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De weg en de wil 
Voor zover bewijs nog nodig was, hebben twee be
langrijke bijeenkomsten tijdens één en hetzelfde 
voorbije weekend het bewijs geleverd van de diep
gaande verdeeldheid en gespletenheid binnen het 
kristen-demokratische kamp. Op een studiedag te 
Westende eiste de Vlaamse vleugel van het ACV de 
regionalizering van de nationale sektoren, onder 
meer van het staal. De volgende dag kongresseerde 
de CVP — tot wier „standen" het Vlaamse ACV 
behoort — over h a a r geliefkoosd tema in pre-elekto-
rale en moeilijke tijden: het onderwijs. Het CVP-
kongres leverde niet eens een zwakke echo van de 
hartekreet der Vlaamse ACVers de dag voordien. 
Wel integendeel! Eerste minister Eyskens kwam op 
de tribune koudweg verklaren, dat er van de regio
nalizering van de nationale sektoren — waaronder 
steenkool, textiel en staal — niets in huis kan komen. 
Daartoe zou de wet moeten gewijzigd worden, zo do
ceerde Eyskens, door een tweederde meerderheid 
plus door een meerderheid in beide taalgroepen. De 
eerste minister acht dit niet haa lbaar en zal dus het 
sektorieel beleid verder uitvoeren volgens de unita-
ristische formule. 

Het is verre van overbodig, even bij dit kil professo
raa l betoog van de eerste minister stil te staan. Mark 
Eyskens heeft, ditmaal ten behoeve van de Vlaamse 
ACV'ers, er aan herinnerd dat de Vlaamse demokra-
tische meerderheid door de grendels en de biezonde-
re meerderheden onherroepelijk vastgekluisterd zit 
aan de Waalse chantage. Het is inderdaad ondenk
baa r dat de Walen zouden instemmen met een 
wetswijziging, die het miljardenprofijt zou droogleg
gen. Sinds tien jaar hebben zij de sleutel op zak. Het 
bleef door de ironie van het lot voorbehouden aan 
Mark Eyskens, de ketens te tonen die tien jaar 
geleden door zijn vader werden gesmeed. 

Over twee staatshervormingen heen — die van Eys
kens 1971 en die van Martens 1980 — wordt Vlaande
ren vastgespijkerd in de schatplichtigheid die ons 
thans bijna één miljard per dag kost! Ziedaar het 
werk van Vlaanderens grootste partij! De medeplich
tigheid van de socialisten en de liberalen bij de 
staatshervorming mag niet worden vergeten. Zij 
vermindert echter in genen dele de grote schuld van 
de CVP, die zowel in 1971 als in 1980 de eerste 
minister én de dynamiek heeft geleverd voor de 
thans wel duidelijk fataal gebleken gewestvorming. 
Zijn we dan gedoemd om, vastgekluisterd in grond
wettelijke en wettelijke machteloosheid, te eeuwigen 
dage de Waalse brandschatting te ondergaan? Is het 
kille professorale betoog van Eyskens het allerlaat
ste woord? 

Als de Vlaamse volksvertegenwoordiging de politie
ke wil opbrengt om de keten te doen springen, dan 
kan zij dat. Het vergt van h a a r zelfs geen leeuwe
moed. Het volstaat dat zij de halsstarrige vastbera
denheid opbrengt die de Walen hanteren om ons te 
brandschatten. De grendels kunnen ook omgekeerd 
worden gebruikt: de Vlaamse volksvertegenwoordi
ging kan weigeren, om het even welke meerderheid 
te leveren voor om het even wat, zolang aan billijke 
Vlaamse eisen niet wordt voldaan. 

We maken ons geen illuzies: de politieke wil daartoe 
is niet aanwezig bij de ruggegraatloze Vlaamse 
volksvertegenwoordiging van de traditionele par
tijen. Hij zal er moeten ingestampt worden, voortdu
rend en hardhandig. De Volksunie zal zich daarbij 
niet onbetuigd laten... (tvo) 

Z\Nevegem, 26 april 1981, tien jaar na de eerste en minder dan een jaar na de tweede grondwetsherziening: 
Eys/cens legt aan de CVP-kongressisten uit dat de door de Vlaamse ACV-vleugel geformuleerde eis voor 
meer finandeel-ekonomische zelfbeschikking een wensdroom zal blijven, omdat Vlaanderen door het stelsel 
van grondwettelijke en wettelijke grendels en bijzondere meerderheden vastgekluisterd zit aan de Waalse 
chantage. Dat blijkt de stemming achter de bestuurstafel niet te versomberen. En jawel, hoor. Tindemans en 
Martens zitten warempel weer broederlijk naast elkaar Gelijk op de verkiezingsaffiche, destijds.. 

Het front der unitaristen 
Dat in Vlaanderen de grens van de inschikkelijkheid is bereikt en dat 
het verzet tegen de Waalse geldhonger groeit, is nu wel overduidelijk. 
Uit de recente opiniepeiling van „De Standaard-Le Soir" was reeds 
gebleken, dat een meerderheid van Vlamingen gewonnen is voor de 
eis „Vlaams geld in Vlaamse handen". Deze eis vormde ti jdens het 
voorbije weekend het hoofdaksent op drie belangrijke Vlaamse 
bijeenkomsten. Zowel op de studiedag van de Vlaamse ACV-vleugel 
als op het Davidsfondskongres en op het Vlaams-Nationaal Zang
feest werd de miljardendlefstal aangeklaagd en klonk de hartekreet 
naar financieel-ekonomische zelfbeschikking. 

Deze verheugende eensgezind
heid op drie zo verschillende bij
eenkomsten heeft diepe indruk 
gemaakt, zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië en aan de Brusselse 
Wetstraat Het zou echter gevaar
lijk zijn te menen, dat daarmee het 
hek van de dam is. 

Wel integendeel! De voorbije 
dagen v\/erden gekenmerkt door 
een algemeen unitaristisch tegen
offensief, dat op vele fronten en 
met alle middelen tegelijk wordt 
gevoerd De resultaten van het 
tegenoffensief waren reeds te 
merken op het VEV-kongres ver
leden vrijdag, waar de lobby van 

de Société Générale zich met suk-
ses verzette tegen het formuleren 
van een standpunt over ekonomi-
sche zelfbeschikking. Vlak daarop 
bepleitte Van den Boeynants op 
het PSC-kongres het behoud van 
de nationale sektoren, terwijl Eys
kens de CVP-kongressisten koud
weg uitlegde dat de Walen de 
sleutel op de wettelijke grendels 
op zak hebben Dat in het unitair 
tegenoffensief alle middelen er te
gen aan gegooid worden, blijkt 
ook uit de dagelijkse persover
zichten. Terwijl de Franstalige bla
den de zware chantagetitels uit de 
letterkast halen, zet „De Stand

aard" een behoedzame stap ach
teruit terwijl „De Morgen" meer en 
meer het letterlijk diktaat afdrukt 
van De Bunne, die het blad trou
wens betaalt en wiens macht 
goeddeels berust op die van het 
FGTB. Klein détail in dit algemeen 
beeld: de hand- en spandiensten 
van „Morgen"-hoofdredakteur en 
gewezen studentenrebel Paul 
Goossens aan de monsterkoalitie 
FGTB-Générale... 

Hoe verscheiden ook in zijn 
samenstelling — van de Vlaamse 
premier Eyskens tot de Luiker-
waalse syndikalist Gillon — is dit 
breed unitaristisch front het over 
één essentieel ding eens: het in 
stand houden van het kunstmatig 
Belgisch „evenwicht" met Vlaam
se centen. 

Het gaat om véél meer dan 
alleen maar het dossier van de 
siderurgie. de staalmiljarden zijn 
slechts het zichtbare topje van de 
financiële ijsberg die naar het zui
den dri j f t 
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geriefd, komt er een heer binnen, 
toonde een kaart en deelde mee: 
„Inspekte ministene van ekonomische 
Zaken, voor het blokkeren van de 
pnjzen geef mij uw tanef eens!" 

Arme zelfstandigen! Lees dan de vol
gende dag in de kranten dat er „gou
den eieren" v\/aren in de Horecasektor. 
Voor mij is de knsis goed voelbaar en 
zakken de inkomsten, wat men ook 
moge schrijven. 
De badstad Blankenberge staat wat 
betreft het beleid voor private prijzen, 
ver onder alle andere badsteden. De 
prijzen van de handelaars staan hier 
op grote borden tentoongesteld, een 
konkurrentièle manier van handeldrij-
ven en dit sedert jaren. 
Waarom blokkeert men met eerst de 
energiepnjzen en de formidabele ver
liesposten van de staat? Daar wordt er 
aan verkwisting gedaan, dat men daar 
eens tussenbeide komt in plaats van 
de kleine werkende man lastig te val
len' 

EM., Blankenberge 

MEER DAN OOIT 

De gebeurtenissen van het voorbije 
weekeind: het Zangfeest, het ACV-
kongres, het Standaard-vraaggesprek 
met Hugo Schiltz, het standpunt van 
Vic Anciaux, de Waalse woede over 
het staal en de Vlaamse financiële 
solidariteit, de kranten die de jarenlan
ge kommentaar van de VU over de 
Belgische boedelscheiding beginnen 
te onderschrijven, enz. Allemaal ele
menten om nu meer dan ooit in de zelf-
standigheidsgedachte van de Vlaamse 
Beweging door de VU sinds haar 
bestaan gepromoveerd en verkondigd 
te geloven. Allemaal elementen om nu 
meer dan ooit achter de VU-vlag te 
gaan staan en te geloven in de over
winning van het gezond verstand. Mag 
ik als gewone militant een raad geven 
aan de VU-top? Verder hameren, 
eensgezind en zonder om te kijken 
naar de andere VlaamseC) partijen, 
hun gebrul wil ons enkel afschrikken! 

J.D.B. Heule 

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

De redaktie 

AMNESTIE 

Wie onlangs in „Gazet van Antwerpen" 
de „Vrije Tribune", van prof. Denne 
over amnestie gelezen heeft zal eens 
te meer met een wrange nasmaak 
zitten. Niemand betwist de 
opmerkelijke verdiensten van prof. De-
rine op dit vlak. Maar wat zijn verdien
sten als ze niet kunnen „verzilverd" 
worden? 
Sedert tientallen jaren is de partij van 
prof. Derine. de CVP, aan de macht 
Wat heeft deze partij gedaan om haar 
intenties op dit vlak waar te maken? 
Naar de pijpen dansen van haar zus
terpartij, de PSC. Als prof. Derine 
konsekwent is met zichzelf dan weet 
hij wat hem te doen staat in zijn partij» 
Het amnestieprobleem spreekt de 
jeugd niet aan. Waarom? Het katoliek 
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en officieel onderwijs heeft (bewust?) 
nagelaten in zijn geschiedenislessen 
de echte geschiedenis te onderwijzen. 
Immers, de Belgische geschiedenis is 
„enig en onfeilbaar" en werpt geen 
heilige huisjes omver! 

Nog enkele jaren geduld en prof. Deri
ne kan zijn laatste amnestieartikel 
schrijven. De slachtoffers van de on
rechtvaardige en genadeloze repres
sie zullen dan allemaal overieden zijn. 

A.D.R,. Kalken 

AAN BANDEN 

De jongste stellingname van zowel 
Vlaamse werknemers eils Vlaamse 
werkgevers bewijst dat de hele Vlaam
se gemeenschap iedere verdere Waal
se chantage beu is. 

De Vlaamse gemeenschap beseft dat 
hier geen sprake meer is van solidari
teit maar van diefstal. 

De Vlaamse Republikeinse Beweging 
konstateert dat premier Eyskens deze 
miljardendiefstal wenst te laten voort
duren: het staaldossier is, volgens de 
premier, immers een nationale Belgi
sche materie en kan slechts door een 
biezondere meerderheid in het parie-
ment worden gewijzigd; die meerder
heid IS er volgens Eyskens niet 

Daaruit kan slechts één konklusie wor
den getrokken: de huidige grondwet 
legt de Vlaamse meerderheid op 
schandelijke wijze aan banden en be
let Vlaamse werknemers en werk

gevers een zelfstandige Vlaamse poli
tiek uit te bouwen; alleen een volko
men autonoom Vlaanderen, met eigen 
financiële, ekonomische en politieke 
strukturen, kan de welvaart en het 
welzijn van de Vlamingen waarborgen. 
De V.R.B, roept ook daarom reeds nu 
op naar de Tweede Republikeinse 
Konventie van 25 oktober 1981 te 
Antwerpen onder het motto: „Vlaande
ren Vnj". 

P. D. Pauw, Gent 

POLITIE 

Mag ik er mijn ongerustheid en spijt 
over uitdrukken dat op het jongste 
zangfeest zoveel geuniformde politie 
aanwezig was? (Om over de politie
mannen in burger maar te zwijgen!). 
Dit is een onrustwekkende evolutie en 
het ANZ-bestuur zou zich goed moe
ten beraden over deze gang van za
ken. Het IS niet omdat er een paar tien
tallen contestanten verwacht worden 
dat de gummiknuppel moet klaarstaan. 
Zo komt men tot Zuidafrikaanse toe
standen. 

M.R, Brussel 

VERKEERDE TAKTIEK 

Op Goede Vrijdag was mijn restaurant 
open voor de paasdagen. We hebben 
uitsluitend toeristen als kliënteel; daar
door IS de zaak open met snipperda-
gen, weekends en de grote vakantie. 
Na mijn eerste drie klanten te hebben 

SmCH^NG 
VIC ANCIAUX 

De Stichting Vic Anciaux werd op 
28 augustus 1979 te Brussel opge
richt met de bedoeling een besten
diging te geven aan het werk en 
de inspiratie van de toennnalige 
staatssekretaris, namelijk de aan
dacht voor de inschakeling van de 
kansarme, de marginale in onze 
samenleving. 
De werking van de Stichting is 
eenvoudig gehouden; ze heeft als 
hoofdaktiviteit de jaarlijkse uitrei
king van een prijs; deze is dit jaar 
vastgesteld op 50.000 fr. De prijs 
wordt toegekend aan de vereni
ging of de persoon die zich bie-

zonder heeft onderscheiden op 
dat vlak in de Nederlandstalige 
gemeenschap. 
Wij doen dan ook langs deze weg 
een oproep tot iedereen die een 
initiatief kent waarvan hij meent 
dat het in aanmerking kan komen 
of die meent dat hijzelf in aanmer
king kan komen. Deze kandidatu
ren dienen kenbaar gemaakt op 
het adres van de Stichting, Herto-
gendreef 68 te 1170 Brussel, en dit 
tot 1 juni 1981. 
De prijs wordt uitgereikt op 10 
oktober 1981 in de Ancienne Bel-
gique. Steenstraat te Brussel. 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw 

Kursus „Vlaamse Ardennen" 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel or-
ganizeert een 3-daagse kursus op 8, 9, 
10 mei '81 rond de Vlaamse Ardennen, 
waarin aandacht wordt geschonken 
aan: 

— het leefmilieu, genieten van het 
landschap; 

— de sociaal-ekonomische toestand; 
— taalproblematiek; 
— kunstpatnmonium; 

— kunsteducatie, 
dit door een educatieve verkennings
tocht en geleide bezoeken, het aktief 
betrekken van de kursisten in de kur
sus. 

Voor verdere inlichtingen kan je te
recht bij het 
VORMINGSCENTRUM 
LODEWIJK DOSFEL 
Bennesteeg 4, 9000 GENT 
091-2575.27 (tussen 8 u. 30 en 17 uJ 

De eerste ronde 
Frans Verleyen en Johan Struye hebben de Franse presidents

kandidaten gevolgd in de laatste weken van de steeds 
agressiever wordende kampagne voor de eerste stemronde. 

Celd en kuKuur 
Kuituur is zo duur geworden dat ze onmogelijk zelf-

bedruipend kan zijn. Vandaar dat de „kulturele instituten" 
zo hardnekkig vechten om de meeste subsidies en toelagen 

binnen te rijven. 

Er wordt weer een aanslag beraamd op het Poldergebied 
voorbij Veurne. Daar moet een expressweg doorlopen 

en verder wordt dit natuurgebied overgeleverd 
aan de zandwinning, die er in de kortste keren 

een woestijn van dreigt te maken. 

Macau 
Een reportage van Sus van Elzen over deze Portugese 

kolonie, een paradijs voor (ondermeer) gokkers. 

Alechensky 
Een interview 

Moureaux 
Een Knack-interview met de socialistische minister 
van Justitie, die zeventien miljard misère beheert. 

knack NU TE KOOP: 40 FR. 

GALERIJ sO GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

O p e n i n g s u r e n : 

Dinsdag , w o e n s d a g en vr i jdag T E R N 

van 13 tot 20 u. D o n d e r d a g van Tel C 
9 tot 20 u. Z a t e r d a g van 9 tot 20 u. 
Z o n d a g van 14 tot 18 u. M a a n d a g ges lo ten 

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Klesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 
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Mensen 

Spitaels tegen 
Vlaanderen 
PS-voorzitter en gewezen vice-
premier Guy Spitaels lieeft dezer 
dagen herhaaldelijlt zijn duit in 
het zaltje gedaan inzake de 
staalkwestie. In het dagblad „Le 
Peuple" las hij, de dag voor de 
VRK-studiedag te Westende, de 
Vlaamse ACV-ers de les: „Dege
nen die dit weekend de neiging 
zouden hebben om de dotaties, 
de verdeelsleutels en het natio
naal karakter van het sektoriële 
beleid op de helling te zetten, 
zouden vervaarlijke leerling-to-
venaars kunnen zijn". 
In hetzelfde artikel haalde hij 
rechtstreeks uit tegen Vlaande
ren, in verband met de vraag naar 
de uitbouw van Sidmar: „Indien 
men het beeld zou willen ophan
gen van een kwade Vlaamse 
trouw, men zou het niet anders 
doen". 

Na de gebruikelijke dreiging met 
Waals straatgeweld besloot de 
PS-voorzitter zijn stuk: „Er is nog 
een toekomst voor de Waalse 
staalnijverheid; men mag echter 
de kansen die haar resten niet 
verknoeien door onachtzaam

heid of slechte wil. Ziedaar dus 
de allereerste opdracht voor de 
regering Eyskens". 

Het evenwicht 
van VDB 
Het was onvermijdelijk, dat Van 
den Boeynants zou nfieespringen 
op de unitaire strijdwagen die tij
dens het weekend aan het rollen 
werd gebracht tegen de Vlaamse 
eis tot stopzetting van de miljar
dendiefstal voor het Waalse staal. 
Hij beloofde „dat hij het bewijs zou 
leveren dat, in zijn geheel geno
men, het regeringsbeleid het nor
male evenwicht tussen de gewes
ten in de nationale sektoren niet in 
het gedrang heeft gebracht". 
En hij las de Vlamingen, die een 
eind willen stellen aan de miljar
dendiefstal, duchtig de les: „Wie 
met die lucifers speelt, speelt met 
vuur vlak nast een droog kruitvat". 
En zeggen dat de man van onver
valste Mechelse komaf is... 

Charlier tovert 
winsten... 
Een staalbaron die minister van 
Ekonomische Zaken Willy Claes 
wel meer dan zelden over de 
vloer krijgt: Julien Charlier van 
Cockerlll. De man had op de 
bijeenkomst van de aandeelhou
ders, deze week, hoopgevend 
nieuws: „Wij mogen op termijn 
hopen op een tierneming van tiet 
dividend.' Er ging geen schater
lach op bij dit bericht Er kwam 
ook geen vermanende vingerwij

zing vanuit het Ekonomisch kabi
net in Brussel. Nee, Julien Char
lier voelt zich zodanig zeker van 
zijn zaak dat hij In één adem kan 
vermelden: „dat Coclterill met 
miljarden schuld zit is onze fout 
niet, dat we akute financierings-
moeilijkheden hebben is de fout 
van de overheid, als er afdankin
gen komen dan is dat alweer de 
fout van de overheid die bij het 

Deze week dit... 
Maandag, tijdens de zitting van 
de gemeenteraad van Brussel, 
dacht ik terug aan de 
zondagnamiddag in het 
Sportpaleis te Antwerpen. 
Het jaarlijks Vlaams-Nationaal 
Zangfeest was prachtig 
geslaagd. Strijdbare 
redevoeringen. Heerlijke heimat
en studentenliederen. Frisse en 
stijlvolle jeugdgroeperingen. 
Stemming. Geestdrift Fijn dat er 
veel jongeren waren: de 
aflossing, waarover Bart 
Vandermoeren sprak. De 
ouderen kennen elkaar al zo 
lang. Alvast tweemaal per jaar is 
de ontmoeting gewaarborgd: de 
IJzerbedevaart en het Zangfeest 
Handenschuddend werden de 
vele vrienden begroet Na het 
afscheid terug naar huis. De 
plicht is vervuld. 
De organizatoren van deze 
jaarlijkse massale Vlaamse 
manifestatie wezen gefeliciteerd. 
Zij moeten volhouden. Om 
duidelijk te stellen dat het doel 
nog niet is bereikt Valeer 
Portier nam geen blad voor de 
mond: Vlaanderens zelfbestuur 
is broodnodig, zoniet gaan de 
wezenlijke bestanddelen voor de 
toekomst van ons volk teniet 
En toch! De plicht van een 
Vlaams-nationalist Is niet vervuld 
na zo 'n zondagnamiddag. Ik 
weet dat vele aanwezigen op 
het Zangfeest zich niet 

beperken tot die opstoot van 
Vlaamse overtuiging. Niettemin 
durf ik mij veroorloven, op mijn 
twee knieën te vragen: in 
godsnaam, laat het daarbij niet! 
'De 20.000 Vlaamsbewusten op 
het Zangfeest willen Vlaanderen 
vrij. Verlost van de 
schatplichtigheid aan een 
kunstmatig in stand gehouden 
unitair België. Een eigen Vlaams 
beleid aangepast aan de eigen 
noden. De opbouw van een 
samenhorende Vlaamse 
demokratle. Een eigen gelaat 
gericht op de wereld. Maar deze 
vrijheidsbeweging bereikt haar 
doel niet of alleszins veel trager, 
als er slechts enkele honderden 
van die twintigduizend werkelijk 
„bewegen". Zolang we niet 
kunnen rekenen op de 
eensgezinde, daadkrachtige inzet 
van de duizenden, zullen de 
gezagsdragers uit de traditionele 
Vlaamse politieke partijen en het 
groot-kapitaal met sukses de 
stem van het volk smoren en de 
essentie van het unitarisme 
redden. 

Daaraan dacht ik, maandag, 
tijdens de felle debatten in de 
Brusselse gemeenteraad. Weeral 
bleek daar hoe vele Franstallgen 
het Vlaams verenigingsleven in 
Brussel willen fnuiken van 
zogauw het de kop eventjes 
hoger steekt dan hen belieft 
Hoe zij de Vlaamse kreativlteit. 

die nochtans de jongste jaren 
merkwaardige prestaties heeft 
voortgebracht voor de animatie 
van het dode Brussels centrum, 
de pas willen afsnijden. 
Ik zat daar als het ware 
moederziel alleen deze twee 
matenpolltiek aan te klagen. 
Vanuit een groot zelfbewustzijn 
en een Vlaams 
meerderwaardigheidsgevoel 
moeten wij In Brussel bijna 
dagelijks de dominante 
agressiviteit van een aantal 
Franstalige zelfingenomen 
blaaskaken afweren. 
Het wordt de hoogste tijd dat 
heel Vlaanderen zich ervan 
bewust wordt dat vele 
Franstalige Brusselaars — zo 
goed als de Waalse prominenten 
uit de syndikaten en politieke 
wereld — bijten In de Vlaamse 
hand die hen voedt. Wie dan 
nog spreekt van solidariteit is 
ofwel een naïeveling ofwel een 
bedrieger van het eigen volk. De 
politieke leiders van CVP, SP en 
PVV zullen maar luisteren naar 
de roep van de 20.000 op het 
Zangfeest zogauw het in de 
feiten blijkt dat het geen 
ééndags-roep Is. 

Vic ANCIAUX 

geven van subsidies ook nog 
medebeslissingsrecht opeist, en 
uiteindelijk: mijne heren aandeel
houders, al maken we in de eer
ste zes maanden van dit jaar nog 
5 miljard frank verlies, toch zul
len we als de regering niet tegen
pruttelt op de geboekte miljar-
denverliezen nog winstuitkerin
gen voor de aandeelhouders 
kunnen toveren." 

De Limburger Claes doet alsof 
zijn neus bloedt. 

Martens en het 
Vlaamse ACV 
Hoe men het draalt of keert: de re
sultaten van de studiedag der 
Vlaamse ACV-ers te Westende 
zijn een kaakslag voor gewezen 
eerste-minister Wilfried Martens, 
die nochtans behoort tot de ACV-
strekking. 

Heel de in zeven haasten bljeen-
gescharrelde zogenaamd definitie
ve staatshervorming die Martens 
In juli-augustus 1980 door het par
lement joeg, wordt door de Vlaam
se ACV-ers op de helling gezet 
De els tot reglonalizering van de 
nationale sektoren, de els tot aan
passing van de dotaties en de 
verdeelsleutels, de els voor een 
grotere fiskale bevoegdheid zijn 
evenveel ACV-standpunten die 

regelrecht Indruisen tegen de 
staatshervorming Martens. 
De gewezen eerste-minister heeft 
wel nooit durven vermoeden dat 
zijn „levenswerk" zo vlug en dan 
nog in eigen rangen over boord 
zou gegooid worden... 

Gillon en 
Staquet op 
oorlogspad 
De twee FGTB-vakbondsleiders 
uit Luik en Charleroi, Gillon en 
Staquet hebben de Waalse mi
nisters verzocht om geen enkel 
dossier meer te behandelen en 
geen enkele maatregel of rege
ringsdaad meer te stellen vooral
eer de Waalse staaleisen inge
willigd zijn. 
Is dat niet het geval, zo dreigen 
de twee belangrijkste Waalse si-
derurgie-syndikalisten, dan zal 
de arbeidersklasse van Luik en 
Charleroi op straat komen. 

Gillon is reeds een oudstrijder 
van de oorlog tegen Vlaanderen. 
Hij heeft de Waalse arbeiders In 
het verleden ook al opgeroepen 
om de Voerstreek terug bij Luik 
te doen hechten-
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Nationaal ACV-voorzitter Jef Houthuys en nationaal ACV-sekretaris Willy Peirens: de man van gisteren naast 
de man van morgen. De onontkoombare federalizering-in-de-feiten tast nu ook de syndikaten aan, die tot de 
allerlaatste unitaire bastions behoorden. Zoals de BSP splitste onder Waalse druk en ondanks Vlaamse lijd
zaamheid, zo zijn het ook in de kristelijke vakbond de Walen die het proces van de vleugelvorming hebben in
gezet Eerst onwillig en onwennig, nu reeds iets forser wiekt de Vlaamse ACV-vleugei Er zal echter nog veel 
druk vanuit de Vlaamse basis nodig zijn... 

Tweemaal 

zoveel 
De Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid heeft zopas een aantal 
ci j fers bekendgemaakt, waaruit 
eens temeer blijkt hoe groot de 
geldstroom vanuit Vlaanderen 
naar Wallonië wel is. 

Aldus bli jkt dat de achterstand 
aan RSZ-bijdragen van de privé-
ondernemingen in Wallonië heel 
wat hoger ligt. Per werknemer 
kent Vlaanderen een achterstand 
van 7.333 fr.; Wallonië 12.866 fr. 
Haast het dubbel! 
Nog erger is het gesteld met de 
niet meer inbare RSZ-bijdragen. 
Deze liggen in Wallonië per 

werknemer bijna driemaal hoger 
dan In Vlaanderen: 589 fr. voor 
Vlaanderen en 1.688 fr. voor Wal
lonië. 

Men mag dus gerust stellen dat 
deze rijksdienst tijdens de jong
ste jaren tweemaal zoveel subsi
dies heeft toegekend aan Wallo
nië dan aan Vlaanderen. 

Met Vlaamse 
instemming! 
Minister Busquin van Binnenland
se Zaken blijft doodstom. Niet één 
woord komt er over zijn lippen in 
verband met het rondschrijven dat 
hij met de hulp van de gouverneur 
van Brabant aan de zes facilitei

tengemeenten verzond. Ondanks 
de taalwetgeving en ondanks het 
advies van de Raad van State 
vindt deze Waalse socialist dat de 
raadsleden van de randgemeen
ten zich voor de debatten en de 
stemmingen mogen bedienen van 
de taal van hun keuze. 

Eens te meer zuilen de VU-parle-
mentairen moeten interpelleren 
om deze onwetteiijkheid aan te 
klagen. De CVP maakte er zich 
van af met te verklaren dat deze 
zaak „erg gevoelig ligt". 
Blijkbaar toch met zo gevoelig dat 
haar ministers zich ertegen verzet 
hebben, evenmin trouwens als de 
ministers van de Vlaamse socialis
ten. 

Met stukjes en beetjes... 
Met stukjes en beetjes bereiden 
CVP en SP Vlaanderen voor op 
de zoveelste gepeperde staalre-
kening. Het jongste staalplan van 
minister Claes, dat zowat 50 mil
jard in het failliete staal wil pom
pen, wordt zachtjes bij de Vla
mingen aangebracht 
Zeer toevallig (?) lekte deze 
week een vertrouwelijk doku-
ment van Claes uit, waaruit zou 
moeten blijken dat met het Waals 
staal eigenlijk niets meer aan de 
hand is dan met de steenkolen. 
Want, aldus Claes, tussen 1946 
en 1979 ontvingen de Zui
derbekken vanwege de staat 
ruim 50 miljard en de Kempen
se steenkoolmijnen ongeveer 
49 miljard. 

Waarom zou het Waalse staal 
dan geen 50 miljard mogen toe
gespeeld krijgen? 

...omwille van 
de 
lieve stemmen 
De CVP zou deze pracht-redene-
ring van de Vlaamse socialisten in 
dank aanvaarden. Uit een recente 
peiling, verricht door de CVP zelf, 
zou immers blijken dat bij onmid
dellijke verkiezingen op een ver
lies van 100.000 stemmen moet 
gerekend worden. In dat geval zou 
de CVP opteren voor een verdere 
uitverkoop van Vlaanderen, liever 
dan een vijftal kamerzetels te 
moeten afstaan. 
Een dankbaar voorwendsel, ware 
het niet dat de nota-Claes je rein
ste boerenbedrog is. Claes ver
geet immers te vermelden dat de 
steun p)er ton aan de Waalse kolen 
3.190 fr. bedroeg tegen 1.800 fr. 
per ton aan de Kempense kolen. 
Evenmin venmeldt deze „Vlaamse" 
minister dat het Waals staal reeds 
eerder 145 miljard uit de staats
zakken geklopt heeft 
Evenmin handelt hij over de tex-
tielsektor, waar nog steeds geen 
cent over de brug is gekomen, of 
de sektor van het hol glas, waar 

een herstruktureringsplan opge
steld is dat haast uitsluitend Wallo
nië ten goede komt 
Vlaanderen moet wel deemoedig 
toegeven dat scheepsbouw en 
scheepsherstelling reeds moch
ten rekenen op een lening (!) van 
600 miljoen! 
Met deze bedrieglijke nota zal 
men de Vlamingen geen zand in 
de ogen kunnen strooien. Maar ja, 
om de lieve stemmen... 

Leuven '68 
vergeten? 
Met spijt stelt Paul Goossens, 
hoofdredakteur van „De Mor
gen", dag na dagt vast dat „wan
neer Wallonië het staal echt op 
zijn kracht neemt, vandaag de 
Kans groot is dat het tot een 
onherstelbare barst in de Belgi
sche staat komt'. 
De revolutie-prediker van Leu-
ven-1968 is vandaag haast de 
laatste verdediger van het Bel
gisch unitair bolwerk. Hoe een 
dubbeltje rollen kan. Of is het 
toch zo dat wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt? En 
vermits de lieve centjes van het 
A B W „De Morgen" nog wat dri j
vende houden-

Dure vierkante meters 
Zowel in Vlaanderen als in Wallo
nië huurt de staat kantoorruimten. 
In Vlaanderen betaalt moedertje 
staat daarvoor 1.550 fr. per vier
kante meter, in het zuidelijk lands
gedeelte t>edraagt die prijs 2.070 
fr. 
De Vlaamse bevolking int dus niet 

alleen minder, maar draagt daaren
boven bij voor de duurdere Waal
se kantoren, waarschijnlijk met 
prachtig uitzicht op de Ardense 
bossen. 
En dan hebben we het nog niet 
over de kostprijs van de kantoren 
te Brussel. 

De tijd die — blijkens de tweede belofte van ons 
nationaal lied — de steden verslindt, doet nu ook al 
de troon van Jef Houthuys wankelen. 
Misschien wel de meest onopvallende en in ieder 
geval de meest teruggetrokkene onder de 400 
deelnemers aan de VRK-studiedag te Westende 
was nationaal ACV-voorzitter Houthuys. Hij kwam er 
gewoonweg niet aan te pas; het waren de voorman
nen van het Vlaams Regionaal Komitee van zijn vak
bond die de lakens uitdeelden en het hoge woord 
voerden. Hij zat met een biezonder betrokken 
gezicht te luisteren. En applaudisseerde niet mee 
toen, onder algemeen applaus, de VRK'ers op 
termijn de volledige regionalizering van het sekto-
rieel beleid eisten. 

Hoe dan ook werd vorige zaterdag te Westende de 
doodsklok geluid over het strak unitair bewind, dat 
Houthuys zijn vakbond had opgelegd. 
Waait er dan plots een wind van radikale Vlaamsge-
zindheid door de VRK-gelederen van het ACV? Ge
deeltelijk wel. Met name aan de basis wordt men er 
zich in deze nijpende krisistijd steeds meer en meer 
van bewust, dat de arbeid en de boterham in 

Vlaanderen bedreigd worden door de miljarden
transfers naar Wallonië. Dit bewustzijn is vrij recent 
Want de drang om de vakbond te regionalizeren, 
kwam oorspronkelijk uit Wallonië en niet uit Vlaande
ren. Het IS onder druk van de Waalse vleugel dat 
einde 1978 het VRK en zijn Franstalige tegenhanger 
CRW boven de doopvont werden gehouden. Het 
CR W ging onmiddellijk vrank en vrij zijn eigen weg, 
onder meer door een Waals vakbondsfront aan te 
gaan met de FGTB. De Vlamingen van het VRK, 
jarenlang getraind in Belgisch geduld en Waalse ho
righeid, kwamen trager op dreef. Ook omdat nationa
le Houthuys, een heel tijdje nog met kennelijk 
sukses, de slagpennen van de Vlaamse vleugel kort 
hield 

Onder druk van de basis — de totaal berooide 
Vlaamse textieljongens en -meisjes plus de knapen 
van Sidmar — kwam het VRK dan toch van de 
grond. Begeleid en geleid door de klassieke syndika-
le middenstruktuur: de baronnen van de centrales. 
De mannen vlak onder de ACV-top, altijd op de uit
kijk om zich tot op de hoogste trede te hijsen. Idealis
ten, realisten, maar ook beschaamde of bekeerde 
unitaristen en opportunisten. Een bont gezelschap 
dat al evenzeer geschoven wordt dan het denkt te 
schuiven. Het schuim op de golf die verwekt werd 
door de basis, door de krisis en door de Waalse 
arrogantie. 

