-tal VU-jongeren, 
vergezeld van een vader-symfjatisant 
de in aanbouw zijnde kerncentrale van 
Doel 
Het werd een vier uur durend bezoek-
onderzoek waarna een sterk onder de 
indruk zijnde delegatie de Vlaamse 
provincies midden in de nacht opzocht 
Na een technische inleiding die be
hoorlijk op het niveau stond van de 
doorsnee, geïnteresseerde leek, werd 
een filmpje getoond en volgde de 
didaktische toelichting van enkele ba
siselementen van het hart van de 
kerncentrale Het vragenkwartier werd 
bewust kort gehouden omdat het be
geleid bezoek voor de tx)eg stond, een 
bezoek waann de twee groepen voluit 
konden vragen stellen ter plekke, aan 
de vnendelijke begeleiders 

Het werd een indrukwekkend bezoek, 
met alleen vanwege het boeiend expo
se van de gidsen-ingemeurs, maar van
wege de centrale zelf Bij nader toe
zien bleek Flanders' Technology nog 
met teveel kaas gegeten te hebben, 
omdat ruim 80 % van de matenalen 
vanuit Waltonie kwamen Geruststel
lend feit IS echter dat de „brains" en de 
direkties in handen zijn van Vlaande-
rens zonen 
Na het bezoek werd in de bar nog na-
gekaart en kreeg elke deelnemer een 
interessante dokumentatiemap voer 
voor studie en dtskussie achteraf, je 
weet maar nooit 
Onze biezondere dank gaat uit naar de 
heren Schuddinck en Van den Bos
sche De vaderlijke bezieler en de 
entoesiaste doordrammer Dank ook 
aan de heer Van der Haeghe die dit be

zoek op zulke korte tijd klaar kreeg 
voor ons 
Binnenkort staat er een tweede geleid 
bezoek op stapel Hou het in de gaten, 
want weldra is elk geleid bezoek afge
lopen omdat een centrale in werking 
kjezoekvnj is 

(dvsdc) 

Takkemiekes en Voermetskes 
Het Taal-Aktie-Komitee organizeert op 
zondag 15 mei e k een voetbalont
moeting tussen TAK-jongeren ener
zijds en Voerenaars van de Harde 
Vlaamse Voerkem anderzijds Op de 
terreinen van de Atletiekklub in Kon-
tich bij Antwerpen zullen er twee 
voetbalwedstnjden betwist worden 
De Takkemiekes nemen het op tegen 
de Voermetekes en achteraf hopen de 
TAK-jongens het er beter af te bren
gen dan dne jaar geleden toen ze met 
7—4 de boot ingingen bij een soortge
lijke wedstrijd 
Het geheel wordt opgeluisterd door de 

muziekkapel van KSA-Cantincrode uit 
Antwerpen De eerste aftrap wordt 
gegeven om 14 u 30 door Fons Ma-
dereel 
Na de wedstrijden heeft er in zaal 
Alcazar Mechelse Steenweg te Kon-
tich een officiële ontvangst plaats, ge-
orgamzeerd door de plaatselijke 
Vlaamse knng Bekers en hennnenn-
gen zullen aan de t)eide ploegen uitge
deeld worden en het woord zal ge
voerd worden door het Kontichse ge
meenteraadslid Jef Steurs en het Voe-
rens gemeenteraadslid Mia Vandeper-
re 

Vlcicim/-
flcitioncile 
Per/ 
(v z w. in oprichting) 

drukwerkservice voor 

Vlaams-Nationale verenigingen 

en initiatieven 

aan v.z.w.-prijzen 

K o r t e Klarenstraat 13 

(gelijkvloers) 

2 0 0 0 Antwerpen 

Te l . : 0 3 / 2 3 3 . 8 5 . 9 5 

bi j afwezigheid : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

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

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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22 m Wij in de Volksunie 

Startdag 
Wijkwerking-Wijkprojekten te Mol-Wezel BRABANT 
Op 28 april hield de Molse Volksunie 
op de wijk Wezel haar startvergade-
ring „Wijkprojekten" De opkomst voor 
deze vergadering was zeker niet ge
ring, want wij mochten toch een dertig
tal leden ontvangen. Na uiteenzettin
gen van Jan Bollen over de afdelings-
werking en van Carlo Van Eisen i.v.m 
de plaatselijke politieke toestand, werd 
er van gedachten gewisseld omtrent 

de mogelijkheden om samen met de 
wijk Wezel aan te sluiten bij de natio
nale kampagne „Wijkprojekten", die 
door de Volksunie op het getouw is 
gezet. 

Meerdere nuttige ideèen kwamen uit 
de bus, maar vooraleer met een defini
tief plan van start te gaan, werd beslo
ten eerst een bijkomende enquête te 
Organizeren bij dp plaatselijke VU-

In memoriam 
Joris Ceulemans 
Een Vlaamse strijdmakker van de 
oude garde is heengegaan: Jons Ceu
lemans. Een naam die klinkt als een 
klokke Roeland. Rijzig, sterk en onver
woestbaar was hij. 
De „goede dag" die zijn woonkamer 
versiert was zijn symbool. Zijn wapen 
was het woord, scherp als een zwaard 
en machtiger dan een leger, dat hij han
teerde voor outer en heerd, zijn geliefd 
Vlaanderen. Omwille van dat woord 
gooide men hem in 1944 in een Belgi
sche kerker tot hij er bijna krepeerde. 
Maar men kreeg hem niet kapot Met 
zijn innerlijke sterkte en eeuwige glim
lach overleefde hij alle beproevingen 
en bleef meer dan ooit vrij en vrank 
zijn Vlaamse overtuiging luid verkondi
gen tegenover iedereen en vooral te
genover wie niet horen wilde. De rech
ten van zijn volk waren voor hem een 
heilige zaak. 

Op 3 april, na een maandenlang verbe
ten gevecht tegen de dood, werd hij 

geveld. Hij was 84. Op zijn doodsbe-
ncht staat „Alles voor Vlaanderen. 
Vlaanderen voor Kristus". 

En zo was het. Vaarwel Joris. Vaarwel 
onze strijdmakker. 

boeloenfi)nds 

V L A A M S 
N A T I O N A A L 
B O E K E N F O N D S 
Warotstraat 26, 
3009 Winksele 
Tel. (016)489412 
Rek. 979-4594230'24 

d e z e plaat s a m e n met een 
G R A T I S muzlekcaset te 

voor 350 fr. 

Het V.N.Boeken^fonds 
heeft nu ook een platen

assort iment en een antikwarlaat 
met boeken uit de 
Vlaamse Beweging 
en de oor logsjaren. 

Lijsten op aanvraag! 

Bestellingen door overschrijving 
op rek. V.N.Boekenfonds 

979-4594230-24 
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Literaire 
prijsvraag 

OPROEP! 

ETNIKA vzw schrijft een prijs 
uit van 100.000 B fr. voor een 
historische ronnan over het 
oostfront 

Reglement schriftelijk aan
vragen bij de heer Gerechts
deurwaarder Maryns, Gods-
huizenlaan 159 te 9000 Gent 

Er wordt over deze prijsuit-
schrijving geen briefwisseling 
gevoerd. 

Vlaamse Aktiedag 
aan de kust 
o p zondag 22 mei a.s.: Vlaamse Aktie
dag aan de kust onder het motto 
„Onze kust gastvrij maar Vlaams". 
Verzameling om 11 u. aan het Albert-
plein te Knokke-Centrum voor de alge
mene voorkeurbehandeling van het 
Nederlands aan onze Noordzeekust 
en taalhoffelijkheid. 
Tegen het te nadrukkelijk franstalig 
uiterlijk in de partikuliere en toeristi
sche sektor, -I- taalkruiperigheid en 
verloochening van de Vlaamse eigen
heid. 
Voor een zekere viertalige wetmatig
heid met het Nederlands vooraan. 
Inlichtingen en inschrijvingen op de 
bussen vóór 20 mei op tel.: 
03/457.72.40 voor Antwerpen 
053/21.32.34 voor Aalst 
052/35.51.84 voor Brussel 
011 /22.93.92 voor Hasselt 
091/23.76.65 voor Gent 
014/41.77.47 voor Turnhout 
050/54.51.10 voor Noordzeekust 
03/777.62.51 voor Waasland. 
Algemene inlichtingen: Erwin Brent-
jens, Edegemse Steenweg 2 (bus 5) te 
2550 Kontich (03/457.72.40). 