Het hek is nu voorgoed van de dam. Een van de laat
ste unitaire bastions — het ACV van Houthuys — 
vertoont gapende bressen in de schans. Hoe lang zal 
Houthuys zélf zich nog handhaven, met in zijn nek de 
adem van de meute? 

Houthuys en De Bunne, een tijdperk dat naar zijn 
einde loopt Want ook in het ABVV groeien de slag-
pennen van de Derieuws en de andere hoogvliegers 
van morgen.-

I 
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Sociaal-ekonomisch m 
Vlaamse deelregering gezocht 

De Vlaamse deelregering 
bestaat nu welgeteld zes 
maand, en heeft om zijn 
bestaan luister bij te zetten 
een perskonferentie 
gehouden. Groot krantenieuws 
is het hoegenaamd niet 
geworden. De twee dames en 
zes heren hebben nochtans 
hun beste beentje voorgezet, 
maar net als de voorbije 
maanden hebben deze 
Vlaamse excellenties vorige 
woensdag vooral veel wind 
verzet. De gekende unitarist 
Geens zat de bijeenkomst 
voor. De Antwerpenaar 
Akkermans vond de 
bedoening klaarblijkelijk zelf 
zo onbelangrijk dat hij de 
voorkeur gaf aan een 
speechke op één van de 
zakenlunchen in zijn 
kiesarrondissement Met de 
staatshervorming werd een 
Vlaamse deelregering in het 
leven geroepen: vandaag zijn 
het de CVP-dames De Backer 
en Steyaert, de CVP'ers, 
Geens en Akkermans en de 
SP'ers Galle en Calewaert die 
geregeld een koffiekransje 
houden. 

In feite past het nog immer te 
gewagen van een 
„zogenaamde deelregering' 
aangezien deze vergadering 
van ministers en 
staatssekretarlssen nog 
hoegenaamd niet ten volle 
kan ter verantwoording 
geroepen worden door een 

Na een half jaar premiebeleid 

Vlaams parlement Er is 
natuurlijk wei de Vlaamse 
Raad, de omgedoopte 
Nederlandse Kultuurraad, 
maar in deze instelling blijkt 
nog immer nauwelijks fut te 
zitten. 

Het zou verkeerd zijn te stellen 
dat de Vlaamse deelregering 
hoegenaamd geen belangrijke 
dingen heeft gepresteerd. Zo 
werd bevestigd op de perskon
ferentie dat de topprioriteit van 
dit uitvoerend orgaan de relance 
van de hxjuwnijverheld blijft Zo 
werden de premies aangepast 
en verruimd, werd voor een be

perkt aantal gegadigden een ren
tetoelage in het vooruitzicht ge
steld. Ook op het gebied van het 
leefmilieu werden er verklarin
gen en maatregelen afgekon
digd; onder meer In verband met 
de dnnkwatervoorzlening en het 
beheer van afvalstoffen. Me
vrouw De Backer herinnerde 
aan haar princlep voor een toe
ristische politiek In Vlaanderen, 
die vooral steunt op premietoela
ge voor modernizenng van ho
tels en uitbouw van Infrastruk-
tuur. 

Allemaal belangrijke dingen na
tuurlijk, maar Is dat nu de deelre
gering waarmee de Vlaamse ge

meenschap een geëigende poli
tieke beleidslijn kan uitstippelen 
en uitwerken... 
De begroting van deze Vlaamse 
deelregenng zou onderhand op
gelopen zijn tot nagenoeg 8 pro
cent van de Belgische Rijksbe
groting. Maar, zelfs dat blijkt nog 
wel wat van het goede teveel te 
zijn, want In de begroting van '81 
werd meer dan een half miljard 
met de hakbijl weggehakt 
De Vlaamse deelregering Is ge
woonweg geen regering die een 
typisch Vlaams sociaal-
ekonomisch beleid kan of wil 
uitstippelen. We hebben blijkens 
de feiten gegronde redenen om 
trouwens te twijfelen aan de 

Over de rust die momenteel 
heerst op de beurs van Brussel 
berichtte het dagblad De Tijd; „De 
kapitaalmarkt wacht afin het voor
uitzicht van de krisislening. Mén 
ziet op de beurs van Brussel blijk
baar goed in dat de dammen die 
voor de verdediging van de munt 
opgeworpen werden van zeer tij
delijke aard zullen moeten zijn, en 

dat de fundamentele ingrepen in 
de onevenwichten in de Belgische 
ekonomie bijgevolg met lang meer 
kunnen uitblijven..." 

Waar ekonomie-minister Wllly 
Claes prompt op Inpikte... door 
nog maar eens miljarden subsidie 
voor Cockerill en de Waalse staal-
driehoek In het vooruitzicht te stel
len.. 

Schijn 
en bedrog 
Zoals we vorige week nog be
toogden heeft premier Mark Eys-
kens de zwakke Belgische frank 
slechts in schijn'kunnen hoog 
houden. Met de regeringswisse
ling hebben de spekulanten hun 
stappen gekeerd in de richting 
van de Franse frank. Maar na de 
presidentsverkiezingen in Frank
rijk mogen we ons alweer aan 
zware monetaire schokgolven 
verwachten. De nieuwe minister 
van financiën, de technicus Ro
bert Vandeputte, heeft dit dins
dag in de Kamer bevestigd: de 
frank is hoegenaamd niet stevi
ger dan een maand geleden. Dat 
kan niet met het tekort op de lo
pende uitgaven en op de beta
lingsbalans. 

Wel stelde de minister (uiter
aard) dat hij zijn best zal doen 
om de frank tot het uiterste te 
verdedigen. Waarbij hij toegaf 
dat de prijs die we voor het 
vermijden van devaluatie moeten 
betalen de hoge rentetarieven 
zijn. 
Wat Manu Ruys in de Standaard 
doet besluiten: „De „verbetering' 
die blijkbaar is ingetreden, is dus 
alleen maar schijn en bedrog'. 

RSZ-schulden 
Het blijft een almaar langer uitdei
nend en eentonig verhaal, maar 
met telkens nieuwe elementen 

blijkt dat de Waalse gemeenschap 
veel méér potverteert op kosten 
van de Staatskas. Zo Is nu geble
ken dat de achterstellen aan RSZ-
bljdragen van d e Waalse bednj-
ven gevoelig hoger oplopen dan 
bij de Vlaamse bedrijven. 
Wat men „de niet meer Inbare" 
RSZ-bijdragen noemt (wegens 
faillissementen en dergelijke) blij
ken in Wallonië per werknemer 
beduidend hoger te liggen dan in 
Vlaanderen. Deze verkapte vorm 
van subsidie heeft minister D'Hoo-
re tot op heden stilletjes verzwe
gen gehouden. 

Rekordcijfers 
Het aantal werklozen blijft met 

een triest tempo stijgen. Vorig 
jaar steeg de werkloosheid met 
niet minder dan 27.500 mensen. 
Vooral de stijging van het aantal 
werkloze mannen was opmerke
lijk. 

Het maandgemiddelde van het 
aantal werkloze jongeren bene
den de 25 jaar is met ongeveer 
10.000 gestegen, tot meer dan 
107.000. 

De stijging was het grootst bij 
de schoolverlaters die een zelf
standige opleiding kregen, en bij 
de universitairen. Met 3.774 
werkloze universitairen (pas af
gestudeerden) werd een histo
risch rekordpeil bereikt in ons 
land. Net als de vorige jaren is de 
werkloosheid bovendien in 
Vlaanderen (met 10 procent) 
sterker gestegen dan elders in 
het land (8 procent). 

Inzichten van de voorzitter van 
de Vlaamse deelregering Gas
ton Geens. De man is tijdens de 
debatten over verregaande fe-
derallzerlng van het land stee
vast in het kamp van de CVP-
dwarsliggers gaan staan. Het be
lette hem niet de job en vooral 
de eretitel van „Vlaamse pre
mier" In ontvangst te nemen. 
Maar de rol van dynamisch rege
ringsleider neemt minister 
Geens hoegenaamd niet op zich. 
Er wordt wat vergaderd, er wor
den wat premies beloofd, en er 
wordt vooral veel gepraat 

De hete matenes die de toe
komst van onze samenleving 
morgen zullen bepalen blijven 
onaangeroerd. Gewoon omdat 
de Vlaamse deelregenng duide
lijk noch de wil noch de be
voegdheid heeft om al was het 
nog maar een schuchtere aanzet 
te doen naar een vernieuwde 
Vlaamse Industriële politiek. 

Zand strooien 
De ekonomische krisis blijkt nu 
ook op sociaal vlak In een faze 
van harde konfrontatles te gera
ken. De oproep van VU-voorzit-
ter Vic Anciaux, om te komen tot 
een Vlaams krisisberaad werd in 
de sociale wereld wel hier en 
daar positief beantwoord en een 
toezegging om er aan mee te 
werken werd met de lippen bele
den, maar konkreet komt er 
langs geen kanten schot In de 
zaak. 

Niets belet nochtans de Vlaam
se deelregenng ter zake een 
biezonder aktiverende rol te 
spelen. Maar van dat politiek 
front Is er geen nieuws. 

De Vlaamse deelregering heeft 
evenmin formele bevoegdheden 
om bij voorbeeld de toekomst 
van de Vlaamse textielbedrijven 
veilig te stellen. Trouwens zowel 
toonaangevende CVP- als SP-
excellenties, zowel Eyskens als 
Van Miert en Claes, hameren 
erop dat de industnële politiek 
voor 99 procent nationaal dient 
te blijven. 

Wat staat die lapsus „het voeren 
van een eigen ekonomisch be
leid voor Vlaanderen" in de pers
map van de Vlaamse deelrege
nng daar dan te doen? Wat zand 
strooien, meer is het hoege
naamd met 

Niet minister Geens, met de 
staatssekretarlssen Akkermans, 
De Backer en Steyaert, en even
min de ministers Galle en Cale
waert geven blijk van onrustig 
dynamisme om de Vlaamse 
deelregering meer gezag en 
vooral meer bevoegdheden te 
geven. Men houdt zich wel bezig 
met de (zoveelste) verhuis van 
administraties en met de erbij 
behorende benoemingen. 

De Vlaamse deelregering moet 
maar doen wat ze niet laten kan, 
maar ze blijkt vooral links of 
rechts te laten liggen wat ze 
politiek zou kunnen doen. 
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Tweetalige 
pensioenen... 
De Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht is van oordeel dat de 
assignaties die in het Vlaamse 
land besteld worden, in het Ne
derlands moeten opgesteld zijn. 
De minister van Pensioenen 
stoort zich evenwel niet aan dit 
advies. Halsstarrig blijft hij twee
talige assignaties aan de Vlaam
se gepensioneerden toezenden. 

...en Luikse 
Voerenaars 
Ook minister Willockx van PTT 
wordt vandaag gekonfronteerd 
met een advies van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht 
Het betreft het optreden van de 
RTT In de Voerstreek. Ondanks 
het feit dat Voeren integraal deel 
uitmaakt van Limburg, hangt het 
wat het telefoongebruik betreft af 
van de provincie Luik. In het Ne
derlands kunnen de Vlaamse Voe
renaars daar evenwel niet terecht 
In een advies stelt de Vaste Kom
missie orKJubbelzInnig dat de RTT-
Lulk onderworfjen Is aan de taal
wetgeving en dus In zijn verhou
ding met de Vlaamse Voerenaars 
het Nederlands moet gebruiken. 
De Kommissie gaat zelfs nog een 

stap verder: niet alleen schriftelijk 
moet het Nederlands aangewend 
worden, maar ook de technici 
moeten het Nederlands machtig 
zijn. 
Voor Willockx moet dit advies 
duidelijk zijn: ofwel richt hij taalkur-
sussen In voor de Luikse RTT-
ambtenaren ofwel geeft hij gevolg 
aan de jarenlange els van de 
Vlaamse Voerenaars: de nuts
voorzieningen van Voeren over
brengen naar de provincie Lim
burg! 

Nieuwe 
bezems... 
Wie gedacht heeft dat de nieuwe 
bezem Mark Eyskens goed zou 
keren, komt bedrogen uit. 
De onmacht en het immobilisme 
van Martens IV geiden even 
goed voor Eyskens jr. I. Alle 
maatregelen op ekonomisch en 
financieel vlak zijn naar de on
derhandelingstafel verwezen. 
Zelfs de minimale besparing van 
33 miljard kan de nieuwe eerste 
minister niet tot een goed einde 
brengen. Voor de minste komma 
verschuift hij zijn verantwoorde
lijkheid naar de sociale partners. 
Daaruit bli jkt nog maar eens dat 
het niet volstaat om aan het 
hoofd van een zwalpende rege
ring een nieuwe kapitein te plaat
sen. Heel de koalitie moet ver
dwi jnen! 

De praters en de makers 
van het kultuurbeleid 

De Volksuniefraktie van de Vlaamse 
Raad heeft een uitvoerige inventaris op
gemaakt van het Kultuurbeleid geduren
de de jongste 10 jaren en heeft daarover 
een perskonferentie gegeven op 26 
maart II. Wi j verplichten niemand het met 
ons eens te zijn, maar men zal zeker niet 
ontkennen dat die inventaris niet indruk
wekkend was. Wi j hebben niet beweerd 
dat de kultuurpolit iek van Frans Van 
Mechelen, Jos Chabert en Rika De 
Backer met één pennetrek zou kunnen 
weggeveegd worden. Wi j hebben de 
vraag gesteld of dit kultuurbeleid leidt 
tot verzuiling dan wel of het met of tegen 
elkaar moet gevoerd worden of zoals 
staatssekretaris Rika De Backer desti jds 
zei te weten of men nog gelooft in één 
infrastruktuur van en voor de gemeen
schap, waarin alle strekkingen vertegen
woordigd zijn en waarvan ieder gebruik 
kan maken. Oordeelde zij niet dat een te 
sterke polit ieke invloed bij programmatie 
en samenstelling de pluralistische geest 
doodt? Zo schreeft zij als verslaggeef
ster van de kultuurpaktwet in „De Stan
daard" van 3 juni 1973. 
Het is toch wel tekenend dat geen enkele 
krant van de meerderheidspartijen een 
behoorli jk overzicht heeft gegeven van 
deze nochtans goed gestoffeerde pers
konferentie, waarin duidelijk wordt aan
getoond waarin men tekort geschoten is. 
Integendeel, men heeft het woord vooral 
aan mevrouw De Backer gegeven om in 
algemene bewoordingen de kritiek te 
beantwoorden zonder te zeggen welke 
onze kritiek was. Daarmee is niemand 
gediend. Wij hebben zeer duidelijk de 
fouten aangetoond en onze initiatieven 
aangehaald, die echter zonder sukses 
zijn gebleven en zelfs niet eens zijn 
behandeld. 

Is het omdat ze in de richting gaan van 
het werkeli jk pluralisme? 
Waarom mag de lezer niet vernemen 
welke onze kritiek was? Of was het de 
moeite niet waard? Gaat men nu ook de 
woorden van CVP-voorzitter Leo Tinde-
mans in de wind slaan die alti jd gezegd 

en geschreven heeft dat er meer te halen 
is uit de kultuurautonomie dan men wel 
denkt? 

Wij hebben dit pogen te doen, doch vaak 
tevergeefs. En nu staat men blijkbaar met 
beschaamde kaken. 

Het kost ons weinig moed om te erken
nen dat wijlen Robert Vandekerckhove 
en zijn opvolgers zich hebben uitge
sloofd om van de Kultuurraad iets te 
maken, doch dat hij nooit uit de verf is 
gekomen, niettegenstaande de individue
le inspanningen van een aantal raadsle
den. 

Wij zijn dan ook geschokt wanneer wij 
uit „De Standaard" van 28-29 maart 1981 
uit de pen van de heer Manu Ruys 
vernemen dat de raadsleden vaak bleek, 
braaf en broos waren en dit onder de 
mooie titel „Het regime van de praters". 
Dit is een totaal verkeerde voorstell ing 
van zaken. 

De heer Ruys weet beter dan wie ook dat 
er een wetgevende macht is en een 
uitvoerende macht 
Het wetgevend initiatief — en zeker dat 
van de Volksunie — is sinds 1971 niet in 
gebreke gebleven. Wie in en buiten de 
Kultuurraad faalde was vooral de uitvoe
rende macht Wij hebben dit altijd ge
zegd. Wij zullen de redenen daarvan niet 
onderzoeken. Aan kontrole van de wet
gevende macht heeft het nochtans iet 
ontbroken. Immers, wie heeft de vergade
ringen van de Kultuurraad gevuld met in
terpellaties en wie vulde het Bulletin van 
Vragen en Antwoorden! Het was dus 
geenszins het regime der praters, doch 
wel het regime der zwijgzamen, de uit
voerende macht, 09 ministers, die de 
Kultuurraden hebben doen verworden. 
Moeten wij voorbeelden aanhalen, die 
terug te vinden zijn in de uitvoerige 
inventaris, voorgebracht ti jdens de pers
konferentie van de Volksunie? 

# Reeds ti jdens de bespreking van het 
Kultuurpakt in 1973 beloofde de minister 
van Kuituur dat er eerstdaags een uitvoe
ringsbesluit zou verschijnen om de mo

daliteiten van de bescherming van de 
ideologische en fi lozofische minderhe
den te vrijwaren. Nu, 8 jaar nadien, wacht 
men nog alti jd op dat besluit, hetgeen de 
minister vri j spel geeft 

• De Vaste Nationale Kultuurkommls-
sie is in haar samenstelling een werktuig 
in handen van één partij, maar wat nog 
erger is, de ambtenaren van de kommis
sie worden door de minister benoemd. 
Klachten tegen de politiek van de minis
ter blijven liggen, want de minister is 
rechter én partij. Het arrest Berckx van 
de Raad van State van 25 juni 1980 
stelde dat de minister zich bij de betwis
te benoemingen niet eens had bezigge
houden met de bepalingen van het Kul
tuurpakt 

• In het departement van Kuituur heeft 
de Volksunie ongeveer 3 pet der ambten 
in het eerste niveau, de CVP 60 pet Wij 
vragen niet dat ambtenaren worden afge
dankt Wi j vragen alleen een geleidelijk 
herstel der rechtvaardigheid. Of is dit te 
veel gevraagd? 

• Gewezen VU-senator Van Haegendo-
ren diende op 14 juni 1973 een dekreet in 
voor één globale subsidieregeling voor 
de diverse werksoorten. Afgewezen. De 
minister wilde een regeling per werk
soor t Gevolg: diskriminatie tussen de 
instellingen. 
• Voor sommige dekreten ontbreken 

de uitvoeringsbesluiten (Volksontwikke
ling), voor het jeugdbeleid is er een 
ongelijke betoelaging, de Nederlandstali
ge Jeugdraad wacht nog op uitvoerings
besluiten, het voorstel van dekreet van 
volksvertegenwoordiger De Beul (VU) 
op het fi lmbeleid krijgt geen behand<i!ing 
evenals zijn in 1979 ingediend voorstel 
op de bescherming der landschappen, 
enz- Dit is maar een greep uit de vele. 

Sinds 21 oktober 1980 werden 154 
vo.i de 315 aan de verschillende minis
ters gestelde vragen niet beantwoord. En 
op 23 januari 1981 vroegen wij het aantal 
Kommissies bestaande in het ministerie 
van Kuituur. Op 23 maart 1981 werd ons 
geantwoord dat wij rechtstreeks ant
woord zouden ontvangen, gelet op de 
omslachtigheid van het opzoekingswerk, 
d.w.z. om te zeggen dat de opzoekingen 
omslachtig zijn heeft men twee maanden 
nodig-

• De Vlaamse Raad wordt naar het 
achtertuintje in de Beyaertstraat verwe
zen, omdat de minister van Financiën 
Wetstraat 14 niet wil verlaten. De Franse 
Kultuurraad daarentegen kreeg ruime lo
kalen in de Wetstraat naast de Senaat, 
waar vroeger departementen waren on
dergebracht Wanneer een Vlaming naar 
de Vlaamse Raad wil, dan moet hij hek
sentoeren uithalen om er te geraken. 
Wat er in de Kultuurraad en thans de 
Vlaamse Raad heerst is geen regime van 
de praters maar het regime der zwijgza
men en onverschilligen, de vroegere re
gering en van de huidige Vlaamse deelre-
gering. En dat de persmedia dit schijnen 
te ondersteunen kan alleen maar be
treurd worden, ook al zeggen sommigen 
dat onze kritiek niet helemaal ongegrond 
was. 

Wat baat dit alles als de lezer het niet 
mag weten. 

R. Vandezande, 
senator en ondervoorzitter 

Vlaamse Raad 
Oe geïnteresseerde lezers kunnen het dossier Kul
tuurbeleid aanvragen op hel VU-Studiedienst, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brussel. 
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Wetstraat 

Verademende rust 
Om iets op te vangen over de 
prangende aktuele problemen 
moest men de voorbije week niet 
in het parlementair halfrond zijn. 
Over de financiële, ekonomische 
en sociale katastrofe, de index
koppeling en het staaldossier 
was er weinig op te vangen. 
Slechts in de wandelgangen kon 
men de verkozenen vertrouwelijk 
en ongerust druk pratende over 
deze onderwerpen bemerken. Of 
over hun nabije verkiezingscam
pagne? 

Het parlement heeft geen vat op 
de problemen die in de besloten 
stilte van rondetafelkonferenties 
gewikt en gewogen worden. Met 
de syndikaten en het patronaat. 
Evenals de kiezers moeten de 
verkozenen het stellen met de 
informatie die via de pers doorsij-
fjeit. Waarbij het opvalt dat hoe 
langer hoe meer inlichtingen en 
„vertrouwelijke dokumenten" op 
de redaktietafels terechtkomen. 
Slechts nu en dan wordt die ver
stikkende stilte opgeschrikt door 
de hardnekkige verklaringen van 
patroons De Staercke en Jans
sen, door de verkrampte reakties 
van de Waalse vakbonden en van 
Mathot op de groeiende Vlaamse 
weerzin om nog langer geld te 
pompen in de bodemloze staalput-

ten, door het elektoraal CVP-ge-
weld over het onderwijs... Maar 
definitieve wanklanken zullen 
waarschijnlijï; slechts bovendrij
ven wanneer de harde toespraken 
van 1 mei en Rerum Novarum 
uitgestorven zijn... 

Ondertussen kan men niet blind 
blijven voor twee processen die 
zich stilaan voltrekken: een ver
schuiving van de macht naar de 
koninklijke „feitelijke machtheb-
bems" en een aanzwellende uni
taire tendens. 

Verademing 
Het was voor de eerste waarne
mers een verademing om een 
handvol kamerleden en senatoren 
te kunnen beluisteren over een 
aantal problemen die vreemd zijn 
aan ekonomie en financiën. Vooral 
de begroting van Justitie leende 
zich wonderwel tot zakelijke en 
verstandige uiteenzettingen over 
het groeiend vandalisme en ge
weld, over de gebrekkige rechts
bedeling, over het gevangeniswe
zen, over het druggebruik en de 
adoptie... Toch allemaal verschijn
selen 'en problemen die het sa
men-leven van elke dag beroeren, . 
maar die verzinken te midden van 
het ekonomisch en financieel wa
pengekletter. 

In de Senaat werd tijd uitgetrok
ken om de problematiek van de 
pensioenen eens anders te bena
deren dan in termen van bespa
ring en matiging. Vooral de cijfers 
van Walter Peeters maakten 
daarbij indruk: 40 th . van de be
jaarden moet het stellen met een 
pensioen dat lager ligt dan het 
sociaal bestaansminimum! Perti
nent stelde hij dan ook de vraag of 
de term „genieten van een pen
sioen" niet aan herziening toe is. 
Een even dramatisch beeld teken
den Jan Caudron en Raf De-
clercq over het regeringsbeleid 

voor de middenstanders. Hoe kan 
het ook anders met een begroting 
waarvan nauwelijks 1 miljard rest 
om een KMO-beleid te ontwikke
len? Op een bittere toon schilder
de Raf Declercq, zelf een geboren 
en getogen middenstander, het 
dag-dagelijkse leven van een zelf
standige. Hij werd daarbij prachtig 
aangevuld door zijn Aalsterse kol-
lega, die met nuchtere ciifers en 
keiharde Donnay-voorbeelden 
een vernietigend oordeel velde 
over de aanpak van Desmarets. 
Tot slot hebben de kam^Ieden op 
een draf je het Paleis voor Schone 

P-Sprokkels 
• De Senaat handelde voorna
melijk over de begroting van Pen
sioenen. Germain De Rouck uitte 
daarbij zijn bezorgdheid over de 
•blijvende discriminatie tussen zelf
standigen en werknemers. Tevens 
uitte hij zijn bedenkingen bij de 
onvoldoende beperking van de 
hoogste pensioenen. In het kader 
van een inkomensherverdeling 
zou het vaststellen van een abso
lute maximumgrens heel wat doel
matiger en rechtvaardiger zijn. 

Het Paleis voor Schone Kunsten heeft een nieuw statuut als „kontaktcentrum tussen de gemeenschappen 
van het land'. Of dit ten goede zal komen aan de Vlamingen, moet nog afgewacht; van de tachtig aktiviteiten 
tijdens febniari dragen er slechts een vijftal een Vlaamse stempel. 
Er is, aldus Willy Kuijpers, geen enkele waarborg dat de Nederlandstalige en Duitstalige gemeenschappen be
ter bedeeld gaan worden, hoewel 50 th. van de kredieten afkomstig is van de Vlaamse gemeenschap. De vele 
amendementen van het kamerlid om de Vlamingen een meer gerechtvaardigde plaats bij het beheer en het 
beleid toe te kennen, stuitten op het verzet van de andere, ook Vlaamse partijen. 

• Walter Peeters van zijn kant 
vroeg zich af of de term „genieten" 
van een pensioen niet moet her
zien worden. Immers, 40 th . van 
de bejaarden ontvangt een p>en-
sioen dat lager ligt dan het sociaal 
bestaansminimum. Berekend op 
basis van de konkrete uitkeringen' 
bedraagt het gemiddeld gezins-
fjensioen 14.300 fr., voor wedu
wen bedraagt het 13.000 fr„ voor 
ongehuwde vrouwen 8.611 fr. en 
voor gehuwde alleenstaande 
vrouwen 6.173 fr. 

• Ook de begroting van de per
soonsgebonden aangelegenhe
den van de Duitstalige gemeen
schap stond op de agenda. Daar
bij viel Wim Jorissen scherp uit te
gen de kolonisenng van de Duits-
taligen. Voor hem lijdt het geen 
twijfel dat de Franstaligen de ver
dere afwikkeling van de staatsher
vorming voor deze gemeenschap 
verhinderen. 

• In de 4<amer kwamen de be
grotingen van Middenstand en 
Justitie ter sprake. Bij deze laatste 
sneed Raf Declercq zowat alle 
prangende problemen van de 
rechtsbedeling aan: de achter
stand, de rechtshulp, de advoka-
ten-stagiairs, de privacy en de 
werking van de piarketten. Vooral 
ging zijn aandacht naar het gevan
geniswezen, waar ondanks de 
vele beloften tijdens de jongste 20 
jaren haast niets veranderd is. 

• Hetzelfde kamerlid, geboren 
en getogen middenstander, schet
ste treffend de bittere stemming 
van de zelfstandigen. Zijn besluit 
stemde weinig hoopvol: ik hoop 
dat ik mij vergis, maar toch merk ik 
dat veel middenstanders hun kin
deren de raad geven geen mid
denstander te worden, omdat het 
na alles beter is bij de wurgers te 
staan dan bij de genekten[ 

• De VU-Kamerfraktie heeft de 
Frans-Belgische overeenkomst in
zake de observatie van de aarde 
niet goedgekeurd. Volgens Paul 
Van Grembergen is het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek een 
gewestelijke materie en boven
dien is er geen zekerheki dat de 
Vlaamse gemeenschap een even-

Kunsten in een nieuw statutair 
kleedje gestoken. Een sfX)ns over 
het verleden, maar de poort wa
genwijd op)en voor dezelfde mis
bruiken en hetzelfde anti-Vlaams 
beheer in de toekomst De vele 
amendementen van Willy Kuij-
pers konden daaraan niets verhel
pen. Met het oog op een aantal he-
heersmandaten vonden'CVP, SP 
en PVV er geen graten in dat 
Vlamingen en Duitstaligen geen 
enkele waarborg hebben dat zij 
beter bedeeld zullen worden. Be
talen moeten zij wel! Of wat 
dacht u? 

redig deel zal ontvangen van haar 
inbreng. 

# Jan Caudron merkte op dat 
de begroting van Middenstand — 
op één na de kleinste — in hoofd
zaak besteed wordt aan de Kin
derbijslag en dat er van de 5,5 mil
jard slechts 1 miljard overblijft 
voor een KMO-beleid, dat onsa
menhangend en ondoelmatig is. In 
dat verband verwees hij o.m. naar 
de bouwnijverheid De regering 
weigert blijkbaar te beseffen dat 
een aktiviteitsdaling in deze sektor 
met 10 th . een daling met 2 th . van 
het BNP teweegbrengt 

• Vanaf 11 juni zullen het prach
tige kasteel van Groot-Bijgaarden 
en de vele kunstwerken die het 
rijk is, openbaar verkocht worden. 
Aan staatssekretaris De Backer 
vroeg Jef Valkeniers of het niet 
mogelijk is dit njke patrimonium te 
behouden voor de gemeenschap. 
Persoonlijk stelt hij voor om een 
gedeelte van de vele miljoenen 
voor de Brakke Grond te beste
den aan de aankoop van dit slot 
waarvan de waarde op 60 miljoen 
geschat werd. 

REL 
TJE 

De heer Eyskens, eerste minister: 
„(-) Ik hoop dat ik dan met dezelf
de sereniteit zal kunnen heen
gaan als de heer Martens dit nu 
doet" 
De heer Vanderpoorten: „Uw va
der, mijnheer de eerste minister, 
heeft ooit gezegd dat regeringen 
gevormd worden om te vallen.' 
De heer Eyskens, eerste minister: 
„Maar u zal er niet in slagen mij 
te doen vallen' (vrolijkheid). 
De heer Vanderpoorten: „Dat zal 
de heer WIjnInckx doen' (op
nieuw vrolijkheid). 

(Senaat -Beknopt Verslag", gewone zitting 
1980-1981, vergadering van doifderdag 9 
april 1981. biz. 458J 
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Roberto Eduardo Viola: van 
machtsstaat naar rechtsstaat? 
De Argentijnen hopen dat hun land onder Roberto Eduardo Viola (63), 
sinds einde maart president, een nieuwe demokratische toekomst te
gemoet ^ a a t Voor zoveel hoopvolle verwachting bestaan vandaag 
geen overtuigende aanduidingen. Het is niet omdat de nieuwe 
president gemoedelijker en ronder overkomt dan zijn pezige, schrale 
voorganger Jorge Videla, dat meteen het licht op groen staat voor een 
radikale koerswijziging. De militaire junta, aan de macht sinds haar 
coup van maart 1976, verwacht veel van kontinuiteit maar weinig van 
hervormingen. Ze heeft slechts één v^n haar vele streefdoelen 
bereikt: het uitschakelen van de linkse terreur. De repressie was zo 
doeltreffend dat Argentinië wordt genoemd als een van de zeven 
landen dat zich op grote schaal schuldig maakt aan schending van de 
mensenrechten. De „Moeders van de Piaza di Mayo" die inlichtingen 
proberen in te winnen over hun verdwenen familieleden (er zijn dui
zenden „desaparicidos") houden nog iedere donderdag hun stille 
tocht over het plein. 

Portret 
Rebellie en terrorisnne werden uit
geroeid. Tabula rasa. Maar, de 
andere problemen werden minder 
„gelukkig" aangeplakt De inflatie 
blijft schommelen tussen 90 en 
ICiO %. De ekonomie heeft niet 
gunstig gereageerd op de ultrali
berale teorieën van de junta De 
grondhouding van de Argentijnen 
is zoals voorheen: zij melken de 
koe zonder ze te voeren! Na het 
opheffen van de CGT leiden de 
vakbonden een versnipperd en 
vaak dissident bestaan. De junta 
doet niets om een gesprek op 
gang te brengen met de'demokra-
tische partijen van weleer. Als 
Viola er niet in slaagt tussen zijn 
junta en de partijen die het cfemo-
kratisch regime hebben ge
schraagd een brug te slaan, zal hij 
moeten afzien van de „definitieve 
p)olitieke oplossing" die hij zich bij 
zijn ambtsaanvaarding tot doel 
had gestekj. 

Heeft Viola kans op slagen? Hij is 
een aanfianger van de als „libe
raal" geldende groep binnen de 
junta. Burgerlijke opponenten kre-
drteren hem voor zijn tolerantie en 
„liberale" instelling. Zijn vrienden 
zien in hem een wegbereider van 
het parlementair stelsel. Van alle 
generaals en admiralen lijkt hij 

voorzeker de handigste politicus. 
De beroering die zijn benoeming 
in het kamp van de „valken" heeft 
veroorzaakt illustreert dat Viola 
niet de slechtste keuze was. 
Met Viola is hoe dan ook een man 
uit de kleine burgerij tot de top 
doorgestoten. De wieg van zijn 
ouders stond in Noord-ltalië. Zijn 
vader vestigde zich als kleerma
ker in een arbeidersbuurt aan de 
rand van Buenos Aires. Roberto 
Eduardo opteerde voor de militai
re loopbaan nadat hij zich eerst tot 
het priesterschap aangetrokken 
voelde. Zijn vrouw Nelida komt 
eveneens uit de middenstand. De 
nieuwe president heeft dus geen 
bindingen met industrie of groot
grondbezit Hij is erg bescheiden 
en meegaand in de omgang. De 
sport die zijn voorkeur wegdraagt 
is het voetbal. Golfspel en paar
denrennen liggen hem niet „( joed 
voor rijkelui", zegt hij. 
Zoals zijn voorganger gaat Viola 
uit van de vooropstelling dat Ar
gentinië rust op twee pilaren: het 
gezin en de privé-eigendom. In een 
verzoenend gebaar reikte hij alle 
Argentijnen de hand maar stelde 
zich van meet af aan op tegen 
„subversieven" en „gekorrum-
peerden". Toen hij de investituur 
ontving keerde hij zich tegen de 
klassenstrijd en de kollektieve ei
gendom van produktiemiddelen. 
Hij is onvatbaar voor beïnvloeding 
uit aristokratische kringen en im-

steund door de Reagan-adminis-
tratie. Nog voor zijn aanstelling tot 
president was Viola erin geslaagd 
de betrekkingen met Washington 
te versoepelen. Het kostte hem 
alleen de belofte iets te doen voor 
de desaparicidos. Maar, belangrij
ker is dat de burgerooriog in El 
Salvador, de ontwikkeling in Nica
ragua en de interne moeilijkheden 
waarmee Fidel Castro te worste
len heeft in het Latijnsamerikaans 
kontinent een antikommunistische 
bewogenheid heeft losgewoeld 
die voortreffelijk kadert met de 
instelling van de Argentijnse mili
tairen, ook van president Viola die, 
hoe gematigd en tolerant ook, een 
overtuigd antikommunist is. 

Van Viola kan men hooguit een 
nieuwe stijl en nieuwe klemtonen 
verwachten. Zijn aandacht gaat 
vooreerst naar de strijd tegen de 
inflatie. De peso werd al fors gede
valueerd. De president belooft 
drastische bezuinigingen om het 
begrotingstekort te verminderen 
en doet een beroep op de offer
vaardigheid van zijn landgenoten. 

De president doet wat hij kan. 
Maar voorlopig valt niets te mer
ken van het „politiek plan" van 
19 december 1979 waarvan Viola 
de testamentuitvoerder heet te 
zijn. Dit plan had als einddoel een 
representatieve, federale repu
bliek (met een meerpartijenstel-
seO op grond van de westerse 
traditie en het kristendom. Maar 
varKJaag is er nergens een aandui
ding over het tijdschema dat Viola 
en zijn militairen voor ogen heb
ben voor de verwezenlijking van 
dit plan. 

Argentiniës sterke mannen: Vi
dela, de ex- en Viola de huidige 

president 

muun voor alles wat zweemt naar 
het populisme, een antikapitalisti
sche stroming die vooral onder de 
agrarische bevolking haar aan
hang heeft- Toch vragen de Ar
gentijnen zich af of hun nieuwe 
president genoeg armslag en be
wegingsvrijheid zal hebben. In de 
schaduw van de president zitten 
immers de junta en de „Comision 
politica", een groep militaire Prinzi-
pienreiter die hem met politiek 
advies moeten ter zijde staan. 
Vandaag voelt de junta zich ge-

Mitterrand tegen Giscard! 
Zondag j l . hebben de Franse kie
zers en kiezeressen zich In de 
eerste stemronde van de presi
dentsverkiezingen soeverein uit
gesproken. Met amper 16 % van 
de uitgebrachte stemmen boekte 
Georges Marchais het slechtste 
resultaat ooit door zijn KR be
haald. Die ongezellige verrassing 
heeft hij te danken aan Polen en 
Afghanistan. Voor de gaullist 
Chirac was het resultaat (18 o/o) 
bescheidener dan zijn luidruchti
ge campagne had laten vermoe
den. Zoals verwacht kwam de 
huidige president met 28 o/o als 
eerste over de meet (4 o/o minder 
dan in 1974). Hij wordt op de voet 
gevolgd door Mitterrand die nog 
geen drie procent lager staat Dit 
wil evenwel niet zeggen dat de 
verhouding tussen de twee kan
didaten, die voor de tweede 
stemronde van 10 mei e.k. over
bli jven, voorgoed vast l ig t Van 
milieukandidaat Brice Lalonde 
(goed voor 4 o/oD weten wij al dat 
hij zijn aanhangers vri j laat Van 
meer belang is de vraag wat de 
gaullisten en de kommunisten 
gaan doen. Een dag na de verkie
zingen heeft de gaullist Chirac 
verklaard dat hij zijn aanhangers 
voor de tweede stemronde geen 
stemadvies wil geven. Hoe de 

meer geladen. Toen was de mo
gelijkheid groot dat de enige 
linkse kandidaat het in de eerste 
stemronde zou halen, zodat heel 
„ l iberaar Frankrijk zich vereend 
achter Giscard ging scharen. Die 
mogeli jkheid zat er zondag j l . niet 
zo direkt in, zodat vri j veel libera
le kiezers hun stemmen over 
andere lijsten van de meerder
heid hebben gespreid. Maar, 
sinds zondagavond is er weer 
een enige kandidaat van kollekti-
vist isch links. Als de bestaande 
politieke meerderheid zich wil 
handhaven zal ze zich op 10 mei 
moeten verzamelen rond de man 
die beloofd heeft haar visie op 
maatschappij en individu te ver
dedigen. 

Zo zag cartoonist Trez in „France-
Solr' de twee finalisten. 

komunistische kiezers geacht 
worden te stemmen is vandaag 
(27 april) nog niet bekend. Chirac 
en Marchais toonden tot dusver 
niet veel entoesiasme voor hun 
„natuurlijke bondgenoten'. Maar 
hun kiezers kunnen er anders 
over oordelen. De geest waait 
waar hij wil. 

De nuchtere cijfers (49 o/o voor 
de meerderheid, 46 o/o voor de 
oppositie) bevestigen dat ver
deeld rechts het van verscheurd 
links heeft gehaald. Vooropgezet 
dat de meerderheid op 10 mei 
haar twisten en veten vergeet 
kan ze allicht nog in extremis de 
dreiging van een socialistisch 
regime afwenden. Franfois Mit
terrand is een achtenswaardig 
man. Afgezien van zijn eerlijke 
intenties blijft het evenwel zo dat 
„geVnstitutionalizeerd" socialis
me synoniem is van gehypertro-
fieerde bureaukratie en beper
king van de fundamentele vrijhe
den. 

Vaiéry Giscard behaalde in de 
eerste stemronde van '74 een 
hogere score dan zondag j l . Maar 
na een slijtage van zeven lange 
jaren is de uitslag voor hem geen 
striemende afstraffing geworden. 
In '74 was de sfeer trouwens 

De dood van 
een hongerstaker 

lent éis overtuiging in „Konitret" 
heeft weggegeven. 

Bij de zelfmoord van Debus kan 
men zich afvragen waarom de 25 
gedetineerde terroristen hun hon
gerstaking het>t)en t>eëindigd. 
Hebt}en ze na de dood van hun 
geestverwant hun eigen zinsver
bijstering ingezien? Geen sprake 
van! Hun verklaring is gewoon 
cynisch: de hongerstaking is niet 
langer nodig omdat de gezagdra
gers faciliteiten in uitzicht hebtien 
gesteld. 

Die „motivering" houdt dus in dat 
de dood van Debus op de koop 
toe als extreem chantage-middel 
wordt aangewend. Debus is dus 
niet een slachtoffer van het esta
blishment en zijn artsen, maar van 
zijn eigen lotgenoten, waardoor 
aan zijn wanhoopsdaad een nieu
we, onverkwikkelijke, dimensie 
wordt toegevoegd. 

De Westduitse terrorist Sigurd 
Friedrich Debus (38) is twee we
ken geleden in een kliniek te Ham
burg vrijwillig de hongerdood ge
storven. Uit protest tegen de om
standigheden in de gevangenis. 
Debus zat een straf uit voor over
vallen en brandstichting. Kort na 
zijn dood hebben 25 extremisten, 
samen met Debus sedert twee 
maanden in hongerstaking, hun 
aktie stopgezet 

Het is niet de bedoeling een „In 
Memoriam" te wijden aan een 
RAF-lid. Maar, de reaktie uit het 
terroristische kamp zelf was zo 
kleurioos en zwak dat ze als van
zelf kommentaar uitlokt Enkele 
uren na de dood van Debus was in 
de Bondsrepubliek toch een 
angstpsychose ontstaan, angst 
voor represailles van diegenen die 
in zelfvernietiging een daad van 
politieke konsekwentie zien. De. 
weerwraakmaatregelen bleven 
evenwel uit en evenmin viel iets te 
t)espeuren van de aangekondigde 
sympatie en solidariteit Het ver
toonde straatgeweld had niets 
vandoen met ideologische bewo
genheid. In de eerste generatie 
van terroristen werfi voor een 
(waanzinnige) idee gevochten. 

Voor de grondslagen van het ge
vaarlijke ideeëngoed hadden anar
chistische fllozofen gezorgd: The-
odor Adorno, Max Horkheim, Jür-
gen Hatiermans, Walter Benjamin 
e.a. Ulrike Meinhof bouwde voort 
op hun „Kritische Teorie". Van
daag is er niet langer een idee die 
nieuwe aanhangers kan aantrek
ken. Eenzaamheid tot in de dood 
lijkt wel de tragische bestemming 
van de mislukte politieke terroris
ten. De vandalen die zich op straat 
in klownerie en kolderziek vertoon 
op hen txroepen hebljen geen 
kaas gegeten van de analyses die 
Ulrike Meinhof met evenveel ta- Sigurd Debus 
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PERSpektief 
m 

Staal und kein Ende. De Vlaamse pers is deze week plotseling 
opgeschrokken van de nieuwe miljardenhonger van de Waalse 
staalbazen. Die vragen niet minder dan 50 miljard (hoofdzakelijk) 
Vlaams belastinggeld, om in het verlieslatende Waalse staal te 
stoppen. En de zogenoemde en zo geroemde gewestvorming van 
Martens kan daar géén stokje voor steken. Integendeel- Het failliet 
van de mini-gewestvorming van Martens kon niet duidelijker worden 
aangetoond. 

MÉÉR nog: het staal is aardig 
op w^eg om een definitieve 

breuk van België te veroorzaken; 
Nu, voor ons niet gelaten... 
Ook Hugo Camps in Het Belang 
van Limburg wijst daarop: „Het 
lijkt een vulgaire analyse maar ze 
is daarom niet minder prangend 
en juist: nu er centen in de com
munautaire balans zijn komen lig
gen, worden Vlamingen en Walen 
plots weer mijlen van mekaar ge
slingerd. En blijkt open en bkxjt dat 
de als historisch bejubelde staats
hervorming van ex-premier Mar
tens misschien wel voor enige 
stilte in het land heeft gezorgd 
maar zeker niet voor een commu
nautaire pacifikatie. Nog vóór aBe 
institutionele wetten goed en wel 
operationeel zijn, is de staatsher
vorming als inspiratiebron voor 
een vredig samenlevingsnKxiel al
weer voorbijgestreefd. En staan 
de gemeenschappen van dit land 
scherper en bijtender dan ooit 
tegenover mekaar. 
De ontbindingsspiraal werd weer 
op volle toeren gebracht door de 
Waalse staalhonger. De miljarden-
verslinders van Luik en Charleroi 
hebben de Vlamingen de laatste 
dagen in een afwijzend beursfront 

gedreven. En de bevolking trilt 
mee met de politieke stoottroe
pen. Voor geld laaien de passies 
nog altijd vlugger en hoger op dan 
voor de mooiste principes. 
Het was bekend dat de vakbon
den nog de laatste unitaire bolwer
ken van deze natie waren geble
ven. Voor hen bleef de arbekJers-
solidariteit primeren op ei dfe polh 
tieke fontonten van autonomie en 
regionalisme. Het ACV heeft nu 
met deze traditie gebroken en 
resoluut gekozen voor een sepa
rate ontwikkeling van Vlaanderen 
en Walhnië. Het is een veeg te
ken: de laatste unitaristische rat
ten verlaten nu ook het scNp. 
Meteen krijgt de draak van de 
vaderlandse ontt)inding een in
drukwekkende kop bij In het pa
leis van Laken moet nu meer dan 
ooit een eenzaan man huizen <Me 
héél bang is'. 

CAMPS vergeet wel te verteHen 
dat .die eenzame man van 

Laken" een zeer belangrijke aarv 
deetnuder is van de Société Gé
nérale dte mee-verantwoordelijk is 
voor het faüiet van het Waalse 

De steingname van het Vlaamse 

ACV om staal, textiel... te regionali
seren is zéér belangrijk en brengt 
de communautaire problemen 
weer radikaal op de voorgrond. 

Met alle gevolgen vandien. Lees 
Goossens in De Morgen: „Daar
naast wordt t)et raden naar de 
onvermijdelijke politieke gevolgen 
van deze ACV^oerskorrektie. Als 
de Vlaamse ACV'ers hun stand
punt au sérieux nemen en de 
bevriende parlementsleden en mi
nisters onder druk zetten om het 
staaldossier voortaan alleen nog 
uit Vlaamse hoek te toekijken, dan 
wordt een dramatisch konflikt on
vermijdelijk. In Wallonië zou een 
Vlaams „njet" tegen de fusie van 
Cockerill-Sambre een even mas-. 
sale als emotionele repliek kunnen 
uithkken. Dat de regering Eys-
kens dit niet zou overieven ligt 
voor de hand maar zou dan wel 
eens een detail kunnen zijn. Als 
Walhnië het staal echt op zijn 
kracht neemt, dan is vandaag de 
kans groot dat het tot een onher
stelbare barst in de Belgische 
staat komt". 

OOK het dagblad van het ACV, 
Het Volk, schrijft nu positief 

over de regionalizering van het 
staal. Tiens, tiens... Maar goed: we 
verheugen ons om de bekering 
van deze zondaar: „fe het zo een 
misdaad dat men over de verde
ling van de kredieten duidelijkheid 
vraagt en een struktuur voorstaat 
die deze dukielijkheid kan waar
borgen? 

Men zou in Wallonië eens moeten 
begrijpen dat, terwijl er in de textiel 
reeds 70.000 werklozen zijn (meer 
dan er ooit in de staalindustrie 
hebtjen gewerkt) en de scheeps
bouw op de helling staat, de art)ei-
ders in de noordelijke provincies 
zich ook zorgen maken over hun 
toekomst 

De Vlamingen willen de solidariteit 
niet verbreken, maar zij vragen 
een struktuur die ook voor tien 
waarborgen tuedt 

Want zij hebben schrik dat zij 
anders meegesleurd zouden wor
den in een avontuur waarvan zij bij 
gebrek aan informatie en inspraak 
voor de eigen regio, de omvang 
niet kennen. In die zin moet het 
standpunt van het VRC-ACV be
grepen worden". 

I ^ E VU heeft vroeger al herhaal-
• ^ delijk gezegd dat er een eko-
nomische ooHog aan de gang is 
tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Toen geloofde niemand de VU, 
maar nu moet niemand minder dan 
Manu Ruys in De Standaard de 
V U gelijk geven: „De Waalse vak-
tKinden doen hard hun t>est om de 
Volksunie gelijk te geven. Dinsdag 
zei VU-voorzitter Anciaux dat er 
tussen Vlaanderen en Wallonië 
een ekonomische oorlog is uitge
broken. Gisteren kon men in de 
socialistische pers lezen dat de 
leiders van de linkse vakbeweging 
in Wallonië een ultimatum hebben 
gencht tot de regering: zolang 

geen gunstige beslissing is getrof
fen voor de Waalse staalindustrie, 
mogen de ministers geen andere 
dossiers meer behandelen. Als dat 
geen ooriogszuchtige afdreiging 
is?J' 

DE enige woorden die de CVP 
over het staal heeft gespro

ken, IS een interpellatie van Dupré. 
Wie heeft sindsdien nog iets van 
de CVP gehoord? Zelfs De 
Standaard kan dat stilzwijgen niet 
goedkeuren: „Hoelang zullen de 
Vlaamse regeringspartijen zich 
door hun stilzwijgen medeplichtig 
maken aan een politiek die de 
Vlaamse gemeenschap financieel 
niet meer kan dragen? Het is niet 
langer aanvaardbaar dat men liet 
kristen-demokratische kameriid 
Dupré een striemende interpella
tie laat fiouden, die de hele staé-
politiek van de regenng afbreekt 
en dat er daarna niets verandert 
In de Vlaamse opinie heeft men 
begrepen dat de pijnlijke fiskale en 
sociale versobenngsingrepen in 
grote mate te wijten zijn aan de 
hypoteek die Walhnië op de Belgi
sche overheidsfinanciën legt De 
Vlaamse partijen zouden moeten 
rekening houden met de diepe 
wrevel van hun kiezers". 

EN nu maar afwachten wat CVP, 
SP en P W gaan zeggen en 

vooral wat ze gaan doen. Want die 
partijen kennen we... Hun „Vlaams 
image" dient immers alleen maar 
voor de verkiezingen... 

De Universele Rekening 
geeft je een voetje voor in het leven. 
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10 mi Leefmilieu 

Biogas, 
het dossier is open... 
In haar reeks „Leefmilieu-Dos
siers" brengt de Stichting Leefmi
lieu een nieuw werk op de markt 
met als titel „Biogas". Auteur is 
prof. dr. ir. W. Verstraete van het 
Laboratorium voor Algemene en 
Toegepaste Mikrobiële Ecologie 
aan de R.U.-Gent 
Metaangisting is „in". Dat is ook 
niet verwonderlijk. Het belang 
ervan situeert zich op volgende 
vlakken: 
• Organische afvalstoffen wor
den omgezet tot een bruikbaar 
gas. Op deze manier kunnen tal 
van afvalstoffen met minimale 
werkingskosten worden verwij
derd en/of herbruikt 
• Men produceert alternatieve 
energie uit landbouwgewassen, 
overschotten en residuen. Me
taangisting biedt aldus de moge
lijkheid een gemakkelijk te hante
ren energiebron te produceren, 
die inzake kostprijs hoe langer hoe 
meer kompetitief wordt ta.v. de 
gewone energiebronnen. 
Het werk „Biogas" van W. Ver
straete wil in de eerste plaats een 
overzicht van de recente ontwik
kelingen van de mikrobiologie en 
de procestechnologie op het ge-
bivd van de metaangisting geven. 
Tevens werden de voornaamste 
gegevens, nodig voor het ontwer-
pjen en bouwen van metaangisr 
tingsinstallaties, in het boek sa
mengebracht Zelfbouwers van 
kleine installaties zullen er heel wat 
praktische tips in vinden. Boven
dien wordt beschreven hoe de 
vergisting van afvalwaters, spui-
slib, mengmest, huisvuil en ener

giegewassen kan worden uitge
voerd en welke hoeveelheden gas 
eruit kunnen worden gewonnen. 
In tweede instantie wil dit werk, op 
basis van een aantal kwantitatieve 
gegevens, duidelijk maken dat bio
gas een betekenisvolle alternatie
ve energiebron is. Voor België 
blijkt o.a. dat, indien een deel van 
de voorhanden zijnde organische 
afvalstoffen (industriële afvalwa
ters, zuiveringsslib, organisch huis
vuil, landbouwoverschotten) zou
den worden vergist en een 
beperkt areaal voor energiege
wassen zou worden bestemd, tof 
2 % van het nationaal energiever
bruik en 10 % van het nationaal 
gasverbruik, door biogas zou kun
nen worden gedekt 
Relatief gezien is dit niet zo veel, 
maar in absolute termen vertegen
woordigt dit toch circa 10 miljard 
BF per jaar aan eigen energiepro-
duktie. 
Een erg aanbevolen werk dus 
voor al wie begaan is met onze af
val- en energieproblemen.-Voor de 
niet-technisch geschoolde lezer 
werd een lijst met eenheden en re
ferentiewaarden, alsmede een lijst 
met veelgebruikte afkortingen aan 
het boek toegevoegd en dat is wel 
nodig want het boek zit vol figu
ren, tabellen en formules... 

Het dossier „Biogas" (207 bIzJ wordt recht
streeks door de Stichting Leefmilieu v.z.w„ 
(p/a Rockoxhuis-Kredietbank, Keizerstrant 
8 te 2000 Antwerpen, tel.: 031-31.64.48) 
verkocht legen de prijs van 350 frank. Wie 
geabonneerd is op het Informatieblad 
„Leefmilieu", uitgegeven door de Stichting, 
bekomt een korting van 20 % (— 280 fr. 
i.p.v. 350). 

Volta bracht in 1776 voor het eerst üe gasproduktie 
in moerassen in relatie met de afbraak van organisch 
materiaal Het gevormde gas werd door Henry in 
1806 als metaan (CH^ herkend. De mikrobiologi-
sche grondslag van de metaanvorming werd naar 
verluid ontdekt circa 1890 door Bechamp, een 
tijdgenoot van Pasteur Biogas werd voor het eerst 
op industriële schaal gegist uit afvalwater rond de 
eeuwwisseling en dit in Exeter (Engeland) waar het 
voor de stadsverlichting werd aangewend. De afge
lopen jaren is de metaangisting zeer sterk in de be
langstelling gekomen. Hierbij spelen voornamelijk 
twee aspekten een rol: 

— Het omzetten van organische afvalstoffen naar 
een bruikbaar gas. Het belang van dit proces is dat 

aldus tal van afvalstoffen met minimale werkingskos
ten kunnen worden verwijderd en herbruikt 
— Het produceren van alternatieve energie uit 
landbouwgewassen, overschotten en residuen. Me
taangisting biedt de mogelijkheid een gemakkelijk te 
hanteren en relatief goedkope energiebron te produ
ceren en dat binnen het kader van de natuurlijke 
kringloopprocessen. 
In het labo voor mikrobiologie van de Gentse 
Rijksuniversiteit zoeken de ingenieurs Van Assche 
en Demey reeds geruime tijd naar een grotere 
produktie van het biogas dat vrijkomt uit de gisting 
van mengmest en dat een toekomst als alternatieve 
energiebron wordt voorbestemd. Al deze bevindin
gen staan nu te lezen in het belangwekkende 
dossier „Bk)gas" van prof. W. Verstraete. 

Bosbeheer 
in Vlaanderen 
Het behoud en beheer van onze 
bossen is momenteel volop in de 
aktualiteit Bij de herziening van 
het Bosdekreet rijzen heelwat vra
gen die wensen opgelost te wor
den. Die vragen liggen vooral bij 
de partikuliere boseigenaars, de 

Onze illustratie: gezichtsmimiek ener kat (uit het reeds eerder in „WU" besproken boek „Katten"). 

Jonge katjes 
Dit keurig uitgegeven boekje is een vade mecum, gesteund op 12 jaren kattenfok. Naast de gekende 
algemeenheden bevat dit boekje uitgebreide informatie over kattenspelletjes, vachtverzorging, 
voeding, voortplanting, sterilizatie, ziekten en kwalen en tips voor op reis en naar tentoonstellingen, sa
men met uw huisgenoot 
De kattenkweek heeft de jongste jaren uitbreiding gekregen. Er worden ook steeds meer raskatten 
aangekocht waarbij vooral de Siamese katjes in trek zijn. Door het grote aantal praktische wetens
waardigheden is dit een onmisbaar boek voor elke liefhebber. Geïllustreerd met vaak vertederende, 
beeldschone foto's. 
— Jonge katjes door S. Bruin, uitgeverij Elsevier, Amsterdam. 

bosbouwdeskundigen en het na
tuurbehoud. Als hoofdartikel van 
het Jaarbulletin van de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten van 
België (BNVR) verscheen een vijf
tien bladzijden tellend artikel „Na-
tuurtechnisch Bosbeheer". Dit arti
kel handelt over onze bossen ge
zien vanuit het natuurbehouds-
oogpunt 

Duidelijk blijkt dat onze bossen er 
erg aan toe zijn. Zelden vindt men 
nog de oorspronkelijke bosplarv 
tengemeenschappen terug. Dit is 
in grote mate te wijten aan een 
sterk doorgedreven bosexp)loita-
tie; met o.a ontwatering, inplant 
van uitheemse boomsoorten, en 
het gebruik van slechts één of 
enkele soorten. Samen met onze 
bosplanten verdwijnen tevens de 
hieraan verbonden insekten en 
dieren. 

De stad 
vernieuwen 
Naar aanleiding van de stadsver
nieuwingscampagne in Vlaande
ren werd door EIcker-ik Antwer
pen een dossier uitgegeven geti
teld: „Over wonen en de stad 
vernieuwen in Vlaanderen". 
Aan dit dossier is duidelijk veel 
research-werk voorafgegaan. Inte
ressant maar niet enkel voor spe
cialisten. Er staat bijvoorbeeld een 
hele lijst praktische tips voor het 
bekomen van een eventuele sub
sidiëring voor de vernieuwing van' 
woonsten door partikulieren. De 
verzorgde prezentatie en illustra
ties maken het een aangenaam, 
leesbaar dossier. Te verkrijgen 
voor 40 fr. bij de Volkshogeschool 
EIcker-ik. Consciencestraat 46, 
2000 Antwerpen. Tel. 031 -39.38.68. 

Natuurreservaten 
Het Jaarbulletin van de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten van 
België bevat tevens nog 26 ande
re artikels over natuurbehoud- en 
beheer. 
Dit rijkelijk geïllustreerde nummer 
is te verkrijgen door storting van 
150 fr. op rekeningnummer 068-
0847200-29 van de Belgische Na
tuur- en Vogelreservaten v.z.w. 
met de vermelding „Jaarbulletin". 
Deze nieuwe uitgave bevat een 
beschrijving van zowat 150 gebie
den in beheer bij de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten van 
België (BNVR), De Wielewaal, 
Staat en Gemeenten, Ardenne et 
Gaume... 
Over elk reservaat werden een 
aantal relevante gegevens verza
meld: biotoop, fauna, flora, opper
vlakte, ligging, konservator, toe
gankelijkheid, kaart en illustratie 
(landschap, typische plant of dier). 
Het boekje begint met een ecolo

gische inleiding en eindigt met een 
lijst van dé staatsbossen. 
Deze brochure is te bekomen 
door overschrijving van 300 fr. 
(250 voor leden) op rekeningnum
mer 290-0176459-37 van het 
Groenkomitee Drongen, Priester 
Schinckdreef 39 te 9310 Drongen 
(-1-30 fr. verzendingskosten). 

ecomat 
merchtemse steenweg 245 
1810 wemmei 
tel. 4788727 

kringlooppapier 
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Het Zangfeest 
van de klare taal 
Het 44ste Vlaams-nationaal Zangfeest van zondag jl. was er een van 
de bovenste plank. Een massa mensen! Niet aan ons om te zeggen 
zoveel of zoveel, het sportpaleis zat afgeladen vol en dat is de 
zuiverste rekensom. Er werd gezongen, meer dan ooit en dat is goed 
ook want- alleen de bozen zingen niet. 
Dlt zangfeest kreeg een degelijk en goed georganizeerd programma 
mee, een afwisseling van ernst en luim, van mokerslagen op de 
Belgische nagel, van poeslief verpakte spitsvondigheden aan het 
adres van de valse profeten onder ons. 

Een kleurrijk Zangfeest dank zij de jeugd die zowel op de banken als 
op het podium ruim aanwezig was. Een muzikale parel aan de strijd
vaardige kroon van de Vlaamse Beweging. Het Zangfeest ook van de 
duidelijke taal, meer dan ooit nodig in deze door staal en centen ver
warde t i jd-

Strijdvaardig vi/aren de redevoe
ringen van ANZ-voorzltter Valeer 
Portier en jongerenspreker Bart 
Vandermoeren. 
Uit beide teksten lichten wij de 
meest treffende passages. 

Valeer Portier: 
„In het huidige wereldgebeuren 
met zijn terreur, met zijn schijnhei
ligheid en ekonomische recessie... 
blijft Vlaanderen echter be
kwaam zijn eigen problemen op 
te lossen, al ondergaan wij de 
huidige tendensen van stijgende 
werkloosheid, van ineenstorting 
van ons stelsel van sociale zeker
heid én van de gevaren die het vei
lig stellen van onze reeds zo geha
vende munt bemoeilijken. 
Dit alles is echter niet de schuld 
van het Vlaamse volk zelf, maar 
wél van dezen die het land leiden 
met een volkomen gebrek aan 
kompetentie, aan moed en aan 
verantwoordelijkheidszin. 
Vlaanderen heeft niet hard 
gewerkt om thans de vruchten 
van zijn arbeid naar Wallonië te la
ten overhevelen..., want in de so-
ciaal-ekonomisch moeilijke tijd die 
thans ook voor Vlaanderen een 
realiteit is, gaat het om onze ar-
beidsplaatsen en om ons geld! 
Vlaanderen kan niet verplicht wor
den schatting of belasting op te 
brengen voor de toekomstloze 
Waalse staalnijverheid in een to
taal ingestorte Waalse industrie. 
Het is niet de schuld van Vlaande
ren dat Wallonië niet tijdig aan 
rekonversie heeft gedaan en niet 
bekwaam blijkt een nieuwe toe
komst op te tx>uwen. 
Vlaanderen wil niet de gijzelaar 
zijn van de financieel-ekonomi-
sche chantage van de Walen, en 
verwerpt met misprijzen elke po
ging tot afpersing door lieden die 
zich, sinds het bestaan van België, 
nooit om het welzijn van Vlaande
ren hebben bekommerd." 

Eenheid 
„De nieuwe staatsstrukturen die 
men in België heeft tot stand ge
bracht, geven ons geen voldoe
ning. 
De zogenaamde Vlaamse Raad 
moet zo spoedig mogelijk verdwij
nen en vervangen worden door 
een echt Vlaams Parlement, waar
voor een echte, Vlaamse regering 
zk:h zal moeten verantwoorden. 
Wanneer echter, zoals thans, de 
essentiële, volksnationale belan
gen op het spel staan, moet er in 
de Vlaamse Beweging eenheid 
zijn van voelen, van denken en 
van handelen. 
In de strijd voor een autonoom 
Vlaanderen vraagt het ANZ, ais 
erfgenaam van een oude gemeen
schap: éénheid in het strijdopzet, 
éénheid in de strategie, in de 
gevechtsmodaliteit én in de tak-
tiek." 

Bart Vandermoere 

''& 1 . ^ i'ü'S* 

roepen aan de dagelijkse beledi
gingen, broodroof en zelfs moord
pogingen in Voeren, Komen en 
andere bedreigde gebieden. 
We zullen een punt zetten achter 
de immorele miljardendiefstal van 
de Waalse en Brusselse bloedzui
gers. 

Want na 150 jaar onrecht en ver
drukking zeggen wij jongeren het 
viskaf aan de laatste Belgisch 
patriottards: „Wij zullen blijven 
doorvechten tot wij ons voUe 
recht bekomen, ons demokraüsch 

recht, dat niemand ons kan blijven 
weigeren." 

Sterker dan ooit moeten we nu, 
eendrachtig en radikaal, alle karr
een grijpen om Vlaanderen weer 
vrij en groot te maken. Wij zullen 
dit echter niet vandaag verwezen
lijken! 

Laten we dan vandaag beginnen 
zodat de verwezenlijking morgen 
zou kunnen volgen. 

Masr niet hier alleen, niet in een 
ééndagsentoesiasme. De 

lijks beleefde trouw van de een-
voudigen waarin de Vlaamse be
weging steeds haar basis vond én 
vindt moet voor ons het voor
beeld zijn. 

De dagelijks beleefde trouw van 
die zovele stillen die txxjwen aan 
Vlaanderen, zonder kans op roem 
of voordeel. Dan zal ons Vlaamse 
huis, dat door zoveel rampen werd 
geteisterd in volle glorie herrijzen 
onder uw veelbelovende en bevei
ligende koepel van zelfbestuur." 

„We zullen ons inzetten in de 
eigen nationale bevrijdingsstrijd. 
We zullen één krachtig halt toe- Jef Eibers Vic Anciaux 

Een ontroerend Zangfeest. 
Een ontroerend ogenblik was de 
overhandiging van de samenge
brachte boeken voor de Vlaamse 
biblioteek te Komen. Ze werden 
op symbolische wijze naar het 
stukje Vlaanderen-in-Henegou-
wen meegegeven aan Jean-Pier
re Dewijngaert, van het Algemeen 
komltee Vlaanderen-Komen door 
Valeer Portier, voorzitter van het 
ANZ 

Aan Paul Sergier en Noël Decra-
mer van de Vlaamse Vrienden
kring Komen door Robert Orient, 
voorzitter van de VTB-VAB. 
Aan Mare Mahieu en Jaak Moer
man van de KNOKK door Clem 
de Ridder, voorzitter van het Da-
vidsfonds. 
Ontroerend ook was de hulde aan 
de overleden ANZ-vrienden Da
niel Clement, Oswald Fieuws en 
Louis Neefs. Menige traan werd 
weggepinkt toen het prachtige ge
dicht van Fieuws „Fluister mijn 

naam niet in de wind„" werd voor
gedragen en toen wij de betreur
de LOUIS Neefs zijn „Ach Magriet
je.." nog eens hoorden zingen. 
Dit Zangfeest vertoonde ook en
kele schoonheidsvlekjes: een al
gemene klacht was de minder 
goede kwaliteit van de dia's, de op
vallende aanwezigheid van het 
Merksemse politiekorps.- God
dank werden deze mankementen 
door prachtige dingen wegge
werkt: de steengoede Vaganten, 
Jef Eibers, de irnirukwekkende 
koren, de jeugdfanfares en vlag-
gezwaaiers, de vlotheid waarniee 
het programma voor het voetircht 
werd gebracht, het entoesiasme 
van het publiek! 
Het ANZ heeft met het Zangfeest 
1981 ongetwijfeld aan prestige ge
wonnen, het was af en het mag 
dan ook in volle vertrouwen aan 
de voorbereiding denken van zijn 
jubileum-uitgave (het 45ste feest) 
in 1982! 
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Ook en vooral 

voor Limburg 

is er nog 

een uitweg... 
HASSELT — Limburg neemt in het geheel van ons 
land en van Vlaanderen een „un/efre"plaats in; ook en 
vooral wat betreft de weeën en mogelijke uitweg in de 
krisis van de jaren 80. In tegenstelling tot andere 
landsgedeelten blijft de demografische stuwing, die 
elders vanaf 1985 grotendeels zal verdwijnen en die in 
Limburg sinds jaar en dag al merkelijk groter was, 
onverminderd bestaan tot in 1995. 

De zwakke ekonomische struktuur van Limburg, de 
sterke weerslag van de huidige krisis, vooral sinds 
1980, brengt mede dat Limburg ook in een „unieke 
slechte" situatie is terecht gekomen: een werkloos
heidsgraad van 20 th., een jongerenwerkloosheid van 
41 Lh. De hoogste cijfers van het land; merkelijk hoger 
dan bij voorbeeld in Wallonië. 

Dit is een toestand die niet langer kan geduld worden. 
Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk. 

Op een perskonferentie, deze week woensdag in 
Hasselt, telde de VU-Limburg een indrukwekkend 
alomvattend meerjarenplan voor: het reeds een gerui
me poos geleden aangekondigde „Prioritair Plan 
Limburg", naar analogie van het inmiddels berucht 
geworden PIP-Plan (Prioritair Investeringsplan voor 
Wallonië) van o.m. minister Guy Mathot 

Aan dit VU-dossier werd intens gewerkt door onder 
meer Tony Baerten, Willy Desaeyere (kamerlid), 
Raymond Driessen,Jaak Gabriels (kamerlid en burge
meester van Bree), Jan Peumans, Jos Truyen, Johan 
Sauwers, Rik Vandekerckhove (senator en ex-minister 
van Wetenschapsbeleid), en Denise Vlayen. 

Ann Duchateau en Jos Jaenen zorgde voor de 
tekstverwerking, terwijl Bernard Keunen de illustratie 
voor zijn rekening nam van dit sociaal-ekonomisch 
plan van de VU dat goede oriënteringen geeft voor 
een uitweg uit de krisis van de provincie Limburg. De 
eindredaktie was in handen van gewezen minister van 
wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove. Zeer kon-
kreet en zeer indringend wordt de huidige evolutie 
onder ogen genomen op het gebied van demografie, 
van de ekonomie, van het onderwijs, de openbare in-
frastruktuur. Het is een VU-dossier dat de allures aan
neemt van een politiek handvest dat nog in lengte van 
de tachtiger jaren als gedegen werkinstrument zal 
kunnen gebruikt worden. We kunnen er hier deze 
week slechts enkele fragmentaire elementen uitlich
ten; vooral inpikkend op de aktualiteit en de akute 
noden. 