Z0€K€RC1€ 
• Wie heeft er een deftige 
schrijfmachine te veel voor het 
Pajottenlands Centrum voor 
Mensen met Problemen, een ge-
zins- en - konsultatiecentrum te 
Lennik. Eén telefoontje naar Dr. J. 
Valkeniers en wij halen het af. 
(Kamerlid Dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04/02. 
21 j . juffrouw, zoekt een betrek
king als bediende met kennis van 
machineschrijven. Voor inl. zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger dr. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

leden. Deze wordt afgesloten op 9 mei 
en tegen het einde van het jaar zou er 
minstend één projekt moeten uit
gewerkt zijn Ondertussen blijft men 
op de wijk niet bij de pakken zitten en 
worden er nog allerlei akties gevoerd 
waaronder: regelmatige verspreiding 
van de agenda onder de leden: ver
spreiding van ons informatieblad en dit 
zou huis aan huis gebeuren; versprei
ding van het nationaal pamflet aan de 
poorten van het bedrijf Vieille Mon-
tagne door de mandatanssen: start 
van het sociaal dienstbetoon door Car
lo Van Eisen op maandag 9 mei en ver
der iedere tweede maandag van de 
maand van 19 u. tot 19 u 30 in de 
parochiezaal. 

De start is dus gegeven, de aktie is nu 
aan ons, maar het optimisme viert 
hoogtij. Zoals verwed tijdens de na-
vergadering: het objektief is 20 nieuwe 
leden in de wijk Wezel tegen het einde 
van het jaar. 

Herman Jansen 

VUJO-Wijnegem 
uit de 
startblokken 
Na enkele voorbereidende vergaderin
gen waaronder een gespreksavond 
met nationaal VUJO-voorzitter Joris 
Roets besloten een aantal Vlaamsge-
zinde jongeren een politieke jongeren-
organizatie op te richten te Wijnegem. 

Op 29 april jl. werden de koppen bij el
kaar gestoken om eén b e S l ü i m a h T e " 
duiden en om een aktiviteitenkalender 
op te stellen. Het bestuur ziet er als 
volgt uit-

Voorzitter: Piet Bellens, Brouwerslaan 
25, tel. 353.15.33. Sekretaris: Kristien 
Nuyts, J. Nauwelaertsstraat 6. Pen
ningmeester: Dirk Staelens, Kasteellei 
129. Organizatie: Pieter Mees, Turn-
houtsebaan 528; Koen Devnndt Turn-
houtsebaan 490 en René Pittoors, 
Tuinwijk 39. 

Voor de grote vakantie aanbreekt zijn 
de volgende aktiviteiten gepland: 

27 mei: een info-avond over VUJO. 
Wie wat meer wil weten over de 
statuten, de strukturen of de werking 
van VUJO is van harte welkom om 
20 u. in 't Zwart Schaap, Wommelgem-
steenweg 16a te Wijnegem. 

25 juni: een VUJO-fuif in de, na een 
vernielende brand, totaal vernieuwde 
Schuur, Wommelgemsesteenweg 16a. 

26 juni: VUJO-Wijnegem werkt mee 
aan de Guldensporenherdenking inge
richt door tal van kultuurverenigingen. 
Voor september '83 staat er de ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging 
op het programma. 

Grote Vlaamse 
vlaaienslag 
De Blaasveldse- en Heindonkse V.U. 
organizeerde een grote Vlaamse 
vlaaienslag. 
Zaterdag 30 april verdeelden Georges 
Geens (voorzitter van Blaasveld-Hein-
donk) samen met enkele medewer
kers, onder een stralende lentezon, de 
lekkere Vlaamse vlaaien. 
De hele campagne kende een groot 
sukses. De bevolking heeft op deze 
manier nogmaals haar sympatie tegen
over de" V U . te kennen gegeven. 
Raadslid Georges Geens dankt de 
mensen, het is nogmaals de weerspie
geling van het vertrouwen dat de 
bevolking in de VU stelt Want samen 
en alleen samen kunnen wij nog ster
ker worden. 
Ook een woord van dank wordt ge
richt aan alle medewerkers, die hun 
steentje hebk)en bijgedragen, tot het 
welslagen van deze aktie. 
Uit vaste bronnen vernamen wij dat de 
Blaasveldse- en Heindonkse V U het 
niet bij deze ene aktie gaan laten. Wij 
wensen het VU-t)estuur, in de toe
komst bij gelijkaardige akties, een nog 
groter sukses toe. (dl) 

MEI 
13 

13 

28 

28 

UKKEL: Spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Daan Ver-
vaet over „Ecoloqie: essentieel asoekt van het VU-programma". 
Om 20 u. in Kontakt Carlo-huis, Alph. Xlll-laan 68 te Ukkel 
St-Job. Organizatie VUJO-Ukkel. 

KOEKELBERG: Vlaamse jongerenfuif vanaf 20 uur in zaal 
NOVA, Herkoliersstraat (Metro Simonis). Inkom 50 fr. Org.: 
Moniek en de Vlaamse Rebellen. 
VOSSEM: Vlaams Bal vanaf 20 u. 30 in zaal Edelweiss met 
Studio Mach I, DJ Eddy Voorverkoop: 80 fr Inkom: lOOfr 
OVERUSE: Gezellige kaasavond in de „Klomp", Heuvelstraat 
vanaf 17 u. Ook omliggende afdelingen van zijn welkom. 

/ 

Hardleers in Jette 
Walen en verfransten hebben nooit 
anders dan onder dwang het be
staansrecht van de Vlamingen als vol
waardige anderstalige groep erkend. 
Wij zijn geneigd te geloven dat deze 
geestesgesteldheid tot het verleden 
behoort, tot de tijd toen de Vlaamse 
beweging zich op de taalkwestie 
moest toespitsen omdat de taal de 
duidelijkste toetssteen is voor het be
staan van een volk. 
Na de grote taalwetten van 1932, na de 
vernederlandsing der universiteiten 
van Gent en Leuven, na zovele nieu
were taalwetten, na de vastlegging van 
de taalgrens, na de staatshervorming 
van 1970 en die van 1980, zijn wij ge
neigd te denken dat Walen en ver
fransten tenminste in hun binnenste 
eindelijk moeten toegeven dat zij zich 
anderhalve eeuw lang aangesteld heb
ben als verwaande, onrechtvaardige 
potentaten; dat hun huidige generatie 
redelijker is dan de vorige, voor wier 
misstappen zij toch niet verantwoorde-
4ijkns; 
Welnu, wie dit denkt leze het hierna 
volgende citaat uit het maartnummer 
van de „Gazet van Jette', maandblad 
van de sociaal-kulturele raad van Jette. 
Het betreft een vergadering van de 
gemeenteraad: 
,Jan de Berlanger (VU) drong erop 
aan dat de uitbaters van de cafetaria 
zouden tweetalig zijn. Schepen Vos
sen antwoordde dat een tweetalig-
heidseksamen niet voorzien is en dat 
de vergunning wordt toegekend aan 
de meestbiedende; de vergunning 
weigeren aan een eentalige meest
biedende Belg zou trouwens onwet
telijk zijn, zo voegde hij eraan toe'. 

VU-Meise-
Wolvertem-
Üppem naar 
Üostkantons 
In samenwerking met het Dosfelinsti
tuut en senator Walter Luyten gaat 
onze afdeling naar Duits-Oost-België 
en wel op 20, 21, 22 en 23 mei a.s. 
Vertrek vrijdagavond op 20 mei om 19 
u. 30 met de bus op het gemeenteplein 
van Wolvertem en om 20 u. aan de 
kerk van Meise. 

Aankomst te Amel (Missionshuis) 
rond 22 u. 

Thuiskomst op maandag 23 mei rond 
20 u. 

Kostprijs: volpension 1.700 fr.; bus 
heen en terug en verplaatsingen in de 
streek 850 fr. 

Dringend inschrijven bij 
Maurice Passchyn, Vilvoordsestwg. 81 
(tel. 269.69.35) 
Peter Carrière, Mechelsebaan 32 (tel. 
269.29.52) 

Roel Van der Stighelen, Godshuls-
straat 44/6 (tel. 269.17.04) 

Dus nog steeds hetzelfde deuntje: 
tweetaligheid is lekker niet verplicht 
Zolang ze niet verplicht worden, met 
ons bestaan rekening te houden, doen 
ze het niet Ook in 1983 nog niet 
Uit eigen beweging aanvaarden dat 
Vlamingen evenwaardig aanwezig mo
gen zijn in het Belgische staatsbestel, 
is er nog altijd niet bij. 
Hadden ze dit ooit ingezien, dan ware 
heel die taalwetterij, tegen welks piet
luttigheid en ingewikkeldheid zij zo 
vaak te keer gaan, er niet moeten 
komen. Die hebben ze alleen aan hun 
meerderwaardigheidswaan te wijten. 
Blijkba.ar hebben ze die nog niet afge
legd en hebben ze ook nog niets 
bijgeleerd. Zelfs in een tijd, waarin de 
Waalse kranten bijna dagelijks jamme
ren over de zoenaamde overheersing 
van de Belgische staat door de Vlamin
gen, bestaan ze het nog, luidop te 
verklaren dat ze niet bereid zijn, ook 
niet in een Brusselse cafetaria, voor 
een tweetaligheid te zorgen, die daar 
nochtans vanzelfsprekend zou moe
ten zijn. 
Zodat de Vlamingen wel verplicht wor
den, in de taalwetten steeds fijner 
mazen aan te brengen. 
Of het hele spinneweb te verscheuren 
ten bate van een Vlaamse staat 

KJ . 

^of Un C'cnl|oortt 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 

Oproep VUJO-
vredesfietseling 
Voor de 7de keer trekt VUJO 
per fiets naar de IJzert)edevaart 
Dwars door Vlaanderen. 
Om de deelname aan de Vredes-
fletseling voor onze jongeren zo 
goedkoop mogelijk te houden wil 
VUJO graag de zwaarste onkos
ten drukken, meer bepaald het 
vervoer van de fietsen tijdens de 
terugtocht 
Welke Vlaams-nationale sym-
patizant (zelfstandige, onderne
mer.) kan ons een grote, geslo
ten vrachtwagen (min. 100 kub. 
meter) ter beschikking stellen 
op zaterdag 2 en/of zondag 3 
juli? 
Brandstofverbruik, verzekering 
enz. op VUJO-kosten. 
Bereidwillige kamionbezitters ne
men kontakt op met VUJO, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 
02/219.49.30 Dank bij voorbaat! 

DE KEIZKR 
V A N H E T GOEDE 

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

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(speciale voor' ^ ' — - " ' 

Openingsuren; Di., woe., vrij. van 13 tot 19 u. 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-c—'— 
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Zó hoorf hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad-
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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„De Vlaamsche Viagge" kreeg zijn eerste proces-verbaal 

H^ 
„De Vlaamsche Vlagge", Vlaams-natio-
nale jongerenbeweging uit het arron
dissement Dendermonde. ontsproten 
in het H. Maagdkollege te Dendermon
de in 1981, kreeg zijn eerste proces
verbaal om het plakken van een kultu-
rele affiche op een gemeentelijk bord 
te Moerzeke (Hamme) speciaal be
stemd voor kulturele mededelingen. 

„De Vlaamsche Vlagge", bestaat uit 
twee afdelingen, enerzijds „de aktie-
groep" met verantwoordelijke Raf Ver
meire en anderzijds de redaktie van 
het tijdschnft „De Vlaamsche Vlagge" 
met verantwoordelijke Peter Verschel
den. 

De aktiegroep De Vlaamsche Vlagge 
organizeerde een kleinkunstavond 
met Jef Eibers, in het H Maaqdkollege 
te Dendermonde, op 6 mei jl. Ter 
voorbereiding werden affiches geplakt 
en heelwat kaarten verkocht. Een 
veertigtal leden (allen tussen de 15 en 
18 jaar) van de Vlaamsche Vlagge 
hebben zich gedurende een maand 
beziggehouden met de propaganda. 

Tot de dag voor de kleinkunstavond, 
Raf Vermeire als verantwoordelijke 
aktiegroep en uitgever der affiches 
werd verhoord door de politie, die 
waarschuwde voor korrektionele 

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

Zondagen 15 mei, 
5 juni en 19 juni 
11 u.: Dendermonde in lokaal vzw 
„'t Vestje". 

Zaterdagen 14 mei 
en 11 juni 
8 u. 30: Hamme bij de senator thuis, 

Sociaal 
dienstbetoon 

Maes Nelly 
2de zaterdag (14 mei) om lOu . voor 
Kieldrecht-Verrebroek-Doel bij 
raadslid Boudewijn Vlegels, Tragel 53 
te 2790 Kieldrecht tel. 773.51.29 Om 
11 u. voor Melsele-Beveren bij raads
lid Ghisleen Van Vessel, Gaverland-
straat 16 te 2740 Melsele, tel. 
775.95.07. 
3de zaterdag (21 mei) om 11 u. voor 
Tielrode bij Herman Kegels, Antwerp
se stwg. 105A, tel. De Wilde, 
771.34.97. Om 14 u. voor Stekene, 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oost
einde 8bis, Stekene. Om 17 u. voor De 
Klinge-Meerdonk. bij OCMW-lid Erik 
Maes, Oude Molenstraat 71, De Klin-
ge, tel. 770.59.24. Om 15 u. voor Kem-
zeke-De Klinge, bij Walter Drumont 
Voorhout 5, Kemzeke, tel. 79.77.07. 
Om 16 u. voor Sint-Gill is, bij Albert 
Van Wiele, Stationsstraat 159, St-Gillis, 
tel. 70.65.78. 
4de zaterdag (28 mei) om 15 u. voor 
Lokeren, De Groene Poorte. Markt 72 
te Lokeren, tel. 091-46.17.78. Om 16 u. 
voor Sinaai, bij Georges Maes. Vlees
houwerstraat 24 te Sinaai, tel. 
772.31.79. 
Op afspraak: elke maandag-, woens
dag- en vrijdagmorgen, tijdens de kan
tooruren. Kantoor; Nelly Maes, Gentse 
baan 50 te 2700 St-Niklaas. 

Nijverheidsstraat 64 te 9160 Hamme. 
10 u. 30: Lebbeke bij mevr. Van Bie-
sen, Brusselse Steenweg 145 te 9370 
Lebbeke. 
11 u. 30: Buggenhout in café „'t Var
kenskot", Krapstraat. 

Zondagen 8, 22 mei, 
12 juni en 26 juni 
11 u.: Sint-Niklaas in lokaal „Steen-
straete". Nieuwstraat 86 te 2700 Sint-
Niklaas. 

Zaterdagen 21 mei 
en 18 juni 
10 u.: Wetteren in lokaal „Vlaams Zie
kenfonds SDD", Jagersstraat 2 te 
9200 Wetteren. 
11 u.: Laarne ten huize van Chris Van 
Acker, Kouterdreef 24 te Laarne. 
14 u.: Temse in café „Cambrinus", Kas
teelstraat 
15 u.: Bazel, bij gemeenteraadslid An-
toine Denert, Rupelmondestraat 90 te 
Bazel. 
16 u.: Kruibeke bij gemeenteraadslid 
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 89 
te Kruibeke. 

Zaterdagen 28 mei 
en 25 juni 
8 u. 30: bij de senator thuis. Nijver
heidsstraat 64 te 9160 Hamme 
lOu . 30: ten huize van gemeente
raadslid Herman Van den Abbeele, 
Losweg 11 te Schoonaarde. 
11 u. 30: Overmere in café „Boeren
krijg" (rechtover kerk). 
14 u.: Stekene in café „'t Straatje". 
Heistraat 
15 u.: De Klinge bij gemeenteraadslid 
Robert Van Duyse, Trompwegel 72 te 
De Klinge. 