VU-pleidooi voor mentaliteitsverandering 
De VU-Limburg stelt dat de 
ekonomische krisis in Limburg 
binnen het kader van de eigen 
deelstaat met voldoende eko
nomische bevoegdheid (ekono-
misch federalisme) of in een 
eigen autonome staat in Vlaan
deren niet alleen minder uitge
sproken zou zijn maar vooral 
sneller en adekwater zou kun
nen opgelost worden. De blij
vende aderlating van zovele 
tientallen miljarden voor het 
Waals staal (ook indirekt via 
de steenkoolprijzen) is een do
delijk recept voor de Vlaamse 
ekonomie: wij worden onvermij
delijk meegesleurd in een uit
zichtloze toestand. 
Binnen Vlaanderen zelf zouden 
de nu weggegooide miljarden 
de basis kunnen vormen voor 
een adekwater en snel herstel
programma, waarvoor ook Lim
burg prioriteit mag en moet ei
sen. 
Hoewel het inzicht van een 
ekonomische zelfstandigheid in 
Vlaanderen groeiende is, moet 
reeds binnen het huidige 
staatsbestel snel hulp geboden 
worden aan Limburg. En dit al

leen reeds op gronden van ver
delende rechtvaardigheid: het 
is niet langer te nemen dat 
Limburg slechts 0,7 th. van de 
werkingskosten en 0,8 th. van 
de investeringskredieten voor 
universitair onderwijs bekomt, 
en maar 0,06 th. van de kredie
ten IWONL-industrie. 

Deze cijfers kunnen eindeloos 
aangevuld worden. 
Limburg vraagt de prioriteit 
waarop het recht heeft 

Maar ook binnen Limburg is 
een grondige mentaliteitsveran
dering nodig. Deze krisis is 
méér dan een louter ekono-
misch gegeven. Het is de voor
bode van een diepgaande mu
tatie in onze samenleving. Men 
zal deze niet opvangen met de 
oplossingen van gisteren. Wij 
moeten afstappen van de my
the van de grootschaligheid; 
van steeds maar méér beton en 
méér wegen. Er is meer aan
dacht nodig voor de mens, 
voor ons zo bedreigde milieu, 
voor werkelijke inspraak, ge
steund op inzicht in een beleid 
dat wordt afgestemd op dienst

baarheid. Hieraan ten grondslag 
ligt een verdraagzame maar 
vastberaden houding, uitgaande 
van een werkelijk pluralisme: 
nl. de positieve waardering van 
de opvattingen van de anders
gezinden. 

In dit dossier is bewust afge
zien van volledigheid. 
Sommige sektoren of subsek
toren zijn niet of onvoldoende 
behandeld, of slechts summier 
aangehaald. Niet omdat ze niet 
belangrijk zouden zijn. Zo zal 
bij voorbeeld Kuituur en Wel
zijnszorg het onderwerp uitma
ken van een later dossier 

Sommige vaststellingen en 
kommentaren klinken wellicht 
hard en bitter. Zij geven de 
gemoedsgesteldheid weer van 
de velen in Limburg, die tever
geefs uitzien naar werk en het 
beu zijn te horen zagen over 
„de provincie van de toekomst". 
Het is nu en het is de huidige 
noodsituatie in Limburg, die 
moet verholpen worden. Niet 
door steeds maar herhaalde 
beloften, maar door een daad
werkelijke uitvoering ervan. 

De zwakke ekonomische struktuur van Limburg 

Landbouw 
Steenkool 
Rest energie 
Chemie 
Metaalbewerking 
Rest industrie 
Bouw 

Handel 
Vervoer 
Banken 
Rest diensten 

Tertiaire sektor 

Totaal 

LIMBURG 

Aantal werknemers 

781 
18.600 
2.308 

11.099 
30.009 
22.524 
17.164 

17.717 
6.988 
4.720 

50.840 

80265 

182.750 

% 

0.4 
102 
1,3 
6.1 

16,4 
12,3 
9,4 

9,7 
3,8 
2,6 

27,8 

43,9 

100.0 

BELGIË 

Aantal werknemers 

12.379 
22.700 
42295 

236.784 
321.594 
393.634 
251.533 

425.937 
186.722 
192.570 
874.617 

1.679.846 

2.960.965 

% 

0,4 
0,8 
1.4 
8.0 

10,9 
13,3 
8,5 

14,4 
6,3 
6,5 

29,5 

56,7 

100,0 

Bron: Regionaal statistisch jaarboelc, NIS, 1978, p. 153 en eigen berekening. 
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Stop 
grond 
gesjaeher 

De „trieste realiteit"-
De werkelijkheid van de 
laatste jaren, en dat is meer
der malen door de VU aan
getoond, heeft ons duidelijk 
gemaakt dat een mensge
richt overheidsbeleid om
zeggens nooit werd toege
past Hoeveel gemanipu
leerde, onzinnige projekten 
de laatste tien jaar werden 
uitgewerkt met als school
voorbeeld het fameuze ras-
terplan van de Interkommu-
nale E-39 is moeilijk te ach
terhalen. Veel van deze 
plannen blijven Immers ver
doken achter de horizon van 
de waarneming. 
Een veel duidelijker zicht 
hebben wij op de ruimtelijke 
warboel gevormd door een 
ongebreidelde wegenbouw 
met Genk als schoolvoor
beeld voor Limburg, her en 
der verspreide en onderbe
zette industrieterreinen, 
dode stinkende rivieren en 
zogezegd gesaneerde be
ken (met als grote promo
tors een aantal studiebure
len en de landelijke water-
dienst), leegstaande of niet 
funktioneel aangewende 
overheidsgebouwen of in-
frastruktuurwerken (o.a. de 
fameuze collector Genk-
Antwerpen, de tuikabelbrug 
te Godsheide), verkrotting 
van steden (stadskernver
nieuwing beperkt zich 
meestal tot slogans en het 
organizeren van tentoon
stellingen), leegloop van 
dorpen ingevolge groot
schalige inplaning van soci
ale woonwijken, verkwisting 

^mmmmmmmm 

Limburg kenmerkt zich, wellicht meer dan andere provincies 
ook, door een brede waaier van milieugroeperingen aller
hande, die de meest uiteenlopende milieuproblemen behan
delen. 
Limburg kenmerkt zich echter ook door een autoritaire poli
tieke kaste, die ekologie en alles wat daarmee verband 
houdt duidelijk als „een restpost' ziet 
De VU-Limburg heeft altijd en vanaf het begin de milieube
weging in Limburg ondersteund. De voorbeelden zijn legio: 
A-24, bescherming van waardevolle natuurgebieden, onder
steuning op parlementair vlak van akties rond de milieube
scherming- Ook in geval van overtreding van het gewest
plan (de zaak Luysen te Bree) heeft een gemeentebestuur 
met VU-signatuur de wet strikt toegepast 

...En het wanordelijke 
Hap-Snap beleid... 

van landbouwgrond, door
gevoerde lintbebouwing, ge
degenereerde natuurgebie
den (de voorbeelden hier
van zijn legio in Limburg 
waar een laks beleid van de 
gemeentelijke overheid een 
aantal gebieden onherroe
pelijk vernield heeft). 
Dit is het weinig fraaie beeld 
van Limburg 1981 op milieu
gebied. 

Ondubbelzinnig 
Daartegenover stelt de VU-
Limburg volgende voorstel
len: 

• Een mensgericht over
heidsbeleid 
Een mensgericht overheids
beleid moet steunen op een 
weloverwogen ruimte-orde
nend beginsel vanuit een bre
de ekologische visie. Dit wil 
zeggen dat men aanvaardt 
dat het samenleven bepaald 
wordt door meerdere te on
derkennen elementen ut een 
maatschappelijk patroon, en 
dat men wil streven naar een 
optimale verhouding en wis
selwerking in relatie tot het 
welzijn. 

• Vanuit de basis opge
bouwd 
Strukturele en maatschappe
lijke veranderingen moeten 
vanuit de basis gebeuren, wil
len zij enige kans op slagen 
hebben. De ervaring heeft 
ons geleerd dat de bestaan
de middelen: gewestplan, al
gemeen plan van aanleg, bij
zonder plan van aanleg, zeer 
dikwijls een afwijkend karak
ter dragen en alles behalve 
van een evenwichtige uit
bouw getuigen. De reden 
hiervoor moet gezocht wor
den In het ontbreken van een 
samenhangende visie op 
ekologisch vlak. 

• Via struktuurplanning 
Het struktuurplanproces kan 
ook In de praktijk tot een 
gepast beleid lelden. De be
staande middelen Inzake 
ruimtelijke ordening kunnen 
hierin probleemloos opgeno
men worden. Belangrijk is dat 
de politieke wil aanwezig Is 

tot het voeren van zulk beleid 
en men de voorwaarden er
toe wil scheppen. De VU-
Ümburg stelt dat de hukJige 
ontwikkeling van struktuur-
plannen b.v. In HasseK en 
Genk grootschalig en onper
soonlijk Is, maar op geen en
kele wijze rekening houdt 
met de belangen van alle be
volkingsgroepen, buurten en 
wijken. De VU-Umburg moet 
vaststellen dat deze betrok
kenheid vaak beperkt blijft tot 
eenmalige bijeenkomsten en 
tot het organizeren van ten
toonstellingen. 
Het hafysnap beleid van de 
huidige beleidsverantwoor
delijken In Limburg, daarbij 
steeds ondersteunend door 
de provinciale en nationale 
overheid, heeft aanleiding ge
geven tot machtsmisbruik en 
machtshonger van talrijke in-
terkommunale verenigingen. 
Zij zijn direkt verantwoorde
lijk voor de huidige ruimtelijke 
knoeiboel, die nogmaals ver
strekt werd door de gewest
plannen. Elke wetenschappe
lijke benadering van de eko
logische problemen Is hier 
vaak onbestaande. 
In het kader van dit over
heidsbeleid eist de VU-Lim
burg een volledige bescher
ming van de bestaande na
tuurgebieden in Limburg en 
eist met name bij prioriteit de 
aankoop en In het andere 
geval de bescherming van 
die natuurgebieden die het 
meest bedreigd worden door 
totaal onzinnige projekten In 
de sfeer van grintuitbating, 
aanleg van Industneterrelnen, 
autowegen en expreswegen, 
rechttrekken van beken en 
rivieren, aantasting door 
grootschalige rekreatiepro-
jekten. 

In tegenstelling tot de andere 
politieke partijen heeft de VU 
zowel provinciaal als natio
naal duidelijk en ondubbelzin
nige standpunten ingenomen 
op het vlak van de natuurbe
scherming. 
VU-Limburg wil dan ook ver
der de vaak ondankbare en 
idealistische, maar realisti
sche inzet van de natuur
groeperingen in Limburg blij
ven steunen. 

Een prioritair plan 
De ekonomische struktuur van 
Limburg is In vergelijking met 
deze van het Rijk zwak en kwets
baar, omwille van het overwicht 
van steenkool en auto-assembla
ge, en wegens de onderontwikke
ling van de tertiaire sektor. 
De analyse van de werkgelegen
heid in de voornaamste ekonomi
sche sektoren van Limburg toont 
aan dat vooral het laatste jaar zich 
een duidelijke achteruitgang heeft 
ingezet of dat In het gunstigste 
geval een zekere stagnatie wordt 
bereikt (Kemplsche Steenkolen, 
Autonijverheld). 

Het behoud van het huidige peil 
van werkgelegenheid is allerminst 
verzekerd. Eerder valt te rekenen 
met een verdere terugval. 
Gevoegd bij de noodzaak van de 
60.000 nieuw te creëren arbeids
plaatsen in verband met de demo
grafische stuwing betekent dit een 
enorme opgave, die des te meer 
de noodzaak aan een prioritair 
plan Limburg onderstreept 

Dit prioritair plan Limburg moet 
op het ekonomische vlak op de 
eerste plaats de toekomst van de 
steenkoolnijverheid behartigen. 

• Een produktie van 7 miljoen 
ton per jaar, en dit minstens tot 
het jaar 2000, via een lange ter
mijn planning. 
In de gegeven omstandigheden is 
een inkrimping van de werkgele
genheid In de kolennljverheid voor 
Limburg onaanvaardbaar. 

• Een ekonomische studie voor 
het openen van een nieuwe mo
derne mijn is nodig teneinde na te 
gaan in hoeverre hierdoor betere 
konkurrentiële voorwaarden kun
nen ontstaan. 

• Verkoop van Limburgse 
steenkolen aan Europese bare-
maprijzen, ook aan de Waalse 
staalfabrieken. Subsidies voor 
deze Waalse staalbedrijven kun
nen niet ten laste gelegd worden 
van de Kempische Steenkolen en 
Limburg. 

• In het kader van de dlverslflka-
tie van de steenkoolnijverheid 
moet nog dit jaar de beslissing 
worden genomen tot het oprich
ten in Limburg van: een cokesfa-
briek met voldoende kapaciteit 
van 2,4 miljoen ton, een steen-
koolcentrale(s) voor 600 MW, op 

basis van gefluïdizeerd bed, één 
piloot-fabriek voor chemische 
verwerking van steenkool. 

# Een eigen onderzoekscen
trum voor technologisch onder
zoek in verband met valorizatie en 
chemische verwerking van steen
kool In samenwerking met de uni
versiteit Een onderafdeling van 
het vrijwel uitsluitend Franstalige 
NIEB is onvoldoende. Dit onder
zoekscentrum kadert in de uit
bouw van het toegepast onder
zoek In de deelstaat Vlaanderen. 

• Tenslotte is een eigen ver-
kooppolitiek van de KS, minder 
gebonden aan de Waalse staalbe
drijven, gewenst Ondanks de mll-
jardenstroom van Vlaamse centen 
naar de Waalse staalnijverheld 
blijft diens toekomst op langere 
termijn zeer onzeker. 

Vlaamse staalas 
De uitbouw van een Vlaamse 
staalas Sidmar-ALZ Genk, los 
van het geld verslindende Wallo
nië, met opvoering van de warm-
walskapacitelt van Sidmar tot opti
maal niveau, en ontplooiing van 

de produktiewaaier van roestvrij 
staal voor ALZ (nu slechts 7-8 th. 
van de waaier voor roestvrij staal) 
Is onontbeeriijk. 
Hierdoor gebeurt niet alleen een 
ekonomisch te verantwoorden in
vestering, maar wordt tevens een 
vitale bijdrage geleverd voor de 
expansie en diversifikatle van de 
Limburgse ekonomle. 
Ook wat betreft de woningbouw 
verdient Limburg prioriteit 
In tegenstelling tot de andere pro
vincies blijft er In de eerstkomen
de jaren nog een belangrijke wo
ningbehoefte bestaan in Lim
burg; vooral in de sociale sektor. 
De kredeten van de overheidsin
stellingen (NMH en van NLM) 
dienen dan ook In hoofdzaak en 
via voorkeursmaatregelen in en 
aan Limburg besteed te worden 
om sociale woningbouw te stimu
leren, rekening houdend met de 
nodige kwallteltsvereisten. 
De verdere uitbouw en verbre
ding van het Limburgs Fonds 
voor Technologisch Onderzoek 
van het LUC tot een breder opge
zet „Interface" tussen Industrie en 
onderwijs, met o.a. ondersteuning 
van het management van de klei

ne en middelgrote ondernemin
gen. 
De terugval van de werkgelegen-
hekJ in Limburg wijst er tevens op 
dat de meeste Limburgse bedrijfs
takken weinig expansief of toe
komstgericht zijn. Een heroriën
tatie naar nieuwe en toekomstge
richte bedrijven is dringend 
noodzakelijk. 
Daarom pleit de VU-Umburg voor 
de oprichting van een Stichting 
Limburg Research, met openbare 
en privé financiering, ter oprichting 
van een Limburg Research Park, 
naar analogie met het Triangle 
Research Park in North (Carolina 
(USA). 
Door het ter beschikking stellen 
van Industriegronden aan zeer 
lage kostprijs, door samenwerking 
met de universitaire instellingen, 
openstellen van laboratoria, mede
werking van professoren, mana-
gementsondersteunlng enzomeer 
dient een alternatieve groelp>ool 
voor nieuwe en toekomstgerichte 
bedrijven gecreëerd te worden. 
Dit kan voor een groot gedeelte 
door eigen Limburgs Initiatief ge
beuren met steun van fjartikulie-
ren, gemeenten, provincie-

30 APRIL 1961 



14 

wm 

TV-programma's Wi 
I 

Zaterdag 

BRT 1 
16.00 Zo IS vader (film). - 18.00 
Mariolino (strip). — 18.05 De avon
turen van Reksio. — 18.15 Popeye 
(strip). — 18.20 Internationale ka-
nowestrijden te Hazewinkel (re
portage). — 19.00 Vrijetijdstema's. 
- 1945 Nieuws - 2010 De 
Ropers. - 20.35 Terloops. - 21.20 
Beulah land (fJ. - 22.25 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de 
Beer. — 15.40 Kleine Isar. - 15.50 
Buurtkinderen (fJ. — 16.15 De 
familie Knots (f.) — 16.40 Peter 
Ramsay, de dierendokter (fJ. — 
18.36 Sesamstraat - 19.00 Ren je 
ro t — 20.00 Kus van een Rus 
(toneel). — 22.40 Aan ons de keus 
(dok. over Milton Friedman). — 
2325 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Hier is 
Boomer (f.). — 1925 De Muppet-
show. — 20.00 Nieuws. — 20.27 
Fair stood the wind for France (fJ. 
- 21.25 Huisbezoek (fJ. - 21.50 
Brandpunt — 2225 Sport op za
terdag. — 22.55 De tafels van tien. 
- 2320 Nieuws. 

RTB 1 

1930 Nieuws. — 20.05 Le jarding 
extraordinaire. — 20.40 Le jouet 
(film). — 2210 MUSIC circus 
(show). — 23.10 Nieuws 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Freddy 
Quinn (show). — 21.45 Nieuws. — 
22.05 Westworld (SF-film). -
23.35 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Ringstras-
senpalais ( f ) . — 20.15 Sie konne's 
net lasse (toneel). — 22.15 Nieuws. 
- 22.20 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 23.35 Thriller (fJ. - 1.10 
Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Music of 
man. — 21.10 Anatomie einer Be-
ziehung (dok.). — 22.30 Expen-
mente (film). — 23.15 Nieuws. 

LUX. 

18.00 Leo contre tous. — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Switch (fJ. — 
20.30 L'homme de la Sierre 
(western). — 22.20 Mensonges 
(film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Charles Azna-
vour (show). — 21.35 Dallas (f J. -
22.30 Telefoot 1. — 23.30 Nieuws. 

A 2 

19.45 Ontspanningsprogramma. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le boulan-
ger de Suresnes (tv-film). — 22.10 
Bravo (show). — 23.00 Ruwenzori: 
bergen van de maan (dokO. — 
23.30 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 Un étrange manage (tv-film). 
- 22.20 Nieuws. - 22.40 Ciné 
regards. 

Zondag 

BRT 1 
9.15 Voor boer en tuinder. — 9.45 
Telegym. — 1000 Eucharistievie
ring vanuit leper. — 11 00 Konfron-
tatie (debat). — 12.00 Nieuws voor 

G e r a l d i n e C h a p l i n in de tragi
k o m i s c h e mil ieu- en karakter
schi lder ing. 
R o s e l a n d van J a m e s Ivory 
(1977) (D insdag 5 mei , BRT 2, 
o m 20 u. 35). 

A R D 

20.00 Nieuws. - 20.15 Exil (fJ. -
21.15 Na de diktators- kommunis-
ten of demokraten? (reportage). 
— 22.00 Solo für Spassvógel (va
riété). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Das fruchtbare Land (film). 
— 0.55 Nieuws 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21.20 Der 
Fall Woyzeck (tv-film). - 22.50 Wo 
die Berge segein (kortfilm). — 
23.35 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Ich stelle 
mich. Constantin Freiherr von Hee-
reman. — 21.45 Die Maschine, die 
die Bösen tötet (film). — 23.05 
Nieuws. 

LUX. 
19.26 Le coffre-fort (spel). - 19.45 

Dierenmagazine — 1' 
flash (spel). - 2000 S 
teau (variété). - 21 00 1 
me offensive (film) 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktuï 
19 45 Nieuws. - 20.20 f 
verkiezingen. — 20 50 Li 
crevés (film). - 2220 I 
daagse archeologie (dok 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 
ten. — 21.55 Ecole de vii 
tique (dok.). - 23.00 N 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 f 
20.30 Le grand Sam (filrr 
Nieuws. 

Dinsdac 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie — 
riolino(f). — 18.05Sesai 

gehoorgestoorden (tot 12.30). — 
15.00 Sesamstraat — 15.25 Hugo 
en Jozefien (jeugdfilm). — 16.45 
Dieren in de grootstad (dokj . — 
17.35 Sportuitslagen. - 18.00 In
ternationale kanowedstrijden te 
Hazewinkel. — 18.30 Mariolino. — 
18.35 Leven... en laten leven (kwis). 
— 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend. — 20.30 Paradijsvogels 
(f). — 21.10 Hun stad (dok. over 
Stockholm). — 22.00 Lied van mijn 
land (Vlaamse liederen). — 22.30 
Nieuws. 

NED. 1 

17.00 Hannah Arendt (televisiepor-
treO. - 19.00 Nieuws. - 19.05 
Daar vraag je me wat (info). — 
19.45 De Willem Ruis-show — 
21.15 Voorbij, Voorbij., (tv-film). -
22.16 De Rechtbank (reportage) . 
— 23.25 Nieuws. 

NED. 2 

15.30 Nieuws. - 15.35 Surfen -
een kwestie van durven!. — 16.16 
De dans van de vlinder (film). — 
1705 Studio Sport I. - 18.45 Se
samstraat. — 19.00 Studio Sport II. 
— 20.00 Nieuws. — 20.10 Fascis
me, tussen slapen en sluimeren. — 
20.40 Humanistisch Verbond. — 
20.55 Vals plat (info). - 21.40 
L'Attentat (film). - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. — 
20.05 Zygomaticorama (variété). 
— 21.25 Tout l'amour du monde 
(tv-film). — 23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (f). 
— 21.45 Die Kriminalpolizei rat — 
21.50 Nieuws. — 21.55 Lusteloos
heid, kwam van deze tijd (dok). — 
2325 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Verhouding 
mens-natuur (dok). — 20.15 Der 
lastige Ungar oder Rigoletto hat 
keine Pause (tv-spel). — 21.15 
Nieuws. — 21.30 De dramatische 
gebeurtenissen in Danzig-Gdansk 
tussen 1939 en 1945 (dok). — 
22.15 WCT-tennis in Dallas. - 1.00 
Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
2000 Nieuws. — 20.15 Geheim-
nisvolles Asien (dok.). — 21.00 
Auslandsstudio — 21 45 Kontakt-
magazine. — 22.30 Portret van 
Marie Laforèt — 23.10 Nieuws. 

LUX 
20.00 Kojak (O. - 21 00 Du Silence 
et des Ombres (f). - 23.10 Kou-
men (stam aan de rand van de 
Sahara) 

F 1 
16.35 Spprtpremiére. - 9.25 
Dierenmagazine. — 20.00 Nieuws . 
- 20.30 Le Tueur (film). - 22.00 
Ensemble Orchestral de Paris. — 
23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Gesar et 
Rosalie (film). — 22.25 Gaitis (Por
tret van deze Griekse kunstenaar). 
— 23.20 Nieuws. 

F 3 
10.00 Mosaïque (tot 12.00). — 
20.00 Les Comédiens s'amusent 
(humor). — 20.30 L'Aventure de 
l'art moderne. — 21.25 Nieuws. — 
21.40 Pasteur Schuiz (portreO. — 
22.35 Hitchcock a la television 
(kortfilm). 

Maandag 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ma
riolino ( f ) . — 18.05 Maja de bij. — 
18.30 Bonjour la France (Open 
School). — 19.00 De avonturen 
van de hond Reksio. — 19.10 Paar
den (kortfilm). — 19.17 Uitzending 
door derden. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Het testament (fJ. — 21.05 
Sportshow. — 21.50 Ommekaar 
(ouders van sekteleden). — 22.30 
Nieuws. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjoumaal. - 18.36 Se
samstraat — 18.50 Van grijpen tot 
begrijpen (natuurdokj. — 19.00 
Heidi (strip). — 19.25 Sommigen 
van onze vliegers worden niet lan
ger vermist (dok j . — 19.50 Doden
herdenking op de Waalsdorper-
vlakte. — 20.10 Jessie (tv-film). — 
21.37 Nieuws. — 21.45 Kinderen 
uit de holocaust (dokJ. — 22.45 
Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Woody 
Woodpecker (stnp). — 19.05 De 
ronde van '43 (dokJ. - 19.30 Ca-
merata Lysy speelt Mendelssohn 
(vioolkoncerO. — 19.52 Reportage 
van de dodenherdenking op de 
Waalsdorpervlakte. - 20.10 
Nieuws. — 20.30 Voyage of the 
damned (film) - 23.10 Aktua tv. 
- 23.45 Nieuws. — 23.55 Tros 
sport extra 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.05 Carrie (film 
en debat). - 23.10 Nieuws 

RTB 2 

1830 Chén-Bibi ( f ) . - 2005 Paulin 
eyet ses gners (Waals toneel) 

Z A T E R D A G (2 mei) - vrijetijdstema's (BRT) is 
g e w i j d aan het f e n o m e e n van het k roeg lopen . — O p 
N e d . 1 v e r w e n t de N C R V d e k inderen een hele 
namiddag lang. (Namiddagprogramma) — D e k lucht 
Kus van een Rus da t d e T r o s o p N e d I b reng t be lee fde 
he t voo rb i j e se izoen in d e tea te rs een g r o o t sukses. He t 
s tuk gaat o v e r een Russ ische bal letdanser van het Bols-
hoi-Ballet d ie in Neder land pol i t iek asiel vraagt . Hij moe t 
onde rdu i ken e n k o m t t e rech t in het huis van e e n hoge 
funk t ionar is van he t minister ie van Defens ie . — In de 
Muppet show Is d e 53-jar ige Roger M o o r e t e gast. Z i jn 
aanwez ighe id zal M i ss Piggy besl ist niet o n b e r o e r d la
ten . — F reddy Qu inn zal o o k w e l zi jn fans hebben . En 
d ie z i t ten g o e d bi j A R D (Dui ts land 1). F reddy Qu inn 
b reng t een anderhal f uur d u r e n d e s h o w me t o u d en 
n ieuw we rk . 

Z O N D A G (3 mei) — Een zoe thoude r t j e v o o r de 
k inde ren : Hugo en Josefien, een Z w e e d s e jeugdf i lm 
naar dr ie k i nde rboeken van Mar ia Gr ipe . Josef ien , het 
doch te r t j e van d e dominee vervee l t z ich in he t g ro te 
huis van haar o u d e r s en he t park e romheen . Z e k e r e 
d a g o n t m o e t zij Hugo , d e z o o n van de tu inman. He t 
ven t je is o o k al leen e n z o e k t on tspann ing in he t bos. Z i j 
w o r d e n v r iend jes en be leven s a m e n de mees t fantast i 
s c h e avon tu ren . (BRT) — Hun s f a d (Ci t ies) is een Cana
d e s e reeks dokumen ta i res waar in b e k e n d e pe rsonen 
hun l ievel ingsstad aan de k i j kers voors te l len. V a n d a a g : 
Ma i Ze t te r l i ng leidt de k i j kers d o o r S t o c k h o l m (BRT) — 
D e aanleiding to t he t m a k e n van de TV-f i lm Voorbij 
voorbij van Paul V e r h o e v e n w a s e e n w a r e gebeur ten is 
uit d e laatste dagen uit W O II. S lech ts de a f loop w i j k t af 
van de reë le gebeur ten is . O p e e n a v o n d in apri l 1945 
w o r d t e e n koer ie r d o o r de Du i tse rs gevangen geno
men . D e plaatsel i jke ve r ze t sg roep benader t d e plaatse
l i jke kommandan t , e e n Neder landse SS'er o m het leven 
van d e m a n te redden . D e SS-er be loo f t dat en 
inkasseer t een belangr i jk bedrag . D e Du i tsers raken 
aan een v o o r r a a d j eneve r e n bezu ipen z ich. In een zat te 
bui sch ie ten zi j d e verze tss t r i jder neer. Een t i jdje later 
w o r d t d e s t reek bevr i jd . Maa r de Neder landse SS 'e r is 
v e r d w e n e n . D e verze tss t r i j de rs wi l len z ich wreken.. . 
(Ned . I - K R O ) - O p Ned . 2 b reng t T ros een 
opmerke l i j k ekspe r imen t : De dans van de vlinder. Een 
regist rat ie van een tonee lopvoer ing d o o r mentaal ge
hand icap ten in Sydney . — In het a v o n d p r o g r a m m a 
draai t V P R O de Franse fi lm L'attentatvan Y v e s Bo isset 
(1973), me t Jean-Lou is Tr int ignant, M iche l Piccoli, Gian 
Mar ia Vo lon te , Jean S e b e r g e.a. Een journal is t laat z ich 
chan te ren o m de in bal l ingschap in G e n e v e levende link
se pol i t icus Sadlel naar Pari js t e lokken. Daar w o r d t 
Sadiel in de handen gespee ld van zi jn v i jand Kasar... 
(Ned . 2). 

M A A N D A G (4 mei) - Het testament (A t o w n 
like Al ice) , een Aus t ra l i sche reeks die al enke le ke ren 
als „Een s tad zoals A l i ce" aangekond igd w e r d d o o r de 
BRT en te lkens w e g viel, gaat eindel i jk vandaag van 
start. D e reeks gaat ove r de Engelse v r o u w Jean Paget 
die bij d e val van S ingapore (Maleis ië) samen me t ande

re Engelse v r o u w e n en hun kinc 
m e n w e r d en g e d w o n g e n we rd I 
d e t e doork ru i sen . Ve le v rouwer 
hierbi j o m het leven. Enkelen o\ 
hen Jean . D e overb l i j vende v rou 
m e t een vr iendel i jke Australiër, 
p r o b e e r t te helpen... He t maatsch 
BRT Ommekaar behandel t probi 
j o n g e r e n d ie z ich bi j rel igieuze sel 
ten . — Jessie is e e n gevoel ige Br 
1) ove r d e v r i endschap tussen ee 
het zoon t je van r i jke ouders die I 
ve rwaar lozen , en he t nichtje van 
lie. — M e e r dan een mil joen joc 
t i jdens W O 2 o m g e b r a c h t Kind» 
k a m p e n ove r l ee fden en nu vo lw 
Kinderen uit de Holocaust (Avr 
p e n d verhaal . — T r o s draait op N 
r i jke oor logs f i lm Voyage of the L 
s e n b e r g (1977). M e t Faye Duna 
Ma lco lm M c D o w e l l , O r s o n Welk 
D e f i lm is g ro tendee ls gebasee 
fe i ten : een d o o r J o s e p h Goebbe 
d a s t u n t Half mei 1939 liet Goeb l 
j o d e n me t een luxe-cruise-boot v j 
ve r t r ekken . G o e b b e l s is er echte 
b o o t niet aan zal m o g e n leggen ir 
t e rug naar Dui ts land zullen moei 

D I N S D A G ( 5 m e i ) - F r a 
Persi jn p robe ren in foe fs , een 
p r o g r a m m a aan te t onen hoe af! 
van ouders , leerk rach ten enz. (BI 
d isch magaz ine me t publ iek en c 
Zal ik es wat vragen, dokter... g i 
onze t i jd : stress. — Geraldine ( 
van d e t ien te lgen van Charl ie Ch 
hoofdro l len in de dr iesterrenf i lm 
Ivory ove r d e be levenissen van 
b e r o e m d s t e balzaal van N e w Y o 
Neder land w o r d e n vanavond de 
der landse Voetbalbeker gespee l 
in het s t r i j dperk : A jax-PSV en 
Eagles. N O S bes teed t in een spe 
zend ing aandacht aan deze final 
p rezen tee r t de anderhal f uur dun 
dokumen ta i re Animals are beai 
j o n g e n heef t er niet van gec 
b e r o e m d e de tek t i ve te wo rden? 
gebre ide repo r tage ove r het berc 
(Au nom de la loi) 

WOENSDAG (6 mei)-
een rech ts t reekse repor tage var 
T o w n — A Z '67, heenwedst r i jd in 
beker . (Waarschi jn l i jk ook op Nei 
— BRT II zet t egenove r het vc 
s c h e r m : De moord (in de reeks 
Losey (1972) ove r de moord 
ve rbannen Russ ische revolutie-l 
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m TV-programma's 

azine - 1955 RTL-
I - 2000 Sur un pla-
é) — 21 00 La cinquiè-
i/e (film) 

jstelijke aktualiteiten — 
ns — 2020Presidents-
•n — 20 50 La tableaux 
n) - 2220 De heden-
heologie (dok.). 

ws - 2035 Aktualitei-
5 Ecole de violon sovié-
I — 2300 Nieuws 

jeux de 20 heures — 
and Sam (film) - 2205 

sdag 
5 MEI ] 

oltelevisie — 18.00 Ma-
- 18 05 Sesamstraat — 

1835 Pierre Fabien & Co (f) -
1900 Lachertjes — 1905 Toets 
(satire) - 1945 Nieuws - 2010 
Magie International Wenen 1980 
(goochelshow) — 21 10 Zal ik es 
wat vragen, dokter stress (debat) 
— 2210 IQ (kwis) - 22.35 
Nieuws 

BRT 2 

2010 Het geheime leven der die
ren (dok) - 2035 Roseland (film) 
— 2215 Bonjour la France (Open 
School) 

NED 1 

1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1900 EO Kinder
krant - 1930 „Nacht und Nebel" 
bevnjding toen en nu (herdenking) 
— 21 00 God wil wonen bij de 
mensen (bijbelstuk) — 21.37 
Nieuws — 21 55 Uitreiking ver-
zetskruisen — 2235 Voetbal 
( A j a x - P S V , Go Ahead Eag les -
A Z '67) - 2305 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 De kleine 
zwerver (f) — 19 25 Met gemeng
de gevoelens (dok) — 2000 
Nieuws — 2027 De gezusters 
Bennett ( f ) . - 21 20 Minivoetbal-

show 15 (Oost-Nederland —Bel
gië) - 2210 Hier en nu - 22 50 
Kerken, wat doe je e rmee ' — 
2310 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 2005 
Salut Champion (f) - 21 00 Prive-
detective (dok) - 2200 Grands 
orchestres - grand chefs (dok) 

RTB 2 

20 05 Chansons souvenirs (show) 
— 21 05 La mémoire du peuple 
noir (dok) — 2200 Clap, la féte 
aux images (kortfilm) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Mit 
Schraubstock und Geige (non
sens) — 21 00 Aktualiteitenpro-
gramma — 21 45 Quincy (f) — 
21 00 Aktualiteitenprogramma — 
21 45 Quincy (O - 000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 19 30 Die lustige 
Welt der Tiere (dok) - 2100 

en hun k inderen gevangen geno-
ngen werd he t schiere i land lopen-
3le v rouwen en k inderen k w a m e n 
Enkelen ove r lee fden het. O n d e r 

vende v r o u w e n k o m e n In kon tak t 
Australiër, J o e He rman , d ie hen 

Het maatschappel i jk magaz ine van 
andelt p rob lemen van o u d e r s van 
eligieuze sek ten h e b b e n aangeslo-
levoelige Br i tse TV-f i lm ( A v r o - N e d 
ip tussen een d o o f s t o m m e jongen , 
ouders die hun gehand icap te k ind 
nichtje van d e kokk in van de faml-
mil joen j oodse k inderen w e r d e n 

i racht K inderen d ie toenter t i jd de 
en nu vo lwassen zi jn, ver te l len in 
jcaust (Av ro -Ned 1) hun aangr l j -
i draait op N e d 2 d e niet onbe lang-
3ge of the Damned van S tuar t Ro-
Faye Dunaway, M a x v o n S y d o w , 
Drson Wel les, J a m e s M a s o n , enz. 
lis gebaseerd o p waar g e b e u r d e 
'ph Goebbels bedach te p ropagan-
9 Het Goebbe ls ongevee r du izend 
ulse-boot van H a m b u r g naar C u b a 
s Is er echter van ove r tu igd da t de 
en leggen In Cuba , zoda t d e j oden 
zullen moe ten w o r d e n gebracht... 

mei) — Frank D Ingenen en Leen 
Toets, een humor is t lsch-sat i r isch 
men hoe afhankel i jk j onge ren zi jn 
i ten enz. (BRT 1) He t populal r -me-
aubllek en deskund igen in de zaal 
, dokter, gaat ove r de kwaa l van 
Geraldine Chapl in , de bekends te 
1 Charl ie Chapl in speel t een van de 
esterrenfi lm Roseland van James 
nissen van de b e z o e k e r s van de 
an New York , d e „Rose land" — In 
anavond de halve f inales in de Ne-
ker gespeeld. K o m e n tegen elkaar 
ax-PSV en A Z ' 6 7 - G o A h e a d 
It In een speciale Studio Sport ult-
n deze f ina lewedstr i jden. — Z D F 
half uur du rende pracht ige natuur-
i/s are beautifil people — W e l k e 
; t van g e d r o o m d o m ooi t een 
e w o r d e n ' ' RTBF 1 b reng t een uit-
ver het be roep van pnvé-de tek t l ve 

I (6 mei) — Voetbal. BRT b reng t 
por tage van de weds t r i j d Ipswich 
wedstri jd in d e f inale o m de UEFA-
ook op N e d I en andere zenders ) 

Dver het voe tba l een f i lm op het 
n de reeks „Doss ier " ) van J o s e p h 
de moord o p de naar M e x i c o 

3 revolutie-leider Tro tsk i M e t Ri

c h a r d Bu r t on (in de rol van Trotsk i ) , R o m y Schneider , 
Ala in De lon e.a. D e f i lm w o r d t gevo lgd d o o r een deba t 
o v e r Tro tsk i en het T ro tsk isme. — D e A v r o v e r w e n t d e 
k inde ren in he t nam iddagp rog ramma Kinderbios m e t 
e e n massa f i lmjes (Ned . I). D e tu lpentee l t Is een s te r ke 
t roe f in d e Neder landse e k o n o m i e (u i tvoer e n toer isme) . 
H o e d e Hol landers deze f inancië le me l kkoe in d e w a t t e n 
leggen, t onen zi j zelf in Oogstin beeld, he t l andbouwma-
gaz lne o p N e d . 1 (Nos) . V O O is van plan o m In d e 
k o m e n d e maanden enke le f l lmk luchten uit t e zenden . 
V a n d a a g staat d e ee rs te o p het p r o g r a m m a : Shampoo 
van Hal A s h b y (1975), me t Go ld ie H a w n , W a r r e n Beatty, 
Lee G r a n t e.a Geo rge , e e n nogal spee lse kapper raakt 
z o vers t r i k t In zi jn l le fdesaf fa i res dat hij ui teindel i jk al leen 
dre ig t ove r te blijven... (Ned . 2). 