ÜCMW-Merelbeke 
Voeren-weekeinde 
Voorzitter en personeelsleden 
van het OCMW-Merelbeke or-
ganizeren een Voeren-uitstap 
van 27 tot 29 mei e.k. 2.500 fr. 
per persoon, alle verbli j fkosten 
en aktivltelten Inbegrepen. Ver
trek op 27 mei om 16 u. 30 aan 
het OCMW-rusthuis. Informatie 
en inschrijvingen bij dr. Meys-
man (091)84.14.85. 

straffen omdat deze affiche werd ge
plakt zonder toestemming van de ge
meentelijke overheid. Nu maar afwach
ten of deze jongens en meisjes, om 
hun misdrijf zullen moeten verschijnen 
voor de korrektionele rechtbank Niet
tegenstaande deze penkelen werd de 
kleinkunst-avond een buitengewoon 
sukses In een bomvolle zaal met onge
veer 500 aanwezigen, bracht Jef Ei
bers zijn liederen (en moppen). Na (en 
soms tijdens) elk lied kreeg hij steeds 
een soms minuten lang durend ap
plaus. Het publiek voor 80 % bestaan
de uit Vlaams-nationalistische jonge
ren was in zijn nopjes en keerden 
tevreden huiswaarts. 

De aanwezige geestelijke overheid 
van het H. Maagdkollege had blijkbaar 
wel enige bedenkingen over bepaalde 
inhoudelijke aspekten van de door Jef 
Eibers gebrachte liedjes en.. grappen... 

Lede.: invullen 
belasting
formulieren 
Onze VU-mandatarissen Jules Hende-
rickx. Toon Mertens, Hadewych Uyt-
tersprot en Luk De Poorter, Bijgestaan 
door deskundigen zijn te uwer be
schikking voor het invullen van belas
tingaangiften. 
— Woensdag 18 mei: Bremenhul-
weg 20, 9310 Lede (19 u. 30) en 
Erondegem: café „Sparrenhof' Gent
sesteenweg, Erondegem (19 u) . 
— Elke woensdag van 14 tot 15 u.: 
Gemeentehuis Lede. 
— Elke maandag: 11-12 u.: Gulden 
Vlies, Esplanadeplein, Aalst 

§ 
Uitslag tombola 
Evergem 
Uitslag van tombola Dr Jef Goosse-
naersknng Evergem Trekking van 
2 mei 1983. 
Prijzen af te halen bij. Antoon Neyt, 
Burggravenlaan 54, Evergem. 
Vóór 30 mei 1983. 
1 ste 18235, 2de 16403, 3de 18487,4de 
13374. Reserve nr. 14726. 

11556 17356 17083 
14431 
15999 
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18360 
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11156 
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10739 
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19780 
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12202 

15846 
14784 
15189 
13028 
16426 
16597 
17264 

14925 14265. 

ZO€KCRC1€ 
• Dame, wonend in het Me-
chetse, zoekt voor 3 a 4 dagen 
per week een bijverdienste, licht 
huishoudelijk of administratief 
werk. Ref. nr. 517. 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal (Antrum, 
Ontvoeringsplaats 1. Gelieve het 
ref. nr. te vermelden. 

Wij in de Volksunie 

OOST-VLAANDEREN 
MEI 

14 ST.-MARTENS-LATEM: VVVG-lentewandeling om 15 uur aan 
het Dorpsplein. 

20 SINAAI: Toeristische avond om 20 u. in het parochiehuis. 
Gastsprekers. G. Van Daele, schepen van toerisme, A. Vanderve-
ken, sekretans VVV en D. Antheunis, schepen van kuituur Inr.. 
Amedée Verbruggenkring-Sinaai. 

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

28 GENT-BRUGSEPOORT: Vlaggefeest om 20 u. in het Centrum 
„Reinaert", Reinaertstraat 26. Vlaggewijding, feestrede: Vic An-
ciaux, receptie en gezellig samenzijn met muziek. Inkom gratis. 

Steun herverkiezingen Gent 
Totaa l l i j s t 2 16.250 fr. 
L i j s t 3 

L., O o s t e n d e 200 fr. 
VU-Wonnnnelgem 1.000 fr. 
W.J., B e r c h e m 250 fr. 
K.V., Kor t r i j k 200 fr. 
D.B., Berchenn 450 fr. 
F.C., Londerzee l 500 fr. 
V U - M a c h e l e n 1.000 fr. 
B., Ekeren 1.000 fr. 
H.V., W e s t e n d e 1.000 fr. 
V., 1030 Brussel 1.000 fr. 

To taa l 22.850 fr. 

LIMBURG 
MEI 

14 

28 

LOMMEL: Arr. VU-bal in zaal „Zendpiraat", Marktplein. De talrijke 
gemeentelijke mandatarissen nodigen iedereen vriendelijk uit 
AS: Inhuldigingsfeest nieuwe burgemeester Jos Truyen met om 
18 u : verzamelplaats ten huize van Jos Truyen en vandaar op
tocht naar het gemeentehuis Om 19 u.: receptie in zaal Elkerlyc 
en vanaf 20 u. 30 volksbal. 
MAASEIK-NEEROETEREN-OPOETEREN: Vlaamse meinacht 
groot lentebal in het Kultureel Centrum Neeroeteren 

Na 205 dagen wachten 
toch 
gemeenteraad te Dilsen 
In een zeer warme en veel te kleine 
zaal van het gemeentehuis van Lank-
laar werd de nieuwe raad van Dilsen 
geïnstalleerd. 

Enkele uren vroeger had de heer Leo 
Boutsen in handen van de goevemeur 
de eed afgelegd zodat hij als kersver
se burgemeester de installatieverga
dering mocht leiden. 
Zoals te verwachten was de publieke 
belangstelling zeer groot ook al omdat 
er voor de eerste maal vier raadsleden 
van de lijst Nieuw aan tafel zaten. 
Beëdiging der 25 raadsleden en nadien 
de verkiezing van de vijf schepenen 
veriiep geheel volgens afspraak. 
Na mededeling en geldigverklaring 
door de raad van state van de ge-

SIEMENS 
Lang leve UW 

^ ^ S f f l B * , ^ 

Q 
Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoontx)ek 
onder de rubriek 
"Elektrische 
huishoüdtoestellen-
kleinh " 

Uw moo ie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
ver t rouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine tek iezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo 'n machine biedt Siemens u 
• interval-centr i fugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• p rogramma's en aangepast centr i fugeren voor alle 

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

waspoeder . 

Siemens, gevoel voorperfektie 

meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober werden de geloofsbrieven der 
vijfentwintig verkozenen nagezien en 
geldig verklaard. 

Wegens verwantschap moest verko-
zene Pierre Schols, verkozene van de 
CVP, schuiven voor Mathieu Lowis 
van de lijst Nieuw. Frans Beuten 
(CVP) die de zetel van Schols innam 
diende op zijn beurt te schuiven voor 
de heer Indemans, zo kwam de heer 
Pol Peeters in de raad. 
Van de 25 raadsleden zijn er 14 nieuw
komers, alleen VU-senator Mathieu 
Lowis week even af van de geijkte for
mule bij de eedaflegging en sloot de 
eedformule met... „en getrouwheid aan 
het Vlaamse Volk". Nadat de voorzitter 
hem op de ongeldigheid van zijn eedaf
legging wees sprak de VU-senator 
een tweede maal en nu korrekt de 
eedformule uit. 

Na de verkiezing sloot de CVP die tien 
zetels behaalde een verbond met de 
SP die drie zetels behaalde wat hen 
aan de bestuurstafel bracht. 
De kandidaten van de meerderheid 
kregen bij elke stembeurt 13 stemmen 
achter hun naam tegen acht voor de 
lijst Beter en vier voor de lijst Nieuw. 
Zo werden om beurten Lambert Pee
ters, André Rutten, Theo Merken, Willy 
Jacquemin en Nico Vandebeek tot 
schepenen verkozen. 
Na de eedaflegging en aanstelling der 
vijf schepenen kon de nieuwe raad 
onmiddellijk aan de slag met de verlen
ging van de dne voorlopige twaalfden 
van de gemeente en van het Open
baar Centrum voor Maatschapfjelijk 
Welzijn. 

Tot slot deed voorzitter Leo Boutsen 
mededeling inzake verkiezing van de 
leden van de raad voor Maatschappe
lijk Welzijn. 

(J.WJ 
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RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
m een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertslraat 145-147 
2; 20 Sctiolen 03/65841 76 

Wi| verzorgen al uw feesten 

m\ 25 

lepel & vork... 
Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

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

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstrcicit 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen recfitstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

• • ü 1910-1980 ' ^ ^ ^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* familiciaak m*l traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052^2 3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

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

SANO 

Emiel Wilmiinnstraat 36 
Sc haarbeok 
Tel 02 734 56 09 

Leveit kwdliteitskoffie bij u thuis' 

WERKAANBIEDING 

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

Hotel-rest aurant-pub 

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

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Gcrdardsbergsestraat 
9300 AALST 
Mounts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

38 Dr Van De Per '^ le i 51 
CORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

C'afé-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

lel 014 51 21 48 
Sluitingsdag matindagavond en 
(linsdiiq 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannc mer van alle feesten 
Ook verhunnfj v<in t.ifckji'ncf 

S( hiklersir.itit 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Kamerlid Gabriels vraagt bezinning over grondbeleid 

Vlaanderen bezit 900.000 onbebouwde bouwplaatsen 
Bovenstaande slagzin kan gerust gebruikt worden naar aanleiding 
van het uitgebreid antwoord van gemeenschapsminister Akkermans 
aan volksvertegenwoordiger-burgemeester Jaak Gabriels. 
Jaak Gabriels wilde weten hoever het stond met de inventarizatie van 
de onbebouwde percelen in Vlaanderen. Door het Koninklijk Besluit 
van 8 januari 80 werd aan de plaatseli jke gemeentebesturen van 
Vlaanderen gevraagd om een inventaris te maken van de onbebouw
de percelen van niet-vervallen verkavelingen enerzijds, en de bouw
percelen in de woongebieden van een goedgekeurd gewestplan an
derzijds. 

Uit stedebouwkundig oogpunt is het 
immers van belang te weten welke 
bouwmogelijkheden er nog potentieel 
aanwezig zijn, onafgezien of het gaat 
om onbebouwde percelen in goedge
keurde verkavelingen of onbebouwde 
percelen die kunnen gevormd worden 
uit gronden gelegen in de woongebie
den en die geen deel uitmaken van een 
verkaveling 

Het Bestuur van de Stedebouw dien
de ook een raming te maken omdat 
het met gemakkelijk in een zeer juiste 

'V/eergave te geven daar met alle gron
den in aanmerking komen voor bebou
wing, ook al liggen ze in een woonge
bied op een goedgekeurd gewestplan 
Sommige percelen moeten bij voor
beeld gebruikt worden voor groene 
ruimten, hetgeen meestal vastgelegd 
wordt in het Biezonder Plan van Aan
leg Daarom ook is deze raming van 
Stedebouw teoretisch want er kon 
geen rekening gehouden worden met 
plaatselijke omstandigheden 
Een juiste visie kan dan ook moeilijk 
gegeven worden daarom wordt de 
minimale raming van Stedebouw aan
gehouden bij de cijfers zodat men 
zeker zeer dicht bij de juiste cijfers 
komt 
Uit stedebouwkundig oogpunt is het 
zeker aangewezen onderscheid te ma
ken naar de aard van het woongebied 

waarin de bouwpercelen gelegen zijn 
Zo moet onderscheid gemaakt wor
den tussen de ligging in een effektief 
woongebied enerzijds en een woonuit-
breidingsgebied anderzijds 
Het in de titel vermelde cijfer van 
900000 onbebouwde percelen bevat 
dus geen enkel perceel gelegen in een 
woonuitbreidingsgebied V\/oonuitbrei-
dingsgebieden moeten aanzien wor
den als reservegebieden, die maar 
mogen benut worden wanneer de 
werkelijke noodzaak is aangetoond 
Woonuitbreidingsgebieden vormen ui
teraard wel een belangrijk element in 
het bouwbeleid 
Op dit ogenblik hebben 290 van de 

315 gemeentebesturen de inventaris 
opgemaakt 
Uit de tabellen wat betreft de Limburg
se gemeenten kan men eveneens af
leiden dat er ook in deze provincie nog 
voldoende bouwpercelen ter beschik
king zijn 
Voor Limburg betekent dit dat er nog 
98426 bouwplaatsen (minimaal) zijn 
zonder dat we spreken over de woon-
uitbreidingsgebieden 
In de woonuitbreidingsgebieden zou
den dan nog eens 63000 bouwplaat
sen kunnen gecreëerd worden 
BIJ de cijfers van de provincie Limburg 
moeten overigens ook nog de bouw
percelen van de gemeente Alken, Be
ringen, Ham, Hamont-Achel, Lanaken, 
Hoeselt, Leopoldsburg, Maaseik, Op-
glabbeek, Tongeren en Voeren geteld 
worden aangezien deze gemeenten 
hun inventaris nog met hebben over
gemaakt aan het Hoofdbestuur van de 
Stedebouw De gekende cijfers zijn 
wat Limburg betreft dus zeker met 
volledig aangezien deze gemeenten 1 / 
4 van alle Limburgse gemeenten uit
maken 

Hoe dan ook het cijfermateriaal toont 
duidelijk, aldus kamerlid Gabriels aan 
dat er in Vlaanderen op dit ogenblik ze
ker geen gebrek is aan bouwplaatlsen 

Jaak Gabriels: „Wanneer in het 
Vlaamse land nu nog 900000 bouw
plaatsen onbebouwd zijn, zonder te 
spreken van de woonuitbreidingsge-
bieden (nog eens goed voor 328 OOC 
bouwplaatsen), is het zinloos een her
ziening van de gewestplannen in vraag 
te stellen qua bouwzones 

Zelfs de nu reeds voorziene woonuit-
breidingsgebieden op de gewestplan
nen kunnen nog tientallen jaren vol
doen aan de behoeften 

Het IS overigens erg nodig de nu nog 
bestaande vrije ruimten te behouden 
als natuurgebieden, bos, landbouwge
bieden, groene ruimten enz 

De steeds verdergaande graad van 
verstedelijking moet een definitief halt 
toegeroepen worden i" 

Uit deze opsomming, maar ook uit de 
eerder verschafte informatie op parle
mentaire vragen van kamerlid Jaak 

Gabnels inzake de bezetting van in-
dustnegronden bleek dat minder dan 
50 % ervan in Vlaanderen bezet is 
Hoog tijd dus voor het definitief be
schermen van vnje ruimten waarvan 
enkel zou mogen afgeweken worden 
mits onderlinge herschikking! 
Jaak Gabriels. „Bij een eventuele her
ziening van de gewestplannen kan 
zelfs nagegaan worden, en dit op 
diverse plaatsen, of de woonuitbrei-
dingsgebieden met beter zouden afge
schaft worden om alzo andere zones 
te creëren die voor de leefomgeving 
noodzakelijker blijken te zijn 
Het beleid dienaangaande moet naar 
een leefbare toekomst omgebouwd 
worden zoniet is die toekomst met 
„leefbaar" meer'H 

Voor een regio als Vlaanderen waar 
zo kwistig met de open en vnje ruim
ten werd omgesprongen de afgelopen 
decennia is des te meer een moment 
van bezinnig geboden i 

Bezinning die enkel gericht kan zijn op 
het meer leefbaar maken van onze 
omgeving' 

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

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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"V/laams-Nationale Standpunten u 

Neem nu een abonnement '83 
en bespaar 150 f r. 