D O N D E R D A G a meO - D e inhoud van het 
j ongerenmagaz ine Een vinger in de pap. S p o r t o p 
schoo l ; W i m d e C r a e n e me t een l iedje. Por t re t van een 
14-jar lge; Kamermuz iek me t T n o Avena . — M o e r a s 
mons te r s (o.a. het M o n s t e r van Loch Ness) hebben al
t i jd al van z ich laten sp reken . Z i ch laten zien d o e n zij 
minder. Maa r met al leen L o c h N e s s heef t zi jn monster . 
Er zou o o k een moe rasmons te r o p g e m e r k t zi jn in d e 
moe rassen in d e Amer i kaanse s taat Louisiana In de do-
kumen ta l r /we tenschappe l l j ke reeks Op zoek naar (In 
sea rch oO zit een af lever ing ove r het mys tene van de 
moerasmons te rs , d ie v a n a v o n d u i tgezonden w o r d t via 
BRT 1 — W i j z i t ten hier In België, net als in Neder land , 
o p g e s c h e e p t me t part i jen d ie z ich kristel i jk noemen , 
waarb i j dat knstel i jk u i thangbord v o o r een massale 
s temmenzeke rhe id zorgt , terwi j l die part i jen helemaal 
niet knstel i jk handelen, zonde r te sp reken ove r d e akt lvi-
te i ten van s o m m i g e van hun voo rmannen , mandatar is
sen en leden. D e K R O w i jd t e e n dokumen ta l re aan dat 
f e n o m e e n : Het Evangelie in de politiek. (Ned . 1) Een 
a a n r a d e r t j e ' 

V R I J D A G (8 mei) — Valstrik van de hartstocht 
( Love m e or leave me) is een me lodramat ische muzikale 
f i lm van Char les V Idor (1955), me t D o n s Day, James 
Cagney , C a m e r o n Mi tchel l . Do r i s D a y speel t de rol van 
het de rde rangsdanseres je Ruth dat d o o r een schurk 
o p g e m e r k t wo rd t . Hi j be loo f t haar sukses en zij laat z ich 
Inpikken. He t sukses k o m t maar onde r tussen heef t het 
l ieve meis je een e legante kere l leren kennen en wil zij 
van haar besche rmhee r af. Noga l w i e d e s da t die dat met 
zomaar neemt (BRT 2) — In de reeks po r t re t ten van in
te ressan te mensen Curriculum is Jeanne Brabants de 
d i rek t r ice van het Ballet van V laanderen aan de beurt . 
— BRT 2 bes teed t aandacht aan een in V laanderen nog 
d r u k b e o e f e n d e bezigheid- he i l igenverer ing De Vlaam
se Heiligen is een dokumenta i re van H u g o V a n der V e n -
net en Roger Rooter — In Overmorgen moederdag. 
( A v r o / N e d 2) p ra ten m o e d e r s van b e r o e m d e Neder lan
de rs me t en ove r hun k inderen — Z D F bes teed t 
eveneens aandacht aan m o e d e r d a g In Ubermorgen ist 
Muttertag z i t ten een zeventa l ko r te verha len over het 
t e m a „moederdag" , me t te lkens in de hoo fd ro l Inge 
Meyse l . 

Heute-Journal — 21 20 Zwischen 
Ghetto und Grungurtel (Reporta
ge over woningnood) — 2205 
Hier hast du dein Leben (film) — 
005 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Galerie — 
21 00 Portrait - 21 15 De school 
IS geen kinderspel — 21 45 Sie 
liessen hauen unermudet immer
fo r t 

LUX 

1945 Dierenmagazine — 1955 
RTL-flash (Spel) - 2000 Dallas 
(f) — 21 OOManez-lesvlvantes(tv-
fllm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Nieuws — 2020 Franse pre
sidentsverkiezingen — 2050 Les 
grandes aventures de l'Himalaya 
(dok) — 21 55 L'etouffe grand-
mere CTV-film) 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Jeanne 
d'Arc (film en debaO - 2330 
Nieuws. 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Zorro - 2230 Nieuws 

Woensdag 

BRT 1 
17.00 Op het schildpadplein — 
1800 Klein, klein kleutertje — 
1815 Mariolino - 1820 Het 
magisch potlood — 1830 Lacher
tjes — 1835 Battlestar Galactica 
(SF-f) - 1922 Uitzending door 
derden (SP) — 1945 Nieuws. — 
Voetbal (reportage) 

BRT 2 

2015 De moord (film en debat 
over het Trotskisme) 

NED 1 

1530 Kinderbios - 1830 Jeugd
journaal — 1836 Sesamstraat — 
1850 Toenstische tips — 19 25 
Agransch magazine — 1950 Al
fred Brendel speelt Schubert (pia
no) — 19 57 Kate, de goede buur
vrouw (TV-film) — 21 37 Nieuws 
— 2155 Verkiezingsspecial — 
2230 Studio Sport - 2300 
Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws — 1859 Ik ga mijn 
eigen baan — 1925 Kenmerk 
Onfo) - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 2032 Shampoo 
(film) - 2225 Info TV - 2302Te-
leac - 2337 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke akutali-
teiten - 19 30 Nieuws - 2005 
Christine (film) — 21 35 Le regard 
des autres (film) — 2315 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Kater Lam-
pe (TV-spel) - 22 00 Oorzaken 
en behandeling van schimmelziek-
ten (reportage) — 22 30 Tages-
themen 

ZDF 

21 00 Heute-Journal - 21 20 Die 
Fuchse ( f) — 22 05 Konsumenten-
rubnek — 2210 Sportrubriek — 
005 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 21 45 
Juan Carlos Konig von Spanien 
(portreü - 22 15 Filmtip - 22 20 
Der Tod eines Killers (film) — 
2350 Nieuws 

LUX. 

19 45 Dierenmagazine — 19 55 
RTL-flash (spel) - 2000 Muzikaal 
programma — 21 00 Piege a mi-

nuit (film) - 2250 De nostalgie 
van Europa met „Hongarije en 
Europa" 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Nieuws — 20 20 Franse pre
sidentsverkiezingen — 20 50 L'An-
tichambre (tv-film) - 2220 Boe-
kenmagazine — 2300 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 C'est du 
spectacle (show) — 2215 Medi
sche magazine — 2300 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La toile d'araignèe (film) 
- 2230 Nieuws 

Donderdag 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 Ma-
rioloni ( f ) — 1805 Huckleberry 
Finn ( f) — 18 30 Een vinger in de 
pap (magazine) — 19 00 Op zoek 
naar moerasmonsters (dok) — 
19 22 Uitzending door derden 
(CVP) - 19 45 Nieuws - 2010 
Dubbel Dobbel (kwis) - 2055 
Panorama — 2145 Dallas ( f ) — 
22 30 Sporttnbune - 2300 
Nieuws 

BRT 2 

2010 Loon naar w e r k e n ' (Open 
School) — 20 35 Frangois Orgeas 
(kortfilm) — 2046 Satiemania 
(stnp) - 21 00 Première - 21 50 
Aktie schildpad 

NED. 1 
1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1900 Speedy Gon
zales (stnp) — 1920 Ivanhoe ( f ) 
- 1945 De BB show (kwis) -
2050 Het evangelie in de politiek 
(dok) - 2137 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Pano-
ramiek — 2245 Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1859 Scooby 
doo (strip) — 19 25 Jan J De Bom 
v /h de kindervriend — 2000 
Nieuws — 2027 De Lemmings ( f ) 
- 21 22 De ombudsman - 21 29 
Latent talent (jonge vrouwelijke 
politici) — 22 10 Edelvrouw - be-
delvrouw ( f ) — 22 40 Achter het 
nieuws — 2335 Nieuws 

RTB 1 

20 05 Tandverzorging (enquête) 
- 20 35 Parfum de femme ( f ) — 
2210 Carrousel aux images — 
2310 Nieuws 

RTB 2 

2010 Faust - 21 20 Civilisation 
(dok) 

ARD 

20 00 Nieuws - 20 15 lm Brenn-
punkt (aktua) — 21 15 Verstehen 
sie Spass ' (verborgen kamera) — 
21 45 Stippvisiten (volksmuziek) 
- 22 30 Tagestehmen - 2300 
ARD-Sport extra - O 30 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Anneliese 
Rothenberger gibt sich die Ehre 
(show) — 21 00 Nieuws — 21 20 
Danzig of hoe mensen dingen 
ervaren (reportage) — 2205 Het 
milieu, wat gaat mij dat a a n ' (dok) 
- 030 Nieuws 

D 3 

1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Der Dialog ( f ) - 2205 
Hobbythek - 22 50 Een kijk op de 
mode — 2335 Nieuws 

LUX 

19 26 Le coffre-fort (spel) - 19 45 
Dierenmagazine — 1955 RTL-
flash (spel) — 20 00 Super-Jaimie 
(SF-f) - 21 00 Le bel Antonio -
22 40 Teatermagazine 

15 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Nieuws — 20 20 Franse pre
sidentsverkiezingen — 20 50 Salut 
champion ( f j — 21 45 Karnark — 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Les petits 
Calms ( f ) - 2340 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 L'heritier de mondesir (f J 
— 2200 Nieuws 

Vrijdag 
8 MEI ] 

BRT 1 
1800 Knikkie (fJ - 1815 Klem, 
klem kleutertje — 1830 Pierre 
Fabien & Co (f) - 1855 See 
(kortfilm) — 19 07 Uitzending door 
derden (KTRO) - 1945 Nieuws 
— 2015 Valstnk van de hartstocht 
(film) — 22 10 Curnculum Jeanne 
Brabants — 2300 Nieuws 

BRT 2 
2015 Wij, heren van Zichem ( f ) — 
21 05 De Vlaamse heiligen (volks
kundige dok) — 2150 Dag aan 
dag 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat - 1900 Finale NCRV 
Stedenspel — 20 40 U zij de glorie 
(samenzang) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Ander nieuws (verkiezin
gen) — 22 35 Hennneringen aan 
Amsterdam — 22 55 Humanistisch 
Verbond - 2330 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Dr Snug
gles - 1905 AVRO sToppop -
2000 Nieuws - 2027 Dallas ( f ) 
— 21 15 Overmorgen moederdag 
— 22 05 Aktueel en informatief — 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 20 05 A 
suivre (info) — 21 25 O toi, ma 
charmante (musical) — 2300 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 20 15 Die Morder 
sind unter Uns (film) - 21 40 Het 
recht op luiheid (reportage) — 
22 30 Tagesthemen - 2300 
Tatort ( f ) - 035 Nieuws 

ZDF 
20 15 Die Falie des Monsieur Ca-
brol ( f ) — 21 44 Inge Meysel 
Ubermorgen ist Mutterdag — 
22 00 Nieuws - 2220 Kultureel 
magazine — 22 50 Sport am Frei-
tag — 020 Nieuws 

D 3 
2015 Ruimteordening op het keer
punt - 21 00 Reporter - 21 30 
Gott und die Welt - 22 00 Wie es 
Gott gefallt (fJ - 2300 Een myte 
en zijn gevolgen (De boze wolO 

LUX. 

2000 Hunter (fJ - 21 00 Passage 
interdit (western) — 2215 Auto
magazine 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Nieuws — 20 20 Franse pre
sidentsverkiezingen — 2050 La 
coquine (teater) — 2255 Geva
rieerd magazine 

A 2 
2000 Nieuws - 20 35 Medecins 
de nuit ( f ) — 2135 Literair pro
gramma - 22 55 Nieuws - 2305 
Monnaie de singe (film) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 (jehandicapte sportkam-
pioenen (reportage) — 21 30 Ven-
dredi en Alsace — 22 30 Nieuws 
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„De verliefde ezel" naar Couperus 

Een virtuoos spektakel van dans, 
mime en projektie 

Zopas ging in de dansstudio van het Gentse Centrum voor 
Dans en Beweging „d'Oude Kapel" aan de Slnt-Kwintens-
berg een van de laatste proefvoorslell ingen van „De 
verliefde ezel", een spel van mime, dans en projektie door 
Jetty Roels en Gerdy De Decker gemaakt en gebracht naar 
een verhaal van de genoegzaam bekende Nederlandse 
auteur Louis Couperus. Uit de vlotheid waarmee deze ruim 

een uur durende voorstell ing afgewerkt werd, bleek dat de 
„ezel" klaar Is om in Vlaanderen op toernee te gaan. Voor Wij 
een goede reden om de produktie even nader toe te lichten, 
temeer omdat het gaat om een hier eerder zeldzame multi
disciplinaire teatervorm, die gezien het afgeleverde resul
taat heel wat perspektieven opent 

^éUj 

Een sp rook je 
nfiet ve le b o d e m s 
Louis Couperus schreef zijn „De 
verliefde ezel" naar een verhaal 
van de Romeinse auteur Lucius 
Apuleius, die er in de 2de eeuw na 
Knstus een intelligent humorvol 
en ontroerend stukje maatschap
pijkritiek mee bracht De aktie 
speelt in het antieke Griekenland, 
waar de mooie kopmanszoon 
Charmides om de haverklap ver
liefd wordt. Hij wordt door een 
harpij betoverd om bij zijn volgen
de verliefdheid in een ezel te ver
anderen . wat meteen gebeurt als 
hij de beeldschone prinses Charts 
ziet Maar dat meisje zelf was 
betoverd om verliefd te worden 
op de eerste ezel die ze nog zou 
ontmoeten aldus laat het vervolg 
zich raden, na heel wat wel en wee 
komt alles voor elkaar. 
Maar wat ogenschijnlijk als een 
simplistisch sprookje zou kunnen 
afgehandeld worden, werd door 
de auteurs verwerkt tot een wer
velend verhaal, met heel wat on
verwachte wendingen waarbij in 
feite de mens zelf de enige centra
le figuur is met al zijn emotionele 
trekjes, zijn erotische verlangens, 
zijn sociale status, het zoeken naar 
zijn eigen innerlijk, het onafwend
baar voltrekken van zijn lotsbe
stemmingen, enz. Jetty Roels 
heeft het verhaal oordeelkundig 
herleid tot wat scenisch mogelijk 
was en het met Gerdy De Decker 
uitgebouwd tot een boeiend visu
eel gebeuren, dat door de regis
seurs Anton Cogen en Mark Wil-
lems naar kommunikatiekracht en 
tempo afgerond werd. Op zichzelf 
IS dat al een hele prestatie die door 
de vertolking overigens voortref
felijk gediend word t 

Een spe l vo l 
l i chame l i j ke taal 

Tijdens de hele voorstelling wordt 
er geen woord gewisseld. De aktie 
beperkt zich tot mime en dans. Het 
literaire verloop wordt met sum
miere, geprojekteerde tekstlijntjes 
verduidelijkt De zowat twintig ver
schillende personages worden en
kel door Jetty Roels en Gerdy De 
Decker uitgebeeld, daarbij uitslui
tend geholpen door een aantal 
sobere, maar vindingrijk aange
wende decor- en kunstuumrekwi-
sieten (telkens een geraffineerd 
spel van zwart en w i t met heel af 
en toe kontrastrijk kleuraksent). 
Het decor zelf is trouwens uiterst 
minimaal: een doek waar vóór, 
maar door middel van schaduw
beelden en geprojekteerde, bewe
gende silhouetten ook achter ge-
akteerd word t met ondersteuning 
van goed geselekteerde fragmen
ten uit het werk van Haendel en 
van suggestieve lichteffekten 
door Stefaan Herschap. 
Het verrassende daarbij is dat het 
toch heus niet zo eenvoudige ver
haal uiterst begrijpelijk overkomt 
dat de aandacht geen ogenblik 
van de essentie van het verhaal af
geleid wordt en dat de overal 
aanwezige gevoeligheden, erotiek. 

Gerdv De Decker en Jetty Roels hier in rollen van respektievelijk een roverhoofdman en prinses Charts. 
' (foto: Wim Desmet) 

humor... en jazelfs een levensech
te boodschap sterk en uiterst her
kenbaar ervaren worden. Dat is 
dan vooral te danken aan het 
onweerlegbare mimische talent 
van Gerdy De Decker die een 
grote gamma van expressieve mo
gelijkheden trefzeker bespeelt en 
van Jetty Roels wiens meer ge
temperde mimiek fraai gedoseerd 
afwisselt met soms zeer lyrische 

soms meer sensuele dansbewe
gingen van een vaak skulpturaal 
allure. Ronduit aangrijpend van 
beeldend vermogen zijn de plas
tisch erg sterk opgebouwde duo
fragmenten die met zeer veel 
vaart en kracht de aktie vanuit de 
meer serene stukken steeds weer 
optillen, waardoor het geheel zeer 
goed de grillige inspiratie van de 
auteurs evoceert 

„De verliefde ezel" kan in nage
noeg elke zaal of elke te verduiste
ren ruimte van enige afmetingen 
moeiteloos gebracht worden. In
lichtingen en voorwaarden wor
den graag gegeven door me
vrouw J. De Coninck (091/ 
21.31.46) op het sekretariaat van 
de v i w . d'Oude Kapel. 

Nic van Bruggen 

Door de leesbril bekeken 
Te Gent bestaat er blijkbaar een Front des Franco
phones de Belgique, dat regelmatig overigens 
voortreffeli jk getypte doch niet steeds in feil loos 
sierli jk Frans gestelde vlugschriften rondstuurt: 
het is niet iedereen gegeven de logische ontvou
wing van de Latijnse periode of de subtiliteiten 
van de Franse spelling te beheersen. Maar kom, 
laten we geen spijkers op laag water zoeken: het 
gebeurt meer dat nobele gedachten stuntelig tot 
uitdrukking komen. Pamflet nummer negen dient 
zich echt aan als het achtste wereldwonder. De 
taal is gespierd, de sti j l net iets overtrokken, de 
beeldspraak klinkt vals familiair — zoals vaak 
wanneer bourgeois zich met een tikkeltje geveins
de medeplichtigheid tot het volk richten. 
Rondwandelend te Brugge in gezelschap van 
Duitse vrienden, stelt de anonieme auteur vast dat 
zijn buitenlandse gasten — na enig oppervlakkig 
onderzoek — de mening zijn toegedaan dat 
Vlaams niets anders is dan plattdeutsch en zich 
dan ook de vraag stellen waarom hier meteen geen 
Duits wordt onderwezen in plaats van ti jd te 
verliezen met een taaltje dat feitelijk een hemelter
gend afkooksel is van de (Duitse) moedertaal. Dit 
wordt dan ook met instemming aangehaald door 

onze naamloze korrespondent van het FFB. Het is 
niet de eerste keer dat Duitski l jons en Franskil
jons dezelfde taal spreken. Ze stellen het immers 
best met elkaar. Bijvoorbeeld in bezettingstijd — 
in naam dan van hogere ekonomische belangen. 
In het Amerikaanse ti jdschrift GEO wordt Vlaams 
een van de meest duistere talen van Europa 
genoemd, al wordt meteen toegegeven dat de 
Vlamingen, in hun gevoelens voor hun moedertaal 
zich „slechts menselijk gedragen". Inderdaad, al
dus Charles Mann, een aanval op iemands taal 
staat gelijk met een aanval op zijn huis, op de 
woorden en koncepten waar hij mee leeft 
Verder is onze Amerikaan de mening toegedaan 
dat er geen Belgische natie meer bestaat dat Bel
gië een politieke abstraktie is geworden. 
Soms lijkt het wel of New York dichter bij Vlaande
ren ligt dan Gent Daar weten ze immers — ik 
citeer letterlijk — dat Gaston Durnez de Belgische 
versie van Art Buchwald is. Onze wereldvreemde 
FFB'er kent wellicht geen van beiden-

Henri-Floris Jespers 
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Folk is weer troef 
Hopelijk spaart mei ons die aprilse 
druilerige regen en windstoten zo
veel Beaufort. Want het is weer de 
tijd van de openlucht festiviteiten, 
waarbij vooral folk en volksmuziek 
aan hun trekken komen. 

Eerst in de rij is Haren's folkfesti-
val dat weer eens uitpakt met een 
prachtprogramma, ditmaal dan om 
een eerste jubileum te vieren met 
een „Vijfde Ogenblik". 

Vrijdag één mei zet de Jazz-straat-
parade het gebeuren in en de 
Collegian's Band zijn hiervoor 
een goede keuze te noemen. Om 
16 u. IS het de beurt aan de Turn-
houtse Smoketown Strut die sa
men met de Amerikaan Jim Eanes 
weer een staaltje allerbeste 
country en bluegrass ten gehore 
zullen brengen, waarna Emery, 
Schmidt en Mc Cann uit hun 
repertoire putten dat gaat van 
Ierse Folk over Western naar Jazz 
en Bebop. Fijne a-capella krijgen 
we van de English Tapestry, 
waarna Ossian, gegroeid uit de 
vroegere „Contraband" waardig 
zal afronden. Zaterdag zet de Ex
press Cajun met gelijknamige 
stemmige ambiance in op de to
nen van de dansmuziek uit Loui
siana, waarna de groep Zakdoek 
uit de Vlaamsbrabantse witloof-
driehoek het voor een kritisch 
publiek zal moeten waarmaken. 

Na Ierse folk met het Shegui-
kwlntet rondt de dansgroep Rue 
de Village met een volksbal af. 

Het jeugdhuis Jowega te Waar
loos kiest voor zekerheid en laat 
zijn vrij podium doorgaan In de 
zaal Berkenhof te Waarloos even
eens vrijdag. 

De Bouchoutse Sfinks zijn er half 
mei weer bij met een driedaagse 
zomeranimatie, met op het pro
gramma om 10 en 14 uur (vrijdag 
15 mei) Radeis en de Snaar die 
ook om 20 uur een avondvoorstel
ling brengen. Zaterdagnamiddag 
vanaf 14 uur zelfde groepen in een 
kinderanimatie gevolgd door de 
Speelbus, een vuurspuwer. Pee 
en Hasj, Parlsiana en het Punai-
sencombo die samen met de 
Sfinks allstarrs afronden. Even
eens op zondag in de namiddag 
voormelde groepen én Stekel-
bees die instaat voor een kinder
bal. 

Zaterdag 9 mei Is er te Laken-
Brussel een folknamiddag met de 
Johny Dover Straatparade, Bill 
Keith en vrienden, een nieuwe 
sfeervolle Rum en het dynamische 
zigeuner Waso-kwarteL 

G l taa rku rsus 

en G o y a 
Voor hen die de eksamen- of 
blokkoorts nog niet te pakken 
heeft bracht EMI een elpee uit 
waarbij in een twaalftal lessen het 
pingelen op de akoestische gitaar 
wordt aangeleerd. Bij het afspelen 
in stereo is gezorgd dat een der 
kanalen vrij blijft en er tussendoor 
ruimte is om het zelf eens te 
proberen. Vanaf het stemmen van 
het instrument langs het vingerzet
ten worden eerst flatpicking, dan 
aanslaan van de bassnaren als 
begeleiding en fingerpicking, de 
meer technische vaardigheid van 
country, boogie en meer progres
sieve blues aangeleerd. Technie
ken die nodig zijn om tot een 
volwaardig gitarist in de sporen 
van Bernd zelf worden. Of mis
schien een nieuwe Francis Goya 
(op EMI nr. IA-058-23911). 

De Brusselse studiomuzikant 
Francis Weyer heeft als Francis 
Goya en met de prachtige vertol

king van „Nostalgia" een Europese 
naam verworven. En sedert 76 
brengt hij telkenjare weer een 
fijne elpee uit met zijn degelijk 
bewerkte covers en tussendoor 
zelfgeschreven werk. Ditmaal pak
te hij uit met een elpee vol vooral 
traditioneel werk van Slavische 
oorsprong, en vele wijsjes zoals 
de Song van de Wolga en Zwarte 
Ogen zullen ongetwijfeld erg be
kend in de oren klinken. Met een 
pakkende akoestische gitaarklank, 
omgeven een donker gekleurd 
Russisch koor (dat even aan Ivan 
Rebroffs' begeleiding doet den
ken) en nooit overladen maar vak
kundige strijkers als omlijsting is 
dit een sfeervolle aanrader. 

Serglus 

Francis Goya 

Tweede grote 
Laroussejaarboek van de pers 

Méér dan zwart-wit 
terugblik op 1980 
„Ten slotte mag worden gezegd 
dat beter dan een politicus, die 
de man is van een bepaalde 
politieke richting, die kleur moet 
bekennen en die, last but not 
least, tot één van de twee volks
gemeenschappen en in elk geval 
tot één van de drie gewesten 
behoort, de constitutionele vorst 
als vertegenwoordiger van het. 
koninklijk geslacht aan het on
persoonlijke en abstrakte staats
gezag een allegorische, emotio
nele en officiële betekenis kan 
geven." 
Aldus een slotbeschouwing van 
professor Mast in een korte bi j
drage over 150 jaar België in het 
deel „Brandpunten" van het nieu
we Larousse Jaarboek over 
1980, uitgegeven door Heide-
land-Orbis. 
Dit jaarboek, dat alweer zéér l i j
vig en koloriek is, verschijnt voor 
de tweede keer en is samenge
steld uit vier delen: een „Jour
naal", een hoofdstuk „Necrolo
gie", een beschouwend deel met 
„Brandpunten" en een „Landen-
dokumentatie". 
De laatste twee delen werden in 
hoofdzaak door losse medewer
kers-met-naam bijeengeschre
ven. 

Dit jaarboek is een puike uitgave, 
met pracht van kleurenfoto's (793 
in totaal) en ook 125 zwart-wit fo
to's, uitgesmeerd over het gehele 
jaarboek. 
Als naslagwerk, zeker voor bij 
voorbeeld scholieren en studen
ten, is dit boek welgekomen. 
Hoewel het boek zeker de prijs 
van 1.350 frank waard is, kunnen 
we ons indenken dat precies die 
prijs voor jonge kopers een han
dicap is. 
Maar goed, Heideland-Orbis 
heeft een lovenswaardige tradi
tie van gedegen jaarboeken inge
zet, en houdt dit hopelijk ook in 
lengte van jaren vol, want zo'n 
jaarboek stijgt in waarde in een 
lange reeks van terugblik-wer-
ken. 

Uit het aangehaalde citaat van 
prof Mast blijkt evenwel dat som
mige bijdragen de duidende funk-
tie overschrijden en neigen naar 
opinièring. Het is goed daarmee 
rekening te houden. 
Anderzijds vinden we het een 
groot mankement dat onder meer 
het hoe dan ook toch wel belang
rijk gebeuren als de staatshervor
ming geen brandpunt-benadering 
verdiende. 

Twintig eeuwen Vlaanderen 

Grote taalgebieden benijden ons een 
naslagwerk als dit en terecht, er is 
nooit een grotere encyclopedie reeks 
over Vlaanderen verschenen. 

Tientallen kompetente auteurs onder 
de hoofdredaktie van' Prof. Dr. Max 
Lamberty (t, Prof Dr Rob van Roos-
broeck, Dr jur Michiel Vandekerckhove; 
Prof. Dr Karel van Isacker S.J.; Dr jur 
LOUIS Roppe, Dr Ane W Willemsen. 

Groot albumformaat glanzend luxepapier, 
goudopdruk, 400 biz per deel. Ongineie, 
boeiende en vaak unieke illustraties. 

Samenstelling van de reeks: 

Deel 1 Geschiedenis van Vlaanderen I 
Deel 2 Geschiedenis van Vlaanderen II 
Deel 3 Geschiedenis van Vlaanderen III 
Deel 4 De Vlaamse beweging I 
Deel 5 De Vlaamse beweging II 
Deel 6 De Vlaamse beweging III 
Deel 7 De Vlaamse gemeenschap I 
Deel 8 De Vlaamse gemeenschap II 
Deel 9 De Vlaamse gemeenschap III 
Deel 10 Kunst en wetenschap I 
Deel 11 Kunst en wetenschap II 
Deel 12 Kunst en wetenschap III 
Deel 13 Vlaamse figuren I 
Deel 14 Vlaamse figuren II 
Deel 15 Oude en nieuwe visies 

Prijs: 1.295 fr. per deel 
Losse delen verkrijgbaar tegen 1.500 fr. per deel. 

Deze unieke serie mag in geen enkele 
Vlaamse huisbiblioteek ontbreken! 

Ik ver lang vr i jb l i jvend in format ie over Twint ig Eeu
wen Vlaanderen 

Naam 

Woonplaats 

Leeft i jd Tel 

Adv 76 

Het deel „Necrologie" is behoorlijk 
als reflektie-element maar laat de 
behandelde figuren toch wat ver
wateren. 
Zo lezen we: „Romero y Gal-
damez, Oscar Arnulfo, Salvado-
riaanse prelaat Ciudad Barrios 
15-8-77 t (vermoord), San Salva
dor 24-3-1980. 
Hij werd in februari 1977 tot aarts
bisschop van San Salvador be
noemd. Hij ijverde voor de rechten 
van de armen in zijn land." 

Die informatie is allicht goed voor 
kwiswedstrijden. We vrezen ech
ter dat door het streven naar een 
zekere volledigheid echt histori
sche figuren in het jaarboek infor
matief verwateren. Het 444 bIz. 
tellende rijk-géillustreerd jaarboek 
van Heideland-Orbis is verkrijg

baar bij de boekhandel en kost 
1.350 frank. 

Barometer 
Dezelfde uitgevenj heeft nog een 
ander nieuw initiatief genomen: in 
het [jerscentrum te Brussel werd 
een sociaal-ekonomische barome
ter geïnstalleerd. Deze heuse ba
rometer geeft de stand van zaken 
in ons land wat betreft het aantal 
inwoners, de beroepsbevolking, 
percentages per sektor Oand-
bouw, industrie, handel...), het bru
to nationaal produkt per inwoner 
en per sektor, aantal geboorten, 
sterfgevallen, imfwrt en export, 
werkloosheid, inflatie.. 
Het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek werd hierbij de loef af
gestoken door Heideland-Orbis. 

(hds) 

GROTE NEDERLANDSE 
LAROUSSE 

ENCYCLOPEDIE 

Een half miljoen trefwoorden 
en begrippen, tweemaal 
zoveel als in een 
encyclopedie. 

gewone 

v raaa vriiblMvend inl icht in-

g r d o o r nevenstaande bon 
terug te sturen naar 

Uitgeverij 
Heideland-Orbis N.V., 
Torenplein 6, bus 13. 

3500 Hasselt 

BON 
Ik wens vrijblijvend informa
tie over de Grote Neder
landse Larousse Encyclope
die 
Naam-(-Voornaam 

Straat 

Postnr Plaats 

Leeftijd Tel 

ook bij uw boekhandel Wi j8 i 
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Het Franse „model" 
De voetbalwereld rommelt Er doen zich momenteel wel geen 
spektakulalre uitbarstingen voor maar het is de nuchtere waarnemer 
wel duidelijk dat men zich in een aantal landen veel, en indringende, 
vragen stelt over de toekomst van deze, over gans de aardkloot, 
populaire spor t 
Overal loopt de belangstelling terug. Overal klaagt men over de be
droevende spelkwaliteit en over de voortschri jdende „zedenverwilde
r ing ' rond maar vooral op het veld. Overal leven grote en kleine klubs 
op de rand van het financieel bankroet Overal peilt men naar de oor
zaken van het verval, overal formuleert men remedies die de 
sportieve en organizatorische sanering garanderen maar nergens 
gri jpt men echt in. Dat laatste is well icht het grootste drama. 