H t l - - ^ 

i ^ xmz 
.̂ ^«^«ir«t Ja«i»ese«T5' "^an Kanaal tot Kanaltal" 

* irHtVandewalle, "Frans-Vlaanderen" 
Haurits Coppieters, "WelK Vlaanderen" 
Mark Vandommele, "Vlaanderen en de 
Derde Wereld" 
Jaak Vandemeulebroucke, "Een Vlaams 
Onderwijsplan" 
Maurits Coppieters, "IK was een Europees 
parlementslid" 
Lieven Dehandschutter, "Mationallsme In 
Wales" 
Raf Oeclercq, "Een nummer worden .." 
Josef Dries, "Duitse Belgen? Ken ik niet!" 
Mark Heirman, "hooit meer oorlog" 

"Vlaams-Nationale Standpunten" biedt 
u maandelyKs, tienmaal perjaar, waarde
volle informatie, behandelt een waaier van 
onderwerpen vanuit volksnationale hoek, 
bezorgt u dus andere informatie, vanuit 
een politieke en maatschappelijke overtui
ging die in de traditionele pers haast nooit 
aan bod komt 

Wie nü abonneert opjaargang '83 kan 
dat tegen gunstprijs van 350 F Bij nabe
stelling of verkoop van losse nummers 
bedraagt de prijs 50 F per exemplaar. 

De nieuwe abonnee ontvangt uiteraard 
het reeds verschenen "Advokaat in som
bere tijden" van mr Frans Van der Eist. 

Andere geplande onderwerpen zyn: 

Vlaamse 
pulpliteratuur, 
gastarbeid. Polen en 
Midden-Amenka, Vlaamse ekonomie in 
krisis, energiebeleid 

Wie evenwel abonneert voor 1983, kan 
óók dejaargang 1982 aan een voordeel-
prys betrekken Voor de twee jaargangen 
700 F in de plaats van 850 F. Bovendien 
ontvangt u een verzamelband waann de 
tien nummers van 1982 handig kunnen 
opgeborgen worden 

Een blik op die jaargang zal u zeker 
overtuigen 

BON 
MevryDhr 
Adres 

n abonneert zich op dejaargang 1983 
Dabonneert zich op dejaargang 1983 en 
wenst eveneens jaargang 1982 in een 
handige verzamelband 
De nieuwe abonnee 
D schryft 350 F/700 F over op rekening 
435-0259801-18 van het Vlaams 
nationaal Studiecentrum 
D voegt een check by ter waarde van 
350 F/700 F 
Zenden naar: 
Vlaams-Nationale Standpunten 
Barrikadenplein 12 -1000 Brussel 
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Aanbevolen huizen 

D 

ïTïïïïTTi 
EN MOEKEN 

moeilijke maten,/ 
ikkundige retouche 

Vetmees C: 

i:iii\.-v!.i^.unmyMV!i'i^iMfiit 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur 

«ol/egestraat 33 2400 MOL 

014-3113 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 

[ T O l l 
Littoral TE 

OOSTDUINKERKE 
• ^ uitgebreide keus bemeubelde «lila s - appart en sludio s ^^^j ooSTOUINKIHKt 

in alle prijsklassen alles inbegrepen -_. 05S/I1 26 29 
vraag gratis kalalogus met loto s WOINSDAO GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 58214 41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

% 

TEL 014-21 12 07 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnn 10 lüt 19 30 Z o n d i g en tn.iantlng cj< s lo t ( ' i 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panoranna 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 

Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36 
1810 W E M M E L 

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

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

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

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

lustrer ie 

mare ^ 
de vriesè 
bar n i i f l l e L i j n 5(ic brugge 
ObO/a-i /4 04 
baan b i t igg r horlnjK 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/23565 75 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektnsche installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - elektr i 
sche ve rwarm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/353 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bure.iu 053 21 72 12 

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

Loodgieter i j sanitair zink gas 
roof ing w a t e r v e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb randers 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

qI^^ STUDIO 
•^"^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaard& 
tel 052-42 3304 - 42 3916 

VU-Oostduinkerke-Koksijde richt werkgroep op 
Sedert de totstandkoming van een 
nieuw gemeentebestuur op 1 januari 
1983, IS de plaatselijke Volksunie-afde
ling er vertegenwoordigd door een 
mandatans, namelijk Maurice Bouc-
quez (denken we maar even terug aan 
zijn met sukses gevoerde aktie om
trent de „stinkvaart" ) en sinds 1 april 
1983 zijn WIJ vertegenwoordigd in het 
O C M W in de persoon van de heer An
dre Cavijn Het heeft nooit in de be
doeling van beide persoonlijkheden 
gelegen, hun mandaat of funktie als 
„einddoel" te beschouwen en zich 

voor hun legislatuur, of beter gezegd 
, ambtstermijn", knus te installeren In
tegendeel, ze willen daadwerkelijk bij
dragen tot een goed en eerlijk bestuur 
en dit ten voordele van de ganse 
plaatselijke bevolking, zonder onder
scheid des persoons 
Een politieke partij kan door haar op
treden, via haar mandatanssen, een 
direkte invloed uitoefenen op het ge
meentebeleid hetzij stimulerend, hetzij 
afremmend Wij hebben gekozen voor 
de eerste mogelijkheid Dat dit voor 
een persoon een bijna onmogelijke 

Stad Izegem 
Stedelijk Elektriciteits- en 

T.V.-distributiebedrijf 
Aanwerving van een 

BEDRIJFSONTVANGER 
(1/3 prestatie) en 

een OPSTELLER (2/3 prestatie) 
(beide funkties kunnen 

samengevoegd worden) 

TWEEDE OPROEP 
Verlenging inschnjvingstermijn 
1 Belg zijn, 
2 Van onberispelijk gedrag en 
zeden zijn, 
3 De burgerlijke en politieke 
rechten genieten, 
4 In regel zijn met de dienst
plichtwetten (voor de mannelijke 
kandidaten), 
5 De nodige lichamelijke ge
schiktheid bezitten voor het 
ambt, 
6 Minstens 21 jaar oud voor be

drijf son tvanger en 18 jaar oud 
voor opsteller, en hoogstens 
50 jaar oud zijn op de datum van 
het afsluiten der kandidaatstel
lingen, 
7 Houder zijn van een diploma 
Al (HTS) - specialiteit boekhou
ding voor bednjfsontvanger en 
volledig hoger middelbaar on
derwijs of gelijkwaardig onder
wijs voor opsteller en slagen in 
een eksamen gelijkwaardig aan 
dit bij de Staat, 
8 De aanvragen, vergezeld van 
een afschrift van het vereiste 
bekwaamheidsgetuigschrift of 
diploma, moeten bij een ter post 
aangetekend schrijven ten laat
ste op 24 mei 1983 aan het kollege 
van burgemeester en schepenen 
worden toegestuurd, 
9 Verdere inlichtingen kunnen 
bekomen worden op de perso
neelsdienst van het stadhuis, Ko
renmarkt 10, 8700 Izegem 

(Adv. 76) 

opgave is, nog meer bemoeilijkt door 
de sinds de samenvoeging ontstane 
struktuur van onze gemeente, is duide
lijk Daarom werd in onze plaatselijke 
Volksunie-afdeling besloten, over te 
gaan tot het oprichten van een werk
groep met als doelstelling 
— Als werkgroep van een Vlaams 
Nationale Partij, er over te waken dat 
het Vlaamse karakter van de gemeen
te geëerbiedigd wordt 
— Bescherming van hef milieu en het 
patrimonium 
— Onze mandatarissen bij te staan bij 
de voorbereiding van gemeenteraads-
en OCMW-zittingen, door het opzoe
ken en ter beschikking stellen van de 
gepaste informatie en dokumentatie 
Om een doelmatige en gelijk gesprei
de werking te bekomen, is er in elk der 
zes centra van Groot-Koksijde, een lid 
der werkgroep vertegenwoordigd 
Wulpen Maurice Boucquez 
Oostduinkerke-dorp Andre Cavijn 
Oostduinkerke-Bad Willy Bnl 
Koksijde-dorp Oswald Persyn 
St-ldesbaldus Maunts Schakman 
Koksijde-Bad Marcel Janssens 
De perskonferentie werd bijgewoond 
door afgevaardigden van tal van kran
ten en plaatselijke weekbladen Marcel 
Janssens lid van de „Werkgroep" gaf 
een zeer duidelijke uiteenzetting van 
doel en samenstelling van deze groep 
Onze mandataris Maurice Boucquez 
gaf vervolgens een uitgebreid over
zicht van zijn verwezenlijkingen in de 
gemeenteraad Dit behelst reeds een 
achttal punten waaronder 
— Schrijven gencht aan het kollege 
van Burgemeester en Schepenen t>e-

treffende aanleg voetpaden, aanbren
gen straatnaamborden, onderzoek on-
drinkbaar putwater van een aantal 
bewoners, toestand van de wegen, 
taalgebruik in openbare tentoonstellin
gen enz 