Frankrijk bljvcK>rbeeld is altijd al 
een „ander" voetballand geweest 
In de jaren vijftig behoorden de 
haantjes (om ze eens bij hun 
troetelnaam te noemen) bij de 
absolute top. Frankrijk had zijn 
plaats onder de beste vier op het 
v>^ereldkampioenschap (1958) in 
Zweden. Het legendarische Stade 
Reims stond tweemaal in de finale 
om de Europese beker voor lands
kampioenen. Het was de enige 
klub die het in die tijd ongenaakba
re Real Madrid enigszins kon be
dreigen. 
Maar in de jaren zestig haakte 
Frankrijk af. De nationale ploeg 
behield weliswaar enig aanzien 
(uiteindelijk kon men altijd op het 
verleden terugvallen) maar het 
was wel duidelijk dat geen lands-
elftal, geen klubelftal de konfronta-
tie met Franknjk of zijn vertegen
woordigers vreesde in een inter
nationale kompetitie. 
Wat was er dan precies gebeurd? 
Frankrijk kreeg doodgewoon 
geen kijk op de nieuwste (en 
zeker niet altijd gunstige) ontwik
kelingen aan de top van het we
reldvoetbal. Frankrijk bedankte 
voor de taktische tucht, voor de 
meedogenloze fysieke inzet voor 
het overwicht van de organizatie 
(in al zijn vormen) op de improvi-
zatie. Het Franse voetbal zwoer — 
op het sportieve vlak althans — 
op de techniek en de intelligentie. 
Deze op zichzelf lovenswaardige 
instelling heeft Frankrijk evenwel 
weinig baat bijgebracht Het fana
tisme en chauvinisme (twee klas
sieke eigenschappen van de Fran
se voetbalsport) dreven de Fran
se voetballers in een ivoren toren 
waar de anderen hooguit meewa
rig en meestal niet zonder medelij
den naar opkeken. 
Maar toch hield Frankrijk vol. Tot 
het als voetballand automatisch 
werd geherwaardeerd. Niet zo
zeer omdat het andere opvattin
gen ging huldigen, maar wel omdat 
de anderen zover van de basisbe
grippen van de voetbalsport wa
ren afgedwaald dat de Franse 
speelsheid als verfrissend en ver
nieuwend werd ervaren. Ook al 
lijdt het Franse voetbal nog onder 
zijn klassieke tekortkomingen, 
waarvan het gebrek aan atletische 
kracht nog altijd het meest opval
lende is. 

Merkwaardig was evenwel dat 
Frankrijk, dat sportief aan oude 
beproefde waarden vasthield, wel 
de ontwikkelingen volgde die de 
strukturele en organizatorische 
basis van de voetbalsport zouden 
ondergraven. Met andere woor
den: ook het Franse voetbal leeft 
op de rand van de afgrond. 
Clubs worden onder curatele ge
plaatst Onlangs nog de beroemde 
en beruchte Olympique Marseil
le. Deze klub heeft altijd met rijke 

Tresor, zwarte parel. 

salarissen staan zwaaien. Zij trok 
miljoenen opslorpende vedetten 
aan van het slag van de Zweden 
Andersson en Magnusson, de 
Hongaar Nagy, de Braziliaan 
Amaifi, de Joegoslaaf Skoblar en 
de gevierde Marius Trésor, de 
van Guadeloupe overgekomen 
zwarte parel. 
Maar Marseille, waar voetbal en 
onderwereld altijd raakvlakken 
hebben gehad, ging failliet. Op
zienbarend was dat eigenlijk niet. 
De Franse voetbalwereld had al 
eerder met geldelijke ongemak
ken leren leven. In 1932 al werd 
het betaald voetbal ingevoerd. In 
de daaropvolgende twintig jaar 
„verdwenen" achtenvijftig van de 
zesennegentig klubs die meenden 
een „professionele",, roeping te 
hebben. 
Het slechte beleid (of manage
ment) is de heren dus eigen. Mo
menteel werken slechts negen 
van de twintig eerste klasseklubs 
met sluitende tiegrotingen. De 
overigen zouden in het aan gang 
zijnde seizoen al meer dan twee
honderd miljoen schulden hebben 
„verzameld". 
Deze beangstigende tekorten 
worden aan drie oorzaken toege
schreven. Eerstens lopen de toe
schouwersaantallen sterk terug. 
De financiële implikaties van de 
ekonomische krisis houden de ge
wone man almaar nadrukkelijker 
uit het stadion maar aan een prijs
verlaging denkt uiteraard niemand. 
Andere oorzaak is de onwaar
schijnlijke stijging van de totale 
salarissen die de Franse klubs 
uitbetalen. In amper vierentwintig 
maanden tijd zouden de spelers
salarissen gestegen zijn met vijf
enveertig fjercent, het technisch 
personeel (managers, trainers, 
jeugdopleiders, enzJ zou vijfenvijf
tig percent meer kosten dan vroe
ger-. 

Laatstgenoemde kategorie van 
jeugdopleiders werd evenwel erg 
uitgebreid zodat geen al te scheve 
konklusies mogen worden getrok
ken. Derde oorzaak is het slechte 
management Veel klubs worden 
geleid door vrijetijds besteders 
die, of van voetbal weinig weten 

en hi^n gezag louter ontlenen aan 
hun financieel vermogen (So-
chaux bijvoorbeeld wordt „onder
houden" door Peugeot), of hun 
bevoegdheden delegeren aan 
geldgeile tussenpersonen die in 
het voetbal een lukratief bestaan 
hebben gevonden. Daar komt dan 
nog bij dat de traditionele secun
daire geldbronnen — de inkom
sten uit publiciteit en de overheids
steun — snel opdrogen en in 
sommige gevallen zelfs dreigen 
volledig weg te vallen. 
Daarom heeft de afdeling be
roepsvoetbal ernstig aan sane
ringsvoorstellen zitten werken. 
Het heeft drie maatregelen voor
gesteld die best ook over de Fran
se grenzen, en dus meer bepaald 
bij ons, in overweging kunnen 
worden genomen. 

1. Men wil een maximumsalaris 
voor voetballers invoeren. (Het 
gevaar van „zwarte" vergoedin
gen wordt daarmee natuurlijk niet 
geweerd, integendeel zelfsJ 
2. Men wil de „transfervergoedin

gen" opnieuw aanzienlijk opvoe
ren. Het is zo dat in Frankrijk 
eigenlijk geen transferbedragen 
worden betaald tussen de klubs 
onderling. Het overgangsgeld 
komt vrijwel integraal in de zakken 
van de „gesyndikalizeerde" voet
baller terecht Frankrijk is méér 
nog dan België — ook al hebben 
wij op dat vlak ook al heel wat ge
presteerd — het land met de arme 
klubs en de rijke voetballers (en 
trainers). 
3. Men wil tussentijdse overgan
gen verbieden. Dit betekent dat 
een speler die een kontrakt afsluit 
van twee of meer jaren verplicht 
wordt deze overeenkomst volle
dig uit te dienen. Op deze manier 
wil men meer rust brengen op de 
spelersmarkt Tevens pleit men 
ervoor fjer seizoen het aantal 
overgangen p)er klub te beperken. 
Hoeft het gezegd dat de spelers
vakbond al een krachtig protest 

heeft laten horen? 
Desondanks kan België één en 
ander opsteken over de evolutie 
binnen het Franse voetbal. Onze 
voetbalbond neemt nooit over
haast beslissingen. Dat is eerder 
een voor- dan een nadeel Maar 
het wordt wel de hoogste tijd dat 
zij tot bezinning oproept Dit ge
beurde overigens onlangs al in 
een „Editoriaal" van Sportleven. 
Maar oproepen reiken in dit land 
nooit ver. Enkel harde maatrege
len kunnen bij ons een klimaatwij
ziging brengen. Die is echt nodig 
voor wie met enige aandacht de 
perikelen op onze spelersmarkt 
vplgt Hoe zeg je? Die opent pas 
over een goede maand. Best mo
gelijk. Maar de meeste belangrijke 
overgangen zijn al afgesloten of 
op zijn minst in de maak. En ook 
die vorm van zedenverwildering 
veroorzaakt grote schade aan het 
prestige van de voetbalsport 

Stade Leuven en Union 
nieuwe en vergane glorie 

Union. 

Vorige zondag vielen er in de 
nationale voetbalkompetitie enke
le belangrijke verdicten. In de der
de klasse werd Stade Leuven 
kampioen. In dezelfde afdeling 
werd Union tot degradatie veroor
deeld. Twee oude klubs met een 
groot verleden. Voor de Leuve
naars wenkt nieuwe glorie. Voor 
Union gaapt een afgrond. 
De sport is meedogenloos maar 
tegelijk ook eerlijk. Zij ontziet niets 
of niemand. Zij loont meestal naar 
verdiensten. 

Stade Leuven werd in 1903 opge
richt door studenten. De klub be
zat in het verre verleden wel altijd 
één of andere figuur die tot de ver
beelding van de massa sprak. 
Mede daardoor verwierf Stade 
een ongewone populariteit De 
klub bezat zelfs in de donkerste 
momenten een trouw supporters
legioen. 

Zo dreef Stade in de jaren veertig 
een tijdlang op het brio van de drie 
gebroeders De Aiguire. Zij waren 
de zonen van de president van 
de... Baskische republiek en kwa
men na de Spaanse burgeroorlog 

naar Leuven om er universitaire 
studies aan te vatten. 
In 1948-1949 voetbalde Stade 
zelfs in 's lands hoogste afdeling. 
Het was de tijd waarin geregeki in 
een uitverkocht stadion werd ge
voetbald. Stade, met een verou
derde ploeg, kon niet standhou
den onder de elite. In 1953 ope
reerde het in de derde klasse en in 
1971 tuimelde de klub voor het 
eerst in de geschiedenis naar de... 
provinciale afdeling. Toch werd 
toen al aan het herstel gewerkt 
De klub, die nu vooral drijft op in
gevoerd Limburgs talent, bereikt 
momenteel nieuwe pieken onder 
trainer Merchez. De honger naar 
nog meer is groot Maar veel zal 
afhangen van de kracht van de 
sponsors. Hoeven wij er nog aan 
toe te voegen dat men met hoop
volle ogen naar die Ijeruchte brou
werij langs de Dijle kijkt? 
De opgang van Stade Leuven 
wekt uiteraard grote nieuwsgierig
heid, maar wat te zeggen over de 
neergang van Union? Om heel 
eerlijk te zijn: het beroert ons 
gemoed. Wij hebben in onze jeugd 

Stade Leuven. 

zoveel uren in dat prachtige Du-
denpark doorgebracht, ons in 
jeugdige geestdrift zo vaak laten 
meeslepen door het entoesiasme 
op en rond het veld. Union kunnen 
we slechts omschrijven: 

• elfmaal landskampioen 
• in 1920 zes Unionisten in de 
nationale ploeg die olympisch 
kampioen werd 
• de eerste klub met een sekre-
tariaat en de eerste klub die een 
gerenommeerde buitenlandse trai
ner aantrok 
• de eerste klub met een elektri
sche verlichting 
• het eerste klubelftal dat rond-
toerde buiten Europa 
• Union 60: in de hoogste klasse 
zestig achtereenvolgende wed
strijden zonder nederlaag. 

Die klub, dat voetbalmonument, 
speelt volgend seizoen in bevor
dering. Het is ongelooflijk. Be
stuurlijk onvermogen en wanbe
leid. Union heeft in de jaren zestig 
niet enkel de trein maar zelfs het., 
station gemist Het verwaarloosde 
alles: het vormde geen'bestuur
ders, het vormde geen spelers. 
Het dreef op zijn verleden. Het 
pronkte met zijn (nog steeds) erg 
trouw en omvangrijk supportersle
gioen. Union zit bij manier van 
spreken in de totale vernieling. 
Maar het kan misschien kracht 
puren uit het wedervaren van... 
Stade Leuven. Union, de vierde-
klasser in het Dudenpark. Het ver
waarloosde veld. De klub die de 
jeugd laat voetballen in moeras-
grond. Zoals een onwankelbare 
supporter het ons zondagavond 
zegde: „Eigenlijk is het te erg om 
te vertellen. En bovendien klinkt 
het allemaal zo ongelooflijk. Maar 
toch is het waar" De sport ontziet 
niets of niemand. Ook het verle
den niet 
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Taalklachtenbus 
ook in Duits Oost-België 
Ook in Duits Oost-België (door ons verkeerdeli jk Oostkantons genoemd) 
kri jgt de Taalklachtenbus belangstell ing. Zo betreuren sommigen dat in „WIJ", 
waarop zij geabonneerd zijn, hun standpunt niet tot zijn recht komt Vooreerst 
moeten wij zeggen dat wij regelmatige kontakten onderhouden met vooraan
staande personen aldaar, die zich op het polit ieke vlak bewegen. Wi j geven 
ook graag gevolg aan hun vaak hopeloze str i jd, die ons doet denken aan de 
eerste jaren van de Vlaamse Beweging. De Franstaligen, aanhangers van de 
vri jheid, kolonizeren als de meest fervente aanhangers van het „pur sol i " de 
Oostkantons. Daar Duits Oost-België in de provincie Luik ligt, wi l men die kan
tons helemaal francizeren. Wi j geven hierna in 10 punten een bloemlezing van 
de stri jd voor bewaring van de eigen ident i tei t 

1 Een inwoner van Oost-Belgie vraagt 
een kaart aan voor ambulante hande
laar en machtiging tot verkoop van het 
ministene van Middenstand Men ver
zoekt hem in het Frans, zich aan te bie
den bij zijn gemeentebestuur Tevens 
antwoordt het ministene van Midden
stand dat er geen Duitstalige formulie
ren voorradig zijn, vermits dit een 
wijziging van de tjesluiten zou noodza
kelijk maken Dit is natuurlijk onjuist 
vermits de Duitstaligen krachtens de 
taalwet recht hebben op Duitstalige 
formulieren De aanvrager klaagt deze 
kwaadwilligheid aan bij de minister In 
naam van de minister antwoordt een 
ambtenaar dat er nog geen Duitstalige 
formulieren voorradig zijn op dit ogen
blik en dat hij zich (nu antwoordt men 
hem in het Duits) bij zijn gemeentebe
stuur moet aanmelden dat hem be
hulpzaam zal zijn De Oost-Belgier 
protesteert opnieuw Hij vraagt een 
formulier aan bij een Vlaamse gemeen
te, vult dit in en ontvangt een gunstig 
advies van zijn Duitstalige gemeente, 
maar wacht nog altijd op de uitslag In
tussen IS een jaar verstreken en dient 
hij een klacht in bij de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht op 31 oktober 
1980 

Nu kan hij nog enkele jaren wachten 
vooraleer er een uitspraak zal volgen 
WIJ protesteren bij de minister van 
Middenstand tegen deze schandelijke 
behandeling van Oost-Belgiers die in 
hun eigen taal willen behandeld wor
den 

2 Na veel maanden eindelijk een 
Duitstalige bnef waarvan alleen de 
hoofding in het Frans is geschreven 
Opnieuw diende hij klacht in bij de 
VKT met uitslag binnen enkele jaren 
Het ging hier om een onteigening in 
Butgenbach waar alles in het Frans 
geschiedde 

3 De aanklager wendt zich tot de 
„Ferstinspection" te Malmedy en be
klaagt er zich over dat alle formuleren, 
mededelingen, lijsten, bneven, omsla
gen en stempels uitsluitend in het 
Frans zijn opgesteld De gemeente 
Bullingen schnjft eveneens een brief 
aan bovenvermelde dienst met ver
zoek zich steunend op de taalwet het 
Duits te gebruiken met de Duitstaligen 
Zonder resultaat Integendeel, inspek-
teur (knecht van diensO Cromlin, ant

woordt doodgewoon dat men in Oost-
Belgie nooit kultuurautonomie zal knj-
gen, omdat er met die mensen niet te 
leven valt Deze verklanng wordt afge
legd aan het kollege van burgemeester 
en schepenen van Bullingen Natuurlijk 
klacht bij de VKT Uitspraak binnen 
enkele jaren 

Jammer genoeg is het taalgebruik 
voor diensten met zetel in het Mal-
medyse niet geregeld door de taalwet 
A r t 36 § 2 van de taalwet geeft aan de 
Koning de macht aldaar het taalge
bruik te regelen Na 18 jaar is hij er nog 
met in geslaagd De bedoeling is duide
lijk Men vestigt de openbare diensten 
in Malmedy, waartoe de Duitstaligen 
zich moeten wenden zonder dat ze 
enig recht bezitten, en in naam der vnj-
heid wordt aldus hun gebied verfranst 

4 Onze lezer klaagt de taaiovertreding 
aan bij het Fonds voor Bestaanszeker
heid van de Metaalverwerkende Nij
verheid, Naamsestraat te Brussel Tus
sen de lezer en voornoemde Kas werd 
in 1970 een proces ingespannen dat 
tot in Kassatie kwam en waar de lezer 
recht bekwam Het Arbeidshof in Brus
sel heeft ook in deze aangelegenheid 
duidelijk instrukties gegeven in 1978 
en beval de bepalingen van de taalwet 
na te leven 

Niettemin blijft voornoemde dienst 
weerbarstig en stoort zich met aan de 
uitspraken van het gerecht Nieuwe 
klacht bij de VKT Uitspraak binnen 
enkele jaren Dit Fonds is opgericht bij 
koninklijk besluit De lezer voegt be
wijsstukken bij zijn klacht 

5 BIJ de Kas „Congémetal", Boulevard 
E de Laveleyn 191 te Luik. dient hij een 
klacht in wegens overtreding van de 
taalwet voor wat betreft akten en 
bescheiden, voorgeschreven door 
wetten en reglementen Zonder resul
taat Gevolg klacht bij de VKT Uit
spraak binnen enkele jaren De bewijs
stukken zijn bij de klacht gevoegd 

6 BIJ de VKT een nieuwe klacht we-
taalgebied. dan moet de gewestelijke 
dienst de taal gebruiken van de woon
plaats van de partikulier, overeenkom
stig de taalwet Is dit met zo, dan heeft 
de lezer ongelijk In elk geval diende hij 

klacht in bij de VKT, met hoop op 
uitspraak binnen enkele jaren 

Doch aangezien het Frans Brkend is in 
het Duitstalig gebied zal hij wel ongelijk 
knjgen 

7 Deze keer protesteert hij bij de 
NMBS van Herbesthal wegens eentali
ge bnefhoofden en wegens het ge
bruik van het meest afschuwelijke 
Duits Dit IS het bewijs dat de Franstali
gen Oost-Belgie totaal willen verfran
sen en dat zij de Duitstaligen in hun ei
gen streek in het gezicht komen spu
wen 

Gevolg klacht bij de VKT met de hoop 
op een uitspraak binnen enkele jaren 

8 Dezelfde lezer klaagt de autobus
diensten aan die afhangen van de 
NMBS en die njden in Oost-Belgie Op 
veel bussen die het leerlingenvervoer 
verzekeren worden de Duitse namen 
in het Frans vermeld De aanduidingen 
in de bussen zelf zijn eveneens Frans
talig Gevolg klacht bij het VKT met als 
resultaat uitspraak binnen enkele ja
ren 

9 Onze lezer doet een beroep op 
„Autosecunte" in Malmedy. die zich 
met stoort aan het taalgebruik Kwijtin
gen worden eentalig Frans aangebo
den Klacht bij de VKT en resultaat bin
nen enkele jaren (hier geldt jammer 
genoeg de regeling uiteengezet onder 
punt 3) 

Ten slotte neemt hij er aanstoot aan 
dat bij S A B A M in Malmedy alles een
talig Frans is, bnefomslag. enz De 
lezer antwoordde met op Franse bne
ven hetgeen een boosaardige reaktie 
van de gevolmachtigde tot gevolg had 
Toen de lezer stand hield kwam er een 
nieuwe gevolmachtigde met bedrei
ging en een woedeaanval En zo ging 
het steeds verder Gevolg klacht bij 
de VKT met uitspraak binnen enkele 
jaren 

Besluit: Deze 10 punten tonen aan 
hoe Oost-Belgie stelselmatig opge
slokt wordt door Wallonië en meer 
speciaal Luik Wanneer men de Frans
taligen kent weet men dat zij impenalis-
tisch zijn naar het Oosten toe, zoals 
dat gebeurt met het Noorden En dat 
alles onder het mom van de vnjheid 

Rob Vandezande, senator 
en ondervoorzitter Vlaamse Raad 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Brugge 16 mei a.s. 

VVM-studiedag Omgevingszorg 
Op 16 mei 1981 gaat te Brugge een 
VVM-studiedag over ..Omgevings
zorg" (stadsvernieuwing, monumen
tenzorg, struktuurplanmng enzJ door 

Deze studiedag ncht zich tot alle VU-
mandatanssen en alle, ongetwijfeW tal-
njke. geïnteresseerden 

De studiedag gaat door van 10 u 30 
tot 18 u 30 in een aantrekkelijke for
mule met een verscheiden programma 
(teoretische uiteenzettingen, film. stu-
dierondleiding in de binnenstad, moge
lijkheid tot gezamenlijk middagmaaO 
Ook de familie van de mandatans is 
welkom 

Er IS voorzien tn kinderopvang en dit 
voor kinderen vanaf 3 maanden tot 6 
jaar Animatie en begeleiding op de 

kindert)oerdenj te Assebroek voor kin
deren kxjven de 6 jaar 
Voor echtgenoten/echtgenotes van 
de mandatarissen die niet wensen deel 
te nemen aan het voormiddagp)ro-
gramma is er mogelijkheid tot een 
vervangend toenstsch programma 
Uitnodigingen met gedetailleerd pro
gramma en inschnjvingsformulieren 
worden zeer binnenkort verstuurd 
naar alle mandatanssen. arrondisse-
mentele voorzitters, plaatselijke bestu
ren Hou alvast deze datum vnj 
Inlichtingen over het programma zijn 
nu reeds te bekomen op het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum. Bamkaden-
plein 12.1000 Bnjssel. tel 02-219 49 30 
Frank Bombeke en Lutgart de Beul 
staan U graag te woord voor alle 
gewenste inlichtingen 

16 en 17 mei te Deurne 

De eerste Vlaams-
nationale boekenbeurs 

Op 16 en 17 mei AS organizeren de 
Volksunieafdelingen van Antwerpen 
en Deume een „eerste Vlaams-nabo-
nale boekenbeurs" Tijdens de officiële 
opening op vnjdag 15 mei as zal E 
Verstraete een bondige geschiedenis 
schetsen van het „Boek in onze 
Vlaams-Nationale stnjd" Senator H de 
Bruyne zal de beurs officieel openen 
Na de opening is er een rondgang en 
een korte receptie 

Deze boekenbeurs wil een heraan-
knopen zijn met de t>rede waaier van 
visies en standpunten die allemaal te 
zamen, ieder op zich onmiskenbaar 
van de Vlaamse beweging een ware 
volksstnjd maken Het ligt immers in de 
bedoeling van de organizatoren alle 
strekkingen en tendensen vertegen
woordigd te zien, die ieder op hun 
eigen specifieke wijze en met de hun 
ter beschikking staande middelen, ons 
ene grote ideaal verwezenlijkt willen 
zien een onafhankelijk en zelfstandig 
Vlaanderen, waarbinnen iedere burger 
de grootst mogelijke vnjheid geniet 

ondergeschikt aan tiet algemeen be
lang van het ganse volk 

Het is daarom ook zinvol deze ver
bondenheid door middel van het boek 
te beklemtonen en te propageren 
Sinds Hendnk Conscience zijn volk 
leerde lezen is en t>lijft het boek het 
wapen bij uitstek om ons gedachten-
goed te verspreiden en ons in ons 
volksbewustzijn te verdiepen Dit is 
des te meer waar in een tijd ate de 
onze waar de kommunikabemedia ate 
een vloedgolf van afstompende, volks-
vreemde kitsch ieder sprankje eigen 
aard en eigen waarde dreigen te ver
stikken 

WIJ zijn er dan ook van overtuigd dat 
geen enkel rechtgeaard Vlaming op 
deze Vlaamse-nationale boekenbeurs 
zal ontbreken 

Praktische richtlijnen de boeken
beurs heeft plaats m zaal TREFPUNT, 
Turnhoutsebaan 28, 2100 Deume 
Openingsuren zaterdag 16 mei 1981 
van lOu tot 19u, zondag 17mei 1981 
van 10 u tot 17 u 
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VU stelt schrijnend dossier samen 

Het gehandicaptenbeleid in Meerhout 
rijkelijk onvoldoende 

ANTWERPEN 

Naar aanleiding van het jaar van de ge
handicapte heeft de Volksunie van 
Meerhout zopas een dossier over het 
gemeentelijk gehandicaptenbeleid 
openbaar gemaakt en huis aan huis 
verspreid 

De V U vindt met name dat in Meer
hout nog heel wat dient gesleuteld te 
worden aan een gehandicaptenbeleid, 
die naam waardig. 

De initiatiefnemers van dit dossier stel
len o.a. vast dat noch het gemeentebe
stuur noch het O C M W blijkt te be
schikken over een volledig bijgewerk
te lijst van het aantal minder-validen in 
de gemeente 

Een dergelijke inventans lijkt nochtans 
een onmisbare basisvoorwaarde voor 

een doelmatig gehandicaptenbeleid. 
Het dossier bevat verder een hele 
reeks voorstellen om de integratie van 
de Meerhoutse gehandicapte in het 
gemeenschapsleven, in het sportleven 
en in het onderwijs te verbeteren 
Voorts wordt de aandacht ook geves
tigd op een aantal erg konkrete en 
goedkope maatregelen die de toegan
kelijkheid van openbare gebouwen als 
het gemeentehuis, de gemeentelijke 
biblioteek. het politiebureau, de post
kantoren, de kerken en de parochieza
len, moeten verbeteren. 

Volgens de Meerhoutse V U blijken 
een aantal op»- en afntjes voor rolwa-
gens door het gemeentebestuur zoda
nig slecht aangebracht te zijn dat de 

rdwagentjes Isij het afrijden ervan ge
woon dreigen om te kippen! 
Wat de voetpaden betreft, deze zijn 
volgens het dossier vooral in het Meer
houtse centrum ofwel te smal ofwel te 
hobbelig, terwijl verkeersborden en 
elektriciteitspalen regelmatig de door
gang voor rolstoelpatiënten en moe
ders met kinderwagens zo goed als 
onmogelijk maken. 
Ten slotte bevat dit dossier ook nog 
een opsomming van een aantal finan
ciële tegemoetkomingen waarop de 
gehandicapte op nationaal vlak een 
beroep kan doen. 
Geïnteresseerden kunnen voor meer 
inlichtingen in verband met dit dossier 
terecht op het VU-sekretariaat Goor
straat 12 te 3990 Meerhot 

De foto's tonen overduidelijk aan dat er in Meerhout nog heelwat te doen is. of niet soms 

Arrondissementeel nieuws uit Turnhout 
Leden 
Op dit moment laat alles uitschijnen 
dat we het ledenaantal van verleden 
jaar opnieuw met een flink stuk zullen 
overschnjden Verleden jaar boekten 
WIJ het hoogste cijfer in het arr VU-be-
staan 
Nog een viertal afdelingen zijn nog met 
volledig rond met de ledenhernieu-
wing. Nog een kleine inspanning! 

Afdelingen 
Twee maanden terug ging een nieuwe 
afdeling Rijkevorsel van start Na de 
nieuwkomer Vosselaar is dit wel een 
duidelijk teken dat men vast op weg is 
het „onontgonnen" of „braakliggende" 
terrein dat de Noorderkempen is, een 
Vlaamse vruchtbaarheidsbodem te ge
ven Wie neemt het volgende initiatief' 
Ondertussen is ook Arendonk terug 
ontloken in deze prille lente Hopelijk 
blijft het met bij een kortstondig lente-
ontwaken! 

Meienachtbal 
Zoals het stilaan een traditie is gewor
den in ons arr., nodigen wij alle leden, 
sympatizanten en vrienden uit op het 
komende arrondissementeel bal op 
zaterdag 16 mei. 
Kaarten kunnen ook telefonisch ver
kregen worden op het nummer 014-
30.98 79 (Lucien Bieyens, sekretanaaO. 
Kaarten in voorverkoop kosten 80 fr 
De gekende „Castello's"-openen de 
dans om 21 u. en staan weerom borg 
voor Vlaamse gezelligheid' 

Lucien Beyens 

Sociaal dienstbetoon Jo Belmans 

Eerste dinsdag 
Vorst-Laakdal: 1930-20.00 u 

„De Vier Wegen" - Klem-Vorst 
Veerie: 2015-2045 u. 

Café Henri Stijnen, Diestsebaan 55 
Tel 014-544265 

Hulshout: 21.00-2130 u 
Duivenlokaal - Grote Steenweg 135 

Ramsel: 2145-2215 u 
„De Pereboom' - Vosdonken 

Tweede dinsdag 
Kasterlee: 1930-2000 u 

„De Dru i f - Markt 11 
Tel. 014-556021 

Herentals:-21 00-21 30 u 
„Kempenland" - Statieplein 
Tel 014-213030 

Herenthout: 21 45-2215 u. 
„De Kat" - Jodenstraat 

Derde dinsdag 
Meerie: 1930-2000 u 

De Posthoorn - Kerkplein 
flijkevorsel: 2015-2045 u 

Parochiecentrum - Dorp 
Rijkevorsel-SL-Jozef: 21-21.30 u. 

„Tondor" 
Merksplas: 21.45-2215 u 

„Breugeihof" - Kerkstraat 12 
Tel. 014-63.3505 

Vierde dinsdag 
Beerse: 1930-20.00 u 

p a. Laurant Dolbain - Lindendreef 5 
Tel 014-61.18.65 

Oud-Turnhout: 20.15-2045 u. 
„Brouwershuis" - Steenweg op 

Turnhout 20 
Tel. 014-41.50.93 

Arendonk: 2100-21.30 u. 
„Vnjheid" - Vrijheid 92 

Meerhout: 2145-22.15 u 
„Weversberg" - Weversberg 41 

Hugo Schiltz 
spreekt te 
Brasschaat 
Op 4 mei as. spreekt te Brasschaat op 
uitnodiging van de p>laatselijke VU-
afdeling Hugo Schiltz over „Vlaande
ren en de ekonomische krisis" 

Op het programma: 20 u. 30: onthaal 
en inleiding; 20 u. 35: lezing door H. 
Schiltz; 21 u. 40: Vraag en antwoord; 
22 u.: receptie. 

De lezing gaat door in de St-Jozefska-
pel aan de Augustijnslei te Brasschaat 
De tekst van de lezing is verknjgbaar 
(20 tri 

Apri l 

30 WOMMELGEM: VUJO's 2de luisteKlied)avond met medewer
king van „De Larenaar" in lokaal Den Klauwaert om 20 uur. Inkom: 
20 f r. 

Mei 

9 

15 

WESTERLO-VOORTKAPEL: Gespreksavond met Piet De Pauw 
over „Vlaamse beweging en Republiek Vlaanderen". Om 19 uur in 
bkaal Brigand. 

EKEREN: Debatavond in het Ekershof, Groot Hagelhuis 6. Om 
20 uur. Onderwerp: „De sociale toestand en de ekonomische 
problemen in Vlaanderen". Gastspreker voor de V U : Andrè De 
Beul. Met eveneens de deelname van CVP, P W en SP-Ekeren. 

Zo doen wij het in Borgerhout 
VVM-Antwerpen wil een kijkje gaan 
nemen in de Antwerpse gemeenten 
waar de V U mee bestuursverantwoor-
delijkheid draagt De eerste gemeente 
die uitnodigt is Borgerhout In de eer
ste plaats is deze uitnodiging bedoeld 
voor alle mandatarissen en arr.-leden. 
Verschillende verwezenlijkingen wor
den bekeken. Verantwoordelijke amb
tenaren en mandatarissen zullen de 
deskundige leiding verzorgen. 

Programma 
Samenkomst op 23 mei om 9 a 15. 
Algemene inleiding met diaprojektie. 
Stedebouwkundige aspekten en mi
lieubeleid. Koffiepauze. Studiebezoe
ken aan politie- en administratief 
centrum, St-Erasmussteeg, projekt 
Krugerpark, groenaanleg en pteinver-
fraaiing Jan Borluutplein. Middagmaal 
in AZ-St-Erasmus. Bejaardentehuis 
Gitschotelhof met referaat over soc. 
welzijn en bejaardenzorg. Studiebe
zoek aan scholencomplex F>ark te Boe-
laer, plein Collegelaan, bejaardenflats 

OCMW-
Antwerpen 
Plaatsen van diëtist(e) 
De bediening van diëtist(e) wordt 
op)enverklaard. 
Aanvangswedde: 38.094 fr. of 
38.600 f r bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage. 
Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test. 
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar bereiken uiterlijk op 
31.12.1981; de leeftijd van 40 jaar 
niet overschreden hebben op 
18.5.1981. Toepassing der wetten 
van 3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 
Diplomavereisten: Al diploma 
van diëtiste. 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend examen. Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar. 
Dienstprestaties volgens nood-
wendigheden. 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken van het O.C.M.W. Lange 
Ga,sthuisstraat 39, Antwerpen 
(tel. 31.09.70 - 32.98.35). 
Inschrijvingsrecht: 120fr. 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretariaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 18.5.1981. 

(Adv. 75) 

Waarheen? 
Op 22 mei grote gala-avond - de Eddy 
Roelandt show met vele Vlaamse ve
detten, o.a. Wil ly Soinmers, Paul Se
vers, Salim Seghers, Sandy, Saman-
tha, John Hoyton en nog vele andere. 
Om 20 u. Kaarten op voorhand in zaal 
te koop 150 fr. 
In feestzaal De Landsknecht Schilder-
straat 33 te 2000 Antwerpen 
(031-37.45.72). 

(meegedeeld) 

De Fontein & De Drossaert technisch 
centrum, sporthal en ?wembad. Be
zoek aan gemeentehuis met slottoe
spraak door arr.-voorzitter en ont
vangst door VU-burgemeester Dirk 
Stappaerts. Einde rond 18 uur. 

Inschrijvingen 

Verplicht bij José van Thillo, Kar-
melietenstr 77 te Berchem (49.60.60). 
Deelname in de onkosten: 250 fr (alles 
inbegrepen: busverplaatsingen, mid
dagmaal, ontvangst enzJ. Bedrag 
over te schrijven op rekening 
402-9084741-09 van VU, arrondisse
ment Antwerpen, met melding: deelna
me Borgerhout 

Opgelet! Deelname wordt beperkt tot 
85 deelnemers. Bezoeken gebeuren in 
twee groepen die kruiselings het hele 
programma afwerken. 

OCMW-
Borgerhout 
Openverklaring 
betrekking 
Bij het O.C.M.W. Borgerhout 
wordt volgende betrekking op-
enverklaard: 
— gebrevetteerde verple{e)g-
(st)er 
— voorwaarden: 
— minimumleeftijd 18 jaar, ma
ximumleeftijd 40 jaai*. 
— in het bezit zijn van het bre
vet van verple(e)g(st)er (te bezor
gen ' samen met uw kandida
tuur). 

Gelieve uw verzoek voor deel
neming aan het interview uiter
lijk op 22.5.1981 te richten aan 
het O.C.M.W. Borgerhout, Luite
nant Lippenslaan 57, 2200 Bor
gerhout. 

(Adv. 74) 

Vakantie 
Te koop: 
Vakantiewoning CSkandinavisch 
blokhuis) in de Ardennen, streek 
Bastogne. Alle komfort Geheel 
of gedeeltelijk afgewerkt Rustige 
ligging. Goede verhuurmogelijk-
heden. 
Inl. tel. 050-82.27.42. 

Te koop: 
App en studio aan Belgische 
Kust Alle komfort. Recente 
bouw Inl.: tel 050-82.27.42. 

Vakantie (of „toerisme") 
binnenland: 
Te huur voor weekeind, of per 
week of per 2 weken, rustig 
gelegen chalet in de Ardennen 
Streek Bastogne-Houffalize. Alle 
komfort 6 pers. Vrij tot 15/7 en 
na 15/8. Inl. tel. 050-82.27.42 na 
20 u 

Vakantie (of „toerisme") 
buitenland: 
Te huur vr. mei, juni, aug., sept, 
o k t ruime woning in de Proven
ce. Streek Gordes, Apt , Vauclu-
se Alle komfort 6-8 pers. Inl.: tel. 
050-8227.42 na 20 u. 

(Adv. 69) 
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Start nu 
een groots 

KLEEDJES 
FESTIVAL 
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biedt je nu 
tienduizenden 
modeicleedjes 
vanaf 

en ... 
buiten de riante 
ientekleedjes 
vind je ook de 
prachtigste creaties 
van de grootste 
modehuizen nu bij 

_^ ^ OPEN elke werkdag van 

SUCCES KLEDING MEYERS ! - - ' 
BOOMSESTEENWEG 35 
TEL 031-87.38.42 AARTSELAAR 

vri|dag koopiosrivonci 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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22 mi Wij in de Voll<sunie -

Komt er toch een spoorwegviadukt 
door Blaasveld? 

Na de definit ieve weigering van het Wil lebroeks schepenkollege van de 
NMBS-spoorwegviaduktplannen dachten velen dat de zaak beklonken was er 
zou géén spoorwegviadukt komen te Blaasveld! Op een schrifteli jke parle
mentaire vraag van volksvertegenwoordiger Joos Somers echter heeft de mi
nister van Verkeerswezen nu evenwel duideli jk in zijn kaarten laten kijken er 
komt well icht toch een spoorwegviadukt te Blaasveld' En dit ondanks het 
massaal verzet van de Blaasveldse bevolking Het verhaal is genoegzaam 
bekend De spoorwegviaduktplannen van de NMBS Het verzet van het Blaas-
velds Aktiekomitee. De alternatieve tunnel-oplossing De massale bezwaren 
van de Blaasveldse bevolking. Het Volksunievoorstel tot behoud van de 
spoorl i jn op het grondniveau. 

Op 11 februari jl stelde kamerlid Joos 
Somers een schriftelijke parlementaire 
vraag aan de minister van Verkeers
wezen in verband met de door de 
Volksunie voorgestelde „gelijkgrondse 
oplossing", met behoud — mits een 
maximale beveiliging — van de be
staande overwegen 
HIJ vroeg de minister naar een vergelij
kende kostprijs tussen de NMBS-
spoorwegviaduktplannen, de tunnel
oplossing van het Blaasvelds-Aktieko-
mitee. en de VU gelijkgrondse 

• oplossing Tevens stelde hij dat de 
noodzakelijke onteigeningen, de hin
der van de bevolking, en de schending 
van hef leefmilieu veel geringer zou
den zijn bij een gelijkgrondse oplos
sing dan bij een viadukt of tunnel-
oplossing 

Dan toch een 
spoorwegviadukt? 
Het antwoord van de minister op deze 
vragen werd zopas bekend „Het ge-
lijkgronds op dubt)el spoor brengen 
van de spoorlijn nr 54 is slechts 
vergelijkbaar met de opfjoging of de 
door het Blaasvelds Spooraktie-Komi-
tee voorgestelde tunnel-uitvoering" 
voor zover de overwegen in zoveel als 
mogelijk gelijkwaardige omstandighe
den kunnen afgeschaft worden In dit 
geval wordt de kostprijs van „het 
gelijkgronds op dubbel spoor bren
gen" 30 procent en van „tunnel-uitvoe
ring" minimum 100 procent hoger ge
raamd dan de voorgestelde ophoging 
Weze opgemerkt dat laatstgenoemde 
oplossing, gezien de slechte onder
grond en de daarmee gepaard gaande 
grote nsiko-faktor met in aanmerking 
kan genomen worden" En de minister 
vervolgt „Het spreekt vanzelf dat de 

oplossing van het „gelijkgronds" op 
dubbel spoor brengen zonder afschaf
fing van overwegen goedkoper is dan 
de voorgestelde ophoging Ze beant
woordt echter geenszins aan de be
trachting tot het bekomen van een 
optimale verkeersveiligheid waarbij de 
overwegen dienen vervangen door 
ongelijkgrondse kruisingen" Tot zover 
het ministeneel antwoord 

Vele bedenkingen-
De tunnel-uitvoenng, zoals voorge
steld door het Blaasvelds-Aktiekomi-
tee kent in de ogen van de minister 
dus geen genade 

Ook het VU-voorstel om de spoorlijn 
op het grondniveau te behouden acht 
de minister met wenselijk omwille van 
„veiligheidsoverwegingen" Nu is 
Volksume-Willebroek uiteraard ook 
gevoelig aan het probleem van de 
verkeersveiligheid, doch zijn er hier 
wel een aantal bedenkingen bij te 
plaatsen 

Het IS vooreerst toch een feit dat het al 
vele jaren geleden is dat er zich nog 
ongevallen hebben voorgedaan aan de 
spooroverwegen te Blaasveld Reke
ning gehouden met alle omstandighe
den valt het dus nog wel best mee met 
de verkeersveiligheid aldaar Deson
danks wil men in deze knsistijd nog pe
perdure kunstwerken bouwen die vele 
tientallen miljoenen gaan kosten, die 
veel onteigeningen gaan noodzakelijk 
maken, die een enorme hinder gaan te
weegbrengen bij de uitvoenng der 
werken die blijvend en onnodig het 
leefmilieu gaan schenden en die 
bovendien ook met volledig verkeers
veilig zijni 
Als we daaraan toevoegen dat de 
overgrote meerderheid van de Blaas-

Manifest en meeting 

Limburger, 

vecht voor uw recht! 
O p zaterdag 9 mei a s . houdt Volksunie Limburg een 
meeting waarop alle leden en sympatizanten dringend 
verzocht worden massaal aanwezig te zijn. 
Ti jdens deze meeting wordt door onze parlementsleden het 
manifest „Limburger, vecht voor uw recht" voorgesteld. 
G e e n ijdele woorden, maar een programma, waarin voor 
Limburg werk en welzi jn wordt geëist ! 
Volksunie Limburg stelt daar een waar alternatief voor. 
M e t deze meeting en andere geplande akties wil Volksunie 
Limburg een duideli jke vuist maken ! Dus : massale opkomst 
verwacht op zaterdag 9 mei om 14 uur in het kultureel 
centrum van Kuringen. 

LIMBURG 
Mei 
7 

10 

10 

's-GRAVENVOEREN: Gespreksavond over „Vlaanderen Mor
gen" Om 20 uur in lokaal „Bij Milo" Inleiding door Piet De Pauw 
Daarna debat 

HERDEREN (Riemst): Feestvergadenng van de „Vlaamse Vnen-
denknng om 20 uur in Hove Malpertuus te Herderen 
LOMMEL: Eerste Vlaamse autozoektocht Inschnjven en start 
om 13 uur aan zaal Edelweiss 
GENK: Vergadenng VUJO-ümburg om 10 uur in de Slagmolen 

veldse bevolking zich verzet tegen 
deze plannen, dan kan men zich wel af
vragen wat de eigenlijke beweegrede
nen zijn om hoe dan ook door te gaan 
met de spoorweg-viaduktplannen 

De regering 
verantwoordelijk! 
De plannenmakers van de NMBS drei
gen blijkbaar hun zin te krijgen er 
komt wellicht toch een spoorwegvia
dukt te Blaasveld I Het zou evenwel 
verkeerd zijn alle schuld in de NMBS-
schoenen te schuiven De NMBS 
voert immers maar uit wat anderen 
beslissen En achter de NMBS staat 
de minister van Verkeerswezen En 
daarachter staat de gehele regenng 
Want na het ministerieel antwoord 
moet dit wel voor iedereen duidelijk 
zijn het al dan met bouwen van een 
spoorwegviadukt te Blaasveld is géén 
louter technische kwestie maar is een 
zuiver politieke beslissing van de gehe
le regenng 
In overleg met schepen Wilfned Lee
mans en het VU-bestuur van Wille-
broek-Blaasveld heeft volksvertegen
woordiger Joos Somers beslist de 
minister dringend te interpelleren over 
de uiteindelijke regenngsplannen in 
verband met de spoorwegviadukt te 
Blaasveld Tevens werd door kamerlid 
Joos Somers een schnjven gencht 
aan de parlementsleden van de streek, 
CVP-senator De Clercq, BSP-senator 
Adnaensens en PVV-volksvertegen-
woordiger Luc Van de Velde, om 
samen de nodige politieke druk op de 
regering uit te oefenen opdat de 
NMBS definitief zou afzien van de 
bouw van een spoorwegviadukt te 
Blaasveld 

Mei-wandeling 
metFVV-
Tessenderlo 
FVV-TessenderIo nodigt uit op een 
gezinswandeling in het Domein 
Molenheide te Helchteren 
Wanneer ' 1 mei 
Vertrek om 9 u 30 op de Markt te 
Tessenderio, met eigen wagen' 
Programma in de voormiddag een 
wandeling van maximum twee uren 
onder leiding van Leo Henkens 
's Middags piknik (drank kan ter 
plaatse verkregen worden) Kinderen 
kunnen spelen in een cowboypark 
Rond 15 u bezoek aan het 
automuseum te Houthalen Inkom 
50 fr voor volwassenen en 20 fr 
voor kinderen 
Families zonder eigen vervoermiddel 
nemen kontakt op met Irene Camps, 
tel 013-332079, Lily Pais, tel 
6618 45, Therèse Gobert tel 
661080, Mia Nijs, tel 662338, 
Greetje Henkens, tel 662485, Anny 
There, tel 665078 

Vic Anciaux 
spreekt te Gent 
Uitgebreide arrondissementsraad van 
Gent-Eekio in samenwerking met 
VUJO-Gent op vnjdag 8 mei om 20 
uur stipt in Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat te Gent 
V I C Anciaux praat daar over „De 
Volksunie en de politieke toestand in 
1980". 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

in Franse - Witte steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en deuromlijstingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilrijk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK VOOR 
ZELFBOUWERS 

(Adv. 190) 

Met 
de Europese Volkshogeschool 
naar Korsika 
Vanuit Vlaanderen trekken duizenden 
volksnationalisten jaarlijks de zon en 
de bergen zoekend op vakantie 
Sedert 'n paar jaar trachten we vanuit 
de Volksunie wat méér vormings- en 
ontspanningsontmoetingen met an
dere Westeuropese volkeren — in — 
ontvoogding 

Beweging, zon, 'n lied, 'n tocht — 
oversausd met informatie uit de eerste 
hand en nog zoveel meer trachten we 
te beleven, humorvol en kameraad-
schappelijk Dat IS onze metode Of je 
jong of oud bent telt met — je hele 
gezin kan mee Je kan gerust je per
soonlijk „accentje" leggen en beleven, 
binnen en rond de groepsgeest 
Zo trekken we dit jaar naar Basken
land, Frans-Vlaanderen, Fnesland, 
Duits-Oost-Belgie, Elzas, Zeeland en 
Korsika. 

De reisgids hiervoor kan je gratis 
bekomen bij het Vormingscentrum 
Lod. Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gen t tel. 091-25.75.27. 

Graag wat meer 
over Kors ika 
1 We schrijven in tot 50 deelnemers, 
een 15-tal plaatsen werden reeds ge
boekt 

2 Verplaatsing per vliegtuig — ver
trek Zaventem zondag 16 augustus 
1981 — terugkeer zondag 31 augus
tus 1981 
Reis-, kursus- en verblijfkosten 
21 000 fr 
Inschnjving kan gebeuren door stor
ting van een voorschot van 7 000 fr 
per persoon op bankgironummer 
068-0638900-85 van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, met duidelijke 
vermelding van uw naam en adres, 
eventueel uw telefoonnummer en kur
sus Korsika 

3 14 voile verbli j fsdagen in een zon
overgoten, bosrijk vakantiedorp aan 
een zanderige baai van de Oostkust 

— CBravone heet het plaatsje) en vlak 
ernaast mondt de Golo-bergnvier uit in 
de Middellandse Zee We kunnen er 
gratis 't openluchtzwembad gebruiken 
en voor wie het wensen paardrijden, 
plankzeilen, varen, enz 
De vakantiehuisjes kan je per gezin of 
met een groepje bewonen Morgen
en hoofdmaaltijden vinden wij in het 
spijshuis, verder ben je aangewezen 
op pik-nik of op je „eigen huisje" 

4 „ Ons werkprogramma voorziet o a 
— Uiteenzett ing: „Het Franse Jacobi-
nisme" (Dr L Alfonsi) — „Taal en 
Kuituur op Korsika" (Inspekt F Perfet-
tini) — ,De tragische geschiedenis van 
Korsika" (Prof A FazO — „De Korsi-
kaanse stnjd" CSekr-Gen X Belgode-
re), enz 

VUJO's posterwedstrijd 
Wie zijn Vlaams engagement op een 
artistieke manier wil botvieren krijgt 
hiertoe vanaf nu de gelegenheid 
VUJO-schrijft namelijk een wedstrijd 
uit voor ontwerpen van posters 
De ontwerpen van deze VUJO-pos-
ters, uit te voeren in twee- of meer
kleurendruk, kunnen geïnspireerd zijn 
door volgende temas Ecologie, Euro
pa der Volkeren, Ekonomische Krisis, 
Gemeenteverkiezingen 1982, Arbeid, 
Ontwapening, Monarchie, en alles 
wat te maken heeft met Integraal 
Federalisme 

Men kan gerust op de karikaturale 
toer gaan (liefst) 
Alle binnengekomen ontwerpen ma
ken kans door VUJO te worden 
uitgegeven De dne beste inzendin
gen worden bekroond met geldprij
zen van 5000, 3000 en 2 000 fr 
Wie zich geroepen voelt tot het teke
nen van onze politieke omgeving, 
talme dus met langer 
De wedstrijd loopt tot eind mei 1981 
en de ontwerpen worden ingewacht 
op het VUJO-sekretariaat Omwente-
lingstraat 13, te 1000 Brussel 

RC1€ 
D Jonge man, 29 jaar, zoekt 
dringend werk, om het even 
welk ook ploegwerk of continu-
werk 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, Oud-
stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge, tel 091-30.7287 

D Jonge huisvader, met toch al 
15 jaar ervanng in typo-drukkenj, 
zoekt in zelfde nchting werk met 
zekerder toekomst 
Inl bij dr volksvertegenwoordi
ger J Valkeniers, 02-5691604 

D 28 jange magazijnier zoekt 
ander werk wegens reorganiza-
tie bekend grootwarenhuisketen 
Heeft A3-elektncien diploma 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers (tel 
5691604) 

D Jongeheer uit de omgeving 
van Mechelen (Hombeek), diplo
ma LMO, zoekt dnngend een 
betrekking in de omgeving van 
Mechelen-Brussel-Antwerpen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het nr 
015-21.79.00. ref nr. 2275. 

n 18-jange naaister zoekt werk 
Heeft eveneens daktylografisch 
getuigschnft Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksv Dr J 
Valkeniers, tel 5691604. 

30 APRIL 1981 
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^% lepel & vork... ^% 
Herberg 
„De 7 Zaligheden" 
Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 
Mogel i ikheid tot kleine etentjes 

EETHUIS 
FEESTZAAL INGRID 

(150 pU 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/21.36.96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem, Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.9476 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Res tauran t 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Iet 014/544007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel. 016-23.66.71 

Europese volksgerechten. 

Gesloten maandag en dinsdag. 
Keuken: 19 u tot 22 uur 

Lokaal «T SCHUURKE-

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostdutnkerke 

Specialiteit-
dag. vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel. 5821345 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etlenne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open. vnjdag vanaf 19 uur. za
terdag vanaf 13 uur, zondag van

af 10 uur 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

m mmai» 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* famillMaak met traditi*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
" E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelifkheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

' \ r - / ^ \ Vt"-7orgcle keuken 
\MlüHlü\ Demokratisclv pn|zen 
\ , ^ ^ ^ _ _ ^ . ^ j ^ Uitgelezen dienstbeloon 

2260 Nijlen -* ' %è 1)31/818841 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

(Hu i s van v e r t r o u w e n ) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondptein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei' 

't Is de lichtst verteerbare. 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02 734.56.09 

Levert kwaliteitskoff ie bij u thuis! 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 
TEMSE 
Tel. 031-71.01.73 

Waters en Irmonaden 

Café «'t Leeuwke» 
Kru i t t o renwa l 2 

3690 BREE 
Tet. 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis Is! 

M a a n d a g ges lo ten 

Beauvoordse spe<;ialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwe tyn - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 068/2994 91 

Gesloten vrtjdag behalve m seizoen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Annnf ni( r v.in <illo feesten 
Ook vei iu jnng v.in t.nfolgenef 

Schildcr=ïtr,t<it 33 
2000 Antwerpen 
T(l 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
SB20 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wi)(t«iv 

CORTIIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Hel Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALfTEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031-36 56 54 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53 

Wijnimport H E R M A N 
D o u a n e - stpelhuis 

Menenst raa t 376 
W E V E L G E M 

Tel 0 5 6 - 4 1 2 9 2 2 ' 
056-41 81 6 8 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote witnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustatiés en verkoop: 

elke vri|dag van 17 lot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

M a a k o o k eens kenn is met 
de geze l l i ge s feer in 

R e s t a u r a n t 

iEflUTTERSWQF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel. : 015-71 1549 

DE OUDE KRING 

C.ifr- VU lokn.il 

[^orpspii ir' Heiiscicn Limburg 

Steeds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met s feer 

D n e Egyptenlaan 11 , 

Goo ik 
.Tel 054-334857 

U w t w e e d e t h u i s ! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel. 02-2520240 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week, suggesties van de chef -l- spijskaart 

•Open alle dagen - maaltijdchecks 

Drank- en ecthtns 

« WALTRA .. 
Ardinnk.1,11 2 (bc| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

• 
Ue vier troeven v.ln de W.nltr.T 

/ Vlj.inis in t hnrt v.m Brussel 
2 Je k.ln er nttifd p.trkercn 
3 Je knigt er nitifrf *v-7f te eten 
4 De prifzen zi/n soc/. i . i / 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tet. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige pnjzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

30 APRIL 1981 
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FILMTHEATERS] 

studio 
WEEK VAN 1 TOT 7 MEI 1981 

LEUVEN 1 
13 u 45 7de week K T 

ORDINARY PEOPLE 
van Robert Redford 

16 u Premiere Belgie K T 
Goldie Hawn 

SEEMS LIKE OLD TIMES 
naar Neil Simon 

18 u 3de week K T 
DER GELBE STERN 

van Dieter Hildebrandt 

19 u 45 7de week K T 
ORDINARY PEOPLE 
van Robert Redford 

22 u Premiere Belgie K T 
Goldie Hawn 

SEEMS LIKE OLD TIMES 
naar Neil Simon 

24 u 5de week K N T 
DOLBY STEREO 
RAGING BULL 
Robert de Niro 

LEUVEN 2 
1 3 u 3 0 K T 

SLEEPING BEAUTY 

1 5 u K T 
SLEEPING BEAUTY 

1 6 u 3 0 K T 
Peter OToole Peter Strauss 

THE ANTAGONISTS 
van Sons Sagal 

1 8 u 4 5 K T 
Walt Disney 

SLEEPING BEAUTY 

20 u 15 5de week K T 
Jane Fonda Lily Tomlin 

NINE TO FIVE 
van Colin Higgins 

22 u 15 2de week K T 
Gene Wilder Richard Pryor 

STIR CRAZY 
van Sidney Poitier 

2 4 u K N T 
MONASTER 

van Barbara Peelers 

TERVUREN 
Vnjdag 20 u zondag 15 u K T 

HERBIE GOES BANANAS 
Herbie leidt de corrida 

Walt Disney Productions 

Zaterdag 20 u 30 K N T 
Zondag 18 u 

Christopher George 
Samantha Eggar 

THE EXTERMINATOR 
van James Glickenhaus 

Lod. Dosfel-kursus: 

Brussel en zijn problemen BRABANT 

K T 
Zon maan dins woens 
dond 20 u 30 

SPEICAL EDITION 
CLOSE ENCOUNTERS 
OF THE THIRD KIND 

Richard Deyfuss 
Frangois Turffaut 

in een film van Steven Spielberg 

TIENEN 
Vrijdag 15 u en 20 u K T 
Zondag 13 u 30 en 15 u 30 

Walt Disney 
SLEEPING BEAUTY 

(de Schone Slaapster) 

Vrijdag 17u 30 K T 
Zaterdag zondag 20 u 
Maandag dinsdag 20 u 30 

Terence Hill Bud Spencer 
CRIME BUSTERS 

(Twee Super-Klabakken) 
van EB Clucher 

Vrijdag zaterdag 22 u K N T 
Zondag 17 u 30 en 22 u 
Woensdag donderdag 20 u 30 

THE CHAIN REACTION 
(De Kettmgreaktie) 

van lan Barry 

Het Brabants Vormingscentrum Lode 
wijk Dosfel gelegen in de Kiekenstraat 
1 te Leuven 016 22 52 54 richt in mei 
een kursus in over Brussel en zijn 
belangnjkste problemen in samenwer 
king met de Brabantse Volkshoge 
school (o a V de Stichting Lod De 
Raet) 
Brussel staat bij elke Vlaming bekend 
als een probleemstad Voor de enen is 
het vooral een onleefbare stad stede 
bouwkundig verwoest Voor anderen 
IS het een pendelstad waar honderd 
duizenden dagelijks naar gaan werken 
Weer anderen leggen vooral nadruk 
op de taalkundige miserie die de Frans 
taligen ons aandoen in Brussel Weini 
gen weten echter hoe in Brussel de 
vork juist in de steel zit 
Deze kursus wordt opgezet voor Vla 
mingen die eens met de Brusselse 
problemen van meer nabij willen ken 
nis nemen Het is de bedoeling aan te 
tonen dat de vele problemen te Brus 
sel door elkaar zijn verstrengeld en 
met te herleiden zijn tot Het is allemaal 
de schuld van het FDP of dat zijn nu 
eenmaal de problemen van de hoofd 
stad herder willen we aantonen dat 
de taalmoeilijkheden onverbrekelijk sa 

menhangen met de sociale problemen 
de welzijrisproblemen de ekonomi 
sche machtsstruktuur de politieke be 
leidsorganen enz 
De kursus gaat door op woensdag 
avonden 6 13 20 27 mei en 3 juni Op 
zaterdag 23 mei is er een daguitstap 
naar Brussel per autocar voorzien met 
Brukselbinnenstebuiten Op de overi

ge avonden wordt gewerkt met dias 
diskussieteksten en sprekers Als 
sprekers komen onder andere Guido 
Fonteyn (journalist bij DS en auteur 
van diverse werkjes) Omer Mom 
maerts (KWB en specialist over de 
financieel ekonomische mcht van 
Brussel) Miek De Kepper (Welzijns 
raad Brussel) 
De avonden gaan door in De Bron te 
Leuven De deelnemerspnjs voor de 
kursus wordt aangepast naar uw inko
men en bedraagt alles inbegrepen tus 
sen 630 en 1225 fr Voor meer inlichtin 
gen kunt u terecht bij 016-22 52 54 
(Brabants VC Lod Dosfel) en 02 
2418833 (Brabantse VHS) U kunt 
ons ook bereiken via ons bovenstaand 
adres 

Peter Thiers 
regionaal verantwoordelijke 

Apri l 
30 HALLE Politieke meeting met als spreker VU-ondervoorzitter 

Hugo Schiltz Om 20 uur in de Parochiezaam St Rochus 
Melkerijstraat 74 Organizatie Politieke Raad Groot-Halle Tema 
van de avond Vlaanderen morgen 

Mei 

22 

OUD-HEVERLEE 2de Vlaams Lentefeest Vienng 10-jarig man 
daat van senator Rob Vandezande Don-Bosco Waversebaan te 
Oud Heverlee 10 u Meerdaalwoudwandeling 12 u Reuze 
braadspit met feestprogramma volksdans dorpsfanfaren Ham
mond-orgel zangeres Anuska Lessiuskoor enz 
WINKSELE Lentewandeling Ongekend Winksele Vertrek 
14 u 30 aan het Sport en Ontspanningscentrum Warotstraat, 
Winksele o I v Armand en Suzanne Van Laer Organizatie FVV 
Herent Einde voorzien rond 17 u 
ST-AGATHA-BERCHEM Vlaams bal van Karel Bulsfonds en 
Tennisklub Wijmenier Om 20 u 30 in Gemeentelijke Feestzaal K 
Albertlaan 33 Orkest De Gensters Toegang 120 fr Voorver
koop lOOfr 
LEUVEN Open arrondissementsraad arr Leuven zaal Goud-
bloem Goudsbloemstraat 50 Leuven om 20 u Index koop
kracht Vlaams ekonomisch federalisme door prof Karel Taver-
nier ingeleid door Frans Van Nieuwenhove 

VUJO-Bierbeek 
met 
3.000 petitie
handtekeningen 

bij minister 
Chabert 
Reeds ti jdens de aktie voor de aanleg van de fietspaden langs de Korbeek-
Losestraat te Bierbeek m 1978 werd door VUJO-Bierbeek aan de bevoegde 
minister gevraagd fietspaden aan te leggen langs de Tiensesteenweg 
Na een vriendeli jk antwoord met de belofte dat men dit zal onderzoeken, blijft 
het stil op alle fronten 
Maar ja de aanleg van fietspaden is geen prestigeprojekt waarmee een minis 
ter groot kan uitpakken Het gevolg is echter dat honderden jonge fietsers da
geli jks het gevaar moeten blijven trotseren om zich naar het werk of naar de 
les te begeven 
Voor de veil igheid van de fietsers vraagt VUJO-Bierbeek de dringende reali-
zatie van deze fietspaden Deze fietspaden aanleggen betekent ook het aan
pakken van het rioolprobleem de afwatering langs deze ri jksweg laat veel te 
wensen over 
Eveneens wil VUJO duideli jk stellen dat deze werken zeker niet het kappen 
van de bomen langs deze steenweg mogen meebrengen Het fietspad wordt 
zelfs beter aangelegd achter de bomenrij 
Naast de petitie aan de minister van Openbare Werken werden ti jdens de 
voorbi je week op verschil ieqde plaatsen afhches aangebracht 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

Nieuwe editie fietspadenaktie 

Vorige zaterdag dan trok op initiatief 
van VUJO alweer een lange karavaan 
jonge fietsers (met ook enkele sportie
ve senioren erbij) langs de gevaarlijke 
Tiensesteenweg door de gemeenten 
Bierbeek en Boutersem 

De organizatie was perfekt met signa-
lizatiewagens voor en achter de fiet 
sers met een met-krakende geluidsin 
stallatie met VUJO verkeersagenten 
en met soepbedeling halfweg het 
trajekt 

Tijdens de ganse fietstocht voerden 
de fietsers elk een affichebord mee 
met de slogan Fietspaden aub De 
bijval van de omwonenden was op
merkelijk 

Het jaar stillekens 
Dat zon akties met helemaal zonder 
effekt blijven is in Bierbeek inmiddels 
bewezen hoewel het een hele kluif 
blijft om de zware politieke tegenstand 
te overwinnen 

De eerste aktie voor fietspaden langs 
de Bierbeekstraat de Korbeek-Lose 
straat de Hoogstraat en de Dorps
straat in maart 78 had als effekt dat 
het gemeentebestuur nog geen veer 
tien dagen nadien het verbetenngsont 
werp met aanleg van fietspaden goed
keurde 

Evenwel moet nu nog immer politiek 
hard geijverd worden om die beloofde 
fietspaden ook effektief aangelegd te 
krijgen Met de Tiensesteenweg is het 
anders gesteld Daar ligt de bevoegd 
heid in Brussel bij de minister van 
Openbare Werken 

Minister Mathot meldde reeds eerder 
dat het verwezenlijken van een fiets
pad langs de gevaarlijke betonbaan 
volgens hem geen goede oplossing 
zou zijn wegens de smalle strook 
waarover men beschikt en de aanwe
zigheid van wortels van bomen Hij 
stelde dat de modermzenng van deze 
rijksweg is voorzien in het kader van 
de verbetering van de bestaande njks-
wegen Zoals uit dit ministerieel ant
woord moet begrepen worden is de 
aanleg van fietspaden langs de rijks
weg naar het jaar stillekens verwezen 
Maar VUJO-Bierbeek laat met af Ge
lijktijdig met de jongste fietseling op de 
Tiensesteenweg werden meer dan 
3000 handtekeningen verzameld on
der een petitie die de nieuwe minister 
van Openbare Werken Jos Chabert 
deze week overhandigd krijgt door 
een VUJO-delegatie En nu maar af 
wachten of deze CVP-mimster op zijn 
beurt ook beloften doet voor het jaar 
stillekens (hds) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eterntt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
TeL 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 
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Wij in de Volksunie m 25 

Vormingsweekeinde in Ardennen 
een groot sukses 

OOST-VUANDEREN 

Het door de vzw 't Vestje georgani-
zeerd weekeind van 16-20 april waar
aan 25 personen deelnamen is uitge
groeid tot een waar sukses. 
Gedurende 3 dagen werd er 6 uur per 
dag gedialogeerd over de budgettaire, 
sociale en ekonomische toestand 
waarin wij ons bevinden. 

De verschillende aspekten van het 
ekonomisch federalisme werden uit
voerig en langdung besproken. 

De konklusies van dit vormings- en 
bezinningsweekeind zullen eerlang on
der brochurevorm aan zijn leden wor
den toegezonden. Naast deze vele 
studie-uren werd er een kampioen
schap ingericht van volgende volks-
spelen: kalekeschieten, vogelpikken, 
kaarten-wiezen, negenzestigen (trit
sen), teerlingpoker. Voor deze vijf 
volksspelen kwamen volgende perso
nen in kompetitie: Herman Van den 
Abbeele, Koen Van der Poten, Peter 
Verschelden, Wilfried, Karel Uytter-
sprot Gerda, Ludwig Jacobs, Remy 
Vergauwen en Marcel Verschelden. 
Het kaleschieten (smijten op 10 m met 
lood naar een houten borstelsteelstok 
van ongeveer 15 cm) werd gewonnen 
door Herman Van den Abbeele met 
een 136 punten terwijl de tweede in de 
reeks Koen Van der Poten achterbleef 
met 97 punten. 

Op een bepaald ogenblik meende de 
jury de winnaar te deklasseren we
gens het voortdurend gebruiken van 
af leidingsmaneuvers tegenover zijn te
genstrevers, zoals in de grond stam
pen van de loden. De buitengewone 
resultaten van Herman Van den Ab
beele deden de jury besluiten een 
dopingkontrole uit te voeren, doch bij 
gebrek aan apparatuur moest men 
hiervan afzien. In het vogelpikken 
speelde Ludwig Jacobs kampioen. Zijn 
prikkracht was zo sterk dat de roos 
het moest ontgelden. Gerda was twee
de. Het derde volksspel, kaarten-wie
zen was een kolfje naar de hand van 
Koen Van der Poten die tot overwin
naar werd uitgeroepen gevolgd door 
Remy Vergauwen. 

Het negenzestigen of tritsen was voor 
de kalekeschieterskampioen Herman 
Van den Abbeele fataal om het alge
meen klassement der vijf volksspelen 
op zijn palmares te schrijven. Hij kon 
de dobbelstenen onvoldoende balan
ceren en haalde een grote achterstand 
op de overwinnaar Marcel Verschel
den met Wilfried als tweede. In het 
teerlingpokeren was Karel Uyttersprot 
veruit de beste. 

Vermelden wij nog dat de vijf volks
spelen dagelijks werden beoefend in 
kompetities en er een dagklassement 

werd opgesteld. Het voorstel om het 
volksspel nootjesschieten ook in de 
wedstrijd op te nemen werd door de 
jury onder leiding van de weekeind-
overste Maria Roels met weerhouden 
om veiligheidsredenen. 
Rekening houdende met de verschil
lende waardenngskoéfficiënten van de 
verschillende volksspelen werd de uit
slag door de jury als volgt vastgesteld 
(slechts opgave eerste vijO: 
1. Koen Van der Poten 208 punten; 2. 
Karel Uyttersprot 207 punten; 3. Lud
wig Jacobs 199 punten; 4. Remy Ver
gauwen 196 punten; 5. Herman Van 
den Abbeele 195 punten. 
Uitgezonderd het kleine incident met 
de gerant van het huis die de Vlaamse 
Leeuw wilde neerhalen, bij het begin 
van het weekeind, en slechts toelating 
gaf tot het ophangen van de Belgische 
vlag, verliep het weekeind perfekt 
De deelnemers deden reeds een nieu
we aanvraag aan de voorzitter Jef 
Verhaegen (weerhouden wegens 
voorbereiding geboorte) om een vor-
mingsweekeind in te richten op 30/10 -
2/11/1981, liefst in het schone Lim
burg. 
Kan iemand adressen bezorgen voor 
een groep van 30 [jersonen? Kontakt 
nemen met Maria Roels, Losweg 6 te 
Schoonaarde (Herman Van den Ab
beele). M.V. 

April 

30 LEBBEKE: Jaarlijks etentje in zaal Reblo. Gast: senator Walter 
Peeters Deelname in de onkosten 450 fr. 

30 MEERBEKE-NEIGEM: Vijfde Breugeliaanse Mei-avond vanaf 
18 uur in Berlindiszaal te Meerbeke. 

Mei 

2 

15 

DRONGEN-AFSNEE: 7de Vlaamse vriendenbal om 21 uur in ho
tel-restaurant Barlona (afrit E5 nr. 13). 