— Schrijven gericht aan het kollege 
van Burgemeester en Schepenen op 
datum van 4 april '83 betreffende 
Waterwinning „Ter Yde", domein Han-
necart te Oostduinkerke Dit laatste 
punt is een zeer vervelende zaak voor 
het huidige gemeentetsestuur Ons 
raadslid zal de zaak verder volgen 

GD 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

ZO€K€RCl€ 
• Man, 22 jaar, legerdienst vol
bracht, diploma grafische vorm
geving, zoekt werk in drukkenj-
sektor zeefdruk, fotoatelier, re-
klamebureau Zich wenden Paul 
Van Grembergen, tel 0 9 1 / 
446790 
• 26 j tweetalige ongehuwde 
man met 9 j ervanng in offset
drukkerij, zoekt een nieuwe be
trekking in deze of aanverwante 
sektor Voor ml zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

WEST-VU\ANDEREN 
16 IZEGEM: Voordracht over Guido Gezelle en recentere poëzie 

door Albrecht Desmedt Bindteksten door Jozef Seynaeve Om 
15 uur in de bovenzaal van het Oud Stadhuis, Korenmarkt Ora 
V V V G 

18 KORTRIJK Geleid bezoek aan het Onderzoek-en Voorlichting
scentrum voor Land- en Tuinbouw te Beitem (Roeselare) 
Vertrek om 13u 30 aan St-Elisabethkerk (met prive-wagens) 
Organizatie Vlaamse Kring Kortnjk Inschr bij R Deblaere (tel 
21 0555) of B Deconinck (21 2699) 

22 lEPER Uitstap naar Brugge, inl L Notredaeme, Popenngeweg 
445 Vlamertinge Tel 057-202130 Organizatie VUJO 

28 HEULE Volksunielentefeest om 16u in het Rattenkasteel „Het 
arrondissement Kortrijk ontmoet de Volksunietop" 

28 BRUGGE Debatavond rond het tema „Nooit meer oorlog en 
het Oostfront" Sprekers Maurice De Wilde, VU-senator O Van 
Ooteghem en Romain Vanlandschoot Moderator Toon Van 
Moerkerke Om 20 u in de Zeven Torentjes te Assebroek 
Inkom 100 fr Organizatie Trefpunt Brugge 
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28 m Mensen van bij ons 

Stadsbeiaardier Eugeen Uten: 

/ / Ik ben verslaafd aan mijn beiaard... / / 

Eugeen Uten werd in 
1919 geboren te Diest. 
Hij volgde klassieke hu
maniora in zijn geboorte
stad en werd daarna als 
privé-leerling aangeno
men door de grote mu-
ziekmeester Arthur Meu-
lemans. Bij deze kompo-
nist volgde hij gedurende 
vijf jaar lessen in piano-
en orgelspel, kompositie, 
harmonie en fuga. Stu
deerde ettelijke jaren 
viool, maar koos in '44 
voor een Mechelse bei-
aardopleiding. Hij kreeg 
er les van grootmeester 
Staf Nees en de Vlaamse 
bard-dirigent Jef Van 
Hoof. in 1948 behaalde hij 
het einddiploma met gro
te onderscheiding en 
toen in '49 de plaats van 
stadsbeiaardier te Brug
ge vakant was, ging hij 
ook daar met de palm 
lopen en werd titularis 
van het klokkenspel in de 
Breydelstad. In 1959 ont
ving hij het „virtuositeits-
diploma", met grootste 
onderscheiding én geluk
wensen van de jury. Als 
komponist schreef hijzelf 
een honderdtal werken 

voor beiaard en bewerkte 
zo'n 3.000 stukken voor 
dit instrument. Verder be
haalde hij heel wat inter
nationale prijzen en is hij 
een veelgevraagd gast-
speler in binnen- en bui
tenland. Straks bereikt hij 
de pensioenleeftijd en 
gaat hij het een beetje 
rustiger aan doen. Na een 
periode van alstublieft 35 
jaar in liefde voor de mu
ziek, maar bovenal in lief
de voor het Vlaamse 
volk. 

Vóór drie jaar werd hij 
het slachtoffer van een 
gewelddadige aanslag 
van een troepje V M O - e x -
tremisten, waardoor hij 
maandenlang werkonbe
kwaam werd, en waarvan 
hij tot op vandaag hinder 
ondervindt. Bij elke 
speelbeurt moet hij zijn 
linkerhand nog om
zwachtelen en bescher-
men~ Zijn gezellige ap
partementje ademt een 
sfeer van ingetogenheid, 
hemelse muziek en gene
genheid. Op de kast prijkt 
een reproduktie van het 
IJzermonument... 

WIJ: Vertel ons eens iets over 
het ontstaan en de ontwikkeling 
van beiaarden» 
Uten: „In de 12de eeuw plaatsten 
de kloostergemeenschappen uur
werken op hun torens ten dienste 
van de omwonende bevolking 
Opdat het uur aan de aandacht 
van de burgers met zou ontgaan, 
werd het uurwerk later voorzien 
van een klok, die de uurslag liet 
weergalmen. Deze eerste bron
zen torenstem was de kiem van 
waaruit het klokkenspel zich zou 
ontwikkelen. In de 13de en 14de 
eeuw werden er 3 of 4 klokken bij 
het uurwerk ingeschakeld. In de 
16de eeuw werd het een heel 
oktaaf. Toen men zo ver was. 
zocht men naar een middel om de 
klokken ook buiten de automati
sche werking van het uurwerk te 
laten zingen. De techniek van het 
orgelspel inspireerde de klokken-
gieters tot het ingebruiknemen 
van een klavier met duimdikke 
houten stokken in plaats van ivo
ren toetsen. 

De kennis van de moeilijke kunst 
van het klokkengieten maakte 
langzame vorderingen. In de 18de 
eeuw goot men klokkenreeksen, 
die drie oktaven omvatten. Tijdens 
de laatste twee decennia van die 
eeuw werd de techniche inrichting 
van de klokkenstoelen grondig 
verbeterd en slaagde men er te
vens in een beiaard met 4 volledi
ge oktaven te gieten. Nu beschikt 
een moderne beiaard over tenmin
ste 47 klokken. De beiaard is dus 
met uitgevonden, hij is het resul
taat van een geleidelijke ontwikke
ling. Een beiaard is trouwens een 
typisch instrument van de Lage 
Landen, en heeft zijn bakermat in 
Noord-Frankrijk. De Brugse bei
aard bestaat uit 47 klokken en 
heeft een totaal gewicht van 
27.000 kg: de zwaarste klok weegt 
5.081 kg en de kleinste weegt 
slechts 15 kg. De beiaard omvat 