ST.-AMANDSBERG: VUJO-DUO-Filmvoorstelling om 21 uur in 
hotel-restaurant Barloria (afrit E5 nr. 3) 

NINOVE: Ontmoetingsavond met de VU onder het motto. „Er is 
een uitzeg: een nieuwe opdracht voor de VU". Gastspreker: alge
meen VU-voorzitter Vic Anciaux. Om 20 uur in de „Denderhoe-
ve". Burchtstraat. 

VNJ start te Moerzeke 
Door een kleine groep jonge mensen 
werd sinds geruime tijd het gemis aan 
een organizatie voor de jeugd sterk 
aangevoeld. Zo begonnen deze jonge 
Vlamingen samen te vergaderen. Uit 
dit samenzijn groeide zelfs een eerste 
nummer van een eigen tijdschrift- „De 
Vlaemsche Vlagge". 

Het was aanstonds duidelijk dat het 
voor deze 14-15-jangen met enkel om 
spelletjes ging, dat het ook wel iets 
verder zou moeten gaan. 
Zo werd besloten voor Groot-Hamme 
en omstreken te Moerzeke een afde
ling van het VNJ op te nchten. Voor 

een heem wordt ondertussen ook ge
zorgd. 
Dat er op een ruime belangstelling van 
alle in- en omwonende Vlamingen van 
Hamme gerekend word t is evident 
Er wordt gestart met twee groepen: de 
eerste van zes tot tien jaar, de tweede 
van elf tot vijftien jaar. De eerste 
samenkomst gaat door op zondag 
17 mei om 14 uur. 
Kontaktadressen: Bart Cïolman, 
Schaut)eke 16, Hamme, Erie Puis, 
Groenstraat 8, Waasmunster en Kan-
ne Os t Burg. Lemmensstraat 19, 
Moerzeke. 

(CV. 

Hugo Schiltz 
sprak in De Pinte 
In samenwerking met de verschil len
de afdelingen van het kanton Naza
reth werd op 2 april j l . een avond ge-
organizeerd rond het tema „Is er een 
uitweg aan de krlsis?" met als gast
spreker Hugo Schiltz. De talrijke op
komst getuigde dat dit tema ons 
nauw aan het hart l ig t 
In zijn rede betoogde Hugo Schiltz 
heel duidelijk dat de Volksunie een 
reële aanpak voorstelt Gefundeerd op 
een Vlaams-nationalistische visie bete
kent dit dat het echte federalisme een 
noodzaak is voor Vlaanderen, om het 
hoofd te kunnen bieden aan de krisis. 
De huidige traditionele partijen hebben 
duidelijk hun onmacht aangetoond en 
zijn niet meer in staat echt te regeren. 
Steeds meer mensen krijgen een ge
voel van uitzichtloosheid. Zij zijn daar
bij geneigd de grote troeven over het 
hoofd te zien waarover zij nog be
schikken. De ligging van Vlaanderen 
op de wereldkaart, onze traditie, onze 

ervaring, de hoge graad van g< 
schooldheid van onze arbeiders, bo 
dienden en ondernemers, de brede 
waaier van ekonomische aktiviteit in 
een ruim gamma van ondernemingen 
en KMO-bednjven, de arbeidslust en 
de zin voor ondernemen die de basis 
zijn van onze zeer hoge produktiviteit 

Vlaanderen beschikt dus over maxima
le troeven. Het is nu juist de taak van 
de Volksunie ervoor te zorgen d-it 
deze Vlaamse troeven ten volle geva-
lorizeerd worden. Niemand kan haiir 
bij deze taak vervangen, omdat alleen 
zij de krachtige belichaming is van de 
autonomiegedachte en omdat alleen 
zij zich onafhankelijk opstelt tegenov( r 
drukkingsgroepen en deelbelangen 
Tot zover een samenvatting van de 
toespraak gehouden door Hugo 
Schiltz. Met het zingen van „De Vlaam
se Leeuw" werd deze geslaagde 
avond besloten. 

Dirk Beke 
Op de foto bemerkt u van Imks naar rechts: Dirk Beke, VU-voorzitter De Pinte: Hugo Schiltz. partijondervoorzitter en Jef 

Maton, VU-voorzitter Latem-Deurie en eveneens partijonden/oorzitter 

„Assenede Groen en Vlaams" 
Uit dank voor het geweldige onthaal op 28 maart jl. biedt VUJO-Halle-Vilvoorde 
de VU-afdeling Assenede de zelfklevers „Assenede Groen en Vlaams" aan. Te 
verkrijgen bij de voorzitter Guido De Wilde, of tijdens het bal. 

Oprechte dank 
vanwege Martha Taeleman 

„Vlemschen Aevond" te Wervik: 
een sukses! 

Martha Taeleman verblijvende in het 
Stedelijk Hospitaal, Burchtstraat te 
9400 Ninove, dankt van harte de vele 
VU-mensen die haar schreven om 
moed in te spreken, haar geluk te 
wensen met haar moedige houding, 
haar zalige paasdagen te wensen, 
enz... Ze kreeg hopen brieven en kaar
ten uit de meest verschillende ge
meenten van het Vlaamse land. De 
eerste dagen dacht ze te laten ant
woorden om te bedanken, doch toen 
ze merkte dat het bleef duren en dat 
het aantal nog steeg, vroeg ze ons dit 
bericht in „Wij" te plaatsen. 
Het verplegend personeel vroeg haar 
of bij het zien van zoveel briefwisseling 
ze soms verjaarde! Martha verjaart 
slechts op 22 juli (ze wordt dan 39) en 
we hopen met haar dat ze dan volledig 
hersteld thuis zal zijn bij haar twee 
dochters. 
Wie haar een kaartje wil zenden kan 
dit nog steeds, ze zal nog weken en 
weken in het ziekenhuis verblijven Ze 

ste't het goed na de twee heelkundige 
ingrepen aan rechterbeen en bekken. 
Martha kreeg bezoek van volksverte
genwoordiger Caudron, provincie
raadslid Daumerie en voorzitter Politie
ke Raad Renaat Raes. 

Georgette De Kegel 

De Volksunie 
is... 
brochure te verkrijgen door stor
ting op rekeningnummer 443-
8616381-74 van V.U. Gent-Eekio, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent met 
vermelding: ...eks. De Volksunie 
is. 
Prijs: 40 fr. per brochure. Vanaf 
100 eks.: 35 fr. Vanaf 500 eks.-
30 fr. 

Op vrijdagavond 24 april, was er in de 
bovenzaal van het „Kapittel" een 
„Vlemschen Aevond". De bedoeling 
van die avond was onze mensen eens 
nader kennis te laten maken met Vla
mingen van over de „schreve". Traden 
op: Pierre (liefst Piet) Vandevoorde, 
alias „Keuntje", Raymond Declerck en 
Bart drie rasechte Frans-Vlamingen, 
de eerste uit Steenvoorde en de twee 
anderen uit het Duinkerkse. Om te 
beginnen werd het trio voorgesteld 
door Jef Claeys, die na een korte 
inleiding het woord gaf aan Piet Van
devoorde, die een idee schetste van 
de strijd die de Frans-Vlamingen te 
voeren hebben om hun eigenheid te 
b>ewaren Er was gelegenheid nadien 
tot vragen stellen 
Daarna was het een afwisseling van 
poëzie — gedichtjes in het „Vlemsch" 
van over de schreve, gemaakt door 
Piet Vandevoorde en door hemzelf 
voorgedragen — en volkse liedjes die 
werden gezongen en muzikaal be
geleid door „Clercksje" en Bart De 
atmosfeer was werkelijk door en door 
Vlaams. Die mensen waren een voor
beeld voor alle Vlamingen. Om zo 
tegen alle tegenkantingen en gerech
telijke vervolgingen te willen en durven 

Vlaams blijven in een vijandige staat en 
omgeving verdient zeker onze bewon
dering maar nog meer onze navolging 
in ons „Belgisch" Vlaanderen! Een har
telijk proficiat aan de Wervikse Dosfel
kring en vooral aan de bezieler ervan, 
onze voorzitter Hervé Vandamme! 
Nog meer van dat! 

Taalgrenswandeling 
Per uitzondering gaat de volgende 
taalgrenswandeling door op de derde 
mei '81 in plaats van de tiende mei De 
busreis naar Voeren gaat door in de 

nazomer (waarschijnlijk septembier). 
Verdere mededelingen hieromtrent 
zullen te gepasten bjde meegedeeld 
worden. 

Tuinieren bij 
„Robrecht van Kassei" 
In de tuin van het Vlaams ontmoebngs-
centrum te Komen valt nog een en an
der te doen. Wij kregen dan ook een 
oproep om hulp te bieden. Er zijn reeds 
een paar mensen gevonden die berekJ 
zijn mee te werken. Nog een stuk of 
vier bereidwilligen en het wordt een 
ontspanning in plaats van een karwei I 

Familie-autozoekrit Ooigem/Wielsbeke 
De Vlaamse Vriendenkring Wielsbeke 
nodigt alle VU-sympatizanten uit op 
haar 4de Familie-autozoekrit op zon
dag 3 mei a.s. 

Het wordt terug een gezellige, ont
spannende uitstap van ca. 50 km door
heen landelijke dorpjes en wegen. 
Geen speciale kennis wordt vereist 
alleen een goed humeur en een weinig 
interesse voor de schone natuur van 
Wielsbeke en omstreken. 

Deze autozoekrit is begiftigd met ruim 
80.000 fr aan prijzen. Deelname in de 
onkosten. 150fr. per wagen (50 fr. 
voor mede-inzittenden). 
Inschnjvingen en start vanaf 12 u. 30 
tot 14 u. in café „De Klokke", Markt te 
Ooigem. Aankomst voor 19 u. In het 
kultureel centrum te Ooigem. 
Een ontspannende namiddag en een 
perfekte orgamzatie wordt gegaran
deerd. De VU-Wielsbeke rekent op uw 
aanwezigheid. 
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Bedenkingen bij een jaarverslag 

Zeebrugge: een balans 
Zeebrugge bli jft in de aktualiteiL Over weinige weken zal er op de 

strandwijk een badengebouw worden geopend waarvan wordt beweerd dat de 
inrichting de meest moderne is van de Vlaamse kusL Ondertussen maakt de 
stad Brugge verder werk van de stichting „Zeewege", een woonuitbreidingsge-
bied bezijden Lissewege Verwacht wordt dat m het na|aar '81 de vuilverbran-
dingsoven kan beginnen proefdraaien Maar de meeste aandacht gaat 
natuurli jk naar de havenuitbouw 

WEST-VLMNDEREN 

Zop>as heeft de Maatschappij van 
Brugse Zeevaartinrichtingen te Brug
ge beter gekend onder het letter
woord M B Z haar jaarverslag 1980 
gepubliceerd 
Uit dit verslag valt op te maken dat in 
1980 meer zeeschepen Zeebrugge 
hebben aangedaan (9550 schepen 
met 48J2 miljoen ton BRT een rekord) 
maar dat de verwerkte vracht stag
neer t Het passagiersverkeer is op)-
nieuw fel gestegen (-1- 36,8 %) en 
betekent met 2,3 miljoen eenheden 
een verdubbeling van het passagiers
verkeer in nauwelijks 5 jaar 
In de globale omzet van containers 
(155958 eenheden) daalde de aan
voer maar steeg de afvoer wat in het 
jaarverslag geldt als bewijs voor het 
feit dat Zeebrugge ook voor de inter-
kontinentale lijndiensten als laadhaven 
van jaar tot jaar belangrijker wordt 
Ook het vervoer per binnenschip 
groeide maar dit gegeven wordt gere-
latveerd door de omstandigheid dat 
de groei enkel een gevolg was van de 
aanvoer van Amenkaanse kolen (per 
binnenschip vanuit GentD voor de 
kooksfabnek 

Het MBZ-verslag zwijgt zedig over 
de bewegingen rond de militaire basis 
te Zeebrugge I 

Vooruitzichten 
Met des te meer verve wordt aan
dacht besteed aan de belangrijke reali-
zaties die in 1981-1982 moeten tot 
stand komen Aldus wordt voor 1 sept 
1981 het overdragen van het terrein 
voor de LNG-terminal aangekondigd 
In 1981 nog zou de nieuwe zeesluis 
moeten voltooid zijn de sluisdeuren 
die op een Nederlandse scheepswerf 
geassembleerd worden zouden medio 
1981 moeten worden ingesleept" 
Minder rooskleung blijken de vooruit
zichten voor het operatief maken van 
het noordelijk deel van de achterha-
ven Wel zal de nieuwe spoorverbin-

OCMW-Brugge 
Aanleggen 
wervingsreserve 
hulpoperator 
(man of vrouw) 
geldig tot 30 juni 1983 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het examen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bi) indiensttreding Voor de per
soneelsleden, die in dienst van 
een O C M W zijn of werkzaam 
bij een andere overheidsdienst 
geldt, inzake deze leeftijd, de vol
gende regeling op 65-jange leef
tijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren 
kunnen laten gelden ten aanzien 
van de Omslagkas voor Gemeen
telijke Pensioenen 
3 Diploma: van lager middel
baar of gelijkgesteld onderwijs 
4 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 1 40 tegen index
cijfer 212,23% 377 939-576 357 (in 
31 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 150 fr storten 
op PR nr 000-00995 81-59 van het 
AZ St-Jan, Ruddershove 10, te 
8000 Brugge, vóór 25 mei 1981, 
met vermelding „Examen hulpo-
perator" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 25 
mei 1981 aan de Personeelsdienst 
van het O C M W Brugge, A Z St-
Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge geschreven aanvraag 
deelneming examen, recent be
wijs goed zedelijk gedrag, ge
boorteakte, voor eensluidend 
verklaard afschrift diploma, 
dienstplichtattest voor de man
nen. lAdv. 73) 

ding op Knokke-Heist eerlang klaar zijn 
maar , onvoldoende kredietvoorzienin-
gen in 1981 en 1982 dreigen het 
gelijktijdig openstellen van zeesluis en 
een deel achterhaven onmogelijk te 
maken" 

Blikvanger bij de vooruitzichten voor 
nieuwe haventrafieken is tenslotte de 
oprichting van de maatschappij Sea-
bulk die in de nieuwe achterhaven een 
overslagterminal moet bouwen voor 
diverse stortgoederen NV Seabulk 
werd opgericht in juli 1980 MBZ heeft 
7 500 van de 50000 aandelen onder
schreven 

Niet zelden hoort men vragen naar de 
financiële resultaten van de maat 
schappij die voor de Zeebrugse ha-
venbewegingen instaat Uit het jaar
verslag 1980 blijkt dat MBZ een bruto
winst boekte van 73 5 miljoen fr (deze 
winst geldt na voorafname van een 
staatsaandeel van 294 miljoen f r ) Het 
relatief karakter van dergelijke balans-
gegevens moet echter worden afge
leid uit het kapittel verbintenissen 
waar tussen aktief en passief-zijde 
gewoon een blanco vernchting is neer
geschreven 

De mineurtoon waann het jaarverslag 
1980 werd geschreven neemt met eg 
dat er te Zeebrugge belangrijke en 
soms spectaculaire werken bezig zijn 
De weerslag van deze ingrepen zal 
hoe dan ook slechts na verloop van 
vele jaren te meten zijn En bij alle mis
grepen fouten en inkonsekwenties die 
te Zeebrugge gemakkelijk kunnen 
worden aangewezen ware het thans 
gewoon onvoorstelbaar om Zeebrug
ge precies die (relatief gennge) sup
plementaire investenngen te misgun
nen die de haven op termijn moeten 
renderend maken 

Guido VAN IN 

Vlaggen-
opendeurdag 
te Wevelgem 
Ons land heeft een begin van zelfbe
stuur maar zonder de zo nodige geld
middelen De Leeuwevlag is erkend als 
ons simbool er bestaat een zelfklever 
, Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op' 
die bij de jeugd opgang maakt Wees 
ook eens fier Vlaming te zijn en vlagt 
met de Leeuw bij feest- en hoogdagen 
Sommigen weten niet hoe aan zo een 
vlag te geraken Om het U gemakkelijk 
te maken wordt een „Open deur dag' 
ingericht op vnjdag 1 mei in het VOS-
sekretariaat Brugstraat 31 te Wevel
gem waar vele vlaggen te zien en te 
krijgen zijn Er is keus naar ieders 
beurs We verwachten U Alle vlaggen 
worden zonder winst verhandeld 

Mei 

3 

15 

WERVIK-GELUWE o m 1 4 u 30 taalgrenswandeling Start op het 
Steenakkerplein Inr Dosfelknng 

WIELSBEKE 4de familie-autozoektocht ingencht door de Vlaam
se Vriendenknng Inschnjvingen en start 12 u 30 tot 14 uur in 
cafe De Klokke, Markt te Ooigem-Wielsbeke Deelneming in de 
kosten 150 fr /wagen - mede-inzittenden 50 fr Aankomst voor 
19 uur in Kultureel Centrum te Ooigem 
BRUGGE VZW-Trefpunt nodigt uit tot een bezoek aan de 
biologische kruidenmarkt vani O tot 16 u Op het Brugs Burgplein 

ST-KRUIS-BRUGGE om 20 u in zaal „De Zorge" gemeente
plein voordrachtavond over „Vlamingen te Brussel" door Louis 
De Lentdecker Org F^V-Xantippe 

BRUGGE diploma-uitreiking en huidezitting aan de jongst gebre-
vetteerden van de kursus-EHBO van het Vlaams-Kruis Om 19 u 
in de Gotische zaal van het stadhuis. Burg 

Informatiebezoek aan 
Zeebrugse havenwerken 
Op zaterdag 30 mei as, met samenkomst om Wu aan het 
zeestation op de oude havenmuur, organizeert Trefpunt-Brugge een 
informatieronde en bezoek aan de Zeebrugse havenwerken De uit
stap voorziet uiteenzetting, film en tentoonstell ing over de haven
werken, waarna per autobus, rondrit in het Zeebrugse havengebied 
De uitstap eindigt rond 13 u, waarna mogeli jkheid van maaltijd of 
aanspreken van de knapzak. 
Men dient m te schrijven voor 16 mei a s bij vzw Trefpunt 
Moerkerkesttaat 62a, te 8000 Brugge, mits opgave van het aantal 
personen dat de havenrondrit wil meemaken en van het aantal 
personen dat voor het middagmaal wenst in te schrijven Bij het 
zeestation op de oude havenmuur is ruime parkeergelegenheid 

F\A/-leper: geen boeken voor Komen 
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen van leper steunde het ontmoetings
centrum Robrecht van Kassei op een andere wijze Ze leverde pracht-werk bij 
het bekleden van de ramen in Huize Robrecht van Kassei Ongeveer een hon
derdveertig meter gordijnen werden door enkele dames genaaid en met hulp van 
het mannelijk geslacht aangebracht Dit keer geen boeken dus, maar gordijnen 
Proficiat' 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN QER KLEUN 

Chozallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — Export 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

^^|Vj%Jlll[\ lJ^^^ K ' ' 
EN MOEKEN 

moeilijke maten, A 
/akkundige retouche .V 

i.A;jjii!i.iii'.y.ii'iJ.^i-fi.'i."iJ.'JJ.i;ii.ii.Tna 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Joze f 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Pnve 56903 18 

Aankoop en verkoop van Hollandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G lazenwasse r i ) 

G e b r A L L O G 
Raphae l en W i l l y 

Tel bureau 053 21 72 12 

lustrerie 

L U K O S p v b a 
Ringmappen dokumenlhouder 
pochetten snethechters offerte 
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49J507 

^of ten Cf:rttl|oQrn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli|ksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

G e o r g e s DE R A S p v b a 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 
Tel 031-8182.69 

014-513533 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

mare 
de vriese 
bar. ruzet le laan .56c brugge 
050/35 / 4 04 . 
baan bruggc-kortr i jk 

B + M 
B o u w p r o m o t o r e n en 

d a k t i m m e r w e r k e n 
Gasthu iss t raat 42B 
1760 R O O S D A A L 
Tel 0 5 4 - 3 3 0 6 8 7 
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Wij in de Volksunie mi 27 

Aanbevolen huizen 
/ 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken rn marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

> — 
r 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREWANS-COCK 
S KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genlseslraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-atlergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA. 

Kerkstraat 25 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Korting van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnieri) "de G.npnert-. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
ie Niel 

Antwerpstroat 164 177 

Stijlnieubelen -f kteinmeubelen 

Ed Claesserilaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3 000m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 laar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

^ ) 
1 K E U K E N S 1 DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Dendert ioutem 
Tel 053 2193 25 , 

I D E L - Tel O n - 5 3 4 3 4 9 

Gelegcnheidsgr.if ieh Huwcli)k - Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind en 
etiketten Houten drukletters - Reklo-
nie-kttlenders. 

J 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t y p o en o f fse t . 
Spec ia l i s t in m e e r k l e u r e n d r u k . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64. 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI VIDEO • ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/2166 99 

Julius De Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/29 07 87 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 51.42. 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 6689 73 

Onn fe s p a r e n , te l enen of v o o r 

een v e r z e k e r i n g , wendt u z i c h in 

v e r t r o u w e n tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep A R G E N T A 
Bet tendr ies laan 22, 
1711 I t te rbeek-Di lbeek . 

Kantooruren: alle w e r k d a g e n van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17. 

Waar de Vlaming zich ttiuis voelt. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming • stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

L e d e r w a r e n - P a r f u m e r i e 
V A N REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

N V R e i n i g i n g s w e r k e n 

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 31.46 

Mo lenves t 50 
H E R E N T A L S 

tel 014 /21 12 07 

K L E D I N G L E N D E R S 

Sint Damioanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel 053-62 37 65 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederij. trapleuningen, 
koperwerk, open haarden Bevnj-
dingslaan 87 MEERHOUT 

Tel. 014-30.90.74 

Th WILLEMS 

Sch r i j nwerk en nneubilering 

Jan de W i n d t s t r a a t 57 
9300 A a l s t 

Tel. 053-218390 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014-31 1376 

A'^TIEKZAAK 
Mevr . Ju l i en S C H E R R E N S -
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskutpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

lëgels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135.71 

Zelfimport = beste pnjs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

Boekhandel Studico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De V o s Luc 
C e n t r a l e w e g 27 

2260 N i j l en 
Tel . 031-81.77.06 

Gratis priisofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwi lz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 21 0896 
Kerkbtraat 44 Antvi/erpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-2893.14. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus ben ieube lde vi l la 's, appar 
t emen ten en s tud io ' s te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212. 
8458 Oos tdu inkerke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
• D E N DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

8984 KROrvlBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cer>tral« 
verwarming • Houtkachels • Jntxjuw 

openhaarden # Gas radiatoren 9 A f 
was- en wasautomaten # Frigo's en 

Diepvriezers f 

D E K E R A M I E K K E L D E R 

Piet V R A N K E N 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schi lder i jen, spiegels, e tsen, enz. 
— Al le inl i jst ingen o p nnaat (Hou t e n a luminium) 

Gen tses t r . 155 
9300 A A L S T 
TeL 053/21.19.21 

Fr. C r a e y b e c k x l a a n 69, 
2200 D E U R N E 
Tel . 031/24.53.30 

M e c h e l s e str. 59 
1800 V I L V O O R D E 

Tel. 02/251.81.66 

THEO BARBIER 
installatiematenaal -
huistioudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

^ ^ 

HONINS DERI 
ATRASSENI 

O o k bedden , dekens , d o n s d e k e n s en la t tenbodems 
M e t een koperskaar t is alles zoveef g o e d k o p e r V r a a g inl icht ingen 

Tel . 052-42.34.00 " G a l g e n b e r g 52, Ber la re 
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28 m Mensen van bij ons 

Jk liet wereldpers Space-Shuttle exploot zien... 

KORTRIJK - Over Vlaamse 
KMO-bedrIjvigheld gesproken-
Bij de lancering van de 
Columbia Space Shuttle waren 
de Westvlamingen Antoon 
Pauwels en Jaak Beel op Cape 
Canaveral aanwezig. Niet 
zomaar als gewone 
toeschouwers. Wél als 
technische medespelers. 
Menige elektronische 
spitsvondigheid van Antoon 
Pauwels maakte het mogelijk 
dat honderden verslaggevers 
uit de gehele wereld en nog 
meer VIP's op acht levensgrote 
projektieschermen het 
waagstuk van de twee 
Amerikaanse astronauten 
sekond-op-sekond van dichtbij 
konden volgen. 

Met de Space Shuttle blijkt een 
Kortri jkse hoogvlieger mee 
afgevuurd te zijn. 
Want, Kortri jk is meteen alvast 
een KMO rijker, en vooral ziet 
het ernaar uit dat de 
elektronische wereld ons 
voortaan een man als Antoon 
Pauwels beni jdt 
Deze simpele A2-technicus 
heeft zich inderdaad plots 
opgeworpen als een stille 
uitvinder: hij is het — met 
mondiaal patent — die de 
juiste elektronische 
kombinaties heeft gevonden 
om op metersgrote schermen 
video-projekties te doen bij 
zonovergoten licht. Niemand 
had het hem voorgedaan. De 
gebruiksmogelijkheden van dit 
video-systeem zijn enorm: van 
sportevenementen In open 
lucht, en weergave van 
koncerten tot klank- en 
lichtspelen, onderwijs van 
studenten, simulatoren voor 
luchtvaartpiloten, kommerciële 
„meetings", diskoteken_ 

Antoon Pauwels: „In feite heb ik 
niets uitgevonden. Ik heb mij gebo
gen over een videosysteem dat 
reeds voordien door een Ameri
kaans bedrijf was ontworpen. 
Maar deze firma heeft zich dood-
gewerkt op onder meer de ver
schillende kleursystemen bij vi
deo-projekties. 

Twee maanden vóór de lancering 
van de nieuwe Amerikaanse ruim
tependel was het voor mij meer 
dan een erezaak om de interface
video gebruiksklaar te maken. De 
demonstratie op Cape Canaveral 
bleek uiteindelijk een geweldig 
sukses. De mensen van de NASA 
waren in de wolken...",, 

Zenuwslopende dagen 
— Waar het in feite allemaal om 
gaaL Doodeenvoudige dingen 
zou je zeggen: de ontwikkeling 
van een video-apparatuur, niet 
de kleine modellen voor huiska-
mergebruik, maar wel een sys
teem voor projektie op grote 
schermen, en dan nog wel zonder 
dat ti jdens de video-vertoning de 
lichten moeten gedempt worden. 
Projektie dus onder meer in open 
lucht van alle elementen die zich 
afspelen bij een lancering van 
een raket op een scherm van om 
en bij de 7 meter hoog, terwijl 
inmiddels de zon maar haar stra
lende best doet-

;%lMf rT i i t l81 f f lBWf fWBF^ 

Antoon Pauwels: „Ik moest en ik 
zou op het moment van de lance
ring van de fameuze Space Shutt
le dit nieuwe en hoedanook revo
lutionaire video-systeem ontwik
keld hebben. Ik heb er wekenlang 
dag-en-nacht thuis aan gewerkt 
Op de tafel in de huiskamer Mijn 
vrouw keek mij met de video 
haast buiten. En uiteindelijk is het 
haar ook gelukt: onze Interface
video werkte tijdens de vlucht van 
de Space Shuttle 24 uur op de 24, 
in de blakende zon. We stelden 
8 grote schermen op: twee in de 
perszaal en 6 projektieschermen 
in open lucht Honderden NASA-
genodigden hebben de lancering 
en de verdere afwikkeling van dit 
nieuw ruimte-avontuur met hun 
neus op het spectaculair gebeu
ren kunnen volgen. Het is dus 
afgelopen met het zenuwachtig 
gewnemel rond kleine beeldscher
men, zoals ten tijde van de Apollo-
vluchten." 

Hoe Is het mogelijk dat vóór de 
jonge A2-technicus uit Kortrijk, 
Antoon Pauwels, geen knap inge
nieur elders in de wereld tot deze 
video-ontdekking is gekomen? 
Antoon Pauwels: „Vóór mij was 
er dus wel de Amerikaanse firma 
Dunhill die het systeem beproef
de, maar de ingenieurs geraakten 
verstrikt in de talloze kleursyste
men, en de firma is er uiteindelijk 
aan tenonder gegaan. Ikzelf heb 
tijdens mijn 8 jaren dienst bij de 
TV-producent Barco in Kuurne 
enorm veel elektronische ervaring 
opgedaan: tijd ook om elders in de 
wereld te prospekteren. 
En ja, hoe gaat dat dan... ? Op een 
gegeven ogenblik kreeg ik de in
geving om te trachten zelf zo'n 
revolutionair video-systeem ge
bruiksklaar te maken. 
En ik heb het dan ook maar ge
daan: er dag en nacht thuis aan 
gewerkt Het is mij allicht gelukt 
omdat ik wat van elektronika af
weet Maar het heeft vooral te 
maken met mijn arbeidsfilozofie 
dat iemand die voor 150 procent 
overtuigd is van zijn goede kan
sen, uiteindelijk maar kan steunen 
op 80 procent potentiële mogelijk
heden terwijl de rest met veel 
zweet en tranen moet uitgeperst 
worden. Wie niet waagt, niet wint 
En vooral: wie niet werkt niet wint 
Er komen natuurlijk nog een aantal 
commerciële finesses bij kijken, 
eens dat het systeem gebruiks
klaar werd gemaakt Twee weken 
vóór de lancering van de Space 
Shuttle wist alleen mijn vrouw dat 
ik naar Amerika ging, maar waar
om precies wist ze in feite niet 

A2-Technicus Antoon Pauwels 

Ik had daar mijn patent-redenen 
voor De NASA blijkt inmiddels 
mijn eerste goede klant geworden 
te zijn. 

En, hoewel ik het video-systeem 
nog dag-op-dag verder zal trach
ten te verfijnen hoef ik nauwelijks 
nog iets te vrezen van industriële 
spionage. Mijn vrouw weet dus 
voortaan best waar ik mee bezig 
ben." 

— Antoon Pauwels is niet gaan 
aankloppen bij één of ander 
Fonds voor Industriële Vernieu
wing, bij een GOM of bij een 
NIM. Hij heeft het leggen van de 
fundering voor een toekomstge
richte onderneming doodge
woon op zijn eigen krachten ge
nomen. Gewoon hard gewerkt, 
zelfs zonder universitaire visite
kaartjes. 

Met zijn produkt is hij dan ook 
niet naar de ministerraad getrok-

AIENSEN 
VAH ONS 

ken met de vraag om subsidies: 
ook niet naar de Vlaamse deelre-
gering, naar de GIMV, de GOM 
en noem maar op. Antoon Pau
wels is naar Cape Canaveral 
getrokken. 

Antoon Pauwels: „Op die specta
culaire NASA-demonstratie heb ik 
met mijn vennoot Jaak Beel inder
daad zwaar gegokt Er zijn zenuw
slopende dagen en weken aan 
voorafgegaan, maar nu is er de 
grote voldoening dat we hoe dan 
ook het pleit gewonnen hebben. 
Zelfs in het teoretisch geval dat de 
jonge Interface-onderneming die 
we pas opgericht hebben niet van 
de grond zou komen, dan nog is er 
alvast de grote voldoening van de 
uitvinding..." 

— Tijdens ons gesprek met An
toon Pauwels („sorry, ik ben net 
terug van een demonstratie in 
Duitsland, en mijn vriend Beel zit 
nu in Parijs-") volgde op het 
telefoontje met zijn Amerikaanse 
commerciële korrespondent een 
telex uit Nederland met bestel
ling voor 6 interface-video's. 
Deze Vlaamse KMO bestaat nau
welijks veertien dagen-

Antoon Pauwels: „Misschien had 
dit video-systeem kunnen ontwik
keld worden bij mijn vroegere 
werkgever, de firma Barco. De 
vraag werd gesteld. Maar het liep 
allemaal niet zo'n vaart als ik wel 
wenste. De jongste maanden was 
die lancering van de Space Shutt
le voor mij ook het moment van de 
genomen of van de gemiste kan
sen En dus zijn we maar op eigen 
vleugels gaan vliegen. 

Wat met wegneemt dat Barco 
bijvoorbeeld nog zal zorgen voor 
de elektronische onderdelen van 
de Interface-video, terwijl beeld-
buisapparatuur en dergelijke van
uit de Verenigde Staten aange
voerd wordt Maar hoe dan ook 
geschiedt de montage van de ap
paratuur in Kortrijk." 
Wordt dit de hoge vlucht van een 
kleine onderneming naar een 
kleine multinational? 
Antoon Pauwels: „We mogen 
vandaag niet euforisch gaan doen. 
Maar op het gebied van commer
ciële resultaten, produktie en te
werkstelling Is inderdaad alles mo
gelijk. 

Met mijn commercieel manager 
Jaak Beel werden alle industriële 
troeven en vereisten zeer minu
tieus berekend en afgewogen. Je 
begrijpt dat we nog niet in onze 
kaarten willen laten kijken, maar 
we geloven wel met dit nieuwe vi
deo-systeem de internationale 
markt te veroveren. De mogelijk
heden voor gebruik zijn nauwelijks 
begrensd: in universiteiten, op 
luchthavens en in metro, bij sport-
olympiades, pop- en rockkoncer-
ten, openluchtkongressen, allerlei 
kontrole-centra, hospitalen, militai
re opleiding, computergebruik... 

Pandora-doosje 
Merkwaardig aan de video van 
Pauwels is niet alleen dat veel-
kleuren-projektie mogelijk blijkt, 
zonder demping van lichten, dus 
bij klaarlichte dag, maar ook dat 
het geprojekteerd beeld hoege
naamd geen bijzonder scherm 
behoeft (een witte muur is al 
prima), terwijl de kijker nog het 
beste en langs geen kanten ver
vormd beeld ziet als hij met zijn 
neus tegen het scherm zit. 
Het Pandora-doosje van Antoon 
Pauwels is bijlange niet zo in
drukwekkend groot als de uitvin
ding zelf. Maar het is wel aan de 
dure kant voor een gezinsbud
get: meer dan 400.000 frank het 
stuk. 

Maar de klanten voor „The new 
projection system for industrial 
and professional applications" 
melden zich aan de Weggevoer
denlaan 5 in Kortri jk aan. 
Antoon Pauwels en vennoot Beel 
trekken zich niet zo veel aan van 
de ekonomische krisis: zij gaan 
hun weg, zonder subsidies. Pau
wels is ervan overtuigd dat zijn 
jonge onderneming in de video
wereld furore zal maken. Als je 
een werk graag doet, en ook 
doorbij t op lastige momenten, 
dan boek je achteraf onvermijde
lijk ook sukses. Antoon Pauwels 
was deze week te gast bij het 
Centrum voor Kommunikatiewe-
tenschappen in Leuven om te 
tonen wat een niet-universitair 
vandaag de dag kon. Volgende 
week zal hij alweer „ergens" in 
het buitenland zijn. De Space 
Shuttle zelf, waar het allemaal 
spectaculair mee begonnen is, 
werd voor een nieuwe vlucht in 
het najaar overgevlogen naar 
Cape Canaveral. Voor de Vla
ming Antoon Pauwels zal zo'n 
nieuwe ruimtependel helemaal 
geen zenuwachtige bedoening 
meer zi jn: zijn apparatuur staat 
gebruiksklaar-

(hds) 
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