vier oktaven. zonder do-kruis en 
re-kruis in het laagste oktaaf De 
klank wordt voortgebracht met 
behulp van klepels en hamers, die 
tegen de wanden van de onbe
weeglijke klokken slaan". 
WIJ: Elk kwartier weerklinken de 
klokken over Brugge. Hoe Is dit 
mogelijk? 
Uten: „Dit gebeurt dank zij het 
mechanisme van de automatische 
wekkering, die werkt op het princi
pe van de alomgekende muziek-
doos. Een massief-koperen cilin
der ligt aan de basis van dit spel 
Deze 2,5 meter lange trommel 
met een diameter van 2 m, is de 
grootste koperen trommel die er 
ter wereld bestaat Zij weegt zo'n 
9.000 kg en telt 30.500 gaatjes. In 
deze openingen kunnen verstelba
re pinnen gestoken worden. Tij
dens de omwenteling van de trom
mel komen deze pinnen, door mid
delen vgri stalen staafjes en hef
bomen, in kontakt met de hamers 
aan de buitenwanden van de klok
ken. Wanneer de draaiende trom
mel het kontakt verbreekt, vallen 
de hamers door hun eigen ge
wicht op de klok. De werking van 
de trommel wordt geregeld door 
het torenuurwerk: ieder kwartier 
komt de trommel in beweging. Dit 
mechanisme dateert van 1748 en 
tot op vandaag is het nog volledig 
intakt Om de twee jaar worden de 
pinnen herstoken, zodat men ge
regeld nieuwe liedjes kan horen. 
Er bestaat wel een enorm verschil 
tussen het beiaardspel dat door 
de beiaardier met behulp van een 
klavier ten gehore wordt gebracht, 
en het spel dat tijdens de wekke-
••ing weerklinkt Met behulp van 
het klavier kan een beiaardkoncert 
gegeven worden. Het klavier be
vindt zich juist onder de klokken 
en bestaat uit een manuaal- en 
pedaalinrichting. Er wordt dus met 
handen en voeten gespeeld. De 
klepels in de klokken zijn door 
staafjes en hefbomen met de toet

sen van het klavier verbonden, 
men houdt de klepels dus recht
streeks in de hand Deze toetsen 
zijn afgeronde houten stokken, 
waarop met gesloten vuist gesla
gen wordt Het pedaalspel wordt 
enkel gebruikt om de klepels van 
de zwaardere klokken te bewe
gen." 
WIJ: Straks zult U 35 jaar lang 
stadsbeiaardier zijn van Brugge. 
Wat is uw taak in feite? 
Uten: „Ogenschijnlijk eenvoudig: 
de Brugse beiaard bespelen. 
Maar, dat gaat niet zo-maar 
Slechts weinig muziekstukken zijn 
„klaar" om op een beiaard vertolkt 
te worden. De meeste stukken 
moeten speciaal aan de techniek 
en de eigenheid van een beiaard-
klavier aangepast worden. Dit be
tekent: dagelijks studeren, bij
scholen, komponeren... en uiter
aard een aantal beiaardkoncerten 
verzorgen. Vroeger zelfs tot vijf 
per week. Nooit blijven staan op 
een „bereikt" punt, want dan boer 
je hopeloos achteruit Daarnaast 
ben ik, samen met mijn echtgeno
te, ook huisbewaarder van het 
monumentale torengebouw". 
WIJ: 34 jaar lang? Werd dit geen 
sleur? Het dagelijks bestijgen 
van het belfort, liefst 366 trappen 
hoog... 

Uten: „Wat die trappen betreft, 
moet ik u toch zeggen dat de 
kunst erin bestaat het langzaam te 
doen. Alhoewel ik dit jaren zonder 
enige moeite of onderbreking aan
kon, stel ik jammer genoeg vast 
dat het de jongste tijd iets moeilij
ker gaat: het begint een beetje 
„zwaarder" te wegen 
Bezoekende toeristen hebben 
evenwel altijd de neiging de trap
pen op te lopen, om zo vlug 
mogelijk boven te zijn. Wat dan 
meestal eindigt met een geblaas 
en gezucht van jewelste Zo hoor
de ik ooit een nogal welgevormde 
dame de kreet uiten: „Indien ik zo 
hoog moest klimmen om te sla

pen, ik denk dat ik nooit meer zou 
opstaan..." Wanneer je alle zuch
ten, die daar in de bovenzaal van 
het belfort geslaakt zijn, zou kun
nen samennemen, nou dan heeft 
een atoombomontploffing er mets 
aan. Maar een sleur is het nooit ge
worden: de beiaard bespelen er
voer ik nooit als een lastige karwei. 
Nu is het natuurlijk wel zo dat de 
ene dag al beter gaat dan de 
andere. Vooral op het einde van 
het zomerseizoen, waarin je talrij
ke koncerten per week moet ver
zorgen, wordt het moeilijker. Je 
dreigt „leeggespeeld" te raken. 
Een beiaard bespelen vereist, zo
als elk werk dat men goed wil 
doen, de nodige geestelijke in
spanning. Maar daarnaast is even
eens een dosis lichamelijke arbeid 
onontbeerlijk. Trouwens, van zo
dra het iets warmer wordt, zet ik 
mij er „lichter" op: in korte broek 
en zomerhemd. Zoniet stroomt 
het zweet je zo van het lichaam af. 
Toch zijn er veel verschillen in 
bespelingswijze van een beiaard 
en heeft elke beiaard zijn „eigen
heid". Zo zijn er beiaardiers die als 
een duivel in een wijwatervat te
keer gaan achter het klavier Vol
gens mij is het belangrijkste éch
ter: de aanslag, en dus de polsbe
weging Iets wat mij indertijd door 
meester Meulemans werd aange
leerd, en waarvan ik nu nog de 
vruchten pluk." 

WIJ; Wat bewaart U als uw 
schoonste herinnering? 
Uten: „Ongetwijfeld het behalen 
van mijn virtuositeitsdiploma, als 
resultaat van jarenlange inspan
ningen en studie. Daarnaast zijn er 
ook de vele blijken van waarde
ring, zowel van leken als van kolle
ga's. Het wereldje van de beiaar
diers vormt net als elk ander 
artistiek genootschap, een eigen 
groep. Elke beiaardier die zichzelf 
respekteert gaat geregeld gast-
koncerten verzorgen op andere 
beiaarden, waardoor de onderlin
ge verstandhouding groeit Niette
min kom ik altijd dolgraag naar 

Brugge, naar mijn eigen beiaard 
terug. Het Brugse klokkenspel be
hoort tot de beste ter wereld. Het 
„zingende hart" van Brugge wordt 
onder specialisten biezonder hoog 
gewaardeerd." 

WIJ: Is het beroep van beiaardier 
een aangename funktie? 
Uten: „Het is een uiterst passio-
nant vak. Je raakt er, echt waar, 
aan verslaafd. En het verveelt je 
nooit Integendeel Ik maak mij nu 
al zorgen over de tijd dat ik niet 
meer op de beiaard zal mogen of 
kunnen spelen Of om de dichter 
te parafrazeren: „Ik wil sterven 
achter mijn klavier". Ik hoop maar 
dat ik, met behulp van dit edel 
instrument, mijn steentje bijgedra
gen heb tot meerdere eer en roem 
van Brugge, van Vlaanderen..." 

En of. De Brugse beiaard Is één 
van de visitekaartjes van deze 
stad én van Vlaanderen in het 
buitenland. Uten, behorende tot 
de beste beiaardiers van Europa, 
Is daarenboven altijd een recht
geaard Vlaming gebleven. Tal 
van Bruggelingen herinneren 
zich bijvoorbeeld nog de „rel" 
veroorzaakt door een Belgicls-
tlsch, unitalr-soclallstisch blaad
je, omdat Eugeen Uten in de na
oorlogse periode „de Blauwvoet" 
van Hullebroeck liet weerklinken. 
En hoeveel keren liet hij niet de 
Vlaamse leeuw galmen over zijn 
stad? Eugeen Uten, de man die 
méér dan 3.000 muziekstukken 
herwerkte tot beiaardmuzlek en 
die de Brugse belaard wereldbe
kendheid gaf, was en Is al die tijd 
te veel een onbekende gebleven. 
„Geen sant In eigen land". Ten 
onrechte. Alle Vlamingen en mu
ziekliefhebbers kunnen slechts 
fier zijn op hem. En voor hen die 
straks toch weer naar het Vene
tië van het Noorden afzakken: de 
beste „luisterplaats" blijft de bln-
nenkoer van de hallen, omdat 
men daar het minst gestoord 
wordt door straat- en autolawaai. 

(pvdd) 
